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Vse zbrano gradivo, ki sta ga zakonca Pakiž 
dosledno dokumentirala, bosta podarila 
Ribnici, ker menita, da je to naša last, le prim-
erno mesto bo treba najti zanj in za stalno raz-
stavo. ‘Moja glavna želja je, da to zaživi doma, 
ker drugod nima pravega pomena’, je na 
predstavitvi knjige v glasbeni šoli 20. oktobra 
povedala Pakiževa. 
Alenka je poročena s Filipom Pakižem, 
Dancem, sinom nekdanjega danskega župana. 
V Danah imata domačijo, ki še čaka na kakšno 
sodobno tehnološko pridobitev, da bo možno 
v njej prespati, kadar bosta prišla iz Ljubljane 
in čas preživljala na deželi, kjer sta v tem času, 
odkar je knjiga nastajala, vzpostavila trdne vezi 
z našimi ljudmi. Več kot 100 pripovedovalcem 
sta v zahvalo tudi osebno podarila knjigo. 
Ta je posebna v slovenskem prostoru – obravna-
va temo, ki do sedaj še ni bila v središču pozor-
nosti, ‘in ni je napisala Marija Makarovič’, je 
dejal urednik dr. Bojan Knific, samostojni sve-
tovalec za folkloro na Javnem skladu RS za kul-
turne dejavnosti. Makarovičeva je bila namreč 
doslej tista, ki je opravljala 
pionirsko delo pri razis-
kovanju oblačilne kulture v 
Sloveniji. Sklad in Občina 
Ribnica sta knjigo na 180 
straneh in s 600 fotografi-
jami izdala v visoki nak-
ladi 2000 izvodov, kar za 
takšne knjige ni navada. 
Po navadi je natisnjeno 
do 500 izvodov, pa še ti 
ne poidejo. Toda tu gre za 
odkrivanje pomembnega 
dela naše preteklosti in 
bo toliko bolj zanimiva 
za Ribničane, ki svoje 
prednike najdejo na vseh 
straneh knjige. Zbudila se 
je cela Dolina, ko sta iska-
la prave podatke, stare 
fotografije in oblačila. Po 
večini jih ljudje niso več 
hranili, če pa so jih, niso 
vedeli, da so posebne. Ni narodna noša tista, 
ki bi nas poveličevala, zadoščajo oblačila naših 
dedov, pradedov, kot so se nosila na vsakdan-
jik in praznik. Res ni nič padlo posebej v oči, 
razen da so bili izredno lepo napravljeni, tako 
trški kot kmečki prebivalci in ko se pred nami 
nizajo njihove fotografije, strmimo vanje kot 
začarani. Njim je fotografija nekaj pomenila in 
zanjo so se znali nastaviti in urediti. Denarja je 
bilo malo, zato so obleke znali hraniti in nositi, 
da so dočakale kar največ let in če je bilo treba 
čevlje nositi kljub luknji, ki se je napravila, so jih 
pač zakrpali …  Pakiževa sta se ob raziskovanju 
navduševala, ko sta odkrivala male posebnosti 
na fotografijah in s tem duha tedanjega časa. 
Spomnita se, kako se jima je zdel nenavaden 
možakar s cilindrom na glavi, rokavicami in 
oblečen v suknjo – ko so ju nenadoma zmo-
tili njegovi čevlji: blatni, prašni in visoki do 
gležnjev. Primerno za tedanje razmere, ko ni 
bilo asfalta, le blatne mlake. Blago za obleke 
je bilo izredno drago, ker se je tkalo na ročnih 
statvah, en meter pa je bilo treba včasih tkati 
tudi po en cel dan. Ni se torej čuditi, da so te 
drage pražnje obleke nosili do smrti, pogosto 
so jih v njih tudi pokopali. 

Pri oblačenju so bili sicer zelo ‘šparovni’, a ni 
bilo kmečke žene, ki ne bi v omari ali skrinji 
hranila vsaj ene lepe obleke -  pri tem so se 
lahko merile s trško gospodo; obleke so se 
razlikovale le v strukturi blaga, v krojih pa ne. 
Ribničanke so imele lahko zdomarje za od 
Boga poslane, saj so s svojih popotovanj nano-
sili domov tudi moderno blago in ostala darila, 
ki so jih ljudje poimenovali ‘hlebec’. 
Alenka Pakiž se je raziskovanja s pomočjo 
moža, ki je vse pridno fotografiral, skeniral, 
dokumentiral in jo vozil naokrog, lotila praktično 
že leta 1995, ko so jo kolegi iz veteranske 
folklorne skupine Tine Rožanc, kjer zakonca 
plešeta, prosili, naj napravi ribniška oblačila, da 
bodo v  njih plesali kake naše plese. Nastalo 
je 20 oblek za 10 parov, kasneje še obleke 
za Društvo podeželskih žena Ribica, lani 30 
oblek za otroško folklorno skupino Lončki. 
Nastale bodo tudi obleke za oglarje. 
Takrat se je tudi njej pojavilo isto vprašanje, 
kot se je kasneje njenim pripovedovalcem. Pa 
imamo tu kaj posebnega? 

Ljudje so menili, da bolj malo, zato niso sami 
poiskali Pakiževe, ki jih je k temu poziva-
la. Šele ko se je z njimi srečala, so preko 
pogovora začutili, kakšna vrednost je teh star-
ih oblačilih. Preko te knjige, predstavitve in 
ribniške zgodbe, ki je bila ponazorjena v teh 
oblačilih na ribniškem občinskem prazniku, se 
ljudje začnejo identificirati s svojimi predniki. 
Marsikoga so te fotografije in obleke toliko 
ganile, da so ga izdale solze. Nekatere tudi 
zato, ker so prvič začutili globoko krivdo, da 
se niso pravočasno zavedeli vrednosti drago-
cenih starih skrinj, ki so skrivale njihovo lastno 
zgodovino. Odvrgli so jih, svojih dedov niso 
poslušali, ko so jim pripovedovali razne štorije 
o tedanjem življenju, zdaj pa v oblikovanju 
samopodobe manjka ključni člen, ki bi izostril 
sliko o tem, kakšni so bili njihovi predniki. Ta 
manjkajoči člen je zdaj nadomestila knjiga 
Rib’nčan’ smo se l’pu nosil’, ki jo dobite tudi 
na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, 
medtem ko jo bo Občina zadržala kot promo-
cijsko in tisto, ki nas bo kot vredne zgodovin-
skega zapisa predstavljala navzven. 

Tekst in foto Alenka Pahulje

Največ slikovnega gradiva je prispevala Marjana 
Starc, ki je knjigo tudi lektorirala v tistem delu, 
kjer pripovedovalci govorijo ribniško. Za pred-
stavitev se je odela v obleko iz prejšnjih dni, a nam 
zaupala, da se je bilo pravo trpljenje ‘vanjo stis’nt, 
ker so bili takrat ljudje po konstrukciji manjši in 
šibkejši. Zaradi naglavne rute se manj sliši, samo 
oblačenje pa traja dokaj dolgo, ker je treba pod 
ruto dodati še lasni vložek, da ruta lepše stoji, pod 
obleko natakniti spodnje krilo …

Filip in Alenka Pakiž

Spomnim se leta 1982 in kasneje, ko smo 
imeli Ribničani na voljo knjigo Ribnica 
skozi stoletja in smo se je dolgo držali 

kot svojega almanaha. Nekaterim knjižne 
police krasi tudi Skubičeva Zgodovina Ribnice 
in ribniške pokrajine, zdaj pa je treba tja 
položiti še najnovejšo, oktobra izdano knjigo 
Rib’nčan’ smo se l’pu nosil’. Življenjsko delo 
upokojene učiteljice in  ljubiteljske foklor-
nice Alenke Pakiž je nastalo po 15 - letnem 
raziskovanju, zapisu na desetine pričevanj in 
zbiranju oblek in oblačilnih dodatkov naših 
prednikov. 

Vsem prisotnim je občina podarila knjige, Pakiževa pa je vanje zapisovala 
lepe misli

Knjiga Alenke Pakiž Rib’nčan’ smo se l’pu nosil’

NIČ POSEBNI, A TAKO ZELO IZREDNO LEPO 
NAPRAVLJENI
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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: 

27.november  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. novembra 2009
Članki v časopisu niso uradno 

mnenje Občine Ribnica.

Fotografija na naslovnici (Marko Burger):
Častna občanka Bernarda Kogovšek 

OKTOBRA PIŠEMO:

Novice iz doline  4
 Grad s pomično streho

Dogodki meseca 6
 Priznanja in nagrade 2009

V središču 8
 Povožen doslej največji medved

Kulturne drobtinice 9
 Mednarodno priznani violinist
 Janezu Škrabcu častna nagrada Rusije
 Fantje od fare, novi na zborovski sceni

Ne spreglejte 24  
 Znižano plačilo za vrtec
 Dražba za oddajo profitnih stanovanj

V političnih krogih 26
 Proračuna za prihodnji leti
 Potreben skupen politični kompromis
 Občinski prostorski akt zavrnjen

Po dolini  30 
 Točka vseživljenjskega učenja

Športni utrinki  32 
 Tomaž Jalovec 

Jubileji
 Vitrinih 35 let 36
 10 let Lončkov 35

NOVO!
 Knjiga o oblačilni kulturi Ribničanov

‘TA SVET JE LEP, 
ČE SI ČLOVEK DO LJUDI.’

Tukaj odpovedo vse besede. Preprosto ne gre.  
Ne morem opisati trenutka, ko sem v očeh dr. Alenke Nadler Žagar 
videla solze, ko je govorila o tem, kako obolele ženske za rakom dojk, ki 
se združujejo v skupini za samopomoč, doživljajo smrti svojih članic. 
… ko je komaj mogla izreči imena dveh pokojnih pobudnic skupine, 
Milene Peterlin in Pavle Lovšin … se spomnila trenutkov, nabitih s čustvi, 
ki so jih prevevale ob spoznanjih, kako hitro minljivo zna biti življenje 
katere, ki ta hip sedi ob tebi …
Razumem njihovo bolečino in dojela sem, zakaj je bilo njihovo desetlet-
no delo tako tiho za javnost, a tako pomembno za sprejemanje njihove 
bolezni. Nikoli si niso delile nasvetov, ker so rabile le koga ob sebi, 

ki bi jih razumel. Ne 
tolažil ne pametoval 
in delil nasvetov o 
tem, kako bo bolje, 
kar počnejo mnogi, 
ker ne vedo, da je 
bolje biti tiho, se 
usesti in poslušati. 
Kajti ti, ki v sebi ne 
nosiš raka, ne veš. 
Premagale so strah, 
jezo, stisko in se vsak 
četrti ponedeljek 
srečevale v kletnih 
prostorih zdravstven-
ega doma. Metka 
Marn je kot prosto-
voljka in koordina-
torica za skupino 
dala dušo, čeprav se 
enako bori s to zah-
rbtno boleznijo. Na 
srečanjih so odprle 
vse teme, ko je bilo 
breme prehudo, 
pa odšle na izlet 
na Veliko Planino. 

Nekatere je premagala utrujenost in vrtoglavica, pa so jih planšarji uslužno 
odpeljali v dolino. Številnim iz ribniške skupine je uspelo osvojiti Triglav 
na vsakoletnem pohodu, ki ga za 18 slovenskih skupin prireja Društvo 
onkoloških bolnikov Slovenije (DOBS). Od Velikih Blok do Prigorice so 
2004. spremljale 77-letnega avstralskega Slovenca Marijana Laukota, ki 
je prebolel raka, na njegovi pešpoti po Sloveniji, da bi zbral dobrodelne 
prispevke za boj proti raku. Vsako leto se članice skupine, ki seže poleg 
Ribnice še v Sodražico in Loški Potok, zberejo na novoletnem srečanju 
in se veselijo Novih pomladi življenja, kjer bodo prihodnje leto one sode-
lovale pri bogoslužju. Vseslovenska prireditev žensk z rakom dojke bo 
takrat že 18. leto zapored v Cankarjevem domu. 
24. oktobra so se naše ženske veselile življenja in 10. obletnice pri 
Puglju -  s harmoniko Roka Žlindre, Fanti od Fare, Petro Vrh Vrezec 
in Alom Vrezcem. Pozdravit so jih prišli ribniški in sodraški župan ter 
poslanec Jože Tanko. Povabile so članice drugih skupin iz cele države 
in ena v moji neposredni bližini je rekla le: kako lepo so to pripravile, tako 
srčno. Na poti k okrevanju rabijo podporo – družine, društva in v obliki 
druženj, je povedala predsednica DOBS Marija Vegelj Pirc. 
Da omilijo nesrečo in podelijo srečo. 

Urednica

Koordinatorka Metka Marn in strokovna vodja dr. 
Alenka Nadler Žagar
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Kronika Občine 
Ribnica

Leto se počasi izteka. Jesen je čas žetve. 
V nadaljevanju vam tako predstavljamo 
ključne aktivnosti, ki so zaznamovale  mesec 
oktober, nekatere od njih so potekale skoraj 
celo leto, druge nam nakazajujejo smer za 
prihodnje mesece in leto.
- Zaključila se je rekonstrukcija križišča v 
Dolenjih Lazih. Zgrajen je levi zavijalec, nov 
odsek lokalne ceste, izvedena preplastitev 
glavne ceste, zgrajena je tudi nova meteorna 
kanalizacija in javna razsvetljava,
- Podpisana je pogodba za nadaljevanje 
rekonstrukcije Merharjeve ulice v Ribnici. 
Začetek del je predviden za november 2009, 
dokončanje del pa v maju 2010. V sklopu 
rekonstrukcije se bo zgradila nova komunal-
na infrastruktura, obnovi vozišče in hodniki 
za pešce. 
- V mesecu oktobru se je pričela obnova javne 
poti Velike Poljane – Škrajnek – Bukovec. 
V letošnjem letu bo obnovljena v dolžini 500 
m. Ostalih 1.450 m bo dokončano v nasled-
njih dveh letih.
- V teku je rekonstrukcija objekta Marof. 
Objekt je že dobil novo streho, izdeluje se 
fasada, v notranjosti pa inštalacije. 
Objekt bo končan junija 2010. 
Skladno z gradnjo razvijamo tudi vsebine, ki 
bodo zapolnile prostore v objektu.
- Dokončana je I. faza rekonstrukcije Severne 
servisne ceste na odseku od Krošnjarske 
poti do križišča s Kolodvorsko ulico. Križišče 
predvidevamo urediti še v letošnjem letu.  
Dokončanje del do križišča z železnico 
(Struška ulica) je predvideno do julija 2010.
- Dokončana je izgradnja komunalne opreme 
v stanovanjski soseski v Hrovači in prido-
bljeno uporabno dovoljenje. Komunalno je 
opremljeno 13 zazidljivih parcel.
- Občina Ribnica je skladno s planiranimi 
nalogami pričela s postopkom priprave in 
sprejema OPPN za novi S del centra mesta - 
območje je ob obstoječem vrtcu, kjer je pred-
videna postavitev novega vrtca. V trenutno 
veljavnih planskih aktih je opredeljeno kot 
območje, namenjeno centralnim dejavnos-
tim. Javna razgrnitev osnutka Občinskega 
podrobnega načrta je predvidena v decem-
bru 2009, sprejem odloka pa v marcu 2010.
- Poteka natečaj za izbiro najprimernejše ide-
jne rešitve izgradnje novega vrtca. 
Oddaja natečajnih rešitev se zaključi novem-
bra 2009. Sredi decembra bo znan rezultat 
natečaja in za javnost organizirana pred-
stavitev idejnih rešitev.
- Vodili smo postopke v zvezi z nepremičninami, 
ki so v lasti občine; tako so oddani poslovni 
prostori na Škrabčevem trgu 40, usklaje-
vali zadeve v zvezi s pogodbo o električni 
energiji, dogovorom o toplotni postaji na 
Škrabčevem trgu, prenosu javnih površin v 
okolici blokov ipd.
- Na energetskem področju aktivno pripravl-
jamo dokumentacijo za daljinsko ogrevanje 
na lesno biomaso za mesto Ribnica, pripravili 
smo investicijski program in razpisno doku-
mentacijo – do konca meseca bo objavljen 
javni razpis za izbiro koncesionarja za distri-
bucijo toplote.

GRAD S POMIČNO STREHO IN 
MALIM KAMNITIM ‘TRGOM’

Občina Ribnica je predstavila dva idejna projekta, s katerima je 
kandidirala na razpisu Ministrstva RS za kulturo. Rezultati raz-
pisa bodo znani 2. decembra, ko bo jasno, ali je ministrstvo, 
ki naj bi prijavljene projekte financirala čisto v celoti, odobrilo 
sredstva za delno prenovo Ribniškega gradu z odprtim pri-
reditvenim prostorom in prizidek k Rokodelskemu centru na 
Marofu. Ta hip vemo le, da vloge niso bile potrebne dopolnitve.

Za načrtovano prenovo dela Gradu z odprtim 
prireditvenim prostorom bi potrebovali 784.000 
evrov plus DDV. Prenova, projektant le-te je 
Boštjan Češarek, bi zajemala prenovo odra in 
prostora, namenjenega obiskovalcem, vključno s 
pomično montažno streho nad odrom in nad pro-
storom za gledalce v primeru dežja, zagotovitev 
osnovne tehnične opreme (osvetlitev, akustika), 
zagotovitev garderob s sanitarijami in sanitarije 
za obiskovalce ter ureditev parkovnih površin. 
»Glavni cilj projekta je revitalizacija prireditven-
ega prostora Gradu in pripadajočih površin, s 
poudarkom na varovanju 
kulturne dediščine. Grad 
bi radi spremenili v prijaz-
no prireditveno okolje za 
nastopajoče in gledalce. 
Prostor za gledalce, ki 
bi se ob dnevih brez pri-
reditev pospravil in imel 
večje masivne klopi, bi 
lahko služil za prijetna 
druženja kot na kakšnem 
manjšem trgu, lahko pa 
tudi kot učilnica na pros-
tem,« je razložil župan 
Jože Levstek. Predvideva 
se tudi prenovitev pritličja 
gradu. Sedanjo poročno 
dvorano bi preuredili v 
kavarno z urejenimi sanitarijami, novo poročno 
dvorano pa namestili v preurejeno prvo nad-
stropje, kjer je danes muzejska zbirka suhe robe 
in lončarstva, ki se seli v novi objekt na Marofu. 
Druga faza prenove bi bila obnovitev starega 
dela – sedaj vidnih temeljev na notranjem delu 
območja Gradu. 

V skladu s spomeniškim varstvom bi na teh 
temeljih postavili avtentično kompletno stavbo 
v starem slogu, notranjost pa bi bila moderna, 
prilagojena sedanjemu času in potrebam, tudi 
npr. večja dvorana.
Prizidek k Rokodelskemu centru na Marofu, 
projektant le-tega je Franc Trdan, bi imel v pritličju 
stalni depo kiparskih in likovnih izdelkov ter pros-
tor za občasne razstave s pomožno pisarno, 
nadstropje je predvideno za postavitev stalne 
suhorobarske in lončarske razstave, kar je sedaj v 
Gradu. V mansardni del pa bi postavili specialno 

knjižnico in spominsko sobo dr. Zmage Kumer, 
ki je Ribnici zapustila vso svojo bogato kulturno 
dediščino etnografskega gradiva, ter depo za 
občutljive muzejske predmete in dve pisarni. 
Vrednost prizidka ocenjujejo na 900.000 evrov 
(skupaj z DDV).
              Tekst in foto: Zdenka Mihelič
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 Izpod županovega peresa

Spoštovane, spoštovani!

Leto je naokoli in zopet je čas, 
da skupaj počastimo spomin 
na podeljen krošnjarski patent, 
ki nam ga je tako velikodušno 
podelil cesar Friderik III., a 
verjetno ne zato, ker bi mu 
bili tako pri srcu, pač pa, da 
je spodbudil razvoj Ribniške 
doline. Jaz pa bi vas danes rad 
pospremil še nekaj stoletij nazaj.

Takrat je neznani mož našel 
ta prelepi košček sveta med 
Veliko in Malo goro in si tu 
ustvaril dom. 
Sledili so mu še drugi in 
nastale so prve vasi. Takrat 
so v gozdovih še živeli 
velikani,  ob vodi povodni 
možje in med koreninami 
dreves škrati, ki so pestrili 
domišljijo prebivalcev.

Področje je bilo že od dav-
nine bogato z gozdovi in 
ljudje so živeli v sožitju z 
njimi. Domačin se je večkrat 
na leto sprehodil med drevesi, se spočil v 
njihovi senci in marsikaj premislil v tistem 
kratkem trenutku odmora. To je bila ver-
jetno ribniška tehnika joge, saj če opazujem 
pomembnosti in številčnosti joge danes, 
Ribničani brez neke vrste joge ne bi preživeli 
vsa ta tisočletja. Pa šalo na stran. 

Ribničana so drevesa marsikaj naučila, ko 
jih je opazoval v vseh letnih časih. 
Pomladi so bila polna življenskih sokov, 
odeta v zelenilo rojevajočih se listov, ki so 
oblikovali krošnje. Posebej so bili zanimivi, 
ko so pripihale spomladanske sape. 
Vsak list se je prepustil vetrcu, zaplapolal, 
zapel svojo pesem in vznemiril veje okoli 
sebe. Te so se šibile, vendar vse manj proti 
deblu. In le najmočnejši veter je zamajal celo 
drevo, ki se je ukrivilo in zanihalo. Vse bolj je 
šel pogled proti tlom, vse bolj je bilo deblo 
videti nepremakljivo. In korenine, ki pijejo 
sokove zemlje, prav iz njenih nedrij,  tudi 
ob najmočnejšem viharju niso popustile. 
Takratni človek se je od drevesa učil in 
postajal tak kot drevo. 
Takrat je človek vedel, da ga ne sme vznemiri-
ti vsaka sapica, ki piha z napačne strani ali 
ob napačnem času, takrat je človek vedel, 
da ga bodo njegove korenine obdržale 
pokončnega tudi ob največjih viharjih. In teh 

viharjev je bilo veliko, nosili so tudi drugačna 
imena, vendar je Ribničan trdno stal na svoji 
zemlji. Globoko je pognal svoje korenine. 
Kot neločljivi del narave je vedel kako živeti, 
da ne poruši krhkega ravnotežja. 
Vsako leto je izbral dozorela drevesa, jih 
skrbno obdelal, iz lesa naredil dom in vse 
potrebno orodje in pripomočke za delo. 
Odpadke, lubje, veje je porabil za ogrevanje 
v hladnih zimskih dneh. Ves les je bil korist-
no uporabljen. V gozdove, les in uporabne 
lesene izdelke pa je bila vtkana tudi duša 
Ribničana. To tkanje lahko začutimo še 
danes, v gozdu, v lesu, v lesenih izdelkih.  
Vendar vse manj ljudi to išče. Tudi Ribničan 

postaja moderen človek in 
se tako, vse bolj, prepušča 
toku sodobnega sveta.

Danes nas motijo sapice. 
Upiramo se že lahnemu vetr-
cu, svoje listje si barvamo z  
modnimi barvami, ki v naše 
krošnje vabijo čudne ptice 
in te nas vse prehitro ranijo 
in razgalijo našo notranjost. 
Danes izgubljamo korenine 
in sploh ne potrebujemo 
viharja, da nas prevrne, saj 
se navadno nemočni vdamo 
malodušju, ker smo izgubili 
prirojeni občutek, kaj je prav 

in kaj je narobe. 

Lepo je biti moderen in mlad, težje je biti 
moderen in starejši. Eden od mislecev je 
dejal: »Moderen človek išče dušo.« Duše 
pa ne najdeš med elektronskimi napravi in 
plastičnimi igračami, če so še tako lepe. 
Dušo lahko poiščeš le v sebi in to je danes 
najtežje od vsega. Tudi ko jo najdeš, se delo 
nadaljuje, duša namreč potrebuje vse več 
prostora in mora se naučiti leteti, to pa je 
zelo težko…

Pred nami je 1. november Dan spomina 
na mrtve. Ribniška dolina je dala v 
vseh teh časih veliko klenih ljudi, ki so 
ponesli čast in slavo Ribnčana Urbana 
po celem svetu. Prav je, da se vsaj ta 
dan poklonimo njihovemu spominu, 
saj smo tudi mi, prav zaradi njih, post-
ali boljši ljudje. Seveda ob prazniku ne 
moremo pozabiti na svoje bližnje, pri-
jatelje in znance, saj kdor ne ceni in ne 
spoštuje svojih prednikov, ne bo znal 
živeti svoje prihodnosti, ali drugače 
rečeno, vsem nam ostaja samo veličina 
majhnosti in naša minljivost.

Župan Jože Levstek

Kronika Občine 
Ribnica

- Sodelovali smo pri izvedbi akcije Ribniška 
dolina – čista in urejena. Na prireditvi v 
Miklovi hiši so bile 15. 10. podeljene nagrade 
za najlepše urejeno stanovanjsko hišo – 22- 
prijavljenih - ter za najlepše vaško jedro, kjer 
sta bila prijavljena 2 udeleženca.

- Izdali smo knjigo avtorice Alenke Pakiž o kul-
turi oblačenja na našem območju. Ob izdaji 
knjige in občinskem prazniku smo pripravili 
prireditvi.

- V zvezi s komasacijami je bila sklenjena 
pogodba z izvajalcem za pripravo projektne 
dokumentacije za izvedbo poti na komasaci-
jskem območju Dolenja vas. Glede koma-
sacije v Bukovici in Sajevcu pa so nekateri 
lastniki zemljišč vložili pritožbo na odločbo o 
uvedbi komasacije. Občina zato v letošnjem 
letu ne bo mogla pričeti z izvajanjem, saj je  
potrebno počakati na rešitev pritožb MKGP. 
Če pa bodo posamezniki vložili tožbo na 
Upravno sodišče, je vprašljiva izvedba tudi 
v letu 2010.  Za kmetijsko področje je bila 
s PGD Sveti Gregor sklenjena pogodba o 
dobavi vode v sušnem obdobju za potrebe 
živinoreje.

- Komisija za prometno vzgojo otrok in mla-
dine Občine Ribnica je ob tednu prometne 
varnosti (tednu otroka od 5. do 12. oktobra 
2009), razpisala literarni in likovni natečaj 
na temo  “Opremljeno kolo - varno kolo”. 
Sodelovali so otroci  v Vrtcu Ribnica  in 
učenci Osnovne šole dr. Franceta Prešerna 
Ribnica. 

- Občina Ribnica v letošnjem letu financira 
PGD Ribnica nakup podvozja za gasilsko 
vozilo s cisterno GVC 24/50, ki bo v prihod-
njem letu nadomestilo 25 let staro gasilsko 
vozilo s cisterno. V mesecu oktobru je bilo 
objavljeno javno naročilo za dobavo vozila.

- Občina Ribnica je v oktobru  začela z izdela-
vo elaborata turistične in druge obvestilne 
signalizacije na občinskih in državnih cestah, 
ki vodijo skozi občino Ribnica. Do konca 
leta bo izdelan elaborat v skladu z določili 
Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi 
na javnih cestah.  Postavitev turistične in 
druge obvestilne signalizacije je predvidena 
v letu 2010.

- Glede na podane pripombe končujemo 
usklajevanje Pravilnika za šport.

- Zaključujejo se gradbena dela za zagotovi-
tev prostorov urgentnega centra v zdravstve-
nem domu Ribnica.

- Pričeli smo pripravljati proračun Občine 
Ribica za leto 2010.

- Največji del časa je seveda namenjen delu s 
strankami na vseh področjih našega delovan-
ja (reševanje vlog, zahtevkov občanov in dru-
gih strank,  reševanje sprotnih zadev z direk-
torji zavodov, predstavniki društev, strankami, 
porabniki proračuna ...). 

Janez Mate
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Skromnost je lepa čednost, nas učijo starejši, 
in glasbi predana Bernarda Kogovšek je prvi 
hip, ko je prejela sklep občinskega sveta, da 
ji podeli najvišje priznanje Občine, pomislila, 
da mora v življenju še kaj postoriti, da si bo 
to priznanje prislužila. Včasih se dejansko 
tako zelo dolgo čaka, da se komu podeli 
nagrada za življenjsko delo, da je marsikdo 
od njih le kratek čas uživa slavo, saj prej 
zapusti tuzemsko bivanje. Kar pa ni prav. 

Kogovškova je pred dvema letoma odšla 
v pokoj in s tem poklicno zaključila 
najpomembnejše obdobje svojega ust-
varjanja: tako kot je Vitra pojem ženskega 
vokalnega petja, tako je Kogovškova pojem 
glasbe na Ribniškem in še veliko širše. 
‘Dvig pevske kulture, dosežki in uspehi na 
področju glasbene vzgoje in izobraževanja 
v Ribnici so plod prizadevanj in osebnostnih 
lastnosti Bernarde Kogovšek. Naša častna 
občanka je 20 let delala v osnovni šoli, 
vodila otroški in mladinski zbor, hkrati tudi 
dekliški zbor na kočevski gimnaziji, vodila 
moški kvartet VRE, 15 let pa tudi mešani 
pevski zbor KUD-a Gallus. Še vedno je tudi 
predsednica omenjenega društva. Krona 
glasbenih dosežkov pa je 35-letna Vitra, 
posebnost v slovenskem prostoru, saj svojo 
vrhunsko kakovost drži toliko desetletij, da 
tega ni uspelo še nobeni ženski vokalni sku-
pini. Naziv častne občanke je Kogovškova 
tako prejela prav v letu, ko Vitra obeležuje 
tako visok jubilej.

Pojdimo zdaj še k drugim nagrajencem, ki 
so priznanja prevzeli dan pred občinskim 
praznikom, 22. oktobra, v Športnem centru 
Ribnica, kjer je potekala osrednja slovesna 
prireditev: Plaketo in Urbanovo nagrado 
za gospodarske dosežke je prejelo proiz-
vodno, trgovsko in transportno podjetje 
Lesoj d.o.o. iz Rakitnice, ustanovljeno leta 
1992 in zaposluje 22 ljudi. Nagrado je 
prevzela Bojana Oražem, podjetje pa se 
je odpovedalo finančnemu delu nagrade v 
dobro Rdečega križa in Karitasa za nakup 

hrane. Pri tej nagradi se je na občinskem 
svetu zapletlo, saj se je zdelo svetnikom 
LDS in SLS dvolično, da Občina podeljuje 
nagrado podjetju, ki ga je le nekaj sej 
poprej imela v precepu. Sporno je bilo 
namreč skladiščenje lesne biomase na poti 
v Grčarice, ker tista lokacija ni del prostor-
skega načrta in se šteje kot črna gradnja.  

Gallusovo priznanje je šlo Francu Jakliču iz 
Sajevca, ki ohranja in goji tradicijo za naše 
območje tako značilnega suhorobarstva. 
Vsestransko jo prenaša na mlade rodove 
znotraj in zunaj meja naše občine. Ob 
zvrhani meri šegavosti in dobre volje pa je 
velik promotor Ribnice in suhorobarskega 
rokodelstva tako doma kot v tujini, so zapisali 
v priznanju.
Enake vrste priznanje je prejel tudi Klub 
Zarja, ki združuje ozdravljene alkoholike. 
Deluje od leta 1990, pomaga pa tistim, ki 
so že prestali bolnišnično zdravljenje in se 
poskušajo vključiti v okolje tako v Ribnici, 
kot v Sodražici, Loškem Potoku in Velikih 
Laščah.

Še dve priznanji Občine pa sta šli v roke: 
Branetu Žuniču iz Grčaric, umetniku samou-
ku, ki je za svoje delo prejel že nekaj nagrad 
in je aktiven pri spremljevalnih dejavnostih 
ob vsakoletnem kuhanju kope v Rakitnici. Je 
tudi predsednik Društva likovnega ustvarjan-
ja Ribnica. Ter Robertu Šmalcu iz Brež, ki od 
leta 2003 pobira prva tri mesta v maratonih 
po Sloveniji, sicer pa je član Športnega 
društva Lončar. 

BERNARDA KOGOVŠEK JE NAŠA ČASTNA OBČANKA
‘Njen izjemni čut za ljudi, sposobnost vodenja in visoka strokovna usposobljenost so lastnosti, ki so 
vzpodbujale veselje in voljo do glasbenega ustvarjanja mnogih Ribničanov …’

Na desni Bernarda Kogovšek, na levi pa Bojana 
Oražem - Lesoj d.o.o.
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Toliko priznanj in nagrad se v enem letu še ni podelilo kot se jih je letos, saj se je župan 
po lastni želji odločil, da s tremi svojimi, županovimi priznanji, za dosežke sam nagradi: 
Miroslava Pirca kot direktorja 100 let stare Kmetijsko gozdarske zadruge, Športno društvo 
Velike Poljane za dinamično dogajanje v tej najmanjši krajevni skupnosti in Turistično  društvo 
Ribnica za uspešne Grajske večere, ki naj bi postali stalnica poletnega dogajanja.   
Nagrajencev je bilo res veliko, kljub temu, da je na razpis Občine za podelitev priznanj in 
nagrad letos priromalo spet le toliko predlogov, kolikor jih je bilo nazadnje potrjenih -  od 4 
predlagateljev so bile 3 politične stranke in samo en občan. Razpis je širok in nagrajence 
lahko predlaga vsakdo, tako pravna kot fizična oseba. Prav zaradi nenehnega upadanja 
števila predlagateljev in predlogov so svetniki SLS na zadnji seji razmišljali, da bi morda bilo 
pametno spremeniti pravilnik in tudi podeljevanje omejiti npr. na vsaki dve leti, ‘kajti drugače 
nam bo kmalu zmanjkalo ljudi’. Želeli pa bi tudi, tako kot je mnogokrat poprej že bilo, odločati 
se o nagrajencih posamično, ne v paketu. Pogosto se kdo s kakim predlogom ne strinja oz. 
podpira drugega, glasovanje v paketu pa svetnike prisili, da v primeru nestrinjanja glasujejo 
proti vsem, čeprav ostale morda podpirajo. 
                                                         Alenka Pahulje, foto: Marko Burger, Milan Glavonjić

Kulturni program ob občinskem prazniku se je navezoval na sveže izdano knjigo Rib’nčan’ smo se 
l’pu nosili’, kjer so še celo Zdomarji nastopali preprosteje, domače napravljeni, pripovedovalci in 
Lončki pa so paradirali v oblekah, ki jih je zanje izbrala avtorica Alenka Pakiž. Pri Ribniški zgodbi 
ni smelo biti nobenih odstopanj: avtorica trdi, ali prikazati avtentično nošo ali pa se raje ne obleči 
in kaziti podobe starega časa. Šaljive zgodbe iz knjige so ob petju našega ansambla Zdomarji pripo-
vedovali Metod Jaklič, Darinka Suljević, Marjana Starc in Julka Lesar, ki jim je treba čestitati. Od 
trenutka, ko so rekli ‘da’ in začeli vaditi, je minilo manj kot 7 dni …
Vsi nastopajoči so bili takoj pripravljeni prestaviti se v čas, ki ga več ni, pa čeprav mladim ni bilo 
posebej luštno nositi rut, ki pokvarijo frizuro, ali nositi oblek, v katerih je tako zelo vroče in neu-
dobno. Čevlji? Ti so bili pa menda neprimerno bolj mehki kot danes, ko se nosi umetni material.

Dve področji, ki nastajata iz spontane ustvarjalnosti občanov, si v Ribnica zaslužita še poseb-
no pohvalo: kultura in šport. Obe obsegata veliko društev, klubov in temeljita na načrtnem 
in domišljenem delu z mladimi, ki dosegajo vse boljše rezultate. Predvsem pa omogočata 
mladim, da kvalitetno in ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas.
K tem ciljem smo stremeli tudi pri delu občine: letos smo zaradi sistematičnega dela v 
preteklem letu pridobili evropska sredstva, gradimo Rokodelski center, ki bo združeval 
kulturo, etnologijo in rokodelstvo našega kraja in širšega prostora. Smo že preko polovice 
izdelave severne servisne ceste, ki bo razbremenila promet skozi center in mimo šol, imamo 
novo urgenco v zdravstvenem domu, zamenjali smo okna in vrata na stari meščanski šoli, 
prekrili streho na starem delu vrtca in hkrati izdelujemo projekt za novi vrtec, obnovili smo več 
zunanjih športnih igrišč, asfaltirali cesto na Škrajnek, nazaj smo pridobili cestne površine in 
športna igrišča v Kasarni, dokončujemo nove prostorske načrte, kultivirali smo več avtobus-
nih postajališč, pripravljamo dokumentacijo za nove razvojne projekte in še bi lahko  našteval. 
Vsak dan, se dogaja nekaj novega, kar me navdaja z občutkom, da nekoliko po športno 
rečem: Ribnica gre naprej!

Župan Jože Levstek ob prazniku Občine

»Ribnica gre naprej!«

REBALANS ZA LETO 
2009 POTRJEN

S 14 glasovi ZA in 2 PROTI (SLS) 
je bil na oktobrski seji sprejet reba-
lans proračuna Občine Ribnica za 
2009. Župan Jože Levstek je dejal, 
da se sredstva ni zmanjšalo noben-
emu proračunskemu porabniku, 
kdor pa je zaprosil za povečanje, 
mu je bilo slednje tudi odobreno. 
Nadzorni odbor je pred časom 
pripomnil, da naj bo proračun 
bolj realno načrtovan, Miha Klun 
pa pravi, da je bilo do sedaj real-
iziranih 91% prihodkov, medtem 
ko je izpad 9% zgolj na račun 
Mercatorja in Inotherma, ki sta 
se odločila, da letos ne bosta 
gradila in tako ni bilo dodatnega 
priliva komunalnih prispevkov. 
Proračunski primanjkljaj bo znašal 
426. 604 evrov. Janez Pucelj še 
vedno trdi, da so se Občini bolj 
posrečile stvari kot pa da bi bili 
plani realno naravnani, a mu je 
računovodja Darko Lavrič zatrdil, 
da je plan sestavil po najboljših 
močeh, glede na to, da ga je treba 
delati leto dni vnaprej. Breda 
Oražem je prepričana, da rokodel-
ski center požira preveč denarja, 
njegova velikost pa vzbuja dvome, 
ali bo možno te prostore sploh 
napolniti. Zato je napol v šali pred-
lagala, naj se tja preseli kar cela 
občinska uprava, ki se zdaj stiska 
na obstoječi lokaciji.

Benjamin Henigman ni zado-
voljen s tem, da nam ni uspela 
denacionalizacijska poravnava 
glede Posojilnice, predlaga pa, da 
rešimo vsaj Ideal in želi, da Občina 
na ministrstvo za obrambo in 
vlado RS prihodnje leto naslovi 
zahtevek za brezplačno predajo 
objekta Ribnici.    

Alenka Pahulje
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POVOŽEN DOSLEJ NAJVEČJI VIDENI 
MEDVED Z NAŠEGA KONCA

Na Jasnici je bil 15. oktobra zjutraj povožen medved izjemnih dimenzij. 
Ocenjujejo ga na 290 kilogramov. Ni največji v Sloveniji, je pa zagotovo 

največji, kar so jih videli na tem koncu. Kot pravi Branko Dejak, lovec in 
predsednik Lovske družine Dolenja vas: »V svoji 25-letni lovski dobi takega 
medveda še nisem videl, bil je izjemen. Škoda ga je bilo. Bil je nenapadalen.«

Zbila ga je ženska, ki je vozila s kočevskega konca 
proti Ribnici. Njen avto je bil popolnoma uničen, z 
njo pa je k sreči bilo vse v redu, le v šoku je bila. 
Medveda je potem povozil še nekdo z golfom. 
Medved ni takoj poginil, bil pa je zelo ranjen. Da 
se ne bi preveč mučil in da se ne bi zgodila še 
kakšna nesreča, je dobil milostni strel. 
Medved je šel preko znanega prehoda na Jasnici, 
in sicer iz smeri Jasnice proti Požarnici. To je 
tradicionalni prehod medvedov, pa tudi srnjadi, 
jelenjadi in divjih prašičev. »Že prej so bili tu tudi 
povoženi medvedi, dva, tri smo našli, ostalih pa 
ne. Sicer pa skoraj ne mine teden, da ne bi bilo 
tu povožene divjadi. Treba je ukrepati. Že pred 
leti smo dali predlog, da bi tu naredili zeleni most, 

skočil na cesto. Zakaj in čemu? Kako da divjad 
ne sliši vsega tega hrupa prometa in ponoči ne 
vidi svetlobe? Možak, ki je s tovornjakom pripeljal 
z ribniškega konca, je malo naprej od gostišča na 
Jasnici pred Ložinami, povozil mladega medveda, 
ki je obležal na vozišču. Miran Bartol z Zavoda za 
gozdove OE Kočevje, ki je prišel na kraj nesreče, 
je razložil: »Starost ugotavljamo po zobeh. Ta je 
star 4 do 5 let in ima okoli 100 kilogramov. To je 
drugi primer v slabem tednu dni, obakrat je šlo 
za samca. Spada v lovišče Dolenja vas in pripada 
Lovski družini Dolenja vas, ker je bil povožen na 
ribniški strani vozišča. Ministrstvo za okolje bo 
odločilo, ali bodo medveda dali v muzej ali bo 
ostal LD Dolenja vas. Muzeji so že kar nasičeni 
z medvedi, zato predvidevam, da bo ostal lovski 
družini.«
Predsednik LD Dolenja vas Branko Dejak pravi, 
da se v Veliki gori sprehaja še en velik medved: 
»Naš član ga je videl 20. oktobra na lovu v Veliki 
gori – težak je 300  kilogramov, a ga nikakor ni 
potrebno odstreliti.«

Prav gotovo pa to ni edini medved na našem 
koncu, če ocenjujejo, da jih je na ribniškem 
koncu tretjino kvote kočevsko-belokranjskega 
področja. Torej jih imamo tu od 80 do 100. 
Kolikšna je verjetnost, da ga srečate, si boste na 
podlagi svoje aktivnosti v naravi in števila voženj 
na cesti morali izračunati kar sami. 
Zato pa previdno, previdno …

Tekst in foto: Zdenka Mihelič

da bi nad cesto lahko živali brez nevarnosti varno 
prehajale na drugo stran ceste. Za zeleni most 
si je zelo prizadevala tudi Zveza lovskih družin 
Kočevje. V Ljubljani žal pravijo, da je to predraga 
investicija. Tako se čaka in čaka. Upajmo, da se 
ne čaka ne kakšno hujšo posledico nesreče, ki bi 
vse streznila,« pravi Dejak. 
Na mesto nesreče je prišel tudi Miran Bartol, 
predstavnik Zavoda za gozdove območna enota 
Kočevje, zadolžen za gozdne živali in lovstvo, in 
naredil vse meritve. Miran Bartol nam je v pogov-
oru o medvedu povedal: »Star je bil nad 15 let, 
težak pa 290 kilogramov. Najstarejši, kar so jih 
dobili prosto v naravi, je bil star 21 let, tako lahko 
rečemo, da je bil ta zelo star.«

 Kaj pa po masi, je bil povoženi zelo 
velik?
»S temi kilogrami je prav pri zgornji meji. 
Za fante je povprečje 200 kilogramov, za 
punce pol manj, torej 100 kg. Sicer za 
medvede navajamo, da dosegajo največ 
okoli 300 kg, medvedke pol manj, 150 kg. 
To je bil zelo velik in zelo star medved.«
 Kaj menite o tukajšnjem prehodu 
preko ceste in o morebitnem zelenem 
mostu?
»Idejni predlog je že dolgo prisoten, 
financirali pa naj bi zeleni most s strani 
EU. Toda vložek bi moral biti tudi s 
slovenske strani, to pa je predstavljalo 
problem in projekt se je ustavil. Še en 
kritičen prehod za živali je med Žlebičem 
in Ortnekom, prav tako bi tudi tega 
morali urediti. Najbolj enostavno bi bilo 
vsaj omejiti hitrost ter postaviti tablo 
‘nevarnost povozov živali’. Tabla ‘divjad 
na cesti’ je sicer dana, toda te table so 
zelo pogoste na cesti in ljudje nanje niso 
več pozorni.«
 Koliko medvedov pa je približno na 
tem koncu?
»Štejemo jih trikrat letno. Zadnje štetje je 
pokazalo, da jih je na kočevsko-belokran-
jskem področju od 250 do 300. To 
področje obsega Ribniško, Kočevsko in 
Belo krajino. Na Ribniškem jih je tretjino 
tega, malo več na Kočevskem, ostalo 
v Beli krajini. Dejansko je medvedov v 
Sloveniji okoli 500, od tega jih imamo 
polovico na kočevsko-belokranjskem 
področju.«

In le pičlih šest dni 
kasneje že drugi 
povožen medved. 

Sredi belega dneva, sredinega dopold-
neva, 21. oktobra, je medved kratko malo 

»Bil je praktično glava družine. Resnično ga je škoda. 
Sploh , ker ni bil napadalen, daleč od tega, bil je 
izredno miren,« je o medvedu razlagal Dejak. »Ves 
Strmec je imel čez. Naši lovci so njegovo gibanje, 
traso, opazovali že skoraj eno leto. Po velikosti šap 
so ga ocenjevali na 300 kg. Kot pravi Ilc, ki ima vikend 
v Požarnici, ga je večkrat videl tam. Tudi moj sin ga je 
že srečal, a se je medo zelo hitro umaknil. Ni najtežji, 
so še težji, a tako velik medved v tem območju zares 
še ni bil viden,« je dejal Branko Dejak.
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JANEZU ŠKRABCU ENA NAJBOLJ ČASTNIH NAGRAD RUSIJE
Veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji dr. 
Mihail V. Vanin je na sedežu Veleposlaništva 
Ruske federacije v Ljubljani v imenu 
Predsednika Ruske federacije 2. oktobra 
podelil odlikovanje Red prijateljstva gos-
podu Janezu Škrabcu, direktorju podjetja 
Riko d.o.o., in gospodu Jožetu Colariču, 
predsedniku uprave in generalnemu direk-
torju Krke, d.d. za njune izjemne prispevke 
h krepitvi prijateljstva in sodelovanja med 
Rusko federacijo in Republiko Slovenijo.
Red prijateljstva velja kot ena najbolj častnih 
nagrad Rusije, ki se podeljuje za izjemne 
zasluge, ki krepijo prijateljstvo in sodelovan-
je med Rusijo in drugimi narodi, za velike 
delovne dosežke v razvoju gospodarstva 

Rusije, za posebej plodno delovanje na področju 
razvoja znanosti, za zbližanje in medsebojno obo-
gatitev kultur narodov in narodnosti, za krepitev 
miru … To nagrado so prejeli mnogi vidni svetovni 
gospodarstveniki, politiki in kulturniki. Pred leti 
sta za svoje zasluge prijateljstva med Rusijo in 
Slovenijo to odlikovanje že prejela gospod Saša 
Geržina, predsednik Društva Slovenija Rusija, 
in gospod Miloš Kovačič, nekdanji predsednik 
uprave podjetja Krka, d.d. Veleposlanik dr. Mihail 
V. Vanin je izrazil svoje veliko veselje, da so prej-
eli Red prijateljstva v Sloveniji že štirje zaslužni 
posamezniki in nadeja se, da jih bo v prihodnosti 
še več.

Polona Lovšin, foto Fa BOBOVeleposlanik podeljuje odlikovanje reda prijateljstva

V DRUŽBI MEDNARODNO 
PRIZNANEGA VIOLINISTA

Kako mladim približati glasbo in jih za njene čare navdušiti? Prav 
gotovo je eden izmed najlepših načinov preko virtuoznosti glasbe-
nika, ki ne samo da igra čudovito, temveč s takim žarom o glasbi 
in instrumentu tudi pripoveduje, da človeka glasba enostavno 
posrka vase in ga ne spusti iz svojega objema. 6. oktobra smo bili 
v ribniški glasbeni šoli priča takemu koncertu, ko sta nas medse 
povabila violinist Volodja Balžalorsky in pianistka Maja Klinar.

Vabljeni so bili predvsem mladi godalci. Bilo 
jih je veliko, prav tako njihovih staršev in ostalih 
odraslih. Volodja Balžalorsky je mednarodno priz-
nani slovenski violinist, ki je s številnimi koncerti 
samostojno in v komornih zasedbah nastopal 
doma in v tujini. Redno nastopa po vsej Evropi 
in ZDA, med drugim kot redni gost v okviru 
mednarodnih festivalov in mednarodnih koncert-
nih ciklov v New Yorku (v sezoni 2005/ 2006 
kar dvakrat v Carnegie Hall), Bruslju, Kremsu, 
Bologni, Trapaniju, Ljubljani, Dunaju, Benetkah, 
Zagrebu, Beogradu, Pragi, Aberystwythu, 
Freiburgu, Funchalu, Kromerižu, Indianapolisu, 

Austinu itd. Posnel je več zgoščenk (za Eroica 
Classical recordings, Cantabel Productions, 
Helidon, Orfej, Bauer records) in več oddaj za 
TV Slovenija, Hrvaško TV in Češko TV. Svojo 
umetniško delovanje dopolnjuje s pedagoškim 
delom. Od leta 1984 poučuje na ljubljanski 
Srednji glasbeni in baletni šoli, od leta 1996 pa 

tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Redno 
poučuje tudi v okviru številnih mednarodnih 
seminarjev za violino na Hrvaškem, v Italiji, Veliki 
Britaniji, ZDA in Sloveniji. Njegovo koncertno kot 
pedagoško delo je zelo uspešno. Njegovi učenci 
so namreč osvojili že več državnih in mednarodnih 
nagrad. Redno sodeluje s priznanimi slovenskimi 
in tujimi umetniki.  Letos je prišlo iz Anglije pov-
abilo za sodelovanje z orkestrom v Londonu, zato 
mu je to naslednji veliki izziv. "Za današnji koncert 
je bila ideja tudi mladim predstaviti, kaj violinski 
koncert z orkestrom sploh je. Vivaldi je napisal 
več kot 500 violinskih koncertov. To dejstvo nam 

pove med drugim tudi to, za kako 
pomembno so imeli violino,« je pred 
koncertom mladim in odraslim razložil 
violinist Volodja Balžalorsky. Vsi smo 
že s pričakovanjem zrli v oba mojstra. 
Nista nas razočarala. Daleč od tega. 
Navdušeni smo bili nad mojstrskim 
izvajanjem, violino pa nam je profesor 
Balžalorsky tako močno približal, da 
smo vsi ostali čisto vkopani, ko je zai-
gral virtuoznosti, izpod rok skladatelja 
Brahmsa. Aplavza ni in ni bilo konec, 
mojster pa je vsem podaril še dodatek, 
Adagio J. S. Bacha. Po koncertu je bilo 
slišati mlade, ko so med seboj komen-
tirali in se spraševali, kako je mogoče 
zaigrati take višine, take preskoke, tako 

nežno, tako tiho, tako občuteno, enakomerno, 
tako čisto, polno in, ja, celotnI koncert na pamet. 
Vrhunska tehnika, virtuozen večer. 

Pozorno poslušala in fotografirala: 
Zdenka Mihelič

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 zanimati 
meseca novembra letos.

• Gledališka skica II. igra, eno najbolj 
prepoznavnih del Samuela Backetta, govori 
o posmrtni razpravi o ljubezenskem trikotniku. 
Na sporedu bo 6. 11., ob 20:00 v SNG Drama 
Ljubljana. Cena vstopnice je 15,00 evrov. 

• Cocoon with Sven Väth, nemški pro-
ducent techno glasbe bo nastopil v Inboxu 
v soboto, 14. 11. ob 22:00. Cena vstopnice 
20,00 evrov.

• Kot jaz, celovečerna biografska drama 
Edith Piaff, v glavni vlogi Lara Jankovič. V Siti 
teatru, 19. 11., ob 20:00. Cena vstopnice 
15,00 evrov.

• Eros Ramazzotti, koncert italijanskega 
pevca in avtorja v okviru svetovne turneje, 
19.11. ob 20:00, v Hali Tivoli. Cena vstopnice 
69,00 / 79,00 evrov.

• Living Colour, britanski funky rock band, 
24. 11.  ob 20:00, Center urbane kulture Kino 
Šiška, cena vstopnice 25,00 evrov.

• Marlyn Manson, 26. 11. v Trevisu, odhod 
izpred Hale Tivoli, ob 14:00. Cena prevoza in 
vstopnice 66,99 evrov. 

• Ceca, srbska kraljica turbo folka bo nas-
topila 28. 11., ob 21:00, na Gospodarskem 
razstavišču. Cena vstopnice 35,00 evrov. 

V prodaji so tudi vstopnice za Mestno 
gledališče ljubljansko. Vse prireditve si lahko 
ogledate na www.eventim.si 

Za vse informacije smo dosegljivi na tele-
fonski številki: 836 93 35, elektronski pošti: 
turizem.ribnica@siol.si ali pa nas enostavno 
obiščite!
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LJUDSKE IN DALMATINSKE PESMI 
PISANE POSLUŠALSTVU NA KOŽO

Prvi samostojni koncert moškega 
zbora Fantje od fare je 26. 
septembra v cerkev Marijinega 
vnebovzetja pri Novi Štifti, priv-
abil množico ljubiteljevlepe-
ga petja in kulturnih večerov, 
in jih ni pustil ravnodušne.

V uvodu je zbor in poslušalce pozdravil sodraški 
župan Blaž Milavec, ki je bil »srečen, da so se tu 
zbrali tako plemeniti glasovi«. Moški pevski zbor 
Fantje od fare Sodražica je bil ustanovljen febru-
arja 2008. V zboru poje 11 fantov in mož, doma 
iz štirih far: Sodražice, Ribnice, Sv. Gregorja 
in Dolenje vasi. Večina pevcev je že pred tem 
prepevala ali še prepeva v različnih zborih in 
pevskih skupinah. Skupaj so začeli prepevati 
zaradi veselja do lepe slovenske ljudske in zbo-
rovske pesmi. Želijo pa popestriti kulturni utrip v 
občini Sodražica in sosedstvu. 

Fantje so sicer 
različnih starosti, 
od zaletavih 20 do 
zrelih 62 let, kar 
pa ubranega petja 
in druženja ne 
moti, saj se lepo 
zlijeta mladostna 
zagnanost in 
premišljenost zre-
lih let. Zbor ima 
za sabo že kar 
nekaj odmevnih 
nastopov, med 
katerimi so sode-
lovanja na tržnem 
dnevu v Sodražici, 
in s tem njihov 
prvi javni nastop, 
nastop na proslavi 
občinskega prazni-
ka Sodražice, pa 

na fižolovem dnevu lansko leto, božično-novolet-
nem koncertu v dijaškem domu Tabor v Ljubljani 
in kulturnem večeru na Razborju pod Lisco. 
Pevski repertoar zajema priredbe slovenskih 
ljudskih in umetne pesmi, »zapojemo tudi dal-
matinske ali kakšno drugo tujo skladbo«, pravijo 
fantje. Predsednik zbora je Ludvik Mihelič, pevo-
vodja in umetniški vodja pa Aljaž Vesel, zagnan 
mlad pevec, ki se uveljavlja tudi izven slovenskih 
meja. Aljaž Vesel, doma iz Sodražice, je svoje 
pevsko izobraževanje začel pri prof. Marjanu 
Trčku in ga pri njem nadaljuje od leta 2008, ko 
je uspešno opravil sprejemne izpite na Srednji 
glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. V letu 2008 je 
opravil avdicijo za svetovni zbor mladih in postal 
umetniški vodja moškega pevskega zbora Fantje 
od fare iz Sodražice. V letošnjem letu je sodeloval 
s Slovenskim komornim zborom in se uvrstil na 
2. Mednarodno tekmovanje solo pevcev Bruna 
Špilerja v Črni gori, Hercegnovi, kjer je v svoji 
kategoriji prejel prvo nagrado.
Fantje od fare so prva tenorista Janez Merhar 
in Marjan Kljun, druga tenorista Ludvik Mihelič 
in Peter Turk, baritonisti Stane Modic, David 
Berkopec in Aljaž Vesel ter basisti Janez Oblak, 
ki je tokrat manjkal, Janez Drobnič, Miran Pucelj 
in Jože Zobec. Spored koncerta je bil razdeljen 
v tri dele (ljudske, dalmatinske in umetne), vmes 
pa je zaigrala gostja večera violinistka Nastja 
Bojc. Med ljudmi, ki se jih je v cerkvi kar trlo, se je 
slišalo, da tako čudovitega koncerta že dolgo ni 
bilo. Naravnost vzhičeni so odhajali iz cerkve, še 
prej pa od pevcev prejeli dva glasbena dodatka. 
Tudi vodja sam je bil s koncertom zadovoljen. 
Dejal je, da jih vabijo na ponovitev prvega letnega 
koncerta. »Morda ga bomo ponovili v Slemenih, 
pa pri Celju. Januarja bomo imeli koncert v 
Dijaškem domu Tabor Ljubljana. 24. oktobra 
pojemo v Ribnici za ljudi ozdravelih od raka. Meni 
pa se obeta študij v tujini kot velika verjetnost, 
da se tudi uresniči, saj se bili nad menoj v tujini 
navdušeni. Ne bi pa rad, da bi zaradi mojega 
odhoda delo zbora prenehalo, saj smo vsi zag-
nani, polni idej in izzivov.«

Zdenka Mihelič, foto Alenka PahuljeFantje so zbrani z vseh koncev Ribniške doline 
– med 11 jih je šest prav iz ribniške občine.

Domači preroki 
v Miklovi hiši

V Galeriji Miklova Hiša je bila zopet na 
ogled razstava domačih ustvarjalcev. V 
programu galerije je vsako leto zapisana 
tudi razstava ustvarjalcev iz lokalnega 
okolja. Letos je nosila naslov Prophetae 
domestici. Predstavljali so  se ustvarjalci 
iz širšega ribniško kočevskega okolja. Ti 
so bili:  Nataša Gašparac, Marko Glavač, 
Natalya Gorza, Drago Hrvacki, Marko 
Jakše, Stane Jarm, Sašo Koprivec, Simon 
Lavrič in Aprilija Lužar. Na precej obis-
kani otvoritvi, ki je sodila v sklop Ribniških 
dni, je spregovoril Miha Klun. Izpostavil 
je možnost, da tudi mlajši avtorji dobijo 
možnost razstavljati ob boku starejšim in 
izkušenejšim umetnikom.  Stane Kljun pa 
je povedal, da je razstava dober presek 
likovnega ustvarjanja v ribniškem okolju, 
tako da je bilo možno videti tako študijske 
stvaritve kot tudi popolnoma izrazna dela. 
Ker je šlo za razstavo sodobne umet-
nosti, so pričakovanja nekoliko drugačna 
in so tudi izpolnjena, saj ne gre samo za 
klasično razstavo slik, risb in kipov, pač pa 
tudi za multimedijske instalacije, ki upora-
bljajo predvsem sodobno računalniško in 
video tehnologijo. Dobrodošel dodatek 
pa so bile tudi portretne fotografije ust-
varjalcev. Razstava je bila odprta do 27. 
septembra.

Tekst in foto Primož Tanko



V sklopu gostovanja v Slovenije se je tudi v 
ribniškem koncu mudil svetovno znani profesor 
zgodovine Orlando Figes. Je predavatelj na slo-
vitem Birkbeck College na londonski univerzi in 
poznan proučevalec Rusije. Njegova dela segajo 
tako na področje ruske revolucije in več pogledov 
na ta čas, kot na področje kulturne zgodovine, ki 
jo je zakrožil z monografijo Natašin ples leta 
2002 in je izšla naslednje leto še v slovenskem 
prevodu. Sedaj se je mudil v Sloveniji na pred-
stavitvi svoje nove knjige Šepetalci s podnaslo-
vom Zasebno življenje v Stalinovi Rusiji. Prvi dan 
njegovega obiska je imel dobro obiskano preda-
vanje v Cankarjevem domu, drugi dan pa je bil 
gost na Škrabčevi domačiji. Njegov sogovornik 
je bil Aleksander Čolnik. Pogovor, ki je potekal v 
angleščini, je deloval zelo sproščeno. 
Sprva je tekla beseda o knjigi Natašin ples in kul-
turni zgodovini Rusije, avtorjevem razumevanju 
»slovanske duše« ki ji je pripisal precej drugačne 
lastnosti kot običajno, predvsem v delu, ki se 
nanaša na pokornost, tako da je dejal tudi: »I 
don’t belive in a slavic slave soul«. Pomemben 
del razgovora je zasedla debata o Tolstoju in 
njegovem času ter o francoskih vplivih na rusko 
aristokracijo. Tolstoj je bil v tem kontekstu pred-
stavljen kot povezovalec ruskega naroda, saj je 
pisal v ruščini in ne v nekakšni mešanici ruščine 
in francoščine ali celo samo francoščine, kot je 
bila tedaj navada v ruski plemiški družbi. 
Drugi del pogovora je bil namenjen Šepetalcem. 
Povzetek Figesovega predavanja 
Naslov knjige je takšen, ker ima ruska beeda za 
šepetalca dve verziji in tudi dva pomena. Ena je 
nevtralna »šepčušij« in pomeni tistega, ki šepeta. 
Druga, »šeptun«, pa ima negativen prizvok, saj ta 

beseda označujet istega, ki prišepetuje policiji. 
Po grobih ocenah je skozi sistem zasliševanj, 
taborišč, preselitev in smrti šlo oziroma umrlo 
med 25 in 30 milijonov prebivalcev Sovjetske 
zveze, kar pomeni, če vemo, da je imela SZ ob 
začetku 2. svetovne vojne približno 200 mili-
jonov prebivalcev, eno osmino. Če to prenesemo 
na  povprečno širšo 
družino, ki je bila v 
Rusiji običajna, dobimo 
rezultat vsaj eden od 
družine ali znancev. Tudi 
člani družine Jelcina, 
Gorbačova in Putina so 
bili v tem sistemu. Če 
celotni proces postavi-
mo ob bok holokavstu, 
nismo nič bližje rešitvi. 
Holokavst je namreč imel 
jasno idejo, zakaj pobiti 
Jude, Rome, homosek-
sualce, duševno bolne. 
Namen je bil zagotoviti 
čisto arijsko raso in »leb-
ensraum«. Pri Stalinovih 
čistkah te ideje ni, 
pogoste žrtve so bili 
tudi »stari« komunisti, še 
posebej v letih 1937/38, 
ki so bili predani partiji. 
To lahko razloži z infor-
macijo iz knjige intervju-
jev z Molotovim, ki so izšli v poznih 80, v katerih 
pravi, da je Stalin v vsakem primeru pričakoval 
spopad z zahodom in je preventivno onemogočil 
vsakršno morebitno peto kolono. Prav tako je 

v teh intervjujih tudi mnenje Stalina o številnih 
nedolžnih žrtvah: če je bil eden od tisočih vohun, 
potem so žrtve upravičene. 
Za to knjigo so sodelavci intervjuvali približno 
450 oseb, pogosto so od njih dobili fotografije, 
podatke o ostalih zaprtih ali sorodnikih. Še vedno 
se mnogo ljudi dobro spominja leta 1937/38 ali 
1948, in posledic tistega časa. V Rusiji je opazil 
zanimiv fenomen, in sicer da Rusi izjemno dobro 
berejo med vrsticami  in da se znajo cenzurirati.
Po koncu pogovora je Figes odgovoril še na 
nekaj vprašanj, predvsem je bilo zanimivo tisto, 
v katerem je bil vprašan po mnenju o pravil-
nosti odločitve tako sodelujočih v NOB, kot v 

vrstah domobrancev. V 
treh kratkih stavkih je po 
mojem povedal credo 
zgodovinopisja: Nismo 
poklicani, da sodimo, kaj 
je bilo prav in kaj narobe. 
Torej ne moremo reči, da 
je eden imel bolj prav kot 
drugi, ker ne vemo, zakaj 
se je nekdo odločil tako, 
kot se je. Na nas (zgo-
dovinarjih, o .a.) je, da 
raziščemo in prikažemo, 
kaj se je dogajalo in zakaj 
se je dogajalo tako.
Po koncu uradnega 
dela se je Figes še kar 
nekaj časa zadržal na 
Škrabčevini, podpisal je 
precej knjig(tudi meni) in 
poklepetal z vsemi, ki so 
to želeli. Dostopen in pri-
jazen je vsekakor  pustil 
prijeten vtis.

Tekst in foto Primož Tanko
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Orlando Figes na Škrabčevi 
domačiji

Orlando Figes

Takoj na začetku meseca oktobra so v Galeriji 
Miklova hiša odpri novo razstavo z naslovom 
»Edina stvar, ki jo imam pod nadzorom, je moj 
odnos do življenja« avtorice Vesne Bukovec. 
Kuratorka razstave je Urška Jerman. Tako se 
je združilo dvoje mladih moči v prikazovanju 
sodobnosti.  
 Mlada avtorica (rojena 1977) se predstavlja z 
dvema deloma  v treh delih. Prvi je video »It will 
be OK!«, druga pa je instalacija in serija risb na 
temo kulture samopomoči in diktata pozitivnega 
mišljenja.  To sta dve kulturni formaciji, ki močno 
zaznamujejo današnji svet. 
V seriji risb Vesna Bukovec postavlja eno ob 
drugo podobe s spletnih arhivov (t. i. stock pho-
tos) in besedila, ki jih je našla v nekaterih medijih 
v sklopu različnih testov o samopodobi, sreči in 
podobnem. Risbe so zreducirane na enostavne 
črte, ki prikazujejo ironično nasmejane, že  raz-
potegnjene  grimase, podkrepljene s tenko linijo 
vprašanja psihološkega testa.  
Video It will be ok pa prikazuje žensko, sedečo 
na zofi, v naročju pa drži plišastega kužka, ki ga 
boža in mu prigovarja It will be ok. 

Edina stvar, ki jo imam pod 
nadzorom …

Natančno oko bo opazilo Freudovo zofo in 
poskus samopomiritve z prigovarjanjem igrači. 
Na nek način želi minimalizirati probleme ter jih 
prepustiti v reševanje njim samim. 
Avtorica vzame pod drob-
nogled psihologijo, ki je 
kot vrsta vednosti spre-
menjena in razširjena v 
široke množice preko 
popularne kulture. V obeh 
delih uporablja angleški 
jezik (prevodi so na voljo), 
kar kaže na prevladujoč 
vpliv anglo-ameriške kul-
ture pri širjenju takšne 
instant psihologije.  
Kritika je namenjena 
pretiranemu poenostavl-
janju naših čustvovanj in 
življenjskih okoliščin, ki 
jih v množičnih medijih 
prikazujejo kot popolno-
ma enostavne in rešljive 
z nekaj vprašanji in 

splošnim nasvetom, ki ga najdemo v vsaki reviji. 
Kultura samopomči  in diktat pozitivne življenjske 
naravnanosti poskušata ukalupljati človekovo 
bivanje, a vendarle pozabljata, da je vsak človek 
svoj individuum, česar se avtorica dobro zaveda 
in hkrati ironično prikazuje trende v sodobnih 
medijih. 
Vsekakor razstava, vredna ogleda.

Tekst in foto  Primož Tanko
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Na Grabnu, v najvišje ležeči vasi župnije Sveti Gregor, je 
na roženvensko nedeljo, 4. oktobra, župnik Andrej Mulej 
blagoslovil novo kapelico. Vaščani smo si želeli, da bi 
namesto stare kapelice, ki je ostala odmaknjena od vasi in 
bi bila potrebna temeljite obnove, zgradili novo sredi vasi. 

DRUŠTVO KATOLIŠKE MLADINE 
RIBNICA

Smo mladi, ki želimo krščanske vrednote in našo 
pozitivno energijo ohranjati naprej ter jo prenašati 
tudi na druge. Kot pravi že stari rek: »V slogi je 
moč,« smo tudi mi mnenja, da bomo močnejši, če 
bomo združeni. In tako nam je po skoraj letu dni 
priprav vendarle uspelo doseči ta cilj.
25. september je bil tisti dan, ko so številna 
društva Ribniške doline dobila še enega »bratca«. 
Ustanovili smo namreč DRUŠTVO KATOLIŠKE 
MLADINE RIBNICA (DKM RIBNICA). Vsa 
slovesnost je potekala v zgornji dvorani župnišča, 
kjer nas je po uvodni molitvi pozdravil ribniški 
župnik Anton Berčan, ki je bil tudi eden izmed 
glavnih pobudnikov za ustanovitev društva in 
nas je vseskozi vztrajno podpiral. Sledila je pred-
stavitev imena, logotipa in statuta društva, ki so 
bili vsi soglasno tudi sprejeti. Za logotip smo 
izbrali plamenček, ki gori na lužici blagoslovljene 
vode in izžareva veselje na obrazu. V desni roki 
drži križ kot simbol krščanstva, v levi pa iztegnjen 
palec, kar pomeni »super je«. 

Eden slovesnejših dogodkov večera je bilo odti-
sovanje prstnih odtisov udeležencev na ustanov-
no ploščo. S svojim odtisom je vsak prispeval 
kamenček v mozaik društva in z izpolnjeno pris-
topno izjavo postal njegov član. Tako smo že na 
ustanovnem sestanku svoj mozaik sestavili iz 51 
kamenčkov. 

Kot člani društva smo tako pridobili 
volilno pravico in izvolili predstavnike 
funkcij. Predsedniško funkcijo smo za 
nadaljnji dve leti zaupali Nejcu Ilcu. 

In kaj bomo v društvu pravzaprav 
počeli? Nadaljevali bomo z že tradi-
cionalnimi projekti, kot so pasijon, ora-
torij plus, adventni venčki, božičnica, 
čistilna akcija… Obenem pa se bomo 
z veseljem lotili še kakšnega novega 
projekta.
Vsi mladi, ki bi se nam želeli pridružiti, 
ste dobrodošli. Zelo bomo veseli 
vsakega novega kamenčka, saj bo tako 
naš mozaik bolj pisan, bolj zanimiv. In 
kje ter kdaj nas najdete? Odgovor je 
sila preprost: SPODNJA UČILNICA 
ŽUPNIŠČA, petkovi večeri. Ker pa 
društvo za svoj obstoj potrebuje tudi 
nekaj finančne pomoči, je vsak član 
društva dolžan plačati letno članarino 
2 evra. Za vse dodatne informacije, 
tudi glede včlanjevanja, smo vam na 
voljo na elektronskem naslovu dkm.
ribnica@gmail.com.

Marjanca Rigler, 
foto Jan Klun

Tako so grabenski gospodarji 17. septembra lani začeli z 
gradnjo in v dobrem letu je zrasla popolnoma nova kapelica, 
ki je po arhitekturi kopija stare. Na oltarju stoji obnovljen 
Marijin kip, prenesen iz nekdanje kapelice.
Pri sveti maši, ki jo je župnik daroval pred novo kapelico, smo 
se zbrali sedanji vaščani in tisti, ki smo bili rojeni na Grabnu 
in zdaj živimo drugod, ter številni dobrotniki, ki so pri delu 
velikodušno pomagali z delom ali denarnimi prispevki. Pri 
maši smo se zahvalili gospodarjem in gospodinjam s štirih 
grabenskih domačij, ki so kapelico zgradili. Po maši je sledilo 
prijetno druženje.
Želimo si, da bi nova kapelica vaščane še bolj povezala z 
Bogom in med seboj.

Ema Marolt, foto Janez Drobnič

KAPELICA V       NAJVIŠJI 
SLEMENSKI         VASI

Janez Adamič, Alojz Oblak, Janez Drobnič, Anton Adamič 
– vaščani, ki urejali kapelico

Vsi za ustanovitev društva!

Logotip katoliške mladine

Vera, prijateljstvo, prijaznost, veselje, smeh, sočutje … 
vse to in še mnogo več nas povezuje. 
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Varuj mojo dušo,
zakaj veren sem,
reši svojega služabnika,
ti, moj Bog, ki zaupa vate.
(Psalm 86)

ZAHVALA
V 76. letu je tiho zaspal naš dragi mož, oči, ata, tast in brat

FRANC OSVALD 
(1933 – 2009)
Jurjevica 33

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, svakom in 
svakinjam, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 
sveče in sv. maše. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti.
Hvala gasilcem in gasilkam iz PGD Jurjevica ter njihovemu predsedniku 
Janezu Topolniku za poslovilni govor, GZ Ribnica in gasilcem iz ribniških 
društev.
Hvala tudi družini Škof in Komunalnemu podjetju Ribnica. 
Zahvaljujemo se tudi duhovnikom g. Antonu Berčanu, bratrancu g. 
Jožetu Grebencu in g. Franciju Godcu za zelo lepo opravljen pogrebni 
obred ter g. Maksu Ipavcu za molitev rožnega venca.
Hvala pa tudi pevcem za lepo zapete žalostinke.

Vsem še enkrat najlepša hvala!

VSI NJEGOVI

Skrb, dobrota,
delo in poštenje
tvoje je bilo življenje.
Dela tvojih pridnih rok
sledi ostale so povsod.

ZAHVALA
ob izgubi moža, očeta in starega ata

IVANA LOVŠINA 
iz Dolenje vasi

Ob njegovem odhodu iz zemeljskega življenja se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, soborcem, podjetju Hidrovod 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Zahvala g. Branku Potočniku za lepo opravljen obred.
Zahvala Zvezi borcev Ribnica in g. Mirku Oražmu za poslovilni govor.
Zahvala Čebelarskemu društvu Ribnica in g. Jožetu Škulju za poslovilni 
govor.
Zahvaljujemo se zdravstvenemu domu Ribnica in dr. Jerankovi za 
nesebično pomoč.
Posebna zahvala lovcem LD Dolenja vas, pevcem, rogistom iz Škocjana, 
lovcem iz sosednjih LD ter g. Tonetu Bojcu za poslovilni govor.
Hvala vsem, ki ste pokojnika v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

VSI NJEGOVI

Bila si sonce naše hiše,
vsem uteha in zavetje,
dobroto in ljubezen si delila,
a nase pozabila.
 
Zaprla trudne si oči,
izčrpala vse moči.
Zdaj počivaj,
mirno spi in hvala, hvala ti!

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage

ANICE ŠILC 
(1943 - 2009)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in vaščanom 
za podporo, izrečeno sožalje, in vsem, ki ste jo v tako velikem številu 
pospremili na njeno zadnjo pot.
Hvala kaplanu Juretu Ferležu za tople besede, pevcem in vsem, ki ste 
jo imeli radi.

ŽALUJOČI VSI NJENI

Kot jutranja rosa si nas
obdajala s svojo bližino.
Nežno, srčno, čuteče
si nam božala srca
s svojo toplino.
Še vedno si z nami. 
 (D. L. K.)

ZAHVALA
V 79. letu je tiho zaspala naša draga mama, sestra, 

babica, prababica in tašča

IVANKA KROMAR 
(roj. Lovšin)

iz Dolenje vasi

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in 
sv. maše.
Hvala vsem, ki ste jo v tako lepem številu pospremili na njeni zadnji 
poti.
Zahvaljujemo se g. župniku Branku Potočniku za lepo opravljen obred in 
pevcem ŽPZ Ribnica pod vodstvom g. Osvalda za zapete pesmi.
Hvala tudi podjetju AVE in Komunalnemu podjetju Ribnica.

Vsem še enkrat hvala!

ŽALUJOČI VSI NJENI
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Kar je bilo, nikdar ne mine, 
samo obliko menja …
Prispevek k zgodovini trga Ribnica (10. del)

• Karel Primšar (114) dovoljenje 1933
• Franc Novak (68) 1871
• Andrej Trdan (238) obrtno dovoljenje 1934
• Anton Saveli (66) 1860…1878
• Julius Saveli (85) 1850 

Krojaštvo in šiviljstvo 
Krojaštvo in šiviljstvo je spadalo med najbolj 
razširjene domače obrti konec 19. in v prvi 
polovici 20. stoletja. Konec 19. stoletja se je obrt 
s pojavom cenejših šivalnih strojev, ki so bili zato 
dostopnejši, še bolj razširjala. Tovarna šivalnih 
strojev Singer pa je s številnimi vsakoletnimi tečaji 
šiviljsko znanje še poglabljala. Konec 19. stoletja 
je bil poklic šivilje ugleden poklic, ki se ga lahko 
izuči dekle. Krojači so skrbeli predvsem za vrhnje 
obleke moških, medtem ko so šivilje večinoma 
opravljale žensko šiviljstvo, poleg šivanja moških 
srajc in spodnjega perila. 
Krojači in šivilje so imeli največ težav s svojo 
konkurenco na črnem trgu. Ogromno šivilj in 
krojačev je delalo doma in odžiralo posel obrt-
nikom, ki so bili uradno registrirani in plačevali 
davke. Večina registriranih je bila tudi včlanjena 
v Zadrugo krojačev in krojačic za sodni okraj 
Ribnica in Velike Lašče. Na zadružnih sestankih 
so veliko časa posvečali problemu »konkurence 
na črnem trgu«. V ribniškem trgu najdemo na sez-
namu iz leta 1933 izmed »neupravičenih obrtnikov 
in obrtnic« le enega, v okolici, na podeželju, pa so 
našteli kar 22 imen tako imenovanih »konkuren-
tov«. Našteli so le tiste, ki so redno opravljali to 
obrt, občasnih je bilo pa še mnogo več. 

Krojači in krojačice 
• Mathias Dojak (21) Schneider 1876
• Anton Dejak (21) obrtno dovoljenje od 1889
• Anton Dejak (21) obrtno dovoljenje od 1903
• Franc Češarek (74) Schneider 1871
• Johann Češark (117) Schneider 1875…1882
• Franc Češarek (59) obrtno dovoljenje od 1923
• Angela Češarek (poročena Dermulc) (106) 
obrtno dovoljenje od 1932 
• Štefan Češarek (66) obrtno dovoljenje od 1913
• Ludwig Keberle (119) Schneider 1871…1882
• Marija Kompare (56) obrtno dovoljenje od 19255 
• Knol Leopold (58) obrtno dovoljenje od 1923
• Štefan Lovšin (37) obrtno dovoljenje od 1936
• Bernhard Vesel (22) Schneider 1859 … 1874 
• France Škrabec (81) krojač 1919 … 19286  

(Se nadaljuje prihodnjič)

Tekst pripravila Marina Gradišnik, 
kustosinja ribniškega muzeja

Za morebitne dodatne informacije ali popravke 
se vam že vnaprej zahvaljujem. Hkrati naprošam 
morebitne lastnike fotografij obrtniških delavnic, 
trgovin, gostiln v ribniškem trgu, da se oglasijo.

Muzej Miklova hiša 
T: 01 835 0376
e-mail: muzej.mh@amis.net

1   Dokl, Slavko in Murn, Vane: Čevljar je šel v štiro. Iz 
preteklosti novomeške obrti. Novo mesto 1996, str. 19.

2   ARS 448, arhivska enota 5 / 50.
3   Petek, Tone: Bozbirtovi, kronika družine Petek. Rokopis.
4   Ivana Ložarja sem uvrstila v seznam zato, ker je bil od 

leta 1935 naprej predsednik čevljarskega združenja v 
Ribnici, čeprav podatkov o njegovem vpisu obrti pred 
drugo svetovno vojno nisem zasledila med pregledano 
dokumentacijo. Zavedla sem ga z letnico 1951, čeprav ta 
letnica preseže obravnavano obdobje. Predvidevam, da se 
mu je tega leta dovoljenje obnovilo. 

5   Po enem zapisu Ribnica 56, po drugem Hrovača 1.
6  Ta podatek sem dodala na osnovi ustnega vira njegovih 

sorodnikov ( Marjana Radivojević).

Čevljarstvo in krojaštvo

Čevljarstvo
Čevljarji so izdelovali obutev po meri. Nekatere 
stranke so si usnje same kupovale, saj trgovin z 
usnjem in čevljarskimi potrebščinami ni manjkalo. 
V Ribnici je vedno delovala vsaj ena. Če čevljar 
ni imel dosti naročil, je delal čevlje na zalogo, 
a to so si lahko privoščili tisti, ki so imeli več 
denarja. Nekateri čevljarji so imeli enega ali celo 
več pomočnikov, drugi pa so bili za vse sami. 
Čevljarji so se ukvarjali tudi s popravili čevljev, s 
»templanjem«, popravljanjem pet in krpanjem.1  
Mojstri so se prilagajali željam potrošnikov. Za 
potrebe meščanov in uslužbencev so izdelovali 
lažjo obutev, za delavce s kmetov so izdelovali 
trdnejše čevlje, ki niso prepuščali vode. Čevljarji 
so hodili tudi v štiro – to pomeni, da so prišli 
domov naredit čevlje za potrebe domačih ali 
deklam ter hlapcem za letno plačilo. Nekateri 
čevljarji so delali tudi na črno. Slednji so se s to 
obrtjo ukvarjali predvsem pozimi. V Ribnici so se 
čevljarji povezali v svoje združenje. Od kdaj je to 

združenje natanko delovalo, ni podatka. 
Zagotovo je to druženje obstajalo v času 
Kraljevine SHS od leta 1922, o čemer nam 
pričajo ohranjeni dokumenti v Arhivu Republike 
Slovenije. V Arhivu hranijo zapisnik redne letne 
skupščine Združenja čevljarjev v Ribnici iz leta 
1936 ter korespondenco tožbe bivšega predsed-
nika tega združenja, takrat aktualnim delegatom 
okrožnega odbora. V letih od 1922 do 1935 je bil 
predsednik društva ali pa tajnik Ivan Čampa, po 
tem letu pa Ivan Ložar. V združenje, se razume, 
niso bili včlanjeni vsi čevljarji. Leta 1933 so bili 
člani združenja iz trga Ribnice le trije. Članarina 
v Združenju je za leto 1937 znašala 500 din. Kot 
zanimivost, kako so se obrtniki srečevali s pri-
hodom industrijske konkurence, navajam prepis 
iz zapisnika redne letne skupščine Združenja 
čevljarjev Ribnice od 30. avgust 1936: »/…/« 
predsednik poroča o borbi proti tvrdki Bata, 
katere podružnico smo dobili tudi v Ribnico. 
Združenje je poslalo na različna pristojna 
mesta ostre protestne note, toda ostale so brez 
uspeha. … omeni tudi o različnih tečajih, katere 
prireja združenje, tako o prikrojevalnem tečaju 

v Dobrepolju in o knjigovodskem tečaju 
v Ribnici. Med tem poročanjem je prišlo 
med gotovim članstvom, menda podhu-
jskanemu od gotovih oseb, do velikih 
prerekanj in skoraj bi rekli do živinskega 
vpitja. Gotovo članstvo bi rado, da bi se 
danes volilo novega predsednika in novo 
upravo /…/« 2

Nikjer nisem naletela na čevljarja 
Janeza Petka, prav tako iz trga Ribnice, 
iz Bozbirtove hiše, hiš. št. 76, omenja 
pa ga Tone Petek v svojem rokopisu 
Kronika družine Petek Bozbirtovi: »Janez 
(rojen v 80-ih letih 19. stoletja) se je izučil 
za čevljarja na Sv. Petra cesti (sedaj 
Trubarjeva). Potem je imel delavnico 
doma v hiši. Delal je pri oknu in ga je rado 
zeblo v noge. Kuril si je še z gašperčkom, 
cevi pa je imel speljane čez celo hišo, 
nad kmečko pečjo pa v dimnik. /…/ Ko je 
umrla mati Katarina leta 1905 je odšel v 
Ameriko, /…/ kjer je delal kot samostojen 
čevljar /…/.«3  
Pri Francu Češarku sta navedeni kot 
sedež obrti dve hišni številki (106 in 240). 
Informator Franc Vesel se tega čevljarja 
dobro spominja, najprej je imel delavnico 
pri svojem bratu (hiš. št. 106), malo pred 
drugo svetovno vojno pa si je zgradil 
novo hišo na začetku Velike Mlake (hiš. 
št. 240). 
• Ivan Čampa (103) dovoljenje izdano 
1920*, rojen 1878
• Johann Češark (74) 1880
• Franc Češarek (240 ali 106) dovoljenje 
1935
• Johann Češarek (67) 1850….1875
• Mathias Hónigmann (96) dovoljenje 
1891
• Josef Fritz (19) 1871
• Avgust Gorjan (176) dovoljenje 1922
• Ivan Ložar (50) dovoljenje 19514 
• Franc Oberstar (8) 1861…1877
• Franc Plevel (142) 1850 …1874

Filip Petrlin pd. Poljančev (na sliki s soprogo) je leta 
1911 v Ribnici registriral obrt trgovina z usnjem in 
čevlji. Njegova trgovina je bila bolj kot trgovina s čevlji, 
trgovina s čevljarskimi pripomočki. V svoji trgovini je 
namreč prodajal vse, kar se je potrebovalo za izdelavo 
čevljev, lahko si kupil podplate, usnje za zgornji del 
čevlja, vezalke, žebljičke, dreto, šila idr. V trgovino so 
prihajali domačini, ljudje iz Suhe Krajine, čevljarji, ki so 
obrt opravljali le na svojem naslovu, ter tisti, ki so bili 
čevljarji po hišah (potujoči obrtniki).   (Fototeka Muzeja 
Miklova hiša. Original je v zasebni lasti.)
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Prihodnjič vas čaka 
INOTHERMOV KVIZ in 

lepe nagrade!

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

Pravilna rešitev 9. številke Rešeta je:
URESNIČI IDEJE CENEJE

Med pravilnimi rešitvami je žreb določil naslednje nagrajence, ki jim 
nagrade poklanja TRGOVINA MEGADOM, Ob železnici 4, RIBNICA.

Dežnike prejmejo:
KRISTINA LEVSTEK, Sv. Gregor 14, 1316 ORTNEK
SLAVKA MRHAR, Breg 85, 1310 RIBNICA
BRANE CRNKOVIČ, Prijateljev trg 3, 1310 RIBNICA    

Kapi prejmeta:
NEJA PAJNIČ, Breže 37, 1310 RIBNICA
MARIJA ŠILC, Goriča vas 69, 1310 RIBNICA

MALI OGLASI
PRODAM
V centru Ribnice prodam trisobno stanovanje v izmeri 68 m2, v drugem 
nadstropju. Tel.: 031/ 885 980.

Kurilna sezona 2009/2010

Zanimivo je, da se kljub globalnemu segrevanju 
kurilno obdobje daljša - letos nas sicer začetek 
hladnih dni nebi smel presenetiti, ker smo imeli 
zadosti časa, da smo si kurilne in ostale grelne 
naprave pripravili na približno 6 - mesečno 
obratovanje. Če tega še niste storili, vam 
priporočam, da to opravite čim prej, saj je vložek 
v strokovni pregled in morebitno  čiščenje zane-
marljiv v primerjavi z možnimi posledicami.
Zavedati se moramo, da imajo posamezne grelne 
naprave svoj namen in je potrebno upoštevati 
proizvajalčeva navodila. Tu imam v mislih pred-
vsem razne električne grelce, ki lahko delujejo 
le kratek čas in so namenjeni ‘’dogrevanju’’ oz. 
hitremu ogretju prostorov.
Vsakršno pretiravanje s temi napravami ozi-
roma nepravilna uporaba le-teh lahko pripelje 
do neljubih dogodkov. Pred kratkim se je en tak 
tudi zgodil: oseba se je odpravila v avtomobil, 
si nastavila gretje ob prižganem motorju in 
zaspala. Ker osebna vozila niso namenjena za 
delovanje na mestu, so temu primerno prilago-
jene tudi vse naprave. In tako je avto zagorel. 
Le prisebnost kolegov je odločila o tem, da oseba 
v avtomobilu ni zgorela. Ta avto smo gasilci 
pogasili, za rešitev voznika pa zagotovo ne bi 
bili dovolj hitri. Zato pomislimo, ko pustimo 
otroke pripete v avtomobilih, mi pa skočimo po 
opravkih, pa naj bodo še tako kratki. Naj nam bo 
tuja šola v dovolj velik poduk in ne privoščimo si 
lastne.

Z željo, da vam ogenj ostaja v želenih prostorih, 
vas lepo pozdravljam.

Poveljnik PGD Ribnica Gregor Virant
Enote širšega pomena

KUPON ZA OBJAVO BREZPLAČNIH MALIH 
OGLASOV

Besedilo: __________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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JAVNA DRAŽBA 
ZA ODDAJO PROFITNIH 
STANOVANJ V NAJEM

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: 
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:
a) Profitno enosobno stanovanje št. 17 v 
IV. nadstropju stanovanjskega bloka na 
Knafljevem trgu 8, 1310 Ribnica, ki stoji na 
parc. št. 119/44 k. o. Ribnica, neto tlorisna 
površina stanovanja znaša 41,66 m2,
b) Profitno enosobno stanovanje št. 25 v 
IV. nadstropju stanovanjskega bloka na 
Prijateljevem trgu 4, 1310 Ribnica, ki stoji 
na parc. št. 43/2 k. o. Ribnica, neto tlorisna 
površina stanovanja znaša 43,32 m2.
Nepremičnina pod točko 2. a) je profitno enosob-
no stanovanje št. 17 v IV. nadstropju stanovan-
jskega bloka na Knafljavem trgu 8, parc. št. 
119/44 k. o. Ribnica, v Ribnici. Stanovanjska 
stavba, v kateri je predmetno stanovanje, je bila 
zgrajena leta 1981, predmetno stanovanje pa 
obnovljeno leta 2009. Po zapisniku o točkovanju 
stanovanja z dne 28. 8. 2009 znaša uporabna 
neto tlorisna površina 41,66 m2. Stanovanje ses-
tavljajo naslednji prostori: soba, kuhinja, kopal-
nica, predsoba in balkon, stanovanju pripada tudi 
klet. Stanovanje je neopremljeno.
Nepremičnina pod točko 2. b) je profitno enosob-
no stanovanje št. 25 v IV. nadstropju stanovan-
jskega bloka na Prijateljevem trgu 4, parc. št. 
43/2 k. o. Ribnica, v Ribnici. Stanovanjska stav-
ba, v kateri je predmetno stanovanje, je bila 
zgrajena leta 1984, predmetno stanovanje pa 
obnovljeno leta 2009. Po zapisniku o točkovanju 
stanovanja z dne 28. 8. 2009 znaša uporabna 
neto tlorisna površina 43,32 m2. Stanovanje ses-
tavljajo naslednji prostori: soba, kuhinja, kopal-
nica, predsoba, balkon, stanovanju pripada tudi 
klet. Stanovanje je neopremljeno.

3. Vrsta pravnega posla za predmeta najema 
pod 2. točko: najemna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
- izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod 
točko 2.a: 118,13 EUR, najnižji znesek višanja: 
5 EUR,
- izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod 
točko 2.b: 124,21 EUR, najnižji znesek višanja: 
5 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil 
najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih 
stroškov v Republiki Sloveniji (inflacija) in ne 
vključuje obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila najemnine:
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno v rokih 
dospetja, določenih s strani upravljavca stanovanj 
v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se 
všteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obra-
tovalne stroške, ki obsegajo predvsem stroške 
ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, 
odvoza smeti in morebitne druge stroške, ki jih z 
uporabo povzroča najemnik.
Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan 
plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih 
najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno 
škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane 
obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil 
z obrestmi po obrestni meri 1,4 % v roku osmih 

dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je 
najemnik stanovanje uporabljal v skladu z velja-
vnimi normativi in standardi ter da so poravnane 
vse obveznosti do najemodajalca.

6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek, 10. novembra 2009, 
v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska 
cesta 3, Ribnica, in sicer:
- pod 2. a) ob 11. uri,
- pod 2. b) ob 11. uri 30.

7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe 
plačati kavcijo v višini ene izklicne mesečne 
najemnine. Kavcijo je treba nakazati na tran-
sakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-
0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna 
številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za 
najem stanovanja«.

8. Plačana kavcija bo brez obresti po končani 
javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni 
dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od 
dneva izvedbe javne dražbe.

9. Ogled predmetnih stanovanj bo možen 
po predhodnem dogovoru na tel. št. 01 837 20 
28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi 
dobite tudi dodatne informacije o stanovanju.

10. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki 
so izpolnile pogoj polnoletnosti.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji 
predložiti:
- potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico 
ali potni list,
- overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba 
za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali 
fizično osebo,
- originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo 
številko računa za primer vračila kavcije,
- davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja 
pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po 
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz 
postopka pred začetkom dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene 
najemna pogodba za dobo 5 let, najkasneje 
v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj 
ne podpiše najemne pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina 
Ribnica zadrži kavcijo.

12. Pravila javne dražbe:
- javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje 
in nadzor postopka s stvarnim premoženjem 
Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, 
št. 84/2007, 94/2008),
- ugovore proti dražbenemu postopku je možno 
podati, dokler   ni    zaključen zapisnik o poteku 
dražbe,
- morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
- komisija iz prejšnje alineje lahko začeti post-
opek, s soglasjem predstojnika, ustavi do 
sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se 
dražiteljem v roku 3 dni povrnejo plačana varščina 
in izkazani stroški.

13. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na uradni spletni strani 
Občine Ribnica www.ribnica.si.

   Občina Ribnica

OBVESTILO STARŠEM 
O UVELJAVLJANJU 

ZNIŽANEGA PLAČILA 
ZA VRTEC 

Obveščamo vas, da boste v skladu s 
Pravilnikom o plačilih staršev za pro-
grame v vrtcih (Ur.l.RS, št.129/06, 79/08, 
119/08), lahko od 1. januarja 2010 dalje 
uveljavljali znižano plačilo in oprostitev 
plačila za drugega in nadaljnje otroke, 
ki so hkrati v vrtcu, z Vlogo za znižano 
plačilo vrtca (obrazec VRT/1) pri pris-
tojnem občinskem upravnem organu v 
občini stalnega bivališča. Obrazec je 
naprodaj v prodajalnah DZS, lahko pa ga 
dobite tudi na spletnih straneh Občine 
Ribnica, Ministrstva za šolstvo in šport ter 
državnem portalu E-uprava. 

Ceno programov predšolske vzgoje kri-
jejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka 
in občina.
Občina krije del cene programa za:
- otroke, katerih starši imajo na njenem 
območju stalno prebivališče, 
- otroke, ki imajo na njenem območju 
stalno prebivališče skupaj z enim od 
staršev,
- otroke tujcev, katerih vsaj eden od 
staršev ima na njenem območju začasno 
prebivališče in je zavezanec za dohod-
nino v RS.

Občina bo na podlagi dohodkov in 
premoženja družine izdala odločbo o 
višini plačila staršev, izraženo v odstot-
ku cene programa, v katerega je otrok 
vključen.
Staršem, ki ne boste uveljavljali znižanega 
plačila vrtca, bo vrtec izstavil račun v 
višini polnega plačila, to je 80 % cene 
programa.

Vlogo natančno izpolnite v skladu s 
priloženimi navodili (podatki se nanašajo 
na leto 2008) in jo z vsemi prilogami odd-
ajte do 15. novembra 2009: 
- za otroke, vključene v Vrtec Ribnica, na 
upravi Vrtca Ribnica ali na Občini Ribnica 
- Oddelku za družbene dejavnosti oz. v 
vložišču občine,
- za otroke, vključene v vrtce izven občine 
Ribnica, na Občini Ribnica - Oddelku 
za družbene dejavnosti ali v vložišču 
občine.

Vloge oddaste tudi za otroke, ki so bili 
vključeni v vrtec s 1. 9. 2009 in kasneje.

Dodatne informacije lahko dobite v času 
uradnih ur (ponedeljek, torek, četrtek od 
8.-15. ure, sreda od 8.-16. ure, petek od 
8.-14. ure) na Občini Ribnica, Oddelku za 
družbene dejavnosti, tel.: 837 20 23.

OBČINA RIBNICA 
Oddelek za družbene dejavnosti
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4. pohod veteranov po ribniški 
Mali gori

Veterani območnega združenja Ribnica so 
12. septembra organizirali in izvedli 4. veteran-
ski pohod, to pot po ribniški Mali gori. Zaradi 
obveznosti se je pohoda, poleg 23 domačinov 
(tudi dva iz občine Loški Potok in dva iz občine 
Sodražica), udeležilo še 23 veteranov iz pova-
bljenih OZVVS: Ruš, Domžal, Velikih Lašč, Idrije 
in Sežane. Na pohod je prišel tudi predsednik 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo Janez Pajer. 
Pohodniki so se zbrali pri parkirišču Riko (za 
železniško progo). Malo po osmi uri jih je s krat-
kim nagovorom pozdravil predsednik OZVVS 
Ribnica Peter Levstek, povzel namen pohoda in 
obisk nekaterih spominskih obeležij. Pohodniki 
so s praporom OZVVS Ribnica in nosilcem 
Jožetom Klunom krenili skozi Gornje Lepovče 
do spomenika padlim borcem NOB. Tu je Borut 
Kozina prisotne seznanil, da je spomenik NOB 
simboličnega značaja, postavljen v spomin 16 
padlim borcem z zdajšnje Gorenjske ceste v 
Ribnici, da tu ni nihče pokopan. Tedanja Gorenja 
vas, ki je tedaj štela 48 hišnih številk, je dala 39 
borcev NOB. Vsi na spomeniku napisani so padli 
na različnih krajih med letoma 1942 in 1945. 
Kozina je prisotnim pripovedoval še o delovanju 
pripadnikov vizualne opazovalnice, nad zaselkom 
Selan v juniju in oktobru 1991 in predstavil nad-
aljnjo pot proti Sv. Ani, trigonometru, najvišji točki 
Male gore (964 m), Stenam, obeležju TIGR (prvi 
spopad z okupatorjem, 13. 5. ‘41) in nesrečnem 
dogodku pri kraškemu breznu Žiglovica (75 m) 
leta 1942. 
Od tu je gozdna cesta vodila pohodnike do zasel-
ka Selan, kjer nas je že čakalo prvo okrepčilo: 
pozdrav oz. sprejem s pijačo in prigrizkom. 
Veterana, domačina Ludvik Zalar in Ivan Arko, sta 
prijetno presenetila z vzorno pripravo prigrizka in 
še s klopmi za počitek. 
Kolona se je zaradi strmine kar malo raztegnila 
in ponovni zbor je bil pri cerkvici sv. Ane, od 
koder je najlepši pogled na prostrano Ribniško 
dolino in pobočje Velike gore na drugi strani. 
Domačin Dušan Nosan je povedal bajko o nas-

tanku Ribniške doline in opisal ribniško suho 
robo. Po krajšem postanku pri Sv. Ani se je 
skupina oglasila v planinski koči PD Ribnica, pri 
Sv. Ani.
Pot se je nadaljevala v smeri Bašlja, proti obeležju, 
postavljenem v spomin tigrovcem (prvi spopad z 
italijanskim okupatorjem na Slovenskem 13. 5. 
‘41). 
Predsednik ZVVS Janez Pajer je opisal orga-
nizacijo in delovanje odporniške skupine TIGR. 
Delovanje tigrovcev je bilo strogo tajno tudi med 
tigrovci in delovanje v trojkah posebnost. 
Po načrtu so udeleženci nadaljevali pot v smeri 
proti kraškemu breznu Žiglovici in tja prispeli ob 
12.50. Povabljeni iz veteranskih združenj so bili tu 
prvič. Ogledali so si okolico s spominsko ploščo 
in komentirali dogodek iz leta 1942, ko je bilo 
ustreljenih in vrženih v brezno devet domačinov. 
Nekateri pohodniki so že gledali načrt pohoda, 
kjer je bil označen tudi čas, želeli so naprej. Po 
približno 700 m so prišli do križišča ( ribniškega 
smetišča, ki je zdaj kar nekaj let lepo urejeno, a 
se zapira za dovoz smeti ) Bašelj - Selan - Ribnica. 
Po cesti proti Ribnici so po 500 m zavili desno 
mimo nekdanje jamarske koče in Francetove 
jame. Med potjo so pohodniki komentirali stanje 
jamarske koče in Francetove jame (jama ni velika, 
ima pa kapnike, je že dalj časa zaprta, koča prav 
tako, okolica ni več urejena ). Še pred 22-timi leti 
je bila tu lepa sprehajalna točka za tedaj mlado 
in srednjo generacijo. Za ponovno odprtje pa 
bi morali kočo predelati in obnoviti. Zdaj so 
pa drugačni časi, je čas sprememb in drugih 
možnosti.
Po gozdni poti so prišli naprej v Gostišče Pugelj. 
Topel obrok s pijačo je že čakal. S ponudbo in 
postrežbo so bili pohodniki zelo zadovoljni. Po 
malici se jim je pridružil predsednik Peter Levstek 
in jih spomnil, da je bil namen pohoda druženje in 
ogled zgodovinskih, kulturnih in naravnih zname-
nitosti, predvsem pa medsebojno spoznavanje. 

Veterani vojne za Slovenijo

Nagovor predsednika OZVVS Ribnica Petra Levstka

Formiran odbor 
za ogrevanje na 
Knafljevem trgu
Lastniki stanovanj in kurilnice na Knafljevem trgu 
se že dlje časa prizadevamo, da bi dobili bolj 
natančen vpogled v delo Komunale Ribnica na 
planu izvajanja ogrevanja soseske. Od Komunale 
smo terjali odgovore na vprašanja o načinu 
obračunavanja in prikazovanja stroškov ogrevanja 
kot tudi izterjave dolgov od neplačnikov. Ker z 
odgovori Komunale lastniki stanovanj nismo bili 
zadovoljni, podatki v poročilu ob koncu kurilnih 
sezon pa še naprej netransparentni, smo zapros-
ili Občino Ribnica, da kot ustanovitelj Komunale 
intervenira, kako bi dobili točne in jasne podatke 
o stroških ogrevanja in obratovanja kurilnice, na 
kar imamo kot lastniki pravico. 
Odgovor Občine kot tudi Komunale pred tem 
je bil posplošen in nekonkreten. Nejasnosti in 
pomisleki o slabem poslovanju v zvezi z ogre-
vanjem so še naprej ostali. Zaradi tega smo 
se lastniki organizirali ter izmed predstavnikov 
lastnikov po blokih izvolili enajstčlanski odbor za 
ogrevanje, ki naj bi zastopal interese lastnikov na 
področju ogrevanja.
Na sestanku, ki je bil 14. 10. 2009, je sestava 
odbora kompletirana s predstavnikom Komunale 
kot izvajalcem ogrevanja. S tem je odbor za 
ogrevanje dobil potreben subjekt, da formalno 
pravno zastopa interese lastnikov pri organizaciji 
ogrevanja v naselju kot tudi pri zadevah v zvezi z 
upravljanjem in obratovanjem kurilnice.
Sestanek se je odvijal po naslednjem dnevnem 
redu:
1. Opredelitev dela in nalog Odbora za ogre-
vanje Knafljevega trga, ki naj bi jih ta opravljal na 
podlagi 11. čl. Pogodbe o izvajanju ogrevanja.
2. Boljša preglednost zbiranja in porabe 
finančnih sredstev za ogrevanje kot tudi izterjava 
dolgov od neplačnikov.
3. Vpogled v Pogodbo o izdaji v najem pro-
storov kurilnice dimnikarju.
Po opravljeni razpravi so člani odbora sprejeli 
naslednje sklepe:
1. Do naslednjega sestanka se pripravi predlog 
Poslovnika za delo odbora.
2. Preveriti pravno veljavnost Pogodbe o 
izvajanju ogrevanja, glede na število podpis-
nikov kot tudi na velikost (kvadraturo) ogrevalne 
površine v stanovanjih podpisnikov in v naselju 
kot celoti.
3. Da Komunala pripravi manjkajoči podatek 
o zbranih in porabljenih finančnih sredstvih za 
štiri mesece (januar-april) v letu 2007.
4. Da se v bodoče zaradi transparentnosti 
poslovanja Komunale po planu  ogrevanja odboru 
omogoči vpogled v vse materialno-finančne list-
ine, vezane za obračun ogrevanja.
5. Ker je Pogodba o oddaji prostorov 
Kurilnice v najem dimnikarju pravno nična, se 
do naslednjega sestanka pripravi predlog za 
rešitev tega vprašanja. V zvezi s tem Komunala 
pripravi točne podatke o stroških (plačanih in 
kompenziranih) dimnikarskih storitev in meritvah 
emisij plina za čas oddajanja prostorov Kurilnice 
v najem.
6. Komunali je predlagano, da za stroške 
ogrevanja bremeni lastnike ne pa najemnikov 
stanovanj (čl. 24, točka 5 Stanovanjskega zako-
na). S tem se dolg neplačnikov ogrevanja zaradi 
nezmožnosti izterjave spravi na minimum.

Eugen Jakšič, tajnik Odbora za ogrevanje
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Vlada je v roku (do 1. oktobra) predložila 
proračuna za leti 2010 in 2011, za leti, v 
katerih bi morala tudi dejansko, 
ne samo z besedami in lepim 
govorjenjem, pokazati svoje 
namere. Besede ministrov in 
zapisi v koalicijskem spora-
zumu, ki je bil podpisan že v 
času krize, bi morali v teh dveh 
proračunih postati »meso«, 
torej nekaj, kar bi pomenilo 
razvojni in siceršnji preboj in 
nekaj, s čimer bi pokazali, da 
znajo Slovenijo voditi bolje. Pa 
tudi nekaj, kar bi omogočilo, da 
bi bili še boljši kot v preteklem 
(po njihovo slabem) mandatu, 
v katerem smo se zelo hitro 
približevali povprečju Evropske unije.
Žal ni tako. Tega ne ugotavljamo samo v 
opoziciji, kjer smo že po naravi stvari po 
navadi bolj kritični do vladnih predlogov, 
ampak to trdijo tudi gospodarstveniki, sindi-
kati, strokovna združenja, številni profesorji 
in ekonomisti, ... Skratka, proračunov ni poh-
valil skoraj nihče.
Proračuna izkazujeta izredno velik pri-
manjkljaj. Tolikšen, da smo si prislužili 
grajo Evropske komisije. Tu sicer nismo 
edini, opomnjenih je več članic. Vendar 
pa je problematična predvsem struktura 
proračuna. 

Prihodki so nižji kot prejšnja leta, stroški 
delovanja države pa znatno višji. A tudi to bi 

nekako pogoltnili, če bi bili ti 
povišani stroški namenjeni za 
investicije, za razvoj, za nekaj, 
kar bi ohranjalo ali ustvarjalo 
delovna mesta. Vsi razumemo, 
da je potrebno propadla delov-
na mesta nadomestiti z novimi, 
boljšimi in da to lahko sto-
rimo le tako, da gospodarstvu 
omogočimo prestrukturiranje. 
To pa bi bilo možno s številnimi 
ukrepi, ki pa jih vlada, žal, v letu 
vladanja še ni predlagala.
Pomanjkanje učinkovitih ukre-
pov se kaže kot kreditni krč, ki 
ovira prilagodljiva in inovativna 

podjetja z naročili, kupci in dobrimi programi, 
kaže se kot prevelika zbirokratiziranost, kot 
prepočasno vračanje preplačanega DDV, 
prepozni so razpisi ali jih celo ni (npr. pri 
koheziji), … In po izrazito izstopajočih social-
nih ukrepih. Da ne bo pomote – brez njih 
ni mogoče, vendar pa to ne smejo biti edini 
ukrepi. So lahko dopolnilni. 
Kaj je še očitno – predvidevajo se novi davki 
– davek na motorna vozila in premoženjski 
davek, ki bosta vsakega državljana obreme-
nila z okrog 200 eur letno. Če bo prišlo do 
sprememb DDV in trošarin, bodo dodatne 
obremenitve še precej višje.

Proračuna izkazujeta zamudo zaradi 
nepravočasnega ukrepanja vlade, ki za raz-
liko od drugih držav, npr. Poljske, Češke, 
Portugalske, … ni predlagala učinkovitih 
ukrepov, SDS-ovih ni hotela niti povzeti, kaj 
šele sprejeti. Samo proti Poljski ali Češki 
bomo letos izgubili med 6 do 9 %. Tudi 
pomembne investicije (železnica, razvojne 
osi …), ki naj bi poganjale ali vsaj ohranjale 
gospodarsko rast, so pomaknjene v prihod-
nja leta. 
Naša poslanska skupina (SDS) je skupaj 
s SLS in SNS vložila amandma, s katerim 
predlagamo za skoraj 800 mio eur nižje 
stroške države, s čimer bi primanjkljaj znižali 
na dovoljene 3 %. Upam, da mu bo pritegnil 
tudi del koalicije.
Poleg tega pa smo (SDS) vložili še več 
kot 40 amandmajev, s katerimi predlagamo 
drugačno izbiro prioritet, kot jih je pred-
lagala vlada. Med temi so tudi amandmaji, 
ki so pomembni za naše območje. Gre 
za sredstva za podporo 3. A razvojni osi, 
za nadaljevanje obnove železniške proge 
od Ortneka proti Kočevju in za ureditev 
Rudniškega jezera v Kočevju. 
Upam, da bo koalicijski poslanec Veber iz 
Kočevja v koaliciji uspel pridobiti podporo 
za te predloge, ki bi ponudili nove priložnosti 
Ribnici, Kočevju in vsem ostalim krajem, ki 
gravitirajo na našo edino prometno naveza-
vo.

POSLANČEVA ZAPISNICA: Proračuna za prihodnji leti
           Piše: poslanec SDS Jože Tanko

Tako kot vsak mesec tudi tokrat v OO SLS Ribnica 
bralcem Rešeta podajamo svoja opažanja o 
dogajanju v Ribnici kot tudi širše. Zadnji mesec 
nas je dogajanje v Ribnici v  marsičem pozitivno 
presenetilo, v marsičem pa tudi razočaralo. V 
zadnjem času se je tako v Ribnici odvilo kar nekaj 
izredno lepih prireditev, med katerimi bi radi še 
posebej izpostavili prireditev ob 10. obletnici 
otroške folklorne skupine Lončki v Dolenji vasi. 
Zavedamo se, da so tovrstne prireditve tudi sicer 
zelo pomembne, ker ohranjajo kulturo in navade 
starih Ribničanov, predvsem pa zato, ker mlajši 
generaciji povedo marsikaj o ribniški zgodovini. 
Dobro poznavanje zgodovine pa je temelj nad-
aljnjega razvoja Ribnice. Pohvalili bi tudi izvedbo 
občinske prireditve, ki se je odvila v ŠCR, ter 
ob tej priložnosti čestitali vsem prejemnikom 
občinskih priznanj. 

Vendar, kot že uvodoma napisano, ima vsaka 
medalja dve plati. Na tej manj zaželeni plati pa v 
OO SLS Ribnica opozarjamo na vrsto problemov, 
ki se po našem mnenju rešujejo prepočasi. 

Med njimi bi še posebej izpostavili prepočasno 
izvajanje prostorskega plana, ki je eden 
najpomembnejših strateških dokumentov občine, 
pereč je tudi problem odlaganja odpadkov v 
prihodnje. Pri tem nas še posebej skrbi, da boste 
občani v prihodnje morali za odvoz odpadkov 
plačevati mnogo več. 
V OO SLS Ribnica poudarjamo, kar mnoge 
politične stranke pozabljajo, da je naša naloga 
predvsem spraviti raznovrstne ideje v skupen 
politični kompromis, ki bi omogočal kar najhitrejši 
in najbolj optimalen razvoj celotne občine in tudi 
regije. Ob tem poudarjamo, da smo odprti za 
nove ideje in dialog, kajti brez tega tudi kompro-
misa ne more biti.
Naj ob tem vsem občankam in občanom, pred-
vsem pa njihovim najmlajšim, zaželimo še prijetne 
in razigrane jesenske počitniške dni!

Predsednik OO SLS Ribnica
Luka Ilc

Turistično 
informacijski 

center Ribnica in 
Muzejska trgovina 

Ribnica  
obveščata, da bosta v času 

od 19. oktobra do 
27. novembra 2009 

obratovala po spremenjenem 
urniku, in sicer:

ponedeljek, sreda, petek
10:00–18:00

torek, četrtek
08:00–16:00

sobota: 
8:00–12:00

Nedelje in prazniki zaprto

POTREBEN JE SKUPEN 
POLITIČNI KOMPROMIS
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OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
ZAVRNJEN!

Leta 2007 je prišel v veljavo nov Zakon o pro-
storskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. 33/07), 
ki določa nove smernice v načrtovanju razvoja, 
tako na državnem kot tudi na občinskem nivoju. 
V zakonu je v 95. členu določeno, da morajo 
občine v obdobju 24 mesecev od sprejetja 
pravilnika, ki podrobneje ureja vsebino, obliko 
in način priprave občinskega prostorskega 
načrta, sprejeti nov občinski prostorski načrt 
(OPN). To obdobje pa poteče 14. novembra 
2009. 
Naj povem, da je bil novi OPN občine Ribnica 
pred kratkim zavrnjen. Posledično to pomeni, 
da ne more biti sprejet v zakonsko določenem 
roku in da bo trajalo še nekaj časa, preden 
bomo dobili novega, ki naj bi zagotavljal širitev 
občine Ribnice na podlagi novih razvojnih tren-
dov in varstvenih zahtev. Še bolj zastrašujoče 
pa je to, da bo za nas v veljavi ostal več 
kot dvajset let star prostorski načrt, ki kljub 
kasnejšim popravkom nikakor ne zadovoljuje 
potreb hitrega razvoja in se ne prilagaja trenut-
nim situacijam in željam investitorjev tako hitro, 
kot bi bilo to potrebno. S tem pa je tudi plani-
ranje razvoja same občine močno okrnjeno. 
Sankcij trenutna zakonodaja ne predvideva, se 
pa bomo morali še naprej ravnati po starem 
prostorskem načrtu iz leta 1986, hkrati pa ga 
ne bo mogoče popravljati in spreminjati do 
sprejetja novega.
Prostorski načrt občine mora biti narejen zelo 
dobro, kajti v veljavi bo nadaljnjih 20-25 let in 
mora zagotoviti pogoje uresničevanja celovite-
ga razvoja občine, ki so oblikovani na razvojnih 
potrebah v prostoru. Zavedati se moramo, da 
so se v obdobju od leta 1986 pa do danes raz-
mere drastično spremenile in da je potreba po 
novem in bolj preglednem prostorskem planu 
iz dneva v dan večja. 

Kot je zapisano v osnutku novega OPN-ja 
občine Ribnica, naj bi prometne razmere v 
mestu in potreba po izločitvi tranzitnega, zlasti 
tovornega prometa, utemeljevala načrtovanje 
obvozne ceste mimo naselitvenega območja. 
Ravno predlog izpeljave nove obvoznice, ki 
se nahaja v osnutku občinskega prostorskega 
načrta, pa je eden od razlogov za njegovo zavr-
nitev. Kljub temu, da je veliko leporečja v samem 
načrtu, kako se bo upoštevala specifičnost 
kraške pokrajine in širitev poselitve prebival-
stva predvsem na območjih, ki so že poseljena 
in pa seveda blizu samega centra mesta in 
komunalne infrastrukture ter kako je potreb-
no naseljevati vmesne površine med naselji, 
pa nam podrobni grafični načrti prikazujejo 
povsem drugačno sliko. 

Pripravljavci načrta tudi ugotavljajo, da je lokal-
no cestno omrežje v občini, ki ga sestavljajo 
občinske ceste in javne poti, v dokaj slabem 
stanju. Vozišča so v pretežni meri dotrajana in 
potrebna obnove, posamezni tehnični elemen-
ti cest pa so mestoma neustrezni in neprim-
erni za današnje prometne potrebe. Izgradnja 
same obvoznice ne bo rešila tega problema. 
Delno bo razbremenila prevoz po lokalnih ces-
tah, ampak nam, Ribničanom, to ne bo dosti 

koristilo, kajti mi bomo še vedno uporabljali 
dosedanje ceste in zato je za nas bolj smisel-
no, da damo prednost ureditvi samih cestnih 
povezav med obstoječimi naseljenimi kraji.

Pri branju osnutka občinskega prostorskega 
načrta zbode v oči tudi odstavek, ki skoraj na 
vseh zazidljivih območjih pred izvedbo gradnje 
predvideva pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN). Zakonsko je 
točno določeno, za katera ureditvena območja 
je potrebno predhodno narediti OPPN, zato 
ne vidim razloga, zakaj je to potrebno posebej 
umestiti že v sam občinski prostorski plan 
(OPN). Hkrati pa pravilnik za izvedbo OPPN-ja 
pravi, da ga ni potrebno izdelati, če so v OPN-
ju prostorski izvedbeni pogoji (PIP) določeni 
z enako natančnostjo in v taki vsebini, kot jih 
določa pravilnik in dovoljuje, da so rešitve 
prikazane zgolj na geodetskem načrtu, kar 
nam daje možnost, da je OPN pripravljen 
tako dobro, da ni potrebe po OPPN-ju. To 
je pomembno predvsem iz stališča višine 
stroškov, ki nastanejo pri pripravi OPPN-ja. 
Zavedati se moramo, da ti stroški niso majhni 
in da posledično podražijo gradnjo. Težko ver-
jamem, da bo te stroške krila občina in da jih 
ne bo preložila na pleča investitorjev. Tukaj se 
pojavi vprašanje, kako prijazen do uporabnika 
bo novi prostorski plan. Je pa res, da si je s tem 
odstavkom v osnutku prostorskega plana izva-
jalsko podjetje skoraj zagotovilo še kar nekaj 
let dobrega zaslužka na račun izvedbe OPPN-
jev. Veliko bolj smiselno bi bilo pripraviti gener-
alni ali osnovni prostorski načrt tako dobro in 
natančno, da potrebe po OPPN-jih ne bi bilo. 
Naknadno naj bodo izvedeni le tam, kjer to že 
predvideva pravilnik, drugače pa se ravna po 
generalnem občinskem prostorskem načrtu 
oziroma njegovih prostorsko izvedbenih pogo-
jih (PIP). Ker se nam zdi, da je dobra priprava 
prostorskega načrta izredno pomembna, saj 
z njim predvidimo dolgoročni razvoj in širitev 
Ribnice, si želimo, da bi bila o tem javnost bolje 
obveščena. 

Občinski odbor Zaresa Ribnica bo 
5. novembra ob 20. uri 

v »Škrabčevem skednju« 
organiziral okroglo mizo na temo 

»Kaj nam prinaša množično vredno-
tenje nepremičnin«. 

Naš gost na okrogli mizi bo mag. 
Dušan Mitrović, direktor urada za 

množično vrednotenje nepremičnin pri 
Geodetski upravi Republike Slovenije. 

Povabili bomo tudi predstavnike občine, 
da skupaj razrešimo nejasnosti, želeli pa 
bi spregovoriti tudi o razlogih za zavrnitev 
občinskega prostorskega načrta. Vljudno 
ste vabljeni, da se okrogle mize udeležite 

tudi vi in da bodo informacije, ki vam 
jih bomo posredovali, za vas koristne in 

poučne.

Andreja Škrabec, predsednica OO Zares 
Ribnica, andreja.skrabec@zares.org 

»KDOR MISLI, DA 
POLITIKA NE SODI V 
CERKEV, NAJ GRE VEN.«

Zadnjo nedeljo v mesecu septembru gremo 
z družino k maši k Sv. Frančišku, v majhno 
cerkvico nad Sajevcem. Goduje sv. Frančišek 
in v Sajevcu, Danah in Bukovici je žegnanje. 
Po navadi se odpravimo v cerkev peš, saj je 
to svojevrsten čar in del priprave na mašo, 
še posebej, če je dan tako lep, kot je bila ta 
nedelja. Srečamo stare znance, s katerimi po 
dolgem času pokramljamo. Gre za družinski 
praznik, saj se doma po navadi za tak praznik 
zbere vsa »širša« družina.
Zadnja leta pa po koncu maše v zraku ni več 
čutiti tiste svečanosti in pozitivne energije, 
saj me vsako leto župnik preseneti s svojo 
pridigo in negativno energijo, ki jo širi s svojim 
načinom govora.
Čeprav se tudi meni ne zdi čisto prav, da otroci 
pišejo SMS in elektronsko pošto v »svojem 
jeziku« in ne v pravilni slovenščini, menim, da 
je to del odraščanja, njihov sleng, nekaj, s 
čimer lahko kljubujejo odraslim. Otroci to pre-
rastejo in srednješolci že znajo ločiti, komu in 
v kakšnem jeziku napišejo elektronsko pošto. 
Način, s katerim je bil pri pridigi izpostavljen 
problem slovenskega jezika in mladih v poveza-
vi z A. M. Slomškom, se mi ne zdi primeren, v 
njem je bilo čutiti veliko nestrpnosti, predvsem 
pa enačenja, da kdor ne piše pravilno sloven-
sko, ne ljubi, ne spoštuje slovenskega jezika.
Ko sem že mislila, da je najhujše za mano, mi 
je župnik še malo odprl oči in mi povedal, da 
smo Slovenci pri vseh neumnostih prvi. Sledila 
je zame izjava meseca: »Če kdo misli, da poli-
tika ne sodi v cerkev, naj gre ven…«, po kateri 
sem res že hotela zapustiti cerkev, pa me je na 
mestu obdržala le radovednost, kaj bom slišala 
v nadaljevanju, zdržala sem le do polovice …
Toliko nestrpnosti do drugačnosti, z uporabo 
neprimernih izrazov »peder, oprostite izrazu« 
ne sodi v »božjo hišo«, ki naj bi učila ravno 
nasprotno. Župnik se je v pridigi lotil novega 
zakonika o zakonski zvezi in družinskih razmer-
jih, ki istospolnim partnerjem omogoča poroko 
in posvojitev otrok. Sama imam veliko premalo 
informacij in znanja o tem, da bi si upala soditi, 
ali je to dobro ali slabo, ali je prav ali ni prav, 
ali je to naravno ali ne. So posamezniki, ki so 
drugačni in njihovo drugačnost sprejemam. 
Ne zdi se mi pa primerno, da s pridigo, polno 
jeze in negativne energije, župnik med ljudi 
trosi nemir in nestrpnost do drugačnih. Zelo 
sem pogrešala nekaj vzpodbudnih besed o 
smislu družine in njenih vrednotah, o ljubezni, 
o tem, kako naj bomo s svojim načinom 
življenja vzgled tudi drugim.
Cerkev trdi, da tisti, ki je kristjan, mora vzeti v 
paketu vero skupaj s Cerkvijo. Cerkev pa je 
institucija kot država, in Cerkev lahko svojim 
podanikom nalaga, kaj je primerno moralno 
vedenje in katera nemoralna dejanja morajo 
obsojati in katerih ne …. 
Žal zame vera in maša nista folklora, da bi 
lahko preslišala, ne da bi se me dotaknilo.

Mateja Erjavec  Lovšin

BRALCI PIŠEJO
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Številne zbrane starejše občane je najprej poz-
dravila Veronika Indihar s Pesmijo o zvezdah 
Toneta Pavčka. 
Sledil je uvodni nagovor devetošolke Lize Mrhar, 
ki je razkril bistvo druženja najmlajše z najstarejšo 
generacijo in pa dejstvo, da se mladi še kako 
zavedajo pomena dobrih medsebojnih odnosov. 
Kot dobro prispodobo za to je Liza uporabila 
poučno pravljico o krutem kralju, ki je velel 
svojim podložnikom, sinovom in hčeram, naj 

pobijejo svoje starše, saj so nekoristni in potrat-
ni za kraljestvo. Le en mladenič pa ni izpolnil 
kraljevega ukaza. Za svojo neposlušnost pa ni 
bil kaznovan. S pomočjo dragocenih modrosti in 
izkušenj svojega očeta si je namreč celo priboril 
kraljevo hčer za ženo, kralj pa je ob tem spoznal 
svojo veliko zmoto … Odtlej so bili starejši ljudje 
v kraljestvu spoštovani in čislani zaradi svoje 
preudarnosti in modrosti. Sporočila in nauka te 
pravljice ne gre prezreti tudi danes. So namreč 

RIBNIŠKI UČENCI V SOŽITJU S 
STAREJŠIMI OBČANI

Učenci Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica so 
v okviru projekta Sožitje med generacijami 13. oktobra izv-
edli prvi letošnji nastop v Domu starejših občanov Ribnica.

stvari, ki se jih ne da kupiti, da pa se jih deliti. In 
mednje gotovo sodita izkušenost in zrelost, ki 
ju človek pridobi s potovanjem skozi življenje in 
lahko z njima mladim prihrani marsikatero grenko 
izkušnjo. Na drugi strani pa lahko mladi daru-
jejo starejšim mladostne igrivosti, ustvarjalnosti 
in smelosti … 
In res, komaj se je uvodni pozdrav zaključil, že 
je mladost, veselje in navdušenje med starejše 
občane prinesla otroška folklorna skupina 
Lončki, ki je zapela pesmi Vsaki potok teče sam 
in Preljuba mi soseda, zaplesala Oberštajeriš 
in Marjanco ter prikazala igrico Ali je kaj trden 
most.
Pravi otroški smeh na usta starejših pa je narisal 
skeč z naslovom Kviz, ki ga je zasnovala ga. Sonja 
Pucer. Ta je v okviru gledališkega kluba z učenci 
pripravila šaljivo dramatizacijo utrinkov iz življenja 
v domu starejših. Mladi igralci so predstavili, kako 
poteka domski vsakdan, kako se starejši v domu 
informirajo, kako se spoznajo na internet in kako 
občutijo hrupen prometni utrip v svoji okolici. 
Izvrstna predstava voditelja kviza in starejšega 
gojenca doma, v vlogah, ki so jih odigrali Dominik 
Bojc, Samo Kaplan in Sara Hočevar, je požela 
veliko smeha in bučen aplavz. Zdrav humor pa 
je gledalcem podal tudi sporočilo, da nobeni 
mediji in tehnika ne morejo nadomestiti pristne 
človeške bližine in topline.
Nastop učencev ribniške osnovne šole v Domu 
starejših občanov je zaključil šolski Otroški pevs-
ki zbor pod vodstvom zborovodkinje Nataše Arko 
s pesmicami: Razni stanovi o starih poklicih, 
izštevanko En ten tenera in sodobnejšim nape-
vom Čokolada.
Za posladek, ki so ga učenci v obliki nastopov 
podarili varovancem Doma starejših občanov, 
so se jim ti oddolžili z dolgim aplavzom pa tudi s 
sladkim pecivom in napitkom.

Marinka Mate

šoli. Tekmovanje je bilo 16.10.2009.
V ribniški ekipi sta bila po dva učenca od 2. 
do 5. razreda. Naši učenci so se zelo izkazali 
in dosegli izvrstne rezultate.

Med dečki je v teku na 1200 metrov 
učenec 5. razreda Danijel Bartol 
zmagal, Robert Lovšin pa je dose-
gel 3. mesto. Med deklicami je 
Maša Klun  na tej razdalji zasedla 
5. mesto.
V teku na 400 metrov je tretješolka 
Mia Oberstar dosegla 3. mesto.
Tudi vsi preostali učenci so se 
uvrstili v prvo deseterico.
Za zaključek pa so se udeleženci 
pomerili še v štafeti 6x50 metrov. 
Ribničanje so bili letos najboljši.
Domov smo se vrnili zelo zado-
voljni, saj smo prinesli tri medalje, 
pohvalo ter pokal.

Anica Tanko, učiteljica

Tudi v letošnjem šolskem letu nas je Ljudska 
šola iz Bekštanja povabila na šolsko prvenst-
vo v krosu. K sodelovanju so bile povabljene 
še šole iz okrožja Beljak ter dve slovenski 

Ribniški učenci so se ponovno izkazali na 
avstrijskem Koroškem

RAZPORED POČITNIŠKIH 
KAPACITET ZA LETO 2010
(Društvo invalidov Ribnica)

PRIJAVE SPREJEMAMO DO  27. 11. 2009
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OTROKOV GOVORNI RAZVOJ

Razvoj govora je pri otroku povezan s celotnim 
razvojem, zlasti z razvojem mišljenja. Otrok začne 
govoriti, ko doseže določeno stopnjo v umskem 
razvoju. Z govorno aktivnostjo pa si razvija tudi 
umske sposobnosti. Ko otrok nekaj pove, skuša 
z besedami izraziti misli in misli hkrati postajajo 
besede. Z ubeseditvijo zaznav in predstav razvija 
sposobnost poimenovanja, kombiniranja, pred-
stavljanja in besedne ustvarjalnosti.
Obvladovanje govora temelji na obvladovanju 
glasovnogovornega sistema, za to pa morajo 
obstajati določeni pogoji. Razvita čutila, zlasti 
sluh. Otrok mora slišati govor drugih, razlikovati 
med glasovi, slišati mora sebe, da doseže raz-
likovanje med lastnimi glasovi.
Razviti morajo biti govorni organi; pljuča, sapnik, 
grlo z glasilkami, ustna votlina, gibljivost jezika in 
ustnic, trdo in mehko nebo ter zobje.
Seveda pa ni samoumevno, da otrok pravilno 
izraža svoje misli z govorom. Preiti mora mnogo 
razvojnih faz, v katerih se počasi nauči usklaje-
vati gibanje različnih mišičnih skupin in govornih 
organov. Najosnovnejša delitev obsega štiri faze:
- pripravljalna ali predfonematična doba ( prvo 
leto starosti)
- obdobje oblikovanja glasovnega govora ( od 1. 
do 3. leta starosti)
- doba bogatenja govora in besednega zaklada 
(doba predšolskega otroka)
- obdobje obvladovanja pisne in govorjene 
besede (šolska doba).

Novorojenček takoj ob rojstvu zakriči. Ta krik je 
refleksnega značaja. Kmalu postane občutljiv 
na zunanje dražljaje in spremembe. Odziva se 
na materin glas, ljubkujoč glas ga pomirja, jezen 
in kričav pa vznemirja. Čustva neugodja izraža z 
jokom.
Ob koncu drugega in v začetku tretjega meseca 
nastopi brbljanje, ki je nenamerno in refleksno 
ter je izraz ugodja. Dojenčku se najpogosteje 
posrečijo glasovi, ki jih tvorimo z usti in s spred-
njim delom jezika, saj je te mišice s sesanjem 
tudi najbolj razvil. Iz vseh teh naključno tvorjenih 
glasov pa se kasneje razvijejo govorni glasovi. 
Ko začne dojenček ritmično ponavljati zloge 
(ma-ma, ga-ga,..) govorimo o čebljanju. Besede, 
ki pri tem nehote nastanejo, niso po smislu 
besede, ker še niso vezane na določene osebe, 
predmete ali situacije. Čebljanje je oblika igrive 
dejavnosti ali igra govoril. Dojenček v njej uživa. 
Na dojenčkovo čebljanje lahko ugodno vplivamo, 
če ponavljamo glasove, ki jih proizvaja. Tako se 
postopno razvija sodelovanje med slišanim in 
lastnim izražanjem.
V drugi polovici prvega leta začne dojenček 
posnemati govor odraslih. Ta pojav imenujemo 
eholalija in bistveno vpliva na nadaljnji razvoj gov-
ora. Otrok posluša govor okolice s tem pa post-
anejo njegovi glasovi jasnejši in bolj natančno 
opredeljeni. Proti koncu prvega leta se zelo 
razvije slušno dojemanje, zato se razumevanje 
govora izboljša. Dojenček razume govor približno 
tri mesece prej, kot začne govoriti.
Prvo besedo spregovore nekateri otroci že v 

osmem ali devetem mesecu, največ otrok pa v 
enajstem ali dvanajstem mesecu. O prvi besedi 
govorimo takrat, ko je zveza med besedo in osebo 
ali predmetom smiselna. Ko dobijo besede, ki jih 
je otrok že prej v raznih zvezah povedal, določen 
pomen, govorimo o pravih besedah. Otrok torej 
ve, da beseda mama pomeni določeno osebo. 
Tako se na podlagi razumevanja in posnemanja 
tujega govora in spretnejših govoril razvija otro-
kov govor.
V govornem razvoju se izmenjavajo obdobja hitre-
ga razvoja in obdobja zastojev. Največji zastoji 
nastanejo, ko je otrok zaposlen s pridobivanjem 
kakšne nove spretnosti (npr. ko se uči hoditi). 
Razvoj govora je odvisen od otrokovega telesne-
ga in duševnega razvoja, od njegovega zdravja in 
okolja, v katerem živi.
Govor se kvalitetno spreminja. Otrokovi interesi 
začnejo prevladovati nad občutki, ki so bili v 
ospredju v prvem letu. Postane radoveden, vse 
otipava, ogleduje, odkriva nova imena in besede. 
Pojavi se vprašalnica: Kaj je to? Vedno se s 
tem vprašanjem obrača na odrasle in jih s tem 
opozarja na svojo rastočo potrebo po govornem 
izražanju. Uporablja v glavnem lažje izrekljive 
besede, težje pa izpušča ali zamenjuje z lažjimi.
Razvoj govora je vedno individualen. Eni radi in 
veliko govorijo, drugi so tihi in zadržani. Nekateri 
hitro spregovorijo, drugi šele po drugem letu in v 
kratkem času vse nadoknadijo.
Otroka torej ne silimo govoriti in ga ne popravl-
jamo. Potrpežljivo sledimo njegovemu razvoju (če 
seveda gre za normalni govorni razvoj) z lastnim 
preprostim in pravilnim govorom, z razlago vsega, 
kar se dogaja okrog nas.

Andreja Pucelj

ŠOLA V NARAVI ANKARAN – 
2009

JULKA - avto, ki deluje le še na ročni pogon.

Petošolci ribniške osnovne šole smo bili od 
ponedeljka, 7. 9., do petka, 11. 9. letos, v 
poletni šoli v naravi. 70 otrok je spremljalo pet 
razredničark (Mira Miše, Andreja Oblak, Mojca 
Jelušić, Sonja Pogorelc in Vida Arko), trije športni 
pedagogi (Janko Ilc, Aleš Pugelj in Valentina 
Remec) in specialna pedagoginja Olga Črne, 
ki je bila zadolžena za učenca s posebnimi 
potrebami iz 5. c razreda. Bilo je lepo vreme, 
zato smo lahko uresničili vse načrtovane naloge 
pri pouku in plavanju. Otroci so spoznali in 
raziskovali rastlinstvo in znamenitosti na samem 
terenu, usvojili tehniko plavanja in jo nadgra-
jevali, kvalitetno in pestro preživljali prosti čas, 
razvijali prijateljstvo, medsebojno pomoč in se 
navajali na samostojnost. Izvedli smo športni, 
kulturni, naravoslovni in tehniški dan. V petek, 
11. 9. 2009, smo preverjali plavanje in podelili 
3 priznanja ANKARANČEK PRIPRAVNIK, 32 
priznanj BRONASTI ANKARANČEK, 17 priznanj 
SREBRNI ANKARANČEK in 18 priznanj ZLATI 
ANKARANČEK.
S sredstvi sponzorjev (Inotherm, Tomas sport, 
Trim sport, Petek transport, POINT – Krajc 
Stane, Prevozništvo Iztok Pucer s. p.) smo naku-
pili majčke za učence in učitelje z natisnjenim 
logotipom naše šole v naravi in sponzorji, ki so 
prispevali sredstva. Vsem, ki so namenili sredstva 
za izvedbo ŠVN, se zahvaljujem v imenu učencev 
in učiteljev.
Za uspešno delo in prijetno vzdušje se lepo zah-
valjujem vsem udeležencem ŠVN, učencem pa še 
enkrat iskreno čestitam za osvojena priznanja.

Andreja Oblak, pedagoška vodja ŠVN
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Točka vseživljenjskega učenja Ribnica

Ljudska univerza Kočevje v okviru projekta Center 
vseživljenjskega učenja Dolenjska, katerega nos-
ilec je Razvojno izobraževalni center Novo mesto, 
v Sodražici, Loškem Potoku, Ribnici, Kočevski 
Reki in Fari organizira brezplačne aktivnosti, 
katere prilagajamo letnemu času in željam ozi-
roma potrebam obiskovalcev Točke. 
Dvakrat mesečno, ob torkih, je pre-
bivalcem na voljo mentorica, ki vam 
je lahko v pomoč pri učenju, iskanju 
informacij na internetu, izpolnjevanju 
raznih obrazcev, pisanju prošenj, 
življenjepisov in drugih pisnih obvestil 
iz vsakdanjega življenja.
Lansko jesen smo za vse, ki se radi 
naučite česa novega, obnavljate že 
usvojeno znanje, ustvarjate ali pa se 
preprosto v naši družbi odpočijete 
od napornega vsakdana, pričeli s 
srečanji na Točki vseživljenjskega 
učenja v Ribnici. V tem času so se 
v prostorih Knjižnice Miklova hiša in 
Domu za starejše občane Ribnica 
zvrstila razna zanimiva predavanja in 
ustvarjalne delavnice.
Naj vas le spomnimo, katere aktivnos-
ti so nas že združile. 

Pričeli smo z gospodinjsko delavnico na temo 
buč, nadaljevali s slikanjem na les, spoznali 
osnovne zakonitosti sajenja sadnega drevja 
ter aktualne bolezni in škodljivce v sadovnjaku, 
osvežili znanje o pomenu zdrave prehrane za 
zdravo življenje, prisluhnili potopisnem preda-

vanjem, izdelali pustni namizni aranžma, poslikali 
glinene cvetlične lonce, malo drugače izdelali 
velikonočne pirhe iz blaga, prisluhnili zanimivemu 
predavanju o zgodovini in pomenu velike noči, 
se naučili aranžiranja daril na podlago, razpravl-
jali o zdravstvenih težavah v zrelih letih, spoznali 

egipčanskega faraona Tutankamona …. 
Letošnjo jesen smo že spoznali Norveško, 
se preizkusili v izdelovanju ikeban, se vrni-
li v zgodovino in spoznali skrivnostni svet 
Inkov. Podrobnejše informacije o dogaja-
njih na Točki si lahko preberete na spletni 
strani Ljudske univerze Kočevje (www.
lu-kocevje.si) ali na spletni strani CVŽU 
Dolenjska (www.cvzu-dolenjska.si). 
Veselimo se ponovnega srečanja z vsemi, 
ki ste Točko že obiskali in hkrati vabimo 
tudi tiste, ki se še niste uspeli udeležiti 
naših predavanj ali ustvarjalnih delavnic, 
da si vzamete nekaj časa zase in se nam 
pridružite. 
Vse aktivnosti so brezplačne, saj je pro-
jekt financiran iz Evropskega socialnega 
sklada ter Ministrstva za šolstvo in šport.

Ljudska univerza Kočevje
Milena Petek - koordinatorka projektaUdeleženci se učijo novih veščin

KDOR HOČE, ZMORE
Generalna skupščina Združenih narodov je 1. oktober razglasi-
la za mednarodni dan starejših. Tudi v Sloveniji, kjer z 19 
odstotki starejših zavzemamo 8. mesto med  sedemindvaj-
seterico v Evropski uniji, se na ta dan opozori na odnos do 
starejših. Domovi za starostnike imajo večinoma dan odprtih 
vrat, hkrati pa razne aktivnosti, s katerimi predstavljajo svoje 
delo in poslanstvo. Od 30. septembra do 2. oktobra letos pa 
je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal že 9. tradiciona-
lni Festival za tretje življenjsko obdobje, letošnjega so posvetili 
aktivnemu udejstvovanju in medgeneracijskemu sodelovanju.

Festival je edina in največja tovrstna prireditev 
v širšem evropskem prostoru. Hkrati je festival 
za tretje življenjsko obdobje edina prireditev, ki 
posveča veliko pozornost družbenim vprašanjem 
starejše generacije in se zaveda pomembnosti 
ter pomena njene modrosti in izkušenosti. 

Preko predavanj, delavnic, okroglih miz in kul-
turnih dejavnosti pa se je izrazila ustvarjalnost 
tako starejše kot mlajše generacije. Festival 
poudarja namreč tudi medgeneracijsko sode-
lovanje. V treh dneh festivala, kjer je sodelovalo 
198 razstavljavcev, se je zvrstilo skupno kar 209 

dogodkov, od tega 121 prireditev 
v sklopu kulturnega programa 
z raznovrstnimi delavnicami, 
med njimi plesna, fotografska, 
čipkarska ter delavnice grafike, 
ročnih del, slikanja na steklo, 
ustvarjanja iz gline in slame ter 
številne druge. V izobraževalnem 
delu so se lahko udeležili 80 
prireditev, med njimi predavanj 
in okroglih miz o krepitvi zdravja, 
zdravega prehranjevanja, športa 
in prostega časa, prostovoljstva, 
izobraževanja starejših. Letošnja 
novost je bil Park modrih 
povezav, v sklopu katerega so se 
zvrstile delavnice na temo starejši 
in nove tehnologije, seznanili so 
jih s prednostmi interneta ter s 
fotografskimi veščinami.

Na festivalu v Cankarjevem domu se je pred-
stavilo tudi Društvo upokojencev Ribnica. Skupaj 
s Kulturno-etnološkim društvom Maticova etno 
hiša iz Sodražice in Ljudsko univerzo Kočevje so 
pripravili zanimiv program. Za uvod in še večkrat 
vmes so zapeli pevci kvarteta Zvon, ki ga sestavl-
jajo Janez Merhar, Ivan Šega, Božo Zalar in Jože 
Štrukelj. V pogovoru in predstavitvi sodelujočih 
organizacij na osrednjem prostoru so sodelovali 
predsednik DU Ribnica Ivan Šega, sicer tudi 
pobudnik sodelovanja na festivalu in predsed-
nik Kulturno etnološkega društva Maticova etno 
hiša v Ravnem Dolu pod Novo Štifto; Jožica 
Pečnik, vodja izobraževanja na Ljudski univerzi 
Kočevje in mentorica krožka Slovenski jezik in 
njegove lastnosti na Univerzi za 3. življenjsko 
obdobje pri Ljudski univerzi Kočevje ter men-
torica Študijskega krožka Beremo z Manco Košir, 
ravno tako na Ljudski univerzi Kočevje; ter Tilka 
Debeljak, dolgoletna, uspešna in aktivna članica 
Univerze za 3. življenjsko obdobje pri Ljudski 
univerzi Kočevje. 

Tekst in foto: Zdenka Mihelič

V prvem delu je zbrano občinstvo razorožil 
s smehom Alojz Zabukovec, »Golidarjev Jokl 
izpod Boncarja doma«, kot se je predstavil sam. 
S šaljivimi prigodami je orisal, kaj mu je dala 
druga svetovna vojna in kako je bilo po vojni. 

Med nastopom je naokoli hodil Ribničan s krošnjo - Metod Jaklič-
, in ‘šenkaval’ suho robo, žlice in prospekte, ter vabil ljudi v naše 
konce. 
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OBVESTILO

Obveščamo vse tiste zavarovance 
Vzajemne, ki so pred časom podpisali 
soglasje za izredno skupščino te zava-
rovalnice, da bodo ali pa so že prejeli 

na svoj naslov v podpis soglasje, da jih 
na tej skupščini zastopa določena del-

egatka (za dolenjsko regijo Ana Bilbija). 
Prosimo vas, da podpisano soglasje 
čimprej vrnete v priloženi ovojnici na 

priloženi naslov. 
Vaš podpis pomeni glas, ki ga bo imela 

delegatka na skupščini. 

Hvala vam za razumevanje.

Društvo upokojencev Ribnica 

VODIŠ PO ZEMLJI NAS NAŠI

Odrasli skavti zase pravijo, da so čisto normalni ljudje, ki živijo po 
skavtski obljubi in skavtskih zakonih tudi v svoji odrasli dobi. Po 
navadi so to starši otrok mladih skavtov, vabljeni pa so tudi drugi 
odrasli. Odrasli skavti se združujejo v bratovščine, bratovščine pa 
v Zvezo Bratovščin Odraslih Katoliških Skavtinj in Skavtov, ZBOKSS. 

Na začetku letošnjega skavtskega leta so se odrasli skavti 3. 
oktobra odpravili v Lončarijo, kjer so jih sprejeli iz Bratovščine 
Ribnica – Dolenja vas. Le-ta ima dvanajst članov, duhovni 
vodja je dolenjevaški župnik Branko Potočnik. Zase pravi-
jo, da pokrivajo kompletno Ribniško dolino, razen Nemške 
vasi in Prigorice, a to nameravajo dopolniti v prihodnje.

izletov), da bi se odločili za tabor, izpopol-
nili znanje o življenju v naravi, to je o vozlih, 
ognjiščih, orientaciji, bivakih, živalih (sledi, 
glasovi, iztrebki) in o rastlinskem svetu, ter 
da bi pripravili in izpeljali kakšno akcijo za 
lepšo okolico.«
Toda z razpustitvijo kroga se uvodno srečanje 
odraslih skavtov v začetku skavtskega leta ni 
končalo. Kot jih je brat Primož navdušil nad 
povezanostjo z naravo, so se že z novim 
geslom podali na pot in čutili utrip in bogas-
tvo narave, preko katere Bog deluje na svoj 
prvobitni način. Pot jih je vodila, njih pa 
odrasli skavt Roman Kromar, skozi Gabrje 
do Zalužja in jeza, od tam mimo kamnoloma 
in Blat do Obrha in naprej do lovskega 
doma v Rakitnici, kjer so imeli ponazoritev 
postavljanja oglarske kope. Ob vrnitvi v 
Dolenjo vas so si ogledali izdelavo lončenih 
izdelkov izpod rok Ane Češarek, nato so v 
dolenjevaški cerkvi sv. Roka darovali sveto 
mašo, se še okrepčali s toplim obrokom in z 
obljubami, da se kmalu zopet srečajo, komaj 
ločili od odlično pripravljenega srečanja in 
62 prijateljev iz desetih udeleženih od devet-
najstih registriranih bratovščin Slovenije. 

Tekst in foto: Zdenka Mihelič

Zbrane odrasle skavte je v uvodu pozdravil 
vodja ribniške bratovščine odraslih skavtov 
Marjan Peteh, sicer tudi poverjenik za medn-
arodne odnose Izvršnega odbora ZBOKSS, 
ki jim je na hudomušen način približal kraje 
suhe robe in lončarstva, zgodovinsko orisal 
pomen lončarjev, tudi kot prinašalce krompir-
ja po Sloveniji, navdušil pa jih je z dvema leg-
endama – o zmaju na Dolenjevaškem polju 
in o Okamnelih svatih. V imenu načelnice 
ZBOKSS-a je zbrane nagovoril podnačelnik 
Peter Kvartič (Bratovščina Velenje), nato 
še poverjenica za program Janica Hrastnik 
(Bratovščina Mozirje) ter ribniški župan Jože 
Levstek, ki je vse prav lepo pozdravil in jih 
povabil v naše kraj še kdaj z besedami »Se 
potepaš – ne veš, kam? Pridi k nam!«. 
Tone Prelesnik je tukajšnje vasi in pokrajino 
orisal z geografskega in rastlinskega vidika. 
Za konec jutranjega zbora pa je brat Primož 
Kovač, kapucin v Kančevcih in duhovni vodja 
ZBOKSS-a, vsem na srce položil letošnje 
vodilo v skavtskem letu odraslih skavtov: 
»Domačnost med odraslimi skavti je ena 
od pomembnih lastnosti, zato smo letos 
odprli nov projekt, ‘Vodiš po zemlji nas 
naši’. Želimo vas spodbuditi, da bi imeli 
redna mesečna srečanja oz. sestanke tudi 
v naravi, izpeljali nekaj izhodov (enodnevnih 

Na pot skozi Gabrje do Zalužja, Blat, do Obrha

STAREJŠA GENERACIJA 
– STIČIŠČE MODROSTI

V zadnjem času me kar prevečkrat zaboli 
srce, ko opažam, da je vse premalo 
spoštovanja do starejših ljudi kot tudi med-
generacijskega sodelovanja. Moja velika 
izkušnja je bila, ko je moj dragi oče živel 
pri meni v svoji jeseni življenja, da si starejši 
želijo veliko pogovora in prijaznosti, iz 
tega pa se mi veliko naučimo. Naučimo 
se skromnosti, spoštovanja, poštenja in lep-
ega odnosa do sočloveka. Tako nam nizajo 
življenje, ki je bilo zelo težko, saj so doživeli 
vojna nasilja, ki so prizadela njihovo nežno 
otroštvo, njihove starše pa pahnila v bre-
zupje, kako preživeti.
O svojem potovanju skozi življenje nam radi 
pripovedujejo in kar večkrat se jim ob tem 
zarosijo oči.
Ko zaslutimo, da je njihova bolečina le 
prehuda ob teh mislih, obrnemo pogovor 
v drugo, svetlejšo smer, da jim solze ne 
zameglijo pogleda.
Zelo pogosto sem tudi sama tako doživljala, 
ko sem poslušala očeta z njegovimi nas-
veti. Še danes so mi njegove misli v veliko 
oporo, ko me življenje peha v obup ali 
malodušje.
Očetu bom do konca svojega zemeljskega 
življenja hvaležna za njegove dragocene 
napotke, ki so me naučili spoštovanja do 
vseh ljudi, brez razlike v barvi kože, govora 
ipd.
Pogrešam njegove iskrive oči, njegovo 
dobroto.
V mislih se še vedno pogovarjam z njim, 
na njegovem večnem počivališču, kjer mu 
prižigam svečke in tja prinašam cvetje, ki 
ga je oboževal.
Moja misel ob koncu pisanja tega sestavka 
je: Poklonimo starejšemu človeku svoj čas, 
nasmeh, iskreno desnico v pozdrav in 
topel stisk dlani, pomoč, če jo potrebuje, in 
VELIKO MEDSEBOJNE POVEZANOSTI, da 
bo začutil, da je spoštovan in LJUBLJEN.

Marija Golob



Letošnjo jesen je potekalo Evropsko prvenstvo v toplejših kra-
jih kot prejšnja leta, in sicer v obmorski vasici Kaštela, med 
čudovitima mestoma Splitom in Trogirjem. 
30.  septembra so trije avtobusi ribniških in kočevskih tekmov-
alk s starši oz. spremljevalci odpotovali zastopat rumeno barvo 
Slovenije, četrti avtobus navijačev pa se nam je pridružil v petek.
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Bojana Oražem in Tonja Kajtna.
Tekmovanje je bilo tudi letos pestro, zanimivo 
in zabavno. Videli smo veliko lepih – precizno 
izvedenih nastopov s težkimi elementi palice 
ter izvirnih koreografij. Predvsem pa je bilo tek-
movanje, ki je trajalo od 2. do 4. oktobra vseskozi 
zahtevno in stresno tako za tekmovalke kot tudi za 
sodnike, saj se ga vsako leto udeleži več tekmov-
alk, ki pokažejo več znanja, s čimer je pogojen 
tudi višji kriterij ocenjevanja. Vendar pa samo ena 
skupina lahko postane prvak v svoji kategoriji 
in tako se je tudi zgodilo. Kot že po tradiciji je 
večino pokalov (za 1., 2., 3. mesto) odšlo na 
Nizozemsko ter Hrvaško. Nizozemke so bile tudi 
absolutne zmagovalke pri solistkah in v duetih v 
vseh starostnih kategorijah. Naša dekleta pa so 
pohvalno zasedle: 4. mesto ribniška skupina v 
Parade Coprs Minime, 5. mesto kočevska sku-
pina v Accessories Corps Minime ter prav tako 
5. mesto v Accessories Corps Senior! 
Velika zahvala gre staršem tekmovalk in sprem-
ljevalcem, saj so nas vseskozi podpirali. Bili so 
odlična publika in najglasnejši navijači. Tri dni 
so vriskali, skakali, peli, plesali ob spremljavi 
harmonike, bobnov, ragelj ipd. Vendar tudi oni žal 
niso bili nagrajeni za ves svoj trud, med nami pa 
je vseskozi vladalo odlično vzdušje. 

Bojana Oražem, foto Klavdija Križ Potisk

NBTA Europe (National Baton Twirling 
Association) je za mažorete eden razburljivejših 
dogodkov, kar dokazuje dejstvo, da se ga je letos 
udeležilo veliko - po nekaj sto mažoret tekmovalk 
in tudi nekaj tekmovalcev iz 11. držav (Anglije, 
Belgije, Bolgarije, Češke, Francije, Hrvaške, Irske, 
Nizozemske, Norveške, Romunije, Slovenije) ter 
se tako posamezno - solo, v dvojicah - duetu 
ali v skupini potegovalo za naslov evropskega 
prvaka v svoji kategoriji. Kot skupina se lahko 
tekmovanja na evropski ravni udeležijo samo 
prvaki na nacionalni ravni, in to so tudi bili: 2. 
skupina iz Društva mažoret in plesalcev Ribnica 
pod vodstvom Klavdije Križ Potisk v Parade 
Corps Minime (kategorija do 12 let, v kateri se 
ocenjuje predvsem korakanje in formacije po 
predpisani poti ter tehnika palice) in dve skupini 
iz KUD Godba Kočevje - mažoretna sekcija: ena 
v kategoriji Accessories Corps Minime (do 12 
let, poudarek je na predstavljanju zgodbe, kjer 
so poleg palice vključeni tudi rekvizit in plesni 
elementi) pod vodstvom Tonje Rožman ter druga 
v kategoriji Accessories Corps Senior (nad 14 
let) pod vodstvom koreografinj Maje Smole in 
Tine Begič. Tu so pridno trenirala in tekmovala 
tudi štiri ribniška dekleta: Maša Grebenc, Anja 
Oblak, Suzana Pogorelec in Jana Rus. 
Letošnje leto je ocenjeval tim 22-ih sodnikov (11 
parov), med njimi tudi 4 slovenske sodnice: glavni 
Maja Smole in Tina Kegel ter njuni asistentki 

REKREATIVNO 
PLAVANJE ZA 
STAREJŠE

V letošnjem letu bo, s pričetkom 
v novembru, organizirana pla-
valna šola za starejše. Ta je 
namenjena odraslim rekreativ-
cem, starim 25 let in več, ki bi 
radi izpopolnili svojo tehniko 
plavanja, povečali svojo plaval-
no zdržljivost, se po napornem 
dnevu sprostili ter navezali stike 
z nekaterimi ljubitelji plavanja.

Plavanje je celosten šport, ki lahko skladno 
razvija in oblikuje telo. Je športna dejavnost 
z najmanjšim številom stranskih učinkov, saj 
zaradi sorazmerno počasnih gibov v primer-
javi z gibanjem na suhem praktično ne pri-
haja do poškodb. Zato je ta dejavnost prim-
erna za vse starostne skupine: od dojenčkov 
do starostnikov in tako za suhe ljudi kot za 
tiste s prekomerno telesno težo. Plavanje 
z nizko in zmerno intenzivnostjo zmanjšuje 
strah in tesnobo ter izboljšuje razpoloženje, 
samopodobo in ugodno vpliva na spanje. 

Kako plavanje vpliva na 
človeka, njegove sisteme in 
procese v telesu?

Krepi srčno-žilni sistem
Zaradi premagovanja odpora vode z velikimi 
in ritmično ponavljajočimi se gibi se delovan-
je srca in pretoka krvi po ožilju zelo pospeši. 
Med plavanjem ne nosimo teže lastnega 
telesa, kar srcu olajša delo. S plavanjem se 
ohranja prožnost žil. Večje skupine mišic se 
izmenično krčijo, kar pomaga pri pretoku 
krvi in ohranja prožnost ožilja. S tem se 
zmanjšuje možnost za nastanek hib in okvar 
samega ožilja.
Krepi dihalni sistem
Med plavanjem se povečuje potreba po 
sprejemanju večje količine kisika. Na suhem 
bi se ritem dihanja pospešil. Ker pa je pri pla-
vanju ritem dihanja vezan na ritem plavanja, 
se dihanje le poglobi. S tem se izboljšuje 
gibljivost prsnega koša in trebušne prepone 
ter povečuje vitalna kapaciteta pljuč.
Ugodno vpliva na kostni in mišični 
sistem
Vodoravni položaj telesa in navidezno 
zmanjšanje telesne teže ugodno vplivata na 
hrbtenico. Veliki in specifični plavalni gibi 
ohranjajo gibljivost ramenskega sklepa, ki 
se zaradi enostranske uporabe v vsakdan-
jem življenju prične zelo zgodaj zmanjševati. 
Plavalni gibi nog, še posebej pri prsnem 
plavanju, ohranjajo primerno gibljivost v 
kolčnem, kolenskem in skočnem sklepu. 
S plavanjem si ohranjamo tudi pravilno držo 
telesa.
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Vpliv plavanja na živčni sistem
Kopanje v primerno topli vodi vpliva pomir-
jevalno na živčni sistem. Pri plavanju se 
mišičevje krči in razteza. Ker ni potrebno 
nositi teže telesa in plavamo v vodoravnem 
položaju, se mišičevje v fazi raztezanja lahko 
za krajši ali daljši čas popolnoma sprosti. 
Ta popustitev mišične napetosti vpliva na 
zmanjšanje celotne živčne napetosti. Zato 
pomenita plavanje in kopanje v primerno 
topli vodi za ljudi, ki opravljajo umsko in 
psihično zahtevno delo, zelo primerno sred-
stvo rekreacije. Ta učinek bi bil še toliko 
večji, če bi plavali po vsakodnevnem delu.
Nasvet: pri plavanju ne precenjujmo svojih 
sposobnosti in zmožnosti, plavalno kondici-
jo in tehniko pridobivajmo postopoma, a 
vztrajno. Svoje znanje izpopolnjujmo in ga 
ohranjajmo med oddihom na morju, jezeru, 
v bazenu ali mirno tekočih rekah, pri tem 
upoštevajmo vremenske razmere in nevar-
nosti prostih voda (tokovi, meduze, morski 
ježki, ostre skale itd.).

Vpisi v plavalno šolo za starejše 
potekajo:
- na govorilnih urah na bazenu ŠCR, vsako 
sredo od 17. - 18. ure pri Heleni Mlakar

- v torek, četrtek in petek od 17. ure 30 - 
18. ure na telefonski številki: 051/755-969.

Viri: internetni viri, knjiga K. Praznik in M. 
Črešnar Osnove učenja plavanja.

Helena Mlakar

TOMAŽ JALOVEC, 
ZMAGOVALEC TEKME ZA 
EVROPSKI POKAL

V Nemčiji, mestu Hanau, je 3. in 4. oktobra potekal ECC – Grand 
prix turnir, tekma ju-jitsu za evropski pokal. Osem slovenskih 
klubov pod okriljem Ju-jitsu zveze Slovenije se je turnirja v močni 
konkurenci 18 držav in okoli 2000 tekmovalcev udeležilo z 62 slov-
enskimi tekmovalci, med njimi je bilo tudi dvajset članov ŠD Tribor. 
Ti so nastopili tako v borbah kot v duosistemu in se odlično uvrstili. 
Prav gotovo pa najbolj odmeva zmaga Tomaža Jalovca med člani.

O perspektivnosti bratov Jalovec smo 
v začetku tega leta v Rešetu že pisali, 
takrat malo več o Janezu. Tomaž je bil 
namreč na službeni misiji na Kosovem, 
kajti zaposlen je v Slovenski vojski v 
vojašnici Franca Rozmana Staneta, 
Ljubljana – Moste, v bojni enoti. 
Aprila je bilo tri leta, kar je v SV, in 
od tega petnajst mesecev na misijah 
v tujini. Ju-jistu sta z bratom skupaj 
začela trenirati, in tudi tekmujeta oba 
približno tri leta. Trener Elvis Podlogar 
in pomožni trener Segej Bižal sta prav 
tako uspešna na tekmovanjih, nastopata 
v duosistemu. Tomaž pravi, da ima zelo 
dobre pogoje za treniranje. 
Treninge ima v klubu v Ribnici ali v 
Kočevju, skupaj na teden okoli šest ur, 
fitnes pa imajo tudi v službi, tako trenira 
tudi tam. Zaradi misije na Kosovu je 
Tomaž zamudil veliko tekem, tekma za 
EP v Nemčiji je bila njegova prva večja 
letošnja tekma. Zato lahko rečemo, da 
je njegov uspeh še toliko večji. Za čas 
misije mu kondicijske treninge predpiše 
trener Podlogar, fitnes, tek in tudi borbe 
pa si zorganizira sam, saj je med vojaki 
veliko takih, ki trenirajo ju-jitsu. 
V Nemčiji je tekmovanje potekalo v 
več skupinah, najboljši pa so se nato 
pomerili med seboj. Tako se je Tomaž kot zma-
govalec svoje skupine pomeril s sicer odličnim 
Italijanom, ki pa proti Tomažu, letos kondicijsko 
in fizično močnejšemu, ni imel veliko možnosti. 
»Najtežja mi je bila finalna tekma z Italijanom. 
Dal sem vse od sebe, močna želja, motivacija in 
trud pa so se obrestovali,« je zadovoljen Tomaž. 
Vsak slovenski nastop, tudi Tomažev, so kolegi iz 
reprezentance spremljali in zanj glasno navijali. 

Tomaž sicer ni reprezentant kot brat Janez, mla-
dinski reprezentant, a na tokratnem turnirju so 
slovensko reprezentanco vsi predstavljali in nas-
topali zanjo. Z zmago med člani si je Tomaž prido-
bil tudi status državnega športnika. Najljubše pri 
ju-jitsu so mu treningi in borbe. 
Družina in prijatelji ga podpirajo, Tomaž pravi: 
»Vsi mi dajejo pogum in navijajo zame.« 
O moči tekmovanja govori tudi podatek, da je 
večino držav kot enega izmed zadnjih tekmovanj 
za izbiro svojih reprezentantov na bližajočem se 

mladinskem svetovnem prven-
stvu vzelo prav to tekmovanje. 
Kljub temu  da so člani Triborja 
na največjih tekmovanjih novinci, 
pa so jih od skupaj štirinajstih 
slovenskih medalj na tekmovanju 
osvojili kar sedem. To jih uvršča 
na prvo mesto med slovenskimi 
klubi. 

Zdenka Mihelič

foto portreta Zdenka Mihelič
foto s tekme osebni arhiv Tomaža 
Jalovca

Zlata medalja se vedno najbolj sveti

Tomaž v pogovoru s trenerjem reprezentance Tomijem 
Stankovičem

Ne odlašajte, 
naredite nekaj zase.

Na prijetno druženje in vadbe-
ni program za zdrave sklepe in 
hrbtenico, boljši mišični tonus, 
dobro kondicijo in proti osteopo-
rozi vas lepo vabi  Društvo joga  v 
vsakdanjem življenju.
Vadba poteka  ob četrtkih, ob 18,30 
v Ribnici, in v Srednji šoli Kočevje  
ob torkih, ob 18.30. Informacije po 
telefonu 041/ 316 989.
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Trgovanje z boleznijo
Če bi vi v svojega otroka vbrizgali živo 
srebro ali formaldehid, vas bi zagotovo 
zaprli. Toda, če farmacevtska družba 
izdela cepivo iz enakih kemikalij, potem 
je to popolnoma varno! 
V preko 90 % vseh cepiv proti gripi so 
uporabljene sestavine, kot so derivati 
živega srebra, aluminija in formaldehida 
ter ostali. 
Vse to so potencialno rakotvorne snovi. 
Kako je sploh mogoče, da so ta cepiva 
potem varna? Ste se že kdaj vprašali, kaj 
vsebuje cepivo proti gripi?

Izbrane seve gripe najprej vnesejo v embrie 
piščancev, kjer se razvijejo v kulture. Šele nato 
jih deaktivirajo s formaldehidom, ki je znan 
rakotvorni agent. Zatem so konzervirani s timer-
osalom, katerega 49 % predstavlja živo srebro. 
Celo večje število zdravstvenih strokovnjakov 
je zmedenih glede tega in niti ne vedo, da 
je timerosal živo srebro. Poleg živega srebra 
vsebujejo cepiva proti gripi tudi strupene in 
nevarne sestavine, kot so: aluminij (nevrotok-
sin, povezan z Alzheimerjevo boleznijo), Triton 
X-100 (detergent), fenol (karbolska kislina), 
etilen glikol (»antifriz«), betapropiolakton (dez-
infekcijsko sredstvo), oktoxinol 9 (vaginalni 
spermicid)… Tudi sestava novega cepiva proti 
novi gripi je precej sporna. Zaradi potrebe po 
čim hitrejši proizvodnji so farmacevtskim pod-
jetjem dovolili tudi uporabo pomožnih snovi, 
ki so bile do zdaj v cepivih praviloma pre-

povedane. Da bi uporabili čim manj aktivnih 
učinkovin, bodo nekateri proizvajalci upora-
bili kemikalijo skvalen (ang. squalene), ki ga 
najdemo v velikem številu cepiv proti H1N1 
virusu. Drugi s tem namenom uporabljajo 
aluminij, ki je tudi zelo škodljiv. Študija, ki so 
jo objavili leta 2000 v reviji American Journal 
of Patology, pravi, da je en sam odmerek 
skvalena pri poskusnih živalih sprožil kronično 
vnetje sklepov, ki ga poznamo tudi kot revma-
toidni artritis. Če cepivo ne bo delovalo, nam 
vedno zatrdijo, da je virus medtem mutiral 
in zato cepivo ni prijelo. Obolevnost in smrt-
nost zaradi otroških nalezljivih bolezni se je 
zmanjševala skupaj z izboljšanjem higienskih 
in sanitarnih razmer, zmanjševanjem revščine, 
boljšo prehrano, razmahom centralnega ogre-
vanja ipd. V evropskih državah, ki so odklonile 
cepljenje proti črnim kozam, se je obolevnost 
manjšala vzporedno z drugimi državami, ki so 
uvedle obvezno cepljenje. 
Dejstvo potrjuje tudi poročilo Svetovne zdravst-
vene organizacije, ki razkriva, da obolevnost in 
smrtnost v nerazvitih državah sploh nista pove-
zani s cepljenjem ali zdravljenjem določenih 
bolezni, pač pa sta tesno povezani s prehran-
jevalnimi navadami in higienskim standardom. V 
mnogih razvitih državah (Nemčija, Švica, Velika 
Britanija, Irska, Španija, Švedska, Nizozemska, 
Avstrija, Japonska, Avstralija) je za razliko od 
Slovenije cepljenje otrok popolnoma prosto-
voljno. V ZDA je cepljenje obvezno skoraj v 
vseh zveznih državah, tako da otroci do vstopa 
v šolo prejmejo kar 33-34 cepiv. Ni čudno, da 
prav iz ZDA najbolj pogosto poročajo o hudih 
ali celo pogubnih stranskih pojavih.

KOTIČEK ZA ZDRAVJE   pripravila Andreja Pogorelc

V mladinski rokometni ekipi 
kar trije reprezentanti

V RD Ribnica Riko Hiše so tudi v letošnji sezoni 
dobro zastavili delo z mladimi, še posebej lahko 
izpostavimo odličen začetek ribniških mladincev, 
ki so po štirih odigranih kolih edina neporažena 
ekipa in z osmimi točkami na vrhu lestvice 1. 
mladinske državne rokometne lige. Za mladinsko 
ekipo igrajo fantje letnik 89 in mlajši. Tudi letos 
se lahko v RD Ribnica Riko Hiše pohvalijo, da 
imajo v mladinski ekipi tri mladinske reprezen-
tante Slovenije. Trener Ciril Andoljšek pravi, da 
ne bi nobenega od fantov posebej izpostavljal, 
saj je vsak od igralcev prispeval svoj delež k tre-
nutnemu uspehu. Zadovoljen je s pristopom do 

dela mlajših igralcev na treningih in tekmah, saj 
odlično dopolnjujejo starejše, včasih pa tudi že 
prevzamejo del odgovornosti. Ribniški mladinci 
opravijo 5 treningov na teden. Perovšek, Pucelj, 
Grebenc in Oblak trenirajo pri članski ekipi, 
Klarič, Petek In Andoljšek pa so posojeni v 1. 
B- ligaša iz Kočevja. V popolni zasedbi trenirajo 
samo ob torkih, tako da lahko smatramo, da je 
trenutno stanje na lestvici zelo dobro. Fantje niso 
skupaj samo na treningih ampak se veliko družijo 
tudi izven igrišča in so že prava »klapa«, kar pa 
je tudi prvi pogoj za dober rezultat. Potrudili se 
bodo, da ekipo odpeljejo tudi na mednarodni 
turnir v tujino, kjer se bo videlo in potrdilo delo 
z njimi. 

Mitja Ilc

SPROŠČENOST IN SMEH 
– ZDRAVJA POLN MEH
Sprostimo in nasmejmo se z jogo

2-urna  delavnica pod vodstvom dr. 
Vojke Bole-Hribovšek

V soboto, 14. novembra, ob 16.00 v 
poslovni stavbi na Riku

Komu je namenjena? Vsem, ki si 
želijo več sproščenosti in veselja v 

življenju!
Kaj potrebujem? Željo, narediti 

nekaj zase, udobno obleko in prip-
ravljenost poskusiti nekaj novega.

Program:
1. Uvodno predavanje: Spoznajmo 

svoje napetosti
2. Praktični del

3. Zaključno predavanje: 
Pozitiven odnos do življenja 

Vaje bomo izvajali sede, na stolu in 
stoje, možna bo tudi vadba na vad-

beni podlogi.

Prijavite se po telefonu: 
041 316 989 ali 041 397 789. 

Vstop je prost.

NOVEMBER 2009

Datum: SOBOTA, 7. 11. 
Kam: na VITRANC (1631 m) in CIPRNIK 
(1745 m)
Izhodišče:  Kranjska Gora (jezero Jasna, 830 m) 
Načrt poti: Kranjska Gora (jezero Jasna, 830 m) 
– Dom na Vitrancu (1576 m) – Vitranc (1631 
m) – Ciprnik (1745 m) – Dom v Planici (940 m), 
skakalnice
Zahtevnost poti: LAHKA pot.
Trajanje hoje, okvirno:  7 ur.
Prijave in akontacija: Torek pred pohodom, to je 
3. novembra, ob 18. uri v pisarni PD Ribnica.
Potrebna oprema: Potrebna je primerna planin-
ska oprema, zložljive pohodne palice, veljavna 
planinska izkaznica (plačana članarina PZS), 
osebni dokument in varen korak.
Vodja pohoda: Zdenka Mihelič, vodnik PZS 
(informacije: 041/ 222 358)

Datum: SOBOTA, 21. 11. 
Kam: na PLANINO JAVORCA (571 m) 
in SPOMINSKO CERKVICO SV. DUHA, 
TOLMINSKA KORITA
Izhodišče:  Zatolmin (258 m)
Zahtevnost poti: LAHKA pot.
Trajanje hoje, okvirno:  5 ur.
Prijave in akontacija: Torek pred pohodom, to je 
17. novembra, ob 18. uri v pisarni PD Ribnica.
Potrebna oprema: Potrebna je primerna planin-
ska oprema, zložljive pohodne palice, veljavna 
planinska izkaznica (plačana članarina PZS), 
osebni dokument in varen korak.
Vodja pohoda: Stane Babič, vodnik PZS 
(informacije: 041/ 415 308)

Zdenka Mihelič



Otroška folklorna skupina Lončki 
praznovala 10 let

Skupina 31 otrok iz dolenjevaškega  konca, ki 
se druži ob sobotah dopoldne in uživa v poust-
varjanju ljudskega izročila, se imenuje Lončki.  
17. oktobra so praznovali deseto obletnico 
delovanja, in izvedli v ta namen tudi prireditev. 
Že petnajst minut pred začetkom je bila dvor-
ana DC-16 popolnoma napolnjena s starši in 
občudovalci.  Program se je začel s citrarskim 
nastopom Karin Bojc,  ki je tudi članica folk-
lorne skupine, predstavila pa je ljudsko pesem 
Oj lepo je res na deželi.  Naslednji je zapel 
pevski zbor OŠ Dolenja vas, potem pa se je 
predstavila otroška folklorna skupina Vidovo pri 
Stični z zanimivim prikazom Pejmo se ohcet. 
Nastopila je tudi Petra Stopar z dvema ljuds-
kima pesmima. Skoraj vrhunec prireditve je bil 
nastop Akademske folklorne skupine France 
Marolt z odrsko postavitvijo Dolenjskih ple-
sov. Ubrana melodija in brezhiben nastop sta 
izzvala silovit aplavz. Razen tega pa smo opazili 
v glasbeni zasedbi tudi dve Ribničanki, Polono 
Petrovič in Niko Halas.
Prireditev je s svojim obiskom počastil tudi 
župan Jože Levstek, ki se je v kratkem nagov-

oru osredotočil predvsem na zagnanost pri 
ohranjanju ljudske izročila in pa na svoje 
spomine, ko je kot mladenič sodeloval pri 
folklorni skupini, ki je v Dolenji vasi delovala 
pred približno tridesetimi leti.
Ob deseti obletnici delovanja je Otroška 
folklorna skupina Lončki prejela tudi priznan-
je Javnega sklada za kulturne dejavnost, 
območne izpostave Ribnica. 
Tik pred koncem so na oder prikrevsale 
še gospodinje iz hrovaškega Radia Mlajku, 
ki so pokomentirale najnovejše čenče in 
pohvalile Lončke,  sledil pa jim je še zadnji 
nastop Lončkov v tem večeru, ko so nam 
vsem zapeli Zbogom. Šele nato je nastopil 
pravi vrhunec prireditve, vsaj za otroke, saj je 

sledila torta za vse nastopajoče in obiskovalce.
Po koncu prireditve smo spregovorili nekaj 
besed z voditeljicama Lončkov, Evo Henigman 
in Miro Češarek. Vodenje sta prevzeli pred tremi 
leti od Zalke Gorše in sta od tedaj obiskovali 
seminarje za voditelje otroških folklornih skupin. 
Mlada moč se je kmalu izkazala, saj so uspele 
dvigniti nivo za regijsko tekmovanje otroških folk-
lornih skupin. Leta 2008 so poenotili oblačila, 
ki ponazarjajo otroška oblačila Ribniške doline 
konec 19. stoletja. Sprva je imela skupina prob-
lem s fanti, ki jih je kronično primanjkovalo, sedaj 
pa jih je končno dovolj. Kot enega največjih 
uspehov navajata udeležbo celotne skupine 
na folklornem taboru na Debelem rtiču, kamor 
so bili razen njih povabljeni le še predstavniki 
nekaterih drugih folklornih skupin, celota pa ne. 
Za svoj lastni dosežek pa štejeta, da otroci radi 
hodijo na vsakotedenske vaje.
Prijetna prireditev, ki jo je bilo škoda zamuditi.

Tekst in foto Primož Tanko

Mentorice Mira Češarek in Eva Henigman

PRAVA RASTLINA NA PRAVO MESTO
Drugo leto bo komisija ocenjevala vaše vrtove, ki jih lepo povežite v gredo

Trud Turistično-informacijskega centra in Občine 
se je obrestoval in akcija Ribniška dolina - čista in 
urejena je ponovno oživela. Če je bilo še lani prijav-
ljenih komaj 6 lastnikov stanovanjskih hiš, se jih je na 
spomladanski razpis tokrat javilo kar 24, od tega 44 
% samih, ne da bi jih prijavil kak prijatelj ali sosed. Za 
to moraš imeti določeno mero poguma, saj nihče rad 
ne izpostavlja kritičnim pogledom komisije ali komen-
tarjem ljudi. Prav zato: čestitke! 
Helena Vičič (TIC), Zalka Gorše (Občina), Marjana 
Radivojević (TD Ribnica) in predsednica Vladka Turk 
Mate (KSS) so teren obiskale trikrat, ker so prijavljeni 
želeli, da se jih obišče, ko so rože in vrtovi v polnem 
razcvetu in da zunaj sije sonce, ker je vse videti lepše. 
Ocenjevalke so se leto odločile, da bodo iskale zma-
govalce v dveh kategorijah: za urejeno vaško jedro 
je prvo nagrado pobralo društvo Veter z Brega, za 
stanovanjsko hišo pa Irena Henigman iz Rakitnice.
Komisija je ugotovila, da je dokaj težko izbirati samo 
vrt, balkone ipd., tako da prihodnje leto pripravite 
svoje vrtove – le-ti bodo najbolj v ospredju. Pri tem pa 
pazite, da bo površina povezana, na kar vedno opo-
zarja prva vrtnarka Slovenije Ruth Podgornik Reš, 
tudi predavateljica na podelitvi nagrad 15. oktobra 
v Miklovi hiši. 
Govorila je o trpežnih trajnicah, ki imenitno krasijo 
vrtove in povežejo vrt v celoto, cvetijo pa od 15. junija 

do 1. oktobra. A jih je treba redno obrezovati! 
Bistvo povezanosti je, da ne sadite vsepovprek 
in nimate nekih osamelcev, marveč lepo urejeno 
gredo, kjer naj počasi prevladujeta tudi rumena 
in modra barva. Vsaka rastlina mora imeti neko 
ozadje, ne posadite je kar nekam na samo, vsaka 
greda pa naj ima nekaj zelenega. Časa za saditev 
ni več na pretek, ker velja, da se lahko sadi, dokler 
se lopata lahko zapiči v zemljo. Drugače pa naj 
ne manjka v vrtu okrasnega prosa, ki je čudovita 
trava, zato jo lahko v vrtu pustite do pomladi in 
jo takrat porežete do tal. Rastline so lepe tudi, 
ko so suhe in porjavijo in so zelo dekorativne. 
Reševa vam predlaga sajenje lukov – čebulnic, 
ki zrastejo visoko in so po obliki posebni. Luki 
šele prodirajo v našo zavest, praviloma smo jih 
še pred kratkim kupovali le v cvetličarnah (tisti z 
velikim okroglim cvetom), a nam na vrtovih vsako 
leto lahko ustvarijo novo socvetje. Lep vrt si lahko 
zasadite že z manj kot 1000 evri, pravi Reševa, in 
če kupite drage rože, jih sadite vsaj blizu vhoda, 
ne na koncu vrta, da jih ne morete videti in uživati 
v njih. Domišljija vam bo lažje razprla krila, če 
imate veliko površino, kjer naj ne bi manjkal 
ribnik, a morajo v njem plavati ribe, da se ne nas-
elijo komarji. Gorenjska, od koder prihaja Ruth 
Podgornik Reš, pa se je spravila na kamne – ti 

naj bi kot dekoracija ne manjkali nikjer in prava žalost 
je, da smo na našem terenu, kjer je kamnit teren zelo 
pogost, zemljo očistili kamnov. 
Še kaka beseda o naših balkonih: ti še vedno kipijo 
od rdečega in preobilnega cvetja. Reševa nas očitno 
po vseh teh predavanjih ne uspe prepričati, da manj 
cvetja doseže večji estetski učinek. 

Tekst in foto  Alenka Pahulje

Ribničanke, ki so najlepše uredile svoje hiše



S PESMIJO SE VSE ZAČNE
Nonet Vitra praznoval jubilejnih 35 let delovanja

Vitrine pesmi so bile 
vedno nekaj poseb-
nega. Tako po izboru 
kot izvedbah. V našo 
Ribniško dolino so 
želele prinesti nekaj 
več. Počasi smo jih 
sprejeli za svoje, 
usidrala se nam je 
v srce in brez njih 
si pevske kulture v 
naši Dolini ne znamo 
več predstavljati. In 
še ena posebnost 
označuje Vitro. Med 
malimi ženskimi voka-
lnimi skupinami v 
Sloveniji je namreč 
tista z najdaljšo dobo 
n e p r e k i n j e n e g a 
delovanja. In to več 
kot uspešno, saj je 
pela doma in po svetu 
ter je prejemnica več 
priznanj. Prvi del tokrat-
nega koncerta je bil posvečen skladatelju 
Radovanu Gobcu, letos namreč mineva 100 
let od njegovega rojstva, drugi del pa skla-
datelju Slavku Avseniku, letošnjemu 80-let-
niku. S skladateljem Radovanom Gobcem 
se je Vitra prvič srečala leta 1982 na pevski 
reviji v Velikih Laščah. Nad Vitrinim petjem 
je bil navdušen, zato jo je predlagal na revijo 
oktetov Naši dosežki v Cankarjevem domu 

v Ljubljani. Mesec za tem pa ji je z zaupan-
jem že poslal dve svoji skladbi. Tokrat smo 
slišali devet Gobčevih pesmi, navdušeni 
smo bili nad nam še neznanimi, pa tudi 
tistimi, ki nam vedno znova polnijo srce. Za 
Avsenikove pesmi pa si kar nismo mogli 
predstavljati, da tako lepo zvenijo tudi v zbo-
rovskih priredbah. Po koncertu je bilo slišati, 
»dovolj je že, da zapojejo Stu ledi, obstanem 
kot vkopana«, pa »ja, zares – čudovito, 
čudovito«! Starejši možak, ki je njihov zvesti 
poslušalec, pa je dejal: »Meni je bila poleg 
pesmi Goski, ki jo že poznam, najbolj všeč 
še Avsenikova Cicibanščina; je neverjetna 
pesem, težka, zahtevna in izvedena izvrstno.« 
Koncert so pripravile v avli OŠ dr. Franceta 

Prešerna v Ribnici, kjer so začele in kjer 
najraje nastopajo in kjer, pravijo, pesem 
najlepše zveni. Sedanjo mavrico noneta 
sestavljajo Metka Lesar in Renata Lesar 
Hržič (obe prvi sopran), Martina Zbašnik 
Senegačnik (35 let), Ksenija Abramović 
Grom in Eda Štanfelj (35) drugi sopran, prvi 
alt Andreja Oblak in Mateja Kožar Bolha 
ter drugi alt Mojca Levstek Šipka (35) in 
Viktorija Petrovič, v čudovito pesem pa jih 

z entuziazmom in umetniško 
žilico povezuje Bernarda 
Kogovšek. Župan Jože Levstek 
se je Vitri zahvalil, da skrbi-
jo s svojim čudovitim petjem 
tudi za promocijo Ribnice in 
celotne Doline, pozdravil tudi 
vse nekdanje pevke ter še 
enkrat čestital letošnji častni 
občanki Bernardi Kogovšek. Ta 
je prejela tako močan aplavz 
kot pred dvema dnevoma, ko ji 
je bil naziv podeljen. Nova vodja 
Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti območne izpostave 
Ribnica Alenka Pahulje je 
Vitre nagovorila slovesno in s 
spoštovanjem, kot jim ob takem 
jubileju zares gre: »Nonet Vitra 

je pojem ženskega petja. Po toliko letih ni 
več pomembno, da vas publika morda ni 
vedno povsem razumela, zakaj lotevale ste 
se skladb zahtevnejšega pevskega nivoja 
– toda ravno ta trud, ta premišljenost pri 
izboru pesmi, dodelanost programa in zvoka 
vas je pripeljal med izbrane oktete in nonete 
Slovenije. In tam ostajate. Niste samo-
umevne, čeprav vam te hvaležnosti včasih 
ne znamo izraziti. Ste pa naše in vemo, da 
ste posebne. Vaša kakovost je konstantna in 
v vas verjamemo. Vredne ste toliko več, ker 
ste pustile pečat tudi v množini posnetega 
gradiva, se merile z najboljšimi in pele z 
najboljšimi. Tudi zaradi vas nas Slovenija 
pozna kot tradicionalno močno pevsko 

Nonet Vitra je skupina vztrajnih, delovnih, 
požrtvovalnih in kolektivnih ljudi. Vse te 
vrline, predvsem pa predanost glasbi skozi 
vsa leta, jo je pripeljalo k praznovanju svoje 
35. obletnice neprekinjenega delovanja. 
Naš prostor so vsekakor zaznamovale in 
lahko se jim zahvalimo za vso voljo in trud, ki 
ju vlagajo tako v svoje uspehe kot tudi v vsak 
izboren nastop, s katerim nas obogatijo za 
novo glasbeno izkustvo in nam vsakokrat 
odkrijejo košček lepote. Ob Beethovnovi 
misli, da je »glasba višje razodetje kot 
vsa modrost in filozofija«, lahko ozavestimo 
premalokrat poudarjen pomen pesmi, ki jo 
Vitra prepleta skozi našo Ribniško dolino.
Že ob praznovanju njihove 30. obletnice 
smo pomislili, to je res lepo in pomen-
ljivo obdobje. Pa so nam nasule še »novih« 
pevskih bronastih pet let ter z vsakoletnim 
izvirnim letnim koncertom in drugimi pevs-
kimi udejstvovanji skupaj zaokrožile že 411 
nastopov.
Ob vsem tem ne gre pozabiti na njihovo 
pobudnico in umetniško vodjo skozi ves 
ta čas, letošnjo častno občanko gospo 
Bernardo Kogovšek, ki Vitro inspirira s svojo 
strokovnostjo in visokim estetskim čutom 
ter lastnostmi, ki pritegnejo in združujejo 
njene članice. 
Drage Vitre.  Ob 35. obletnici delovanja 
vam čestitam ter želim, da nadaljujete z 
uspehi, ter da s svojimi odličnimi nastopi še 
naprej bogatite naš prostor. 

Marijana Korošec

okolje, le da ste ga ve 
požlahtnile.« 
Zbrani ljubitelji lep-
ega petja so z grom-
kim aplavzom vsemu 
močno pritrdili, kajti 
čutili so, da Vitra je 
bila, je in bo naš ponos 
in ljubljenka širšega 
glasbenega prostora. 
Mateji Kožar Bolha 
pa je bilo za njeno 
13-letno petje pri Vitri 
in 16-letno petje pri 
ribniškem župnijskem 
pevskem zboru 
podeljena srebrna 
Gallusova značka. Kot 
se za visoke in tako 
častitljive jubileje 
spodobi, je po vseh 
zahvalah, tudi prisotnih 
glasbenih skupinah in 
posameznikov od tod 
in daleč, sledila še 

slastna torta, ki jo je spekla kar sama vitrca 
Mateja Kožar Bolha. Koncert bi bilo škoda 
zamuditi. Bil je speven, navdušujoč, iskriv, 
srčen in povezan v harmonično celoto – v 
tako, kot jo lahko splete le Vitra. 

Tekst in foto Zdenka Mihelič


