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Ob 10.obletnici Lions kluba Ribnica

Kaj si želim, kaj bi pravzaprav 
rad, kam gre moja pot?

Pogovor s predsednico Duško Hočevar Mihelič

dobrodelno prireditev. V ta namen se že povezu-
jemo s številnimi lokalnimi organizacijami in društvi: 
Rdečim križem, Karitas, Društvom podeželskih 
žena, Mladinsko glasbeno skupino I.K.S., 
Ribniškimi skavti in drugimi. Največji del sredstev 
v lionističnem letu 2009/10 naj bi bil zbran ravno 
na tej prireditvi. Sredstva bodo v večjem delu 
namenjena za pomoč pri ohranjanju človeškega 
dostojanstva: za preskrbo s hrano in osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami v naši neposredni okoli-
ci. V ta namen se, kakor sem že omenila, povezu-
jemo tudi z Območnima organizacijama Rdečega 
križa in Karitas.
 Kot zdajšnja predsednica - kaj novega 

ste odkrili v tem delu - kaj preseneča, kaj 
navdušuje?

Celo navdihe za svojo poezijo sem našla ob 
lionističnih obveznostih. Vsak letošnji sestanek, 
vsako prireditev vedno začnem z dvema, vsakokrat 
novima kiticama, s katerima poskušam oživljati moj 
letošnji moto, ki sem si ga izbrala za čas svojega 
mandata: »Stisk miru si položim na dušo.« In kaj 
naj bi to geslo pomenilo? Vsakokrat, ko opravimo 
dobro delo, ko nekomu pomagamo, si za nekoga 
vzamemo čas, pridemo korak  bliže tistemu, po 
čemer vsi hrepenimo:  po svojem notranjem miru, 
po trenutku, ko ne čutiš ničesar drugega več kot 
neskončni mir in spokoj. Če imaš ta blagoslov, 
da lahko vsaj enkrat na dan doživiš tak trenutek, 
potem tisti dan zate pomeni zmagoslavje, saj ti tak 
trenutek da energijo, da lahko preživiš in zmoreš 
vsako, še tako težko delo ali preizkušnjo.
 V teh malce zmedenih časih se mnogi 

sprašujejo, kakšne poti ubrati, recimo vsaj v 
letu 2010, ki se bliža.  

Nikogar ne moreš priganjati, naj stori nekaj, česar 
ne more ali pa morda tudi noče. Vsak se mora kdaj 
ustaviti in prisluhniti samemu sebi. Kaj si želim, kaj 
bi pravzaprav rad, kam gre moja pot? Mislim, da se 
moramo vsi malo ustaviti, upočasniti svoj tempo, se 
ozreti okoli sebe in opaziti znamenja v svoji okolici 
in jim prisluhniti. Ni samo obdobje finančne krize, 
kriza je v nas samih, ker se preprosto ne znajdemo 
več, včasih ne vemo, kaj bi sami s seboj. 

V teh zadnjih dneh iztekajočega 
se leta bi se rada zahvalila 
članicam in članom ribniškega 
lions kluba za podporo in pomoč 
pri mojem delu, za vsak, še 
tako droben prispevek: nekat-
eri naredijo mnogo, pa nočejo 
nobenega priznanja za to. Šteje 
pa prav vse. Vesela bom, če me 
bodo tudi v drugi polovici mojega 
mandata podprli, zahvaljujem se 
svojim predhodnikom za dobro 
uhojeno pot in pozdravljam ter 
vzpodbujam svoje naslednike. 
Rada bi se zahvalila tudi vsem, 
ki sicer niso člani našega lions 
kluba, pa imajo posluh za naše 
delo in so nam vedno priprav-
ljeni priskočiti na pomoč. Na tem 
mestu bi se predvsem rada zah-
valila Društvu podeželskih žena 
Ribnica za preteklo sodelovanje. 
Vsem občanom in občankam 
naše občine obljubljam, da nas 

bodo v prihodnje še bolje spoznali. Naš klub ni 
zaprt, odprt je za vse stiske, dvome, vprašanja, 
pa seveda tudi za dobre misli in spodbude. Kdor 
meni, da bi mu lahko pomagali, naj se le obrne na 
naš naslov: LIONS KLUB RIBNICA
Škrabčev trg 21, 1310 RIBNICA
Zavrnili nismo še nikogar, ki se je znašel v stiski. 
Donatorji pa ste dobrodošli da prispevate na naš 
bančni račun, št.  03114-1012788733.

Pogovor sestavila Alenka Pahulje, 
foto arhiv LK Ribnica

In - ne nazadnje, lion nisi le na sestankih kluba ali 
na raznih prireditvah. Ne, pravi lion postaneš, ko 
živiš v skladu z načeli lionizma, ko lionizem postane 
del tebe in se zavedaš, da si del najštevilčnejše 
dobrodelne organizacije na svetu.
Vidim pa, da se mora naš klub predvsem povezati 
z mladimi, zato stremim k pomladitvi našega kluba 
z novimi, zagnanimi, idej polnimi mladimi ljudmi iz 
Ribniške doline, ki sem jih v zadnjem času mnogo 
spoznala.
 Kakšen je sploh danes smisel takega 

združevanja, saj je bilo v javnosti pogosto 
zaslediti tudi negativna ugibanja o lions, rota-
ry in ostalih klubih. Češ da so to elitne in dokaj 
zaprte skupine, po drugi strani pa marsikdo 
ne ve, da lionsi prispevajo največji del v sve-
tovno dobrodelno blagajno? 

Ribniški lions klub je že po sestavi članstva zelo 
drugačen in različen od podobnih združenj. Ne 
moremo govoriti o elitizmu, kot ga predstavlja bese-
da sama po svojem pomenu. Pa vendar je v našem 
članstvu vseeno prisoten »elitizem«: v našem klubu 
so združeni ljudje, ki so nepogrešljivi na svojih 
področjih delovanja, ki obvladajo svojo stroko, ki 
so izobraženi in vplivni, in imajo ravno zaradi svojih 
položajev, znanj in vedenj toliko boljše izhodišče, 
da lahko pomembno prispevajo družbi tudi preko 
svojega delovanja v dobrodelni organizaciji, kot je 
lions klub. Naši člani so ravno tako člani mnogih 
drugih klubov in društev, večinoma so zelo aktivni 
in tudi delo v drugih svojih organizacijah uspešno 
usklajujejo in povezujejo z lionizmom.

 Tudi klubi se modernizirajo in dobrodelni plesi 
gredo počasi v pozabo. Na kakšen način klub 
sploh zbira denar?

V minulem letu je znatno uplahnil delež donacij 
iz gospodarskih logov. Še vedno smo odvisni 
od prispevkov podjetij, nekaj denarja zberemo 
iz članarin, večina sredstev se ponavadi nabere 
ob vsakoletni dobrodelni prireditvi. Prej je to bil 
najpogosteje ples, letošnjo, jubilejno 10. oblet-
nico delovanja smo v mesecu maju obeležili s 
Slavnostno akademijo in dobrodelnim koncertom 
na Ljubljanskem gradu. 
V prihodnjem koledarskem letu bomo spomladi, 
predvidoma v mesecu maju, izpeljali osrednjo 

Ribniški lioni so letos obeleževali 10 let 
svojega dela. Komu so pomagali, smo po 
malem že pisali, a tokrat je zbodlo v oko še 
eno dejstvo, ki ga je pred nedavnim povedal 
prvi guverner slovenskega distrikta in sedanji 
kandidat za mednarodnega guvernerja Lions 
club interantional Janez Bohorič – da lioni 
v svetu prispevajo največ denarja za dobro-
delne namene. Tudi ribniški delež ni zane-
marljiv: 90.000 evrov v 10 letih. 
Prvotno in tudi še dandanes je prioriteta lion-
izma pomoč slepim in slabovidnim, prvenst-
veno pa je naš klub usmerjen lokalno. 
Letos je vodenje prevzela Duška Hočevar 
Mihelič, ki se ji bo enoletni mandat iztekel 
prihodnjo pomlad. Kot pesnica je vanj vnesla 
tenkočutnost, senzibilnost in milino. Noben 
njen stavek ni pustil bralca ali poslušalca 
hladnega. 

 Se kriza pozna tudi pri nas? Prihaja več 
prošenj po pomoči?

Na naš klub prihaja ogromno prošenj, v zadn-
jem času vse več. Pravzaprav tu ponavadi ne 
gre za visoke zneske denarne pomoči. Nekomu 
pomeni ogromno tudi že 100 EUR. Ko pravim, 
da smo usmerjeni lokalno: najbolje in najhitreje 
lahko pomagaš nekomu, ki ga poznaš, se lahko 
natančno prepričaš o razmerah, v katerih živi, in 
lahko zagotoviš, da pomoč pride neposredno v 
njegove roke, brez posrednikov. Lions klubi za 
svoje delovanje, za t.i. režijo - seveda tudi naš klub 
deluje v tem smislu - ne porablja dela sredstev, 
ki ga zberemo od donatorjev, kot je to praksa pri 
marsikateri drugi dobrodelni organizaciji, pač pa 
tekoče stroške delovanja prispevamo člani sami. 
Tudi letna članarina gre izključno le za pomoč 
tistim, ki se obrnejo na nas. Seveda se vsako leto 
udeležujemo tudi vseslovenskih lionističnih akcij, ki 
jih pripravlja distrikt, toda v prvo vrsto postavljamo 
sočloveka iz naše neposredne okolice.
 Klubi se med seboj zelo razlikujejo, ribniški 

je poseben po tem, da združuje tudi ljudi, ki 
morda niso posebej dobro materialno situ-
irani, a imajo v okolju ugled in veljavo. Je zato 
delo lažje, ker se tudi hitreje identificirajo z 
domačim okoljem?

Vsak lions klub v Sloveniji je pač po svoje pose-
ben. Ribniški lions klub danes šteje 30 članov. 
Člani smo zbrani z vseh področij družbenega in 
gospodarskega življenja. Res je, takih, ki lahko 
znatno denarno podpirajo klub, je čedalje manj, 
sploh v trenutnih gospodarskih razmerah, ki niso 
rožnate. Zato pa je pomembno graditi na medse-
bojnih odnosih. V kriznih razmerah se ponavadi 
medčloveške vezi bolj utrdijo, postanejo močnejše 
in bolj pristne. V minulih letih je bilo zaradi vse 
bolj naglega tempa življenja preveč odtujevanja 
med ljudmi, s tem mislim tudi na odnose znotraj 
članstva našega kluba. Toda to je normalen proces 
v življenju kogarkoli oziroma česarkoli, naj gre 
za človeka ali združbo. Kadar se člani družimo 
na sestanku našega kluba, postanemo vsi eno 
– rešujemo tekočo problematiko, obravnavamo 
posamezne prošnje, poslušamo predloge članov, 
ki so opazili koga, ki je v stiski. Imamo namreč 
mnogo srčnih članov, ki poznajo mnogo ljudi, ki 
znajo prisluhniti bolečini, ki znajo budno opazovati 
okolico, ki znajo prepoznati, kdaj je nekdo v stiski 
in kdo potrebuje našo pomoč. 

Duška H. Mihelič z Janezom Mohoričom, kandidatom za medn-
arodnega guvernerja
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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: 3.300 izvodov 

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

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

28. januar  2010

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 

18. januarja 2010
Članki v časopisu niso uradno 

mnenje Občine Ribnica.

Fotografija na naslovnici (Tilen Nosan):
Zmagovalna fotografija v kategoriji Skriti 

kotički 

DECEMBRA 
PIŠEMO:

Dogodki meseca 
 Napovedana blokada ceste proti Ljubljani 4 

CIVILNO INICIATIVO MORAMO SPROŽITI PO VZORU 
PREKMURJA! 
Skozi smo računali, da se bosta prvi potegnili Ribnica in 
Kočevje, a med njima vlada nezdrava konkurenca, kjer se veljaki 
samo sprašujejo, kdo je večji car, je bil neposreden kostelski 
župan Valentin Južnič. Trdi, da je država dolžna napraviti promet-
no povezavo do meje tudi zato, ker so cesto do Petrine potegnili 
šele leta 1975, da bi bilo območje čim dlje odrezano od sveta, 
»zdaj pa nas hoče še naprej omejevati z neumnimi parametri.«

 Priznani telovadci na obisku  5

Pogovor meseca 
 Dragica Petelin 6

O napredku občine
 Zaprta deponija viša stroške 8

Kulturne drobtinice   
 Predstavitev nove zgoščenke Gallusa 10
 Poziv literatom in poetom 10
 10 - letnica nove glasbene šole 11

Turistična razglednica   
 Zmagovalca fotonatečaja 29

Praznujemo 
 20 let VDC 33

Športni utrinki   
 Tomšiča zamenjal Zarabec 36
 Ideja o letnem olimpijskem bazenu še živa 37 

 B O  I  N O   N O V O L E T N I   K O N C E R T   2 0 1 0   -   O G L A S   2 0 0 X 1 4 1

 1 5 .   d e c e m b e r   2 0 0 9   1 4 : 0 1 : 5 2

ŽIVE JASLICE V HROVAČI

Božična zgodba se piše skozi celo leto. Vrhunec doživi v 
času prazničnih dni, dni, ko se ozremo nazaj in se veselimo 
ali pa tudi odkrižamo leta, ki je za nami.  Da bi vsaj kanček 
prispevali k vašim lepim zadnjim dnevom, bomo tudi letos 
Hrovačani podoživeli Božično zgodbo z uprizoritvijo Živih 
jaslic. Izbrali smo prav posebna datuma: Božični dan, 25. 

december  in nedeljo, 27. december.  Praznična Hrovača bo 
vesela vašega obiska ob 17.00 uri.

Turistično društvo GRMADA
vabi 25. decembra na 10. božični pohod z baklami na Grmado.

Zborno mesto in prijava: Osnovna šola na Velikih Poljanah
ob 18. uri, odhod ob 18. uri 30.

Pohodnina za odrasle 3 Eur, za otroke do 10. leta, 2 Eur.
Vsi, ki ste se že udeležili prejšnjih pohodov, 
ne pozabite na kontrolni kartonček in bakle!

Pohod bo ob vsakem vremenu, zato naj bo vsa oprema 
temu prilagojena (zimske razmere).
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VOZNIKOM CESTE ŠKOFLJICA-KOČEVJE 
POPUŠČAJO ŽIVCI
Škofljica napoveduje blokado ceste, SLS pa bo sprožila državljansko nepokorščino

Cesta Ljubljana – Kočevje je bila leta 1965 
ena izmed najbolj sodobnih cest v Sloveniji. 
Minilo je 44 let in zdaj ji pravijo celo cesta 
smrti. Na borih 50 kilometrih je v obdobju 
od leta 2005-08 umrlo 10 ljudi, 37 se jih 
je težko poškodovalo, zgodilo pa se je 820 
nesreč. 
Dvignil se je podmladek Slovenske ljud-
ske stranke in v Kočevju zbral vidnejše 
prometne predstavnike, a 
so 24. novembra v hotelu 
Valentin manjkali ministra za 
promet in za okolje ter oba 
poslanca. Organizatorji niso 
pričakovali, da bo zadeva 
tako žgoča, saj so na koncu 
polemike slušatelji različnih 
strank in interesov zahtevali, 
naj se postavi rok zadnjih 
dogovorov z državo, preden 
gre ljudstvo na cesto in jo 
blokira. Takoj po izstrelitvi nov-
ice v medije, so se vozniki in 
prebivalci povezali tudi preko 
najnovejšega spletnega oro-
dja Facebooka, kjer se zbira 
podpora takojšnjim ukrepom 
za rešitev nevzdržnega stan-
ja, Ne mine dan, da ne bi poročali o jutranjih 
in popoldanskih zastojih, ko je pot v prestol-
nico postala prava cestna beda. Kočevec 
Vincenc Janša, ki je leta 2000 za vožnjo v 
prestolnico in 60 km porabil maksimalno 
uro 15 minut, zdaj potroši do 2 uri, medtem 
ko rekord proge znaša 2 uri 55 minut! 
Ribničani 42 km v prometni konici pogosto 
vozijo uro in pol, kolona pa se začne kmalu 
po Pijavi Gorici. 
Sesutje sistema se pričakuje v zadnjih 
decembrskih dneh, ko se predvideva odprtje 

nove stanovanjske soseske na Lavrici, zato 
zdaj noče več čakati niti omenjena občina, 
ki je zgostitev prometa delno tudi povzročila. 
Vozel je nastal s postavitvijo dveh semaforjev 
in z upočasnitvijo prometa do obvoznice na 
50km/h. Takrat so okoliški župani opozarjali 
škofljiškega, naj za prebivalce raje naredi 
nadhod, saj je v bližini semaforjev še aktivna 
železniška proga in bo gotovo nastal velik 

prometni zamašek, toda zdaj je promet 
tik pred infarktom. »To je bila velika napa-
ka, namesto dveh križišč bi morali narediti 
krožišče,« se jezi župan Iga Cimperman, 
ki se sooča z jezo svojih prebivalcev, ker 
vozniki ubirajo krajše poti prav po iški zemlji 
in dnevno napravljajo 6 km dolgo kolono. 
19.000 vozil dnevno naštejejo na naši cesti, 
v zadnjih 3 letih pa je dokončno zasičen tudi 
obroč okoli Ljubljane in glavno mesto se 
že sooča s podobnim problemom kot mi. 
Promet bi bilo v prvi vrsti treba preusmeriti 

ven iz Ljubljane 
in pri nas ust-
varjati delovna 
mesta, ki bi 
ljudi zadržala v 
domačem okolju 
in bi tam ust-
varjali dodano 
vrednost.  
Hitre ceste tu ne 
bo, nam vedno 
poročajo s cest-
nega državnega 
vrha, Bojan 
Papler z direk-
cije za ceste pa 
v tolažbo navaja, 
da so v delu 4 
obvoznice, ena 
se še načrtuje; 4 
večje rekonstruk-

cije, ureditev 15 križišč in v krajši prihodnosti 
kar nekaj investicijskih projektov. 
Že dve leti pa zaradi neusklajenosti min-
istrstev za promet in okolje stoji na mestu 
obvoznica Škofljica, ki naj bi prvotno poteka-
la skozi Barje, a tam prebiva metulj, za 
katerega varno preselitev naj bi potrebovali 
15 let. Cimperman trdi, da je to izmišljotina, 
ker metulj rabi le košene travnike in že ga 
ne bo več.
Te variante sicer ne podpira niti Škofljica, 
ker bi cesta razdelila njihovo obrtno cono 
in občino po mnenju podžupana spravila 
v stečaj, ker so pogodbe z investitorji že 
podpisane. Občinski svetniki so 3. novem-
bra končno ponudili drugo pot: trasa nove 
obvozne poti naj bi se odcepila pred nas-
eljem Škofljica, nato pa ob vznožju vzpetine 
Dednik prešla na območje državne ceste 
Škofljica-Ig ter poslovno obrtne cone 
Škofljica. Ob vodotoku Škofeljščica nato 
poteka do osamelca Babna gorica ter se 
na severu naveže na južno obvoznico. Na 
predlagani trasi je gozd povsem degradiran 
s poseki in goloseki in deponijami odpadnih 
gradbenih materialov. Podžupan Ivan Jordan 
je dejal, da občina ne bo čakala niti meseca 
več in zato bo že v tem mesecu sklican ses-
tanek okoliških županov in prizadetih občin 
prav na Škofljici. Sestanka v hotelu so se že 
zdaj udeležili kostelski, ribniški, sodraški in 
iški župan, ki so se nazadnje glede ceste 
dobili še v času vlade prometnega ministra 
Janeza Božiča. Javnost jim zato očita, da so 
bili pri reševanju problematike preveč mlačni 
in so tudi sokrivi za takšno situacijo, kar trdi 
tudi Marjan Podobnik, ki že osem let prebiva 
v Velikih Laščah. »Če se boste danes odločili 
in postavili rok, se bo do junija gotovo našla 
ugodna strokovna rešitev,« je dodal ter poz-
val naj se ta konec vendarle že organizira 
in začne uveljavljati svoje interese, ker gre 
zgolj za politično voljo, ali bo cesta urejena 
ali ne. Večina prisotnih si je bila enotna, da 
je to lahko le državljanska nepokorščina ali 
blokada ceste. Na Škofljici se že kuha in 
je pripravljena civilna iniciativa, podžupan 
Ivan Jordan pa se je voznikom že vnaprej 
opravičil za nejevoljo, ki jo bodo blokade 
ceste povzročile. Poleg odprtja naselja 
na Lavrici se bo naslednje leto urejalo še 
križišče na Lavrici in v Škofljici, zato slabim 
novicam ni konca. Kratek pregled pokaže, 
da je bilo v igri že 7 variant od leta 1998, ko 
sta župan in podžupan Škofljice na vlado 
dala pobudo za obvoznico, a ker so trava in 
metulj bolj zaščiteni od ljudi, Jordan ironično 
predlaga, da se ustanovi še ministrstvo, ki 
bo skrbelo za ljudi. 

Tekst in foto Alenka Pahulje

Nejevoljna obraza škofljiškega podžupana in iškega župana

Marko Vizjak trdi, da so župani 
storili premalo

Cesta je politična odločitev, pravi 
Marjan Podobnik



Vodja delegacije Tomaž Čas iz Gimnastične 
zveze Slovenije, ki je bil z obiskom zelo 
zadovoljen, je dejal: »Vsako leto na skupni 
izlet in druženje povabimo staroste gimnas-
tike in aktivne telovadce, tako pomembne 
športnike kot tudi funkcionarje. Za letos 
smo se odločili za ta konec Slovenije, za 
Kočevsko in Ribniško. Zelo veseli smo bili, 
da nas je v Ribnici sprejel tudi župan.« 

Po sprejemu na občini jih je vodja TIC 
Ribnica Helena Vičič popeljala v Miklovo 
hišo, Grad z muzejskima razstavama, v muze-
jsko trgovino in na Škrabčevo domačijo.

Tekst in foto Zdenka Mihelič

 Izpod županovega peresa
Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!

Bliža se čas, ko se vsak 
izmed nas ozira po prehoje-
ni poti ter svoj pogled hkrati 
usmerja v prihodnost.
Za nami je leto, v katerem 
je marsikdo spoznal, da 
ničesar, kar se nam bo 
zgodilo v prihodnosti, ne 
moremo predvideti z goto-
vostjo. Izzivi preteklega 
leta so marsikoga postavili 
na preizkušnjo, in leto, ki 
prihaja, pred nas postav-
lja nove izzive, možnosti 
in priložnosti. Od nas  je 
odvisno, kako se bomo 
soočili z izzivi in ali bomo 
ustvarili dovolj možnosti za 
nove priložnosti.
Nihče ne ve, kaj nam prihodnost obeta, 
zato trdno vrjemimo v to, da novo leto 
vsem nam prinaša nov, boljši in lepši jutri, 
v katerem bomo z ustvarjalnostjo gradili 
našo skupno prihodnost. Da bi vsak izmed 
vas imel delo, kajti delo je tisto, ki na naši 

življenjski poti premaga prenekatero težavo. 
Tistim, ki ste delovno aktivni ter svoje znanje 
in spretnosti dan za dnem namenjate dru-
gim in za druge, želim, da bi našli čim več 
doživetih trenutkov zase in za svojo družino. 
Vsem šolarjem, dijakom in študentom, da 

bi znali zaupati vase in da 
njihov uspeh ne bi izostal. 
Ne smem in ne morem zao-
biti tudi vseh starostnikov 
in invalidov, ki bivajo v naši 
sredini. Njim gre velika želja 
po trdnem zdravju, zadostni 
meri močne volje za prema-
govanje vsakodnevnih težav 
in obilici življenjskega opti-
mizma. 
Novo leto je tudi čas, ko 
se zahvalimo vsem, ki s 
svojim delom požrtvovalno 
pomagajo pri uresničevanju 
naših prizadevanj. Zato 
moja zahvala velja vsem, ki 
na kakršen koli način sode-

lujete z našo občino ter vsem, ki s svo-
jim udejstvovanjem v družbenem življenju 
naše občine pripomorete k našemu 
kvalitetnejšemu in pestrejšemu vsakdanu. 
Naj vas obilica poslovnih uspehov, dobrih 
idej, modrih odločitev, predvsem pa zado-
voljstvo pri delu ne obidejo tudi v letu, ki je 
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pred vrati. Predvsem pa, da bi tudi v prihod-
nje korektno sodelovali. 
Spoštovane občanke, spoštovani občani! V 
času, ko si človek riše nove poti, želim, da 
bi le-te zarisali z dovolj zaupanja vase, da bi 
vas pri soočenju z novim in neznanim vodila 
zadostna mera volje in poguma ter ne nazad-
nje, da bi pri zastavljanju in uresničevanju 
ciljev našli svoj smoter, ne da bi se pri tem 
odrekli zdravemu razumu, trezni presoji in 
osebni morali. Želim vam, da bi stvari, ki 
se jih boste na novo lotevali, delali s srcem 
in pri tem ne pozabili na srečo vam dragih 
ljudi, kajti le tako bomo dosegli, da bo naš 
vsakdanjik v novem letu polnejši.
Čas je, da preteklost spustimo na prostost, 
zato naj tihe želje vsakega izmed nas v čim 
večji meri postanejo resničnost, da bomo  
čez leto dni lahko skupaj izmerili naš skupni 
napredek. Zato pogumno stopimo v leto 
2010, kajti močan je tisti, ki zaupa, velika 
dejanja pa sledijo čvrstim prepričanjem.

Ob iztekajočem se letu drug 
drugemu podarimo trenutek 
poln novega upanja in smelih 

želja.
Naj vam leto, ki prihaja, podari 
življenjski optimizem, prinese 
notranji mir, v vaše družine pa 

zdravje, srečo in ljubezen.
Srečno!

Župan Jože Levstek

CERAR, PEGAN IN PETKOVŠEK 
V RIBNICI
Cerarjevi in Peganovi sorodniki tudi Ribničani

Telovadci olimpijci in staroste slovenske gimnastike so 
si 9. decembra ogledali znamenitosti Ribnice, pred tem pa 
jih je v občinski dvorani sprejel ribniški župan Jože Levstek.

Tisti dan so si najprej ogledali Kočevje z 
okolico, ob povratku v Ljubljano pa so se 
dlje časa zadržali v Ribnici. V dobrodošlici 
jim je ribniški župan orisal lepote naše 
Doline, kjer so izdelovali tudi telovadno 
orodje JOR. Podaril jim je knjigo Rib’nčan’ 
smo se l’pu nosil’, Zdenki Cerar, tudi nek-
danji odlični telovadki, pa lončeno posodo. 
Med telovadci smo opazili bivše in sedanje 
odlične športnike, tudi udeležence olimpi-
jskih iger. Tu seveda ne gre spregledati 
Mira Cerarja, ki je letos dopolnil svojih 
bogatih sedemdeset let, pa sedanja vrhun-
ska telovadca, zagnana Mitjo Petkovška in 
Aljaža Pegana. Miro Cerar se je pohvalil, da 
je njegov ded iz Ribnice in mu ti kraji niso 
neznani, prav tako jih pozna Aljaž Pegan, saj 
je bila njegova mama s tega konca. V del-
egaciji so bili tudi telovadci Tine Šrot, Janez 
Brodnik, med funkcionarji pa predsednik 
Športne zveze Ljubljana Janez Sodržnik in 
predsednik Narodnega doma. 

Miro Cerar, Mitja Petkovšek in Aljaž 
Pegan

Celotna telovadna skupinaNasmejani obrazi v sejni sobi
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D
ecembrski čas je čas 
pričakovanja, zimskih 
radosti, radostnih oči, 
rdečih, premraženih 

lic, toplega čaja in šalov, čas 
lovljenja snežink, opazovan-
ja belo obloženih smrek in 
je čarobni čas, ko smo ljudje 
dosti bolj odprti drug do dru-
gega. Je tudi čas obdarovanj, ko 
vsak z malo upanja pričakuje 
darilo katerega od treh dobrih 
mož ali ob novem letu.  A ni 
večjega darila kot čas, ki si 
ga vzameš za drugega. Morda 
tudi zato v decembru praznu-
jemo mednarodni dan pros-
tovoljstva, to je 5. december. 

Prijazna beseda podira 
vse ovire.
Klepet z Dragico Petelin, prostovoljko pri Karitas

Pomena prostovoljstva se dobro zaveda tudi 
Dragica Petelin, izredno priljubljena, mila 
in prijazna nekdanja učiteljica razrednega 
pouka, ki kot prostovoljka dela pri Karitas 
užupnije Ribnica in ribniškem medgener-
acijskem društvu. Začetek njenega prosto-
voljstva sega daleč nazaj, ko je obiskovala 
bolnico in prijateljico Ivanko Gorše. Vsak 
teden dvakrat, ob torkih in sobotah, vozila 
jo je ven, ji pripovedovala razne stvari in ji 
tako podarjala veselje. Dragici si časa za 
druge ni bilo nikoli težko vzeti. Starejšim 
ženskam  je pomagala pri osebni negi, nič 
se ji ni upiralo. Ko je s 56 leti šla leta 1997 
v pokoj, si je rekla: »Do zdaj sem delala za 
denar, zdaj pa bom zastonj.« Prijateljica jo 
je povabila naslednje leto na občni zbor 
ribniškega Karitasa in Majda Vrh ji je takoj 
predlagala, zagnani kot je bila, da prevzame 
mesto tajnice. Čeprav se je Dragica na 
začetku tega branila, je nato z veseljem  izziv 
sprejela. »Pojma nisem imela, koliko je to 
dela. Ko enkrat resno zagrabiš, vidiš, da dela 
še zdaleč ni malo. Veliko mi je na začetku 
pomagala Francka Turk iz dolenjevaške 
Karitas.« Letos spomladi je Karitas župnije 
Ribnica praznoval že 18 let. 
Vodi ga predsednik, župnik Anton Berčan, 
tajništvo pa tvori sedem ljudi. V Karitas naj 
bi bil iz vsake vasi še po en predstavnik, ki 
naj bi obveščal o stiskah ljudi v svoji vasi. 
»Predstavnika imajo vse vasi, na žalost pa se 
ljudje ne odzivajo. Problem je tudi Ribnica, ki 
je ne poznamo. A ti ljudje vsaj pridejo k nam 
po pomoč, z vasi pa ne pridejo. Na misel mi 
pride rek: Revščina je ponosna.« 

V ribniškem Karitasu so starejše članice, »ja, 
pomladiti ga bo treba. To pa bo problem, saj 
bodo ljudje morali delati zelo dolgo, časa za 
prostovoljstvo pa bo vse manj.« Vsako leto 
za miklavža obiščejo in obdarijo varovance 
v Domu starejših občanov Ribnica (pred 
ribniškim so obiskovali kočevskega), VDC-ja 
in v bivalni enoti. Letos je starejše in druge 
varovance obiskalo dvanajst članov Karitasa, 
razdelili pa so 200 daril. Seveda so s seboj 
vzeli tudi harmoniko, ki jo je raztegoval vedno 
nasmejani Jože Osvald. »Harmonika naredi 
vzdušje veselo, sproščeno. Dvakrat letno jih 
obdarimo, ob sv. Miklavžu in za veliko noč 
z darovi, ki jim jih ljudje namenijo pri žegnu 
jedil. Letos sta nam priskočila na pomoč 
Spar in Lesoj, leta nazaj tudi Mercator, vsa 
leta pa Inotherm. Pri akcijah, kot je srečanje 
starejših, bolnih in invalidnih, nam pomagajo 
tudi mladi.« 

Vsak ponedeljek med deveto in deseto 
dopoldne imajo na Karitasu, v prostorih 
župnišča, dežurstvo. »Takrat se pridejo ljudje 
lahko pogovorit, dogovorimo se za kakšno 
plačilo položnic ali za redno hrano, ki jo 
dobivamo na dva meseca od škofijskega 
Karitasa. Tistih, ki redno dobivajo hrano, je 
okoli 20. Potem dvakrat letno pride še hrana 
iz EU, iz intervencijskih evropskih rezerv. 
Paket vsebuje moko, riž, makarone, sladkor 
in mleko. Letos smo dobili enkrat tudi zelo 
bogate pakete Vlade RS. Razdelili smo jih 
med 55 družin in posameznikov. Na leto 
razdelimo približno 5 ton hrane.« Zelo velik 
problem je skladišče. Ker nimajo svojega, 
tudi ne morejo sprejemati in oddajati oblek.  
Rešitev za skladišče in svoje prostore vidijo 
v centru, ki naj bi nastal poleg župnišča. 

Letos so plačali za okrog 3500 eur položnic.  
Denar za to zberejo od darov posameznikov, 
z nabirkami, več darujejo kakšni donatorji in 
nekateri posamezniki. Družini ali posamezni-
ku enkrat letno krijejo (od 100 do 130 eur) 
stroške, v glavnem za elektriko ali komunalne 
storitve. Letos so po dolgem času dobili 
denar tudi od občine. Za delovanje in za 
pomoč. Vsi v Karitas so prostovoljci. Poleg 
razdeljevanja hrane, plačevanja položnic, 
obdarovanja v VDC, domu in bivalni enoti, 
večkratnega obiskovanja starejših, osam-
ljenih, bolnih in invalidnih, pripravijo tudi 
srečanja in romanja; sodelujejo s Centrom 
za socialno delo, z mladimi pa na enkratnih 
akcijah. V okviru Škofijskega Karitasa se 
prostovoljci udeležujejo tudi seminarjev in 
predavanj za duhovno rast. Preko njega v 
povprečju 16 družinam pomagajo pri naku-
pu šolskih potrebščin, eni družini pri nakupu 
bele tehnike ali pri kurjavi ter preko njih 
tudi vsako leto pošljejo na letovanje izmen-
jaje eno družino, enega otroka. »Bistvo 
Karitasa je odkrivati ljudi v stiski in jim po 
svojih možnostih pomagati,« pravi Dragica, 
»včasih je dovolj že, da človeka poslušaš, mu 
svetuješ. Včasih je težko h komu pristopiti, 
zato moramo biti zelo previdni. Res pa je, da 

jim službe, kar bi 
nekateri najbolj 
potrebovali, ne 
moremo najti. 
Nekateri občani 
ne želijo priti 
do Karitas, ker 
je to cerkvena 
humani ta rna 
organizaci ja, 
njeno pomoč 
o d k l a n j a j o . 
Toda Karitas 
pomaga ne 
glede na veroiz-
poved. Nikogar 
ne vprašamo po 
veri ali neveri.« 

Karitas si želi večjega sodelovanja z Rdečim 
križem, saj bi lahko še več naredili vsi skupaj, 
saj je vsem pomemben človek in reševanje 
njegovih stisk. 
V okviru Medgeneracijskega društva 
je Dragica v skupini, ki sodeluje v domu 
starejših občanov. Vsak teden se za več kot 
uro zberejo z varovanci v pogovorni skupini, 
kjer obujajo spomine, se pogovarjajo o aktu-
alnih dogodkih in o praznikih, pripovedujejo 
legende in pravljice, velikokrat pa tudi zapo-
jejo.
 Kaj vam pomeni prostovoljno delo?
»To mora človek v sebi čutiti in nekako v sebi 
vedeti, da so in bodo vedno med nami ljudje, 
ki bodo potrebni naše pomoči, ljubezni, 
dobrote, prijazne besede. Vsak tega ne čuti. 
Zato tudi vsak ne more biti prostovoljec. 

Dragica Petelin



 Kakšno je stanje na področju duševnega 
zdravja v Sloveniji? 

Natančnejših podatkov nimamo, predvsem 
za ribniško-kočevsko področje. Povprečno se 
procent duševno bolnih giblje okoli 1% pop-
ulacije, v Dnevni center Šent pa je vključenih 
40 uporabnikov, večina iz kočevskega konca, 
nekaj pa tudi iz ribniškega.  
 Kako sodelujete z lokalno skupnostjo?
Mislim, da lahko rečem, da je sodelovanje 
z lokalno skupnostjo dobro. Sodelujemo z 
Občino Kočevje, Centrom za socialno delo, 
Rdečim križem, Zavodom za zaposlovan-
je, društvi. Nekoliko manj je sodelovanja v 
Ribnici, vendar ga bomo poskušali okrepiti, 

predvsem na področju 
sodelovanja z občino. 
Sicer v Ribnici še ni pred-
videna izpostava Šenta, 
najbrž se bomo najprej 
orientirali na cerkniško 
področje, želimo pa 
tudi Ribnico pritegniti k 
aktivnemu sodelovanju.
Vam je to delo izziv?
Delo je naporno, vendar 
mi je v izziv, tako oseb-
nostni kot strokovni, saj 
sem pridobila veliko 
izkušenj in praktičnega 
znanja. Da pa problemi 
ne gredo predaleč, 
se redno pogovarjam 
s sodelavko, pa tudi s 

sodelavci iz drugih dnevnih centrov Šent. 
Izmenjujemo izkušnje in skupaj rešujemo 
probleme.
 Kaj pa menite o tako imenovani »instant« 

psihologiji?
Če s tem mislite pomoč  strokovnjakov 
preko revij in spletnih forumov, je odgovor 
težak. Pri vsakem, ki išče pomoč, je situacija 
drugačna. Nekdo potrebuje samo pogovor 
o svoji težavi, in temu ta način pomoči 
običajno pomaga, saj mora vsak rešiti svoj 
problem, stroka je lahko le v pomoč, ni 
pa reševalec težav. Prav tako ne smemo 
podcenjevati pogovora z nekom, ki mu zau-
pamo. Če pa je težava hujša, in da se kažejo 
znaki bolezni, potem pa je taka pomoč 
premalo. V takšnem primeru priporočam 
pomoč strokovnjaka.
Dnevni center Šent Kočevje ima pros-
tore na Turjaški ulici 6 v Kočevju. Odprt 
je od ponedeljka do petka med 7:30 in 
15:30. Vključitev v programe je brezplačna, 
dodatne informacije pa lahko dobite na 
spletni strani www.sent-kocevje.si, na e-nasl-
ovu sent.kocevje@siol.net in pa telefonski 
številki 01/89 38 700.

Tekst in foto Primož Tanko
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To je kot poklic, za katerega človek čuti, 
da je poklican. Dober občutek je, če lahko 
nekomu nekaj dam, pa naj bo to nekaj čisto 
skromnega, tudi pogovor, čas. Veliko bolj 
uživam, če nekaj dam kot če prejmem.«
 Kakšnega darila se najbolj razveselite?
»Materialna darila mi ne pomenijo toliko. 
Velika darila te spravijo lahko tudi v nelagod-
nost. Razveselim se nasmeha. Lepo mi je, 
da te tisti ljudje, katerim si se najbolj razdajal, 
prepoznajo na cesti, se ti nasmehnejo ali 
te pozdravijo. Nekateri te namreč ne. Ne 
morem si misliti, zakaj. Zaboli pa me to ne.«
Gospa Dragica je človek, ki o nikomur 
ne misli slabo. »Pri vsakem človeku lahko 
najdeš kaj dobrega in tisto moraš izpostav-
iti. Prijazna beseda podira vse ovire. Da te 
drugi krega, je to le njegova obramba, zaradi 
nečesa se čuti ogrožen. Takrat človeka le 
poslušaj, da dá to iz sebe.«
 Ko delate kot prostovoljka in vam je 

kdaj težko, kaj si rečete?
»Rečem si: Naredila sem vse, kar sem lahko, 
zdaj pa vse to predajam v Božje roke.«
 Kaj v teh dneh podarite domačim?
»Miklavž je že nosil. Vsem prinese enako – 
mandarine, marcipanovo in energi ploščico, 
temno čokoladko. Mladima in hčerki bom 
podarila knjigo Recepti sestre Nikoline in 
piškotke po Nikolininem receptu, ki jih bom 
spekla. Sinovoma pa predpasnike in piškote, 
možu kakije.«
 Kaj pa prijateljicam? 
»Za novo leto jim podarim domače izdelke, 
ki jih sama naredim. To so kakšne posebne 
marmeladke, medeno žganje, kis. Tistim, ki 
ne pečejo, tudi  cimetove piškote. Lepo mi 
je, da vložim v darila svojo energijo in čas.«
 Kakšne želje imate za leto 2010?
»Da bi kakšen drugi prostovoljec prevzel 
tajništvo Karitas,« pravi v smehu.
Resno pa: »Želim si čim manj ljudi v stiski. 
In da bi se mlade ljudi zaposlilo. Pa seveda 
zdravja ter srčnega, notranjega miru.
 Ste kdaj utrujeni od prostovoljnega 

dela?
»Ne, od tega nikoli. Če pa sem na splošno 
utrujena, pa grem ven za uro do uro in pol 
na sprehod, vmes koga srečam, poklepe-
tam. Na sprehodu si tudi zapojem, opa-
zujem naravo, ki je vsak dan drugačna. 
Nazaj pridem razvedrena. Narava je najboljši 
zdravnik.«

Tekst in foto Zdenka Mihelič

DUŠEVNE BOLEZNI RAZŽIRAJO 
POSAMEZNIKA IN KRHAJO DRUŽBO
Na Ribniškem se čaka na večjo zavzetost pri obravnavi duševnih bolezni

Šent, slovensko društvo za duševno 
zdravje, je prisotno tudi na našem 
koncu. Pogovarjali smo se z Tatjano 
Romih, ki vodi Dnevni center Šent v 
Kočevju.  

 Kaj pravzaprav je Šent, kako deluje, 
kakšno poslanstvo ima in kako ga izva-
ja?

Šent je slovensko društvo za duševno 
zdravje. Deluje na nivoju območnih enot, 
poleg Kočevskega dnevnega centra delu-
jeta v bližini še v Novem mestu in Ljubljani. 
Šent poskuša pomagati ljudem po prestani 
duševni bolezni, in sicer 
da jim pomaga pri ponov-
ni  vključitvi v družbo, 
izboljšanju socialnih 
veščin in komunikacije ter 
jim nudi možnost pogov-
ora o težavah in rešitvah.  
Gre za psihosocialno 
rehabilitacijo, poskušamo 
pa tudi izboljšati njihovo 
samopodobo.
Šent pomaga pri obno-
vi socialne mreže, ki 
navadno nastane zaradi 
duševne bolezni in še 
vedno stereotipnega 
pogleda nanjo. Duševne 
bolezni so tukaj, so dejst-
vo in jih moramo sprejeti. 
Bolni se že sami dovolj 
izolirajo, ko pa se od njih odmakne še 
družba, pa je vrnitev zelo težka.
 Kakšne dejavnosti konkretno izvajate v 

Dnevnem centru?
Izvajamo  različne delavnice in predavan-
ja . Veliko je delavnic  treninga socialnih 
veščin, kako reči ne in se postaviti zase. 
Izvajamo tudi interakcijske vaje, pa igro vlog 
in vadimo veščine, ki so se zaradi bolezni 
izgubile, predvsem je veliko poudarka na 
komunikaciji. Razen tega omogočamo upor-
abnikom druženje ob družabnih igrah in 
ročnih spretnostih. Pri nas se lahko naučijo 
osnov računalništva, tujih jezikov in podob-
no. Počnemo praktično vse, da se lahko 
ljudje po prestani bolezni normalno vključijo 
v družbo.  
 Kako pa lahko opazimo spremembe v 

duševnem zdravju?
Ta spremembe se v začetni fazi težko opazi-
jo, najpogosteje gre za spremembo vedenja, 
razmišljanja, razpoloženja in komunikacije. 
Bolezni se razvijajo postopoma, najlažje jih 
opazijo svojci, ko človek postaja nekaj, kar 
ni bil, se spremeni. Najpogostejše dušene 
motnje so depresija, shizofrenija, obsesivno 
kompulzivna motnja, pa tudi motnje hran-
jenja.     

Darujmo bližnjemu 
ljubezen in dobroto, da 

bodo naša srca srečna in 
zadovoljna. Radostne in 
blagoslovljene božične 

praznike ter mir in 
vse dobro v letu 2010 
vam želijo prostovoljci 

ribniškega Karitas.
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Največji ribniški proračun sprejet 
v rekordno kratkem času
Ključna tema pa zaprta deponija v Mali gori

Na 17. redni seji se je 10. decembra zbral ribniški občinski svet, ki je 
imel na dnevnem redu običajno precej vročih točk, vendar so stvari 
tekle presenetljivo gladko. Po predstavitvi proračuna za prihodnje 
leto razprave praktično ni bilo. Predlog proračuna, ki je na strani 
odhodkov težak kar 11.087.692 EUR, prihodkov pa je nekoliko manj, 
10.866.290 EUR. Razlika od letošnjega leta pa bo deloma ostala 
v občinski blagajni, poleg tega bodo za leto 2009 poravnane vse 
obveznosti, tako da občina začenja leto 2010 s plusom v blagajni.

Proračun je zelo razvojno naravnan, saj 
vsebuje projekte, ki bodo koristili širši skup-
nosti. Poglavitni projekti bodo: povečanje 
zmogljivosti čistilne naprave, začetek grad-
nje novega vrtca, sofinanciranje nabave 
novega gasilnega vozila za GZ Ribnica, 
preureditev grajskega kompleksa, ki naj bi 
dobil pomično streho, sanitarije, obnovljen 
oder, zaodrje ter avditorij. Glavna odločitev, 
ali bomo za Grad dobili sofinancerska sred-
stva, se pričakuje prav v decembru. Prav tako 
se bo začela pripravljati obnova dvorane 
DC-16 v Dolenji vasi, gradila se bo severna 
servisna cesta, uredila se bo pot Kot-Lazar. 
Ponovno so v proračunu mrliške vežice na 
Velikih Poljanah, predvsem pa je pri večjih 
projektih pomemben del sredstev zagoto-
vljen iz sredstev razpisov EU in državnega 
proračuna, tako da obsega sofinancerski 
delež kar 3.600.000 EUR, kar je skoraj 
tretjina občinskega proračuna.
Presenetljivo je, da razprave 
o proračunu ni bilo, in po 
besedah enega od svet-
nikov je bila to najkrajša seja 
občinskega sveta. 
Razen proračuna je bila 
pomembnejša točka tudi 
sprememba pravilnika o sofi-
nanciranju športa v občini. 
Predlog spremembe je 
namreč zaostril pogoje za 
pridobitev sredstev, pred-
vsem pa so sredstva, namen-
jena društvom in klubom, ki 
imajo člane Ribničane, a ne  
delujejo v Ribnici, večinsko 
članstvo pa prihaja od dru-
god. Tu se je razvnela raz-
prava, v kateri so bile predvsem na udaru 
dejavnosti, ki jih v Ribnici ni, in se športniki 
vključujejo v klube izven ribniške občine, pa 
jim kljub temu nihče ne odreka sofinanciran-
ja. Predlog spremembe je bil sicer sprejet z 
veliko večino. 
Pod točko razno pa je Janez Pucelj post-
avil vprašanje o ureditvi ekoloških otokov  
v vaseh Dane in Sajevec, ki jih še nimata. 
Enako vprašanje pa je bilo postavljeno že 

pred časom.  Poleg tega pa je spraševal 
o kriterijih za sofinanciranje malih čistilnih 
naprav, ki bodo zakonsko obvezne od leta 
2013, in jih bodo morale zgraditi gospodin-
jstva ali skupine, ki ne bodo priključene na 
omrežje javne kanalizacije. V tem primeru 
bodo posebej na udaru manjši in bolj odd-
aljeni kraji, do koder omrežje ne bo seglo. 

Težave z ribniškimi smetmi
Na seji OS je bila predstavljena tudi infor-
macija o težavah s smetmi s področja 
Komunale Ribnica, to je s področja občin 
Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Že v 
juliju, natančneje 15. julija bi se namreč 
morala zapreti vsa odlagališča, ki v prehod-
nem obdobju do leta 2013 niso predvidena 
za odlaganje odpadkov. Zaradi tega so  v 
februarju župani občin Kočevje, Ribnica, 
Kostel, Sodražica, Loški Potok in Osilnica 
podpisali pogodbo o odlaganju odpadkov 

na deponiji v Mozlju, ki je razvrščena na listo 
prehodnih centrov za zbiranje odpadkov. »Ta 
pogodba je pravno zavezujoča,« pravi župan 
Jože Levstek, »vendar pa občina Kočevje 
blokira njeno izvajanje.« 
25. 11. je namreč inšpekcija ministrstva za 
okolje in prostor po posredovanju novinarjev 
vidnejše medijske hiše zaprla odlagališče 
na Mali gori nad Ribnico in tako je post-
alo odlagališče edino zaprto odlagališče 

Kronika dela občinske 
uprave v zadnjem 
mesecu leta

V mesecu decembru je Občinski svet 
Občine Ribnica obravnaval Proračun 
Občine Ribnica za leto 2010.  Mi pa se še 
enkrat ozrimo v leto 2009. V nadaljevanju 
bom po področjih predstavil osnovne naloge 
izvrševanja proračuna Občine Ribnica, ki jih 
je Občinska uprava realizirala v iztekajočem 
se letu. 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE: osnov-
no delovanje občinske uprave, politične 
stranke, delovanje občinskega sveta, odbo-
rov in komisij, sodelovanje z resornimi min-
istrstvi, delovanje medobčinskih inštitucij, 
mednarodno sodelovanje - pobratene 
občine (Arcevia, Fabriano), izvedba proto-
kolarnih dogodkov,  nagrade ob občinskem 
prazniku, prireditve ob občinskem prazniku  
in  ob državnih praznikih.
Razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem: upravljanje in vzdrževanje 
poslovnih prostorov ter drugega stvarne-
ga premoženja,  upravljanje dvorane Ideal,  
adaptacija prostorov Gorenjska cesta,  
adaptacija prostorov Škrabčev trg 18, 
adaptacija prostorov Gorenjska cesta 3. 
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč:  dejavnost občinske gasilske zveze, 
sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gas-
ilske zaščitne in reševalne opreme (požarna 
taksa). 

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN: daljinsko 
ogrevanje na biomaso. 

PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE: 
investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest: investicije in investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest in prometna signalizacija, 
investicijsko vzdrževanje manjših odcepov 
po KS,  modernizacija odcepov po krajevnih 
skupnostih, rekonstrukcija križišča Šolska 
- Merharjeva, rekonstrukcija javne poti Ob 
železnici - Gorenjska - Krošnjarska ulica, 
obnova javne poti Velike Poljane-Škrajnek-
Bukovec (I. faza), izgradnja Severne servisne 
ceste. Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
državnih cest: rekonstrukcija odcepa G2-
106(Dolenji Lazi).  

GOSPODARSTVO: pospeševanje in pod-
pora gospodarski dejavnosti : sredstva za 
celostni razvoj podeželja in obnovo vasi-
”HeritageTrails Net” – projekt turističnih poti 
po občini in regiji, delovanje občinskih in 
medobčinskih skladov za razvoj malega gos-
podarstva: Razvojni center Ribnica - Kočevje 
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v Sloveniji, čeprav je takšnih še kar nekaj. 
Razen tega je v odločbi inšpektorata zapi-
sano omenjena tudi pogodba o ravnanju 
z odpadki, ki naj bi se poslej odvažali na 
deponijo v Mozelj, kar ta odločba tudi pred-
pisuje. 

Blokada odvažanja ribniških 
smeti pa ima že dolg rep. 
Že v februarju so se začele aktivnosti za 
ustanovitev regijskega Centra za ravnanje z 
odpadki (CERO) Špaja dolina pri Grosuplju, 
ki naj bi bil eno od predvidenih 14 centrov. 
Nekoliko pozneje je vlada sprejela sklep, da 
bo regionalnih centrov le osem, vsak pa bi 
moral pokrivati ca. 150.00 prebivalcev. Tako 
so v maju poskušali združiti CERO Špaja 
dolina pri Grosupljem in CERO Globoko pri 
Trebnjem, za kar bi potrebovali soglasje 23 
občin. Projekt je stekel, vendar pa župani 13 
občin iz notranjskega konca, in tistih občin, 
ki odpadke odlagajo v Grosupljem, niso 
podpisali pogodbe. To pomeni, da CERO 
Globoko pri Trebnjem nima dovolj velike 
podpore za delovanje, prav tako je število 
prebivalcev premajhno (ca. 56,000), saj je 
podpisanih le deset občin. Ker gre za prema-
jhen center, tudi ne bi bil deležen kohezijskih 
sredstev, to pa bi pomenilo nedelovanje 
centra ali ogromne stroške za ustanovitelje. 
Vendar pa je občinski svet občine Trebnje 
na seji 10. 12. potrdil investicijski načrt za 
CERO Globoko.
Prav to nedelovanje centra pa je po besedah 
kočevskega župana Janka Vebra odločilno, 
da blokira odvoz odpadkov v Mozelj, saj 
pogojuje odvoz v Mozelj z delovanjem 
CERO Globoko. To naj bi zagotovile občine 
Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Vendar 
tega občine ne morejo zagotoviti, saj gre za 
odločitev na  državnem nivoju. Tako sedaj 
ribniške smeti potujejo v Logatec, kjer je 
cena odlaganja precej višja, zanemarljiv pa 
ni niti strošek prevoza. 
Kako naprej, so se spraševali na seji OS. Za 
zdaj so sprejeli sklep, da se občino Kočevje 
preko odvetniške pisarne opozori na izva-
janje veljavne pogodbe, predlagana je bila 
celo tožba. K sreči pa se tudi zavedajo, da 
zaradi tega odvoz smeti ne sme postati 
bistveno dražji, kot je sedaj, saj »ne moremo 
potrditi dvakrat višje smetarine za praktično 
enako kakovost storitve«, je dejal podžupan 
Vinko Levstek.
Svetnik in poslanec Jože Tanko pa je že 
naslednji dan poslal ministru za okolje Karlu 
Erjavcu dopis, v katerem želi čim hitrejši 
odgovor na vprašanja: Kdo je dolžan v takem 
primeru, ko se Uredba ne izvaja, zagoto-
viti njeno izvajanje - ali prizadete občine ali 
MOP ali Inšpektorat za okolje? Kakšni bodo 
ukrepi proti tistim, ki predmetne uredbe ne 
izvajajo? Kdo je dolžan pokriti nastale nepot-
rebne in nesorazmerno visoke stroške? Ali 
do ureditve razmer res ni mogoče podaljšati 
obratovanja deponije Mala gora za vse ali pa 
vsaj za del, to je nenevarne odpadke?

Primož Tanko, foto Marko Modrej

osebe in mrliška ogledna služba, sanitarne 
obdukcije. Varstvo otrok in družine: pomoč 
staršem ob rojstvu otrok. Socialno varstvo: 
bivanje oseb v splošnih in posebnih  social-
nih zavodih, dejavnost izvajanja pomoči na 
domu,  pomoč pri uporabi stanovanja (sub-
vencioniranje najemnin) in plačilo pogrebnih 
stroškov za umrle brez dedičev,  humani-
tarne organizacije in  Rdeč križ.
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE: Ohranjanje kulturne 
dediščine:  Obnove kulturnih spomenikov 
- sakralni objekti in dejavnost javnih zavodov 
za upravljanje z dediščino - hramba PKD, 
dejavnost muzeja, TiC-a, muzejska trgovina, 
Galerija, Likovna šola, dejavnost knjižnice ter 
nakup knjig za splošne knjižnice. Ljubiteljska 
kultura:  sofinanciranje dejavnosti in pro-
grama Sklada za ljubiteljske kulturne deja-
vnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja) 
in  programi kulturnih društev (na podlagi 
razpisa za kulturo).
Mediji in avdiovizualna kultura: programi 
elektronskih medijev - Radio Urban Ribnica,  
Radio Univox Kočevje, lokalna televizija in 
izdajanje občinskega časopisa.  Programi 
športa:  šport v društvih - programi po 
razpisu, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
športnih objektov (športne dvorane, telovad-
nice, igrišča …), športno igrišče Sveti 
Gregor, študija o izvedljivosti projekta-dvor-
ana Dolenja vas.
IZOBRAŽEVANJE: varstvo in vzgoja 
predšolskih otrok - investicije in investicijsko 
vzdrževanje vrtcev, dejavnost javnih vrtcev 
- Vrtec Ribnica in vrtci izven občine, preno-
va in izgradnja kompleksa “Vrtec Ribnica”, 
izdelava OPPN - vrtec Ribnica in sanacija 
strehe v vrtcu Ribnica.   Osnovno šolstvo: 
materialni stroški v osnovnih šolah,  mobilni 
specialni pedagog, investicije in investici-
jsko vzdrževanje osnovnih šol, adaptacija 
stavbe meščanske šole,  materialni stroški - 
OŠ Sveti Gregor in adaptacija OŠ stavba C 
- (elektroinstalacije), prevozi učencev iz kraja 
bivanja v šolo in nazaj. Glasbeno šolstvo:  
materialni stroški v glasbeni šoli,  nabava 
ozvočenja v glasbeni šoli in nakup glasbenih 
instrumentov. 
V mesecu decembru sicer zaključujemo 
ključne aktivnosti leta. Največ pozornosti 
in dela je bilo usmerjeno v proračunske 
aktivnosti za naslednje leto in v pripravo 
prihodnjih projektov. Tako je ravno v fazi 
zaključka razpis za najboljšo idejno rešitev 
novega vrtca v Ribnici – razstava rešitev 
bo na ogled od 26.12.2009 v Športnem 
centru Ribnica. Prav tako so v sode-
lovanju z Ministrstvom za okolje in prostor 
aktivno potekala dela na sprejemu OPN 
- Občinskega prostorskega načrta, ki je v 
zaključni fazi. Prestal je prvo obravnavo, v 
postopku so izdelave korekcij in usklajevanja 
s soglasodajalci. Več informacij v omenjenih 
zadevah lahko dobite na www.ribnica.si. 
Lep zaključek leta in vsega dobrega polno 
2010 vam želimo zaposleni v občinski upravi 
Občine Ribnica.
                                                                   Janez Mate 

in Podjetniški center Novo mesto,  region-
alni izvedbeni program - podjetništvo na 
varovanih območjih JV Slovenije, subvencije 
v turizmu - sodelovanje na sejmih. Izvedba 
investicije Rekonstrukcija - Rokodelski cen-
ter Marof, izdelava projektne dokumentacije 
- prizidek za Marof,  prireditve Ribniški 
dnevi in sofinanciranje prireditev v okviru 
Ribniškega sejma, sofinanciranje pro-
grama turistične zveze in društev ter drugih 
turističnih organizacij (zavodi za turizem, 
turistično informacijski centri), sofinanciran-
je turističnih in promocijskih prireditev na 
podlagi razpisa.
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO:  ureditev potne mreže Dolenja 
vas,  komasacija Sajevec in Breže, sofinan-
ciranje investicij v kmetijstvu (sredstva po raz-
pisu), investicije in investicijsko vzdrževanje 
gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture 
(gozdne vlake), izvajanje razvojnih projektov 
podeželja - projekti LEADER, zdravstveno 
varstvo rastlin in živali (azil).
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE:  Zbiranje in ravnanje z odpad-
ki : sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih 
odpadkov, rekonstrukcije in dograditve - 
ureditev infrastrukture za sortirnice odpad-
kov.  Ravnanje z odpadno vodo:  gradnja 
kanalizacijskega sistema Ribnica in razširitev 
čistilne naprave Ribnica.
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO - KOMUNALNA 
DEJAVNOST: Prostorsko načrtovanje: 
načrti in druga projektna dokumentacija: 
DIP, IP, PGD, PZI ter vzpostavitev katastrov 
GJI. Oskrba z vodo: investicije in inves-
ticijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov 
(vključno s hidrantno mrežo). Objekti za 
rekreacijo: obnova otroških igrišč - Knafljev 
in Prijateljev trg. Urejanje občinskih zemljišč: 
stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne 
zadeve, geodetske zadeve), dokumentacija 
za urejanje zemljišč, komunalno urejanje 
OC Breg, komunalno urejanje ZN Hrastje, 
komunalno urejanje stanovanjske cone 
Hrovača,  komunalno urejanje - OC Ugar, 
nakup kmetijskih zemljišč, nakup stavbnih 
zemljišč, plačila drugih storitev in doku-
mentacije v zvezi z nakupom zemljišč, ure-
janje zelenic in naselij, urejanje parkovnih 
dreves na javnih površinah. Cestni prom-
et in infrastruktura: investicije in investici-
jsko vzdrževanje javnih poti in trgov KS 
Ribnica, KS Sv. Gregor, KS Velike poljane 
in KS Dolenja vas. Programi na stanovan-
jskem področju:  Investicije in investicijsko 
vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 
in službenih najemnih stanovanj, upravljanje 
in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih 
stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, 
upravljanje), odškodnine v denacionalizaci-
jskem postopku - Posojilnica Ribnica.
ZDRAVSTVENO VARSTVO:  dejavnost 
zdravstvenih domov in nujno zdravstveno 
varstvo - logoped, investicije in investici-
jsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup 
medicinske opreme in napeljav, prispevek 
za zdravstvene storitve za nezavarovane 
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NAJ ZAPOJE KOROŠKA 
DUŠA!
Letni koncert Okteta Gallus ob izidu nove zgoščenke

Letni koncert Okteta Gallus Ribnica so zagnani pevci 
čistih glasov, jasne dikcije in mogočnega zvena prip-
ravili 11. decembra v cerkvi sv. Štefana v Ribnici. Prvi 
del je zajemal pesmi avtorja, po katerem nosijo ime, 
in pesmi staroslovanske liturgije. V drugem delu pa 
je zapela koroška duša v pesmih Pavla Kernjaka, 
kateremu je oktet posvetil svojo novo zgoščenko.

»Staroslovanska liturgija je pravzaprav 
nebeška liturgija,« je razložil ribniški župnik 
Anton Berčan, ki je z besedo orisal tokratni 
Gallusov koncert in mu dodal še svojo noto. 
Za uvod so se pevci predstavili z Večernim 
ave, sledile so In nomine Jesu, Preparate 
corda vestra ter Resonet in laudibus. Nato 
pa so medse povabili prvega izmed dveh 
gostov večera. Tenorist Marjan Trček, odličen 

operni pevec, nekdaj tudi član okteta Gallus 
in njegov umetniški vodja, je v Pomjami in S 
nami Bog kot solist med pevci vsem vzel dih. 
In kot bi oktetu dal dodaten zalet, so pevci 
v nadaljevanju zapeli še z večjim zanosom. 
Ob koncu prvega dela je v Legendi o 12 
razbojnikih blestel še drugi gost, tudi nekdanji 
oktetov pevec, basist izredne globine, Mirko 
Halilovič.

Drugi del je bil posvečen pes-
mim skladatelja Pavla Kernjaka, 
katerega 110-letnico rojstva in 
30-letnico smrti praznujemo 
letos. Oktet je svojo zadnjo 
zgoščenko namreč posvetil 
Pavlu Kernjaku. Na ploščku 
je sedemnajst Kernjakovih 
pesmi, deset od teh so jih 
predstavili na koncertu. »Vesel 
sem, da se je Oktet lotil pesmi 
tega koroškega moža, prepro-
stega, brez kakršnih velikih 
šol, a z močno dušo, ki je 
ohranjal slovensko besedo 
in pesem,« je pevce pohvalil 
župnik Berčan. »O Kernjaku 
pa kroži tudi anekdota,« je 
nadaljeval Berčan. 

»Menda naj bi pesmi v resnici pisal svojim 
sinovom, ki so hodili k dekletom v vas in 
osvajali njihova srca.« Z oktetovci in solisti 
Marjanom Trčkom, Tadejem Osvaldom, 
Robertom Kožarjem, Alojzom Osvaldom in 
Jankom Riglerjem so te pesmi zopet oživele. 
Katrca, Rozina, Mojcej, Tatjana in ostale 
tenkočutne koroške so navdušile vse zbrane 
poslušalce, ki so skoraj do konca napol-
nili ribniško cerkev. Kernjak je imel izreden 
občutek za melodiko in ritmiko, prav tako pa je 
čutiti, da je vedel, kaj je ljubiteljem petja všeč. 
Za dolgoletno prepevanje je bila trem članom 
podeljena jubilejna Gallusova značka. 
V imenu JSKD jim jo je podelila koordinatorica 
območne izpostave Ribnica Alenka Pahulje. 
Srebrno značko sta prejela Tadej Osvald za 
17-letno in Robert Kožar za 16-letno pevsko 
udejstvovanje. Podeljena pa je bila tudi zlata 
Gallusova značka, prejel jo je Marjan Tratar za 
kar 37 let prepevanja.
Koncert je bil za ljubitelje petja in glasbe čisti 
užitek, poslušalci pa so v dodelanih pesmih 
izvrstnih interpretacij začutili slovesnost tre-
nutka, mogočnost nabožnih pesmi ter v dru-
gem delu veselo in ponosno koroško dušo.

Iz prve vrste spremljala in fotografirala: 
Zdenka Mihelič

Galus načrtuje maja 2010 veliki koncert ob 35. obletnici

POZIV LITERATOM IN POETOM 
RIBNIŠKE DOLINE
Ljubiteljska literatura in poezija sta v Ribniški 
dolini zelo razvita, saj se spomnimo množice 
udeležencev literarnih srečanj ter posa-
meznikov, ki so iskali informacije o tem, kje 
bi lahko svoja dela predstavili.
Prav zato pričakujemo, da se boste v velikem 
številu odzvali na poziv Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti, območna izpostava 
Ribnica.
Izpostava bi rada pridobila vaše osnovne 
kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, 
telefon, elektronska pošta), da bo lahko z 
vami navezala stik, vas redno obveščala o 
vseh možnostih izpopolnjevanja, srečevanja, 
razpisov ipd. 

Trnorist Marjan Trček (levo) je bil nekdaj tudi umetniški 
vodja okteta Galus

V tej številki že objavljamo prvi razpis za 
literarni natečaj Mentor, kmalu zatem pa 
bo sledil še naslednji na temo Revščina in 
socialna izključenost.

DAJTE DOMIŠLJIJI in USTVARJALNEMU 
IZRAŽANJU KRILA!
Lepo vabi JSKD OI Ribnica, koordinatorica 
Alenka Pahulje, 01/ 8369 893, 041/ 370 
026, alenka.pahulje@jskd.si.

Naj lepa beseda 
med nami prebiva,
naj radost, veselje 
se v dušah preliva. 

Da v novem letu se rade družile
in društvo bi naše 

še bolj okrepile!

Spoštovane članice Društva 
podeželskih žena Ribnica.
Vam, vašim družinam in 

ostalim krajanom in našim 
zvestim sponzorjem želim 

mirne in blagoslovljene 
božične praznike, v novem 
letu 2010 pa veliko zdravja 

in potrpežljivosti.

Marinka Vesel, 
predsednica DPŽ Ribnica



Na koncu slavnostnega koncerta je 
ravnatelj Matjaž Jevšnikar ob veselju nad 
še vedno zelo lepo stavbo tudi opozoril, 
da postaja le-ta počasi premajhna. »Vsaj 
za 5 prostorov, kajti glasbena šola ima 
čedalje bolj razvejan program. Želim si, 
da se razvoj, ki se je začel z ravnateljico 
Kogovškovo, še naprej tako nadaljuje,« 
je dejal ravnatelj.
                 Tekst in foto: Zdenka Mihelič
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PRSTKI ZA VIOLINO
10-letnica nove glasbene šole

Le kako naj si Ribnico predstavljamo brez glasbe in le kako brez naše 
glasbene šole? Ne moremo si je. Ribničani smo zelo ponosni na svojo 
glasbeno šolo in odlične glasbenike, ki so se kalili v njej. Letos mineva 
46 let od njene ustanovitve in deset let od preselitve v nove prostore.

Slavnostni koncert 7. decembra v dvora-
ni Glasbene šole Ribnica so pripravili 
ob dnevu šole in 10-letnici zamenjave 
prostorov na Gorenjski cesti z novimi, 
»v tej čudoviti stavbi na Kolodvorski 
cesti«, kot je dejala povezovalka Danica 
Kavrakova Žgajnar, ki je koncert tudi 
organizirala. Takrat, pred desetimi leti, 
so otrokom za Miklavža tako podarili 
najlepše darilo: »Našim otrokom prav za 
miklavževo podarjamo novo glasbeno 
šolo,« so zapisali, trak pa sta prerezala 
takratna ravnateljica Bernarda Kogovšek 
in takratni ribniški župan Jože Tanko.
Za povezavo glasbenih točk je 
Žgajnarjeva  izbrala spomine učencev 
glasbene šole z njenih prvih začetkov, 
ko so jo leta 1963, polni elana, zagnano 
ustanovili, pa tudi spomine učencev iz 
leta 2005. Spomini, lepi in šaljivi, so 
na prav poseben način povezali in nam 
približali ribniško glasbeno šolo, profe-
sorje in učenčeve doživljaje. Slišali smo, 
kako je bila 28. junija 1963 v glasbeno 
šolo pod zaporedno številko 1 vpisana 
Zdenka Bartol Pucer, pa kako je moral 
oče učenke Marjane prodati telico, da 
so lahko doma kupili klavir, pa da so 
bili skoraj vsaki prstki ravno pravšnji 
za violino, pa o skoraj ustanovljenem 
ansamblu Pucelj, pa o roza nogavičkah 
itd. Hudomušne in neprecenljive spo-
mine so ribniški osnovnošolci Barbara 
Gorše, Kristjan Kozina, Kaja Lešnjak, 
Sara Oražem, Anja Topolovec in Ana 
Pucelj, pod mentorstvom Mojce Čavka, 
zbrali v raziskovalni nalogi ‘Prstki za vio-
lino’. Izdelali so jo v šolskem letu 2004/ 
05 in jo podarili glasbeni šoli.
Z glasbenimi točkami so sodelovali 
učenci na klavirju, harmoniki, klarine-
tu, trobenti, violini, violončelu in kitari. 
Navdušeni smo bili nad najmlajšimi, ki 
se preko not že suvereno sprehajajo, 
ter tudi nad starejšimi učenci, pravimi 
glasbeniki milozvočnih melodij. Mentorji, 
ki so jih pripravili, so bili profesorji: 
Ksenija Abramović Grom, Izabela Vlašić, 
Slavica Marinković, Metka Jevšnikar, 
Matjaž Jevšnikar, Viktor Papež, Vanjo 
Tomc, Mirjana Zeljić Brnčič, Darja Brcar, 
Špela Benčina in Daniel Eyer, na kla-
virju pa je veliko učencev spremljal prof. 
Aleksander Oražem.

Literarni natečaj revije Mentor

Festival mlade 
literature 
Urška 2010

Revija Mentor razpisuje literarni natečaj 
za Festival mlade literature Urška 2009. 
Sodelujejo lahko avtorji, stari nad 15 let, ki 
razen v samozaložbi še niso izdali knjige. 
Svojo še neobjavljeno literaturo – prozo (do 
10 strani), poezijo (do 15 pesmi) ali dramska 
besedila – morajo v treh izvodih pod šifro 
poslati do 10. januarja 2010 na naslov Revija 
Mentor, Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 
Ljubljana, s pripisom »za festival Urška«. 
Vsi avtorji bodo povabljeni na enega od 
šestih regionalnih srečanj. Srečanja v obliki 
kratkih literarnih delavnic bodo potekala od 
februarja do maja na Vrhniki (za osrednjo 
Slovenijo). 
Najboljšemu avtorju bo revija Mentor natis-
nila knjižni prvenec, ki bo objavljen v zbirki 
Prvenke, predstavljen pa na naslednjem fes-
tivalu oktobra 2011 v Slovenj Gradcu. Avtorji 
bodo kot honorar poleg mentorske pomoči 
pri nastajanju prvenca dobili tudi sto izvodov 
svoje knjige.
Podrobnejše informacije: po tel. (01) 2410 
500 ali (01) 2410 516, e-pošti dragica.
breskvar@jskd.si ali na spletni strani 
www.jskd.si.

Nov list v knjigi časa kliče, 
naj nanj zapišemo vse želje, 
vse, kar bodočnosti se tiče 
in kar prinaša nam veselje. 
Še moj napis blešči se v njej: 
“Naj vaša sreča bo brez mej!”

Blagoslovljene 
božične praznike 

in srečno 
v letu 2010

vam želi 
Vinko Levstek, podžupan.
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Kar je bilo, nikdar ne mine, 
samo obliko menja …
Prispevek k zgodovini trga Ribnica (12. del)

se starga očeta ne spomnim. Ona, stara 
mama, je imela gostilno, pol sta jo pa naša 
dva prevzela, b’l zatu, de se je obdržala; 
naša dva sta b’la oba učiteljna. Od gostilne 
naj blu zaslužka, saj je blu takrat u Rib’nc’ 
okul 24 gostiln. Pr Pakižih so bli tarokisti, pr 
Onič’ šahisti, mislim. Vsaka gostilna je imela 
svuj krožek. Nasprut Picka so bli Slemenci, 
tam sta bli dve vdovi Slemenčevi, tam so 
gaspudje hodil in tako dalje /…/  Se je pa 
dogajalu, de k so šli kmal zutraj delat,  so 
jim v gostilni kar postavili fraklčke na polico, 
de se ni zutraj odpirala gostilna, so jih kar 
zvečer postavli in pol so že poračunali. 
/…/ Naša dva sta pol vzela posojilu in sta 
poštimala kopalnico, angleško stranišče in 
taku naprej /…/ do vojne je bil puf plačan, 
pol je pa vojska spet vse razbila.«  2
Nekatere gostilne so imele tudi balinišča in 
kegljišča. Kot omenja Janez Debeljak,  so 
bili v gostilnah  priljubljeni  tudi kvartaški 
večeri. Poleg taroka so bile priljubljene igre 
še durak, ajnc in šnops.  V tridesetih letih se 
je s šahovskim klubom razširila v Ribnico in 
njene gostilne tudi kraljevska igra šah. Kako 
pomembne so bile gostilne kot prostori 
druženja, nam pove tudi to, da se je prva 
čitalnica ustanovila v gostilni, da so bile tudi 
naslednje čitalnice v sklopu gostiln, kavarn, 
da je gostilna dajala svoje prostore za vadbo 
ribniškim sokolom. 
Družbeni položaj gostilničarjev je bil dober. 
Pogostokrat so izšli iz njihovih vrst vplivni 
trški gospodje, tudi župani. Spomin na gos-
tilne je med Ribničani dobro ohranjen, po 
tem lahko tudi sklepamo, kako pomembno 
vlogo so imele v kraju. Okrog gostiln se je  
vrtelo vse; od rojstva, poroke, do druženja, 
zabave, prijateljstva, kupčije in tudi  smrti.
Gostilne so nosile hišna imena, včasih se 
je hišno ime ločilo od priimka, včasih pa 
je hiša po priimku lastnika ime prevzela. 
Naj naštejem nekatere: Cenetova, Miklova, 
Slemenčeva, Prajerjeva, Kramarčkova ali 
Pakiževa, Miheličeva, Škrabčeva, Oničeva 
idr.

(Se nadaljuje prihodnjič.)

Tekst pripravila Marina Gradišnik, 
kustosinja ribniškega muzeja

Gostilna - krčma, točilnica in 
trgovina alkoholnih pijač

Kako je bila videti notranjost gostilne, 
poskušajmo obuditi ob spominu dveh potom-
cev ribniških družin, Irene Arko – Miklove in 
Janeza Debeljaka – Kramarčkovega.
Miklova gostilna:  »Gostilniški prostor je 
bil razdeljen v dve sobi. Pod je bil lesen, 
prostor je grela velika kmečka peč, ki je bila 
zgrajena v steni med obema prostoroma. 
Gostje so se posedli na klopi in stole okoli 
velikih hrastovih miz …  V vsaki sobi je na 
mizi stal gostilniški zvonec. Gostilniške mize 
so bile pogrnjene z lanenimi prti s tkanimi 
vzorci, za praznike so na mize dali ta boljše 
prte. Krožniki so bili iz težkega porcelana, 
ohranjen je tudi jedilni pribor. Jedilni pri-
bor …  so redno polirali s finim brusilnim 
papirjem, da se je svetil. Za kruh so upora-

bljali poleg kovinskih skodelic tudi posode, 
narejeni iz papirnate mase. Gostilna je bila 
odprta cel dan, do odhoda zadnjega gosta. 
Največji obisk je bil v nedeljo po maši, v času 
sejmov in shodov. Miklova mama je obis-
kovala zgodnjo mašo že ob šesti uri, kmetje 
so po večini hodili k osmi maši.  Žene so šle 
po maši domov pripravljat kosilo, moški pa 
so se ustavili v gostilni.« 1
Kot zanimivost naj še dodam, da so pri 
Miklovih menda imeli zelo dobro pivo, zago-
tovo je k temu pripomogla tudi lastna leden-
ica, ki je omogočala pravo temperaturo. 
Okoli sodčka piva je  bil vedno naložen zdro-
bljen led. Ko se je pivo natočilo v kozarec, je 
morala na vrhu nastati kapica – 5 cm pene. 
Prirejali so tudi pivska tekmovanja.  
Kramarčkova gostilna: »Ja, pr nas je bla 
gostilna. Kokr se jest spomnm, je bla naša 
stara mama že vdova. Naš star oče je 
biu  krčmar pa še s konji je vozu /…/ jaz 

1    Arnšek, Rosalia Maria:  Miklovi Ribnica na 
 Dolenjskem.  Diplomsko delo FF. Ljubljana 2003, str. 82.
2 Janez Debeljak – Kramarčkov. Intervju leta 2008.

Zimski sprevod Ribničanov skozi trg. Janko Trošt, ravnatelj meščanske šole v Ribnici 
je znan tudi po svojih karikaturah, ki predstavljajo na humoren način Ribničane in 
njihove tegobe, s katerimi so se soočali konec 20-ih in v 30-ih let 20. stoletja. Kaj 
ta karikatura predstavlja, nam ni znano, vemo le da je bila reproducirana tudi kot 
razglednica. Naprošamo vse, ki kar koli veste v zvezi s tem (kaj je upodobljeno na 
njej, kdaj je nastala), da nam sporočite. (Reprodukcija razglednice je v zasebni lasti.)

MIKLOVA HIŠA SE ISKRENO ZAHVALJUJE ZA POMOČ 
PRI IZVEDBI OTROŠKIH USTVARJALNIC IN PRI-
REDITVE VSEM NASTOPAJOČIM, OTROŠKEMU PEVSKEMU 
ZBORU POŠ FRANCETA PREŠERNA DOLENJA VAS, 
CERKVENEMU OTROŠKEMU PEVSKEMU ZBORU KUD F. 
ZBAŠNIK DOLENJA VAS IN PEVKAM MGS I.K.S.
PRAV TAKO VELJA ZAHVALA VSEM SPONZORJEM: 
KOMUNALNEMU PODJETJU RIBNICA, GOSTILNI PILDAR, 
PEKARNI AJDIČ IZ SODRAŽICE, TISKARNI LINEAR IN KVM 
GRAFIKI, AKUSTIKI CENTA, GASILSKI ZVEZI RIBNICA IN 
TONETU HENIGMANU.



Nekdaj bil je takšen 
ribniški vsakdan…  II.
Slavno županstvo, 9. 1. 1886 

Podpisani odborniki stavijo naslednji predlog:
1. Naj bi se vse žgane pijače, omejile vsako nedeljo in 
vsaki zapovedani praznik med dopoldansko in popol-
dansko službo božjo, točiti in prodajati. 
2. Naj bi se enkrat, za vselej prepovedalo z špiritom 
žgane pijače ponarejati, točiti in prodajati v Ribniškem 
županstvu, to je vsled škodljivosti človeškemu zdravju. 
3. Naj bi se en proti paznik v denašni seji izvolil, da bi 
proti pazil, da se sklep, obč. zbora vestno zveršuje, za 
tistiga naj se tudi primerna plača določi.

*ZAL, OR, 44/4681

Izjava občin Ribnica, Videm – 
Dobrepolje, Dolenja vas, Velike Lašče, 
Loški potok, Sodražica – Visokemu 
deželnemu zboru Kranjskemu v Ljubljani, 
julij 1936

Podpisane občine sreza kočevskega v Dravski bano-
vini smo v svojih sejah sklenile pridružiti na Ministrstvo 
notranjih poslov v Beogradu za premestitev sreskega 
sedeža iz Kočevja v Ribnico, istega sreza, ki naj bi se 
poslej imenoval srez ribniški in sicer:
občina Ribnica ........................................z 4.798 prebivalci,
občina Videm – Dobrepolja  ............. z 4.240 prebivalci,
občina Dolenja vas ............................... z 2.278 prebivalci,
občina Velike Lašče ............................  z 6.056 prebivalci,
občina Loški potok ............................... z 2.510 prebivalci,
občina Sodražica .................................. z 3.015 prebivalci,
Skupaj torej ...........................................22.897 prebivalcev.

… en sam pogled na Zemljevid kaže vsakemu nepris-
transkemu človeku, da ne leži mesto Kočevje, ampak trg 
Ribnica v centru za to okrajno glavarstvo določenega 
teritorija, in ima torej za pretežno večino prebivalstva 
daleko ugodnejšo lego nego mesto Kočevje.
Celo ena tretjina dosedanjega okraja Kočevje ima ravno 
tako daleč do Ribnice kot do Kočevja, in stanovnikom 
okrajev Ribnica in Velike Lašče je trg Ribnica za 2,5 milje 
bližja kakor Kočevje. 
Prebivalstvo okraja Ribnice je mnogo gostejše kot ono 
okraja Kočevje, kajti v trgu Ribnica in eno miljo v okolju 
stanuje nad 6000 obrtno pridobljenih ljudi.
…zaradi priviligiranega stališča, ki so ga imeli Nemci v 
tem srezu skozi stoletja v bivši Avstriji, so bila slovenska 
središča potisnjena na stran, tako, da se gospodarsko 
niso mogla razvijati. Saj je 3/4 prebivalstva slovenske 
narodnosti moralo robovati neznatni nemški majšini in ji 
nositi v Kočevje trdo prislužene novce, da se je krepil in 
prospeval nemški živelj.
Prebivalci občine Loški potok in oni iz občine Sodražica 
se morajo z vozmi pripeljati v Ribnico, tam pustit živino in 
vozove, da se morejo z vlakom peljati v Kočevje, kar jim 
le še pomnoži potne izdatke. 

*ZAL, OR, 44/4681
                                               
Brane in Kristjan Kozina
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Poklicala me je gospa s Prijateljevega 
trga, ogorčena iz enega samega 
razloga. Takšna kriza, toliko ljudi na 
uradu za delo, toliko odvečnih besed 
na račun gensko spremenjene hrane, 
pred blokom pa toliko neobranih 
jabolk. Dam ji prav.
Tam res stoji jablana. Na občinski 
zemlji, saj so funkcionalna zemljišča 
še vedno javna last, toda to ne pomeni, 
da se ne bi mogli stanovalci povezati 
in obrati jablane ter ugrizniti v jabolko, 
katerega poreklo je vsaj znano in visi 
tik pred nosom. 
Gospa je predlagala, da bi lahko tudi 
Komunala obrala jablano -  verjetno 
bi to res storila lažje zaradi opreme, 
toda pobuda mora kdaj priti tudi od 
ljudi. 
Neverjetno, kako hitro znamo godrn-
jati, da se vse javne službe redijo na 
račun davkoplačevalskega denarja, 
toda slab odnos do ljudi, okolja in 
živali je zgolj naša osebna odgovor-
nost. 
Bolj kot finančne policije in posebnih 
enot policije, ki bodo odslej hodile po 
gostilnah in gostilničarje ter pijance 
popisovale, še preden lahko vstopijo 
v vozilo, bi si želela agencije, ki bi 
skrbela za živali. Ki hodi od vrat do 
vrat, gleda, kaj se dogaja za ograjami, 
sledi prijavam in nato tudi spremlja, 
ali so lastniki živali poskrbeli zanje 
tako, da jim ne povzročajo nikakršne 
bolečine. Želela bi si, da voznik, ki 
povozi psička ali mucko, ustavi vozi-

lo, živalco pobere in vsaj položi izven 
cestišča. 
Osebna odgovornost povsod – recimo 
pri voznikih na cesti smrti. Naši cesti 
rečejo tako, tistim 60 km, ki sežejo 
od Ljubljane do Kočevja. Zloglasni 
kočevski poligon prevozi dnevno 
menda 30.000 vozil in ta teden, ko 
to pišem, je spet nekdo umrl. Tokrat 
ne zaradi hitrostne vožnje; tistega, ki 
je vozil 150 km/h od Turjaka dalje, so 
ujeli na Škofljici. Slovenci veljamo za 
ene najbolj divjih in nestrpnih voznikov 
v svetu, vozniki po naši cesti pa so 
najbolj predrzni v Sloveniji. Za to smo 
osebno odgovorni. 
Še celo vandalizmu, ki uničuje javno 
in zasebno dobro, ne znamo reči 
ne. Razbijaj cvetlična korita, uničuj 
postajališča, lomi klopi v parku, razgra-
di vhod v občinsko stavbo, polomi vse 
smetnjake, dvigni kanalizacijski pokrov 
sredi trga – kdo te vidi in kdo ti kaj 
more! Nobenega debatnega krožka 
nismo v vseh teh letih dočakali na račun 
vandalov, a tiho se že govori o civilni 
akcijski skupini, ki naj bi prevzela delo 
policije, institucij in opozarjala na zava-
rovanje  javnega premoženja. Osebna 
odgovornost se začne pri vprašanju: ali 
sem kaj storil, da do česa slabega, vsaj 
meni nesprejemljivega, ne bi prišlo? 
Vprašanje lahko prekucnem tudi na 
glavo: ali delam sam tako dobro, da 
lahko s prstom kažem na druge?

Urednica

REŠETO VAM VOŠČI…

Vem, da se nam zdi, kot da je bilo Novo leto pravkar tu. 
In je že Novo in 2010 se bo spet tako hitro zvrtelo kot 

letošnje. Lahko se zgodi, da bo vse tisto lepo zbežalo mimo 
nas, ker ne bo časa, volje, pripravljenosti, zanimanja...

Doživite 2010 polno, kar se da!

BREZ OSEBNE ODGOVORNOSTI 
NE BO NIČ
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Sol – še eno 
»izmaličeno živilo«
Človeško telo je iz vode in soli, kar pomeni, da 
je sol za organizem zelo pomembna. Brez soli 
ni življenja, vendar zdravniki svarijo pred njo. V 
čem je torej resnica? Dejstvo je, da kuhinjska sol 
nima veliko opraviti s soljo, ki je tako nujna za telo. 
Kuhinjska sol je predvsem natrijev klorid in ne 
sol, kakor jo potrebujemo v življenju. Naravna sol 
pa ne sestoji le iz dveh elementov, ampak iz vseh 
84. Zakaj torej sol kemično predelujejo, da priha-
ja v naše telo kot strup? Iz preprostega razloga: 
približno 93 odstotkov proizvedene soli se upora-
blja za industrijske namene, posipanje cest, 
mehčanje vode itd., 6 odstotkov je zaužijemo z 
živili, v katerih je uporabljena kot konzervans in 
le 1 odstotek svetovno proizvedene soli konča 
v naši kuhinji kot sol, ki jo kupimo. Za indus-
trijske namene in konzerviranje je potreben le 
natrijev klorid. Ostanek, naravne elementi, ki 
so v soli še prisotni, pa so za te namene torej 
obravnavani kot nečistoče in jih med predelavo 
odstranijo. Znanost je že ugotovila, da ima čisti 
natrijev klorid precej stranskih učinkov, zato soli 
vračajo dva od 84 odvzetih elementov, in sicer 
jod in fluor. Vendar, kot pravita doktorja medicine 
in avtorja knjige Voda in sol, postane natrijev 
klorid zaradi obeh dodanih snovi še škodljivejši. 
Telo nikakor ne more predelati jodovih in fluor-
jevih povezav. Nitrosamine štejejo med najbolj 
agresivne povzročitelje raka in jod pošesteri 
tvorbo le-teh, pa tudi zmanjšuje število spermijev 
pri moških. Seznam škodljivih snovi, ki jih vsebuje 
naša kuhinjska sol, se s tem ne konča. Dodajajo 
ji pogosto tudi sredstva za konzerviranje, proti 
strjevanju ali za izboljšanje lastnosti: kalcijev kar-
bonat, magnezijev karbonat ali aluminijev hidrok-
sid … Teh dodatkov ni treba napisati na ovojnini 
kot sestavine. Posledica uživanja takšne soli je 
nastajanje edemov ali povečanje tekočin v teles-
nem tkivu. To povzroča zastajanje tekočin v telesu 
in celulit, ruši mehanizem uravnavanja krvnega 
tlaka, obremenjuje organe izločanja itd. Zato bo 
vsak zdravnik ob bolezni svetoval, omejiti uživanje 
soli. Za gram natrijevega klorida, ki ga telo ne 
more izločiti, porabi za nevtralizacijo 23-krat več 
dragocene celične tekočine. Če je natrijevega 
klorida še vedno preveč, začno v telesu iz soli 
nastajati kristali. Iz beljakovin in soli nastane 
sečna kislina, ta pa se nalaga v kosteh in sklepih. 
Zaradi tega nastajajo različne oblike proteina 
(putike), revmatoidnega artritisa, žolčni in ledvični 
kamni … Sol ni živilo, ki bi ga telo potrebovalo v 
velikih količinah. Človek potrebuje le 0,2 grama 
soli na dan. Kuhinjske soli pa se pri nas večinoma 
porabi 12 do 20 gramov vsak dan. Naše telo 
lahko izloči le 5 do 7 gramov kuhinjske soli preko 
ledvic, zato je tudi dnevni vnos za odraslega, 
približno 70 kilogramov težkega človeka, največ 
6 gramov soli. Zgornja meja količine soli je 1,5 
grama na 100 gramov živila! Zato priporočam, 
da preberete na etiketi, koliko soli vsebuje živilo, 
ki ga nameravate kupiti. Telesu je kuhinjska sol 
tujek, katerega se hoče čim hitreje znebiti. Tako 
so izločilni organi stalno preobloženi. 
Nepredelana sol, brez dodatkov, vsebuje vseh 
84 elementov, ki omogočajo telesu njeno izvirno 
delovanje in predelavo. Ker pa te elemente indus-
trija soli odvzame, smo ljudje zopet (nevede) žrtev 

dobičkarjev, ki pri svojih izračunih niso dolžni 
upoštevati človekovega zdravja. Morsko sol 89 
odstotkov proizvajalcev prečiščuje, pri tistih red-
kih proizvajalcih, ki nam še ponujajo neočiščeno 
morsko sol, je težava edino v tem, da je morje, iz 
katerega so jo pridobili, bolj onesnaženo, kot je 
bilo nekdaj. Vendar je vseeno veliko boljša kot 
rafinirana.
Toliko, kolikor je za uživanje navadna, rafinirana 
oz. prečiščena sol strup, je lahko uživanje hima-
lajske soli »zdravilo«. Je popolnoma naravna, 
nerafinirana in vsebuje vse naravne minerale in 
druge elemente, kot so kalcij, kalij, magnezij, jod, 
cink, železo in druge. To prepoznamo po barvi 
soli: himalajska sol ima namreč različne odtenke 
rdeče barve, odvisno od vsebnosti železa; bolj 
kot je rdeča, več železa vsebuje. Himalajska 
kristalna sol, ki vsebuje vseh 84 elementov, je 
periodni sistem elementov v malem. Kristalna 
sol je bila milijone let izpostavljena takšnim pri-
tiskom, da je postala kristal. Razlika med morsko 
in himalajsko soljo je tudi ta, da so elementi v 
himalajski soli v keloidni obliki, to pomeni, da 
so tako majhni, da jih lahko naše celice zlahka 
vsrkajo in presnavljajo. Elementi v morski soli so 
praviloma veliko večji in ne morejo preiti v celice, 
zato za telo niso uporaben vir teh dragocenih 
snovi. Zato himalajska sol zelo spodbuja osmozo, 
morska pa jo zavira. Če vam finančne zmoglji-
vosti to omogočajo, lahko navadno sol povsem 
izločite iz kuhinje in jo nadomestite s himalajsko. 
Slane jedi, ki jih pripravite s himalajsko soljo, se 
vam bodo zdele občutno “lažje”. Tudi žeja je po 
takem obroku manjša. Priporočljivo pa je, da vse 
jedi solite šele na koncu kuhanja. Presenetljivo je 
tudi to, da himalajsko sol lahko uživate v precej 
večjih količinah kot navadno, in s tem telesu ne 
boste škodovali. 

KOTIČEK ZA ZDRAVJE   pripravila Andreja Pogorelc

Zdaj tisoč sem vetrov,
krik strmih sem bregov,

zdaj sem sonca žar,
zdaj nežne rose čar …

Našemu Janu!
Rojstvo otroka, v katerem se vse 
življenje prepletata bolečina, trpljenje, 
želja po življenju, strah pred izgubo, je 
za starše huda preizkušnja. To je nekaj 
mogočnega, za nekoga nerazumljivega, 
a za nas je bil največji dar.
Naš ljubljeni sin in brat. Nastala je 
velika praznina. Ostaja nam čas, ki je bil 
namenjen tebi, in povzroča razmišljanje. 
Porajajo se bolečina, žalost, jeza in  
hvaležnost tebi, Jan, da si nam toliko dal, 
kajti brez tebe ne bi bili takšni, kakršni 
smo danes. Hvaležni smo ti, za vsa leta 
našega skupnega življenja.
Tvoje življenje je bilo kratko, naša ljube-
zen do tebe neskončna.  Vedno boš v 
naših srcih. Verjamemo, da je tvoj duh 
vedno z nami.
Nekaj dni manj kot 23 let si se bojeval, 
hotel si živeti. In kot je zapisala tvoja 
osebna zdravnica dr. Maroltova: Jan je 
bil, je in bo junak! 
Nikoli nisi hotel pokazati, kako huda je 
tvoja bolezen. Rad si živel. In takega 
so te vsi poznali. Prijatelji, s katerimi 
si žuriral, so te imeli za sebi enakega. 
Druženje z njimi te je bogatilo in ti dajalo 
voljo in moč, da si prebrodil marsikat-
ero težavo, ki si jo čutil le ti. S tabo so 
upali in verjeli, da boš premagal tudi to 
preizkušnjo. 
Dr. Maroltova, še enkrat hvala za vse, kar 
ste storili za našega Jana. 
Iskrena hvala kaplanu Juretu Ferležu za 
ganljive in tolažilne besede ob slovesu.
Hvala dolenjevaškemu župniku Branku, 
ki nam je v teh težkih trenutkih stal ob 
strani kot duhovnik in prijatelj. 
Naš Jan je bil obdan s prekrasnim 
cvetjem, ki je simboliziralo našo pove-
zanost. Hvala vsem za sveče, darove 
in cvetje, predvsem Mestni cvetličarni 
v Kočevju,.
Hvala vsem prijateljem in sorodnikom, 
ki ste živeli z Janom in ga imeli radi, in 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

MAMI, ATI IN ŽIGA

JUTRIŠNJI SVET PRIPADA 
TISTIM,

KI Z USTVARJALNOSTJO 
GRADIJO PRIHODNOST, TISTIM, 

KI ZNAJO IN VEDO, KAJ HOČEJO, 
PREDVSEM PA VERJAMEJO V TO, 

KAR DELAJO.

Prihodnost v Hrovači gradimo sku-
paj, pripada posamezniku in hkrati 
naši skupnosti. Zavedamo pa se, da 

bi je bilo nemogoče graditi brez prid-
nih rok in tistih, ki nam pomagate 

s svojimi sredstvi. Hvala: Občini 
Ribnica, Riko Investu, Zavarovalnici 

Triglav, Inotermu, KGZ Ribnica, 
Franciju Andoljšku, s.p., Dušanu 
Tanku, s.p., Mabolesu, Kovingu, 

J Lesu, Mesariji Ambrožič, JSKD 
Ribnica, Družinskemu čebelarstvu 

Kojek in Maxilesu. Naj bo prihodnost 
naše doline vsem v izziv in ponos in 
naj to prinaša srečo v vaše domove 

tudi v letu 2010.

Vaško etnološko turistično društvo 
Hrovača



ZAHVALA
ob boleči izgubi sina in brata 

MIRKA PONJEVIČA  
(1961 – 2009) 

iz Ribnice 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sošolcem, vsem 
prijateljem in sosedom, sodelavcem za poklonjeno cvetje, sveče 
ter izrečeno sožalje.
Iskrena zahvala tudi podjetju Komunala Ribnica, gospodu kapla-
nu Juretu Ferležu ter pevcem.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo 
pot.

VSI NJEGOVI

Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir.
Izčrpal sem svoje moči,
zaprl sem trudne oči.

ZAHVALA
na miklavževo nedeljo smo se poslovili od našega atka

JOŽETA ZABUKOVCA  
iz Hudega konca, 

roj. 1930. leta

Iskrena hvala sosedom, sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in 
znancem za izkazano pozornost v težkih trenutkih. Hvala za sv. 
maše, molitve, sveče in cvetje. Zahvaljujemo se gospodu župniku 
Andreju Muleju in gospodu Antonu Koširju za opravljeni mašni 
obred in molitve. Zahvala tudi slemenskim pevcem in gasilcem. 
Posebna zahvala dobrim ljudem, ki ste atka v času bolezni obis-
kovali in mu krajšali čas ter dajali pogum.
V času bolezni sta mu nudili medicinsko pomoč sestra Jana 
Oblak in dr. Irena Češarek. Iskrena hvala.

HVALEŽNI OTROCI Z DRUŽINAMI

Zdaj ne trpiš več, dragi naš,
zdaj počivaš,
kajne, sedaj te nič več ne boli,
a svet je mrzel, prazen,
opustošen za nas,
odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič) 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi očija, moža in ata 

MARIJANA TANKA  
(1937 – 2009) 
iz Goriče vasi 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za tople besede in izrečeno sožalje. Zahvaljujemo se ZD 
Ribnica, dr. Marjeti Jeranko ter patronažni sestri ge. Jani Žagar. 
Zahvaljujemo se tudi upokojeni patronažni sestri ge. Majdi Starc 
za pomoč pri negi.
Posebna zahvala gre tudi Cerkvenemu mešanemu pevskemu 
zboru sv. Rok za lepo pete pesmi, Antonu Kljunu za na harmoniki 
odigrano pesem in Tanki Turk za besede slovesa. 
Zahvaljujemo se gasilcem PGD Goriča vas, Otavice in Nemška 
vas, g. župniku Antonu Berčanu za opravljeni mašni obred, 
Komunalnemu podjetju Ribnica in vsem, ki ste pokojnika pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

VSI NJEGOVI
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ZAHVALA
V 53. letu starosti je sklenil svoj življenjski krog naš dragi sin, 

brat in stric

FRANC LEVSTIK, 
po domače ŽIHARNOV PIKO. 

Ob boleči izgubi iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za vso pomoč, tople besede tolažbe, darovano cvetje in 
sveče. Hvala g. župniku Branku Potočniku in g. Jožetu Matetu za 
opravljen pogrebni obred, pevcem za lepo petje; prijateljem, gas-
ilcem in nečakinjam za lepe poslovilne besede, hvala Komunali 
Ribnica in pogrebni službi Ave. 
Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poklonili njegovemu 
spominu in ga z nami pospremili k večnemu počitku. Ohranite 
ga v lepem spominu.

Imej, imej še kanček upanja.
Pripeljal te bo daleč stran.
Tako boš ti najsrečnejši
človek med vsemi.
Ti boš vladal, ti boš govoril, 
kaj naj storimo in kam naj gremo.
Ti nas boš vodil, vedno si nas, 
vedno nas boš.
Ti si naša luč, vedno boš, 
pa čeprav tam nekje 
med oblaki počivaš.
(nečakinja Rebeka)

VSI TVOJI



26

Z
A
B
A
V
N
E
 
S
T
R
A
N
I

1.  Kdo je avtor knjige Ribničani smo se lepo nosili?

A   Tanja Debeljak
S   Alenka Pakiž
D  Alenka Pahulje
______________________________________________________
2.  Kdaj je bila uradna predstavitev knjige?

R  Mislim, da 20. oktobra letos. 
A  Jaz pa mislim, da je bilo to lani.
B  Hja, tam nekje okrog velike noči. 
______________________________________________________
3.  Poleg Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne deja-

vnosti je knjigo ob izdaji finančno podprla tudi … 

E  Občina Ribnica
V  Občina Sodražica
P  Občina Loški Potok
______________________________________________________
4.  Poglejmo še, kdo je knjigo uredil
           
D  Janez Mate
Č  dr. Bojan Knific
G  dr. Janez Bogataj

______________________________________________________
5.  V teh dneh zaključujemo adventni čas, torej čas pričakovanja. 

Ta čas vsako leto nazorno prikažejo tudi v Hrovači, z živimi 
ljudmi. Kaj se tam dogaja in se bo tudi letos, ta petek in to 
nedeljo, ob 17. uri? 

Š   Miklavževanje
H   Mene vprašate?
N   Žive jaslice
______________________________________________________
6.  Vmes, datumsko, seveda, pa ste vsi skupaj vabljeni v Športni 

center Ribnica na …
 
E   aerobiko 
A   sinhrono plavanje
O   Božično - novoletni koncert
______________________________________________________
7.  To leto pa bomo zaključili s silvestrovanjem, ki bo …
                                                                                       
A   pri meni doma
V   pred Športnim centrom Ribnica
N  pred Miklovo hišo
______________________________________________________
8. Zatem bodo oči uprte v dogodek, ki bo zaznamoval našega 

največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna. Njegov veliki 
častilec je še en slovenski velikan, ki je že desetletja v vrhu 
slovenske glasbe. Kdo je to?

I   Adi Smolar
L   Vlado Kreslin
C  Iztok Mlakar
______________________________________________________
9.  Koncert tega velikana bo v ribniškem športnem centru na 

večer pred praznikom, in sicer …

B  Ne vem, me ni bilo takrat v šoli,
V  Po moje bo to 8. februarja,
T  Jaz pa mislim, da bo 7. februarja,
______________________________________________________
10. Za konec pa ena težka zadolžitev. Pod številko 10 vpišite   

leto, v katero bomo zakorakali naslednji teden!

Na vsako vprašanje vam ponujamo več odgovorov 
in trditev, a le eno je pravilno. Črko pred pravilnim 
odgovorom vpišite v razpredelnico in dobili boste to, 
kar vam želimo iz vsega srca.

Med pravilnimi rešitvami bomo znova izžrebali 5 lepih nagrad: 
5 knjig Ribničani smo se lepo nosili in 5 vstopnic za koncert 
Vlada Kreslina z Beltinško bando in Malimi bogovi. Poklanjata 
jih Občina Ribnica in Turistično društvo Ribnica.

PRAZNIČNI KVIZ  
(pripravil Marko Modrej)

Nagrajencem iskreno čestitamo! 
Nagrade boste prejeli po pošti.

Pravilna rešitev 11. številke Rešeta je:
USTVARJENA ZA VAS

Med pravilnimi rešitvami je žreb določil naslednje nagrajence, ki jim 
nagrade poklanja INOTHERM d.o.o., Prigorica 98, DOLENJA VAS.

Pakete, ki vsebujejo majico, copate, mizarski meter, skodeli-
co, kemične svinčnike z lučko, prejmejo:

TINA URBANČIČ, Lepovče 26, 1310 RIBNICA
ANEJA CIMPRIČ, Prijateljev trg 4, 1310 RIBNICA 
MARTA LOVŠIN, Trubarjeva 7, 1310 RIBNICA    
MARIJA LAVRIČ, Grčarice 31, 1331 DOLENJA VAS
ALJAŽ KORDIŠ, Rakitnica 22, 1331 DOLENJA VAS

MALI OGLASI
IŠČEM
Ali ima kdo med vami velike stare gramofonske plošče s hrvaškimi in 
slovenskimi pesmimi, ki jih lahko podari? Lepo prosim, pokličite na 
tel.št.: 051/ 707 980.

PRODAM
V Beli krajini prodam vinograd v izmeri 1600 m2, lepa lokacija, do par-
cele speljana voda. Elektrika je v neposredni bližini. Na parceli je možnost 
gradnje vikenda ali brunarice. 
Cena po dogovoru. Inf. na tel.:  070 848 994.
Prodam rabljen štedilnik (60 x 70 cm) na trda goriva – INOX, izvedba 
desni izhod. Tel: 031/ 287 201.
Prodam INOX sod za vino, 150 l, s kazalcem nivoja in oljnim pokrovom. 
Cena: zelo ugodna. Tel: 031/ 287 201.
Prodamo INOX kuhinjsko napo še zapakirano, nova, cena: 240 EUR, in 
veliko steklenico za Argon, cena: 100 EUR. Tel: 040/ 890 991.
Prodam nova lesena vhodna vrata (1200 x 2200). Tel: 041/ 395 132.

ODDAM
Enosobno stanovanje v centru Ljubljane (Šiška), Celovška 145. 
Informacije po tel.: 051/ 341 042.
Oddam lokal v centru Ribnice, 50 kv.m., za trgovsko ali drugo deja-
vnost. Tel.: 041 216 006.
V Kočevju oddamo komplet opremljeno enosobno stanovanje, 
54 m2, vseljivo takoj. Tel: 040/ 746 150.
V okolici Ribnice oddam stanovanje v prvem nadstropju hiše. 
Vse informacije na tel: 051-890-398
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Razmišljanje ob miklavževanju v Hrovači

»Če daješ, dobiš!«
Varovancem smo obljubili, da jih naslednje 
leto zopet obišče Miklavževa skupina.
Vas Hrovača, slavnostno ossvetljena, tiha 
in spokojna, pričakuje prihod Miklavža. Ob 
odru gori ogenj, v železem kotlu vre voda, 
sliši se glasba pričakovanja. Ljudje se skupaj 
z otroki v naročju zbirajo pod stoletno vaško 
lipo. V zraku je pričakovanje, sem ter tja 
priteče črn parkelj, kar se prikaže sv.Miklavž 
z angeli. 

Nastane skrinostna tišina, tih vzdih 
pričakovanja, v daljavi se zasliši glas, ki 
naznanja skrivnostni prihod. Skrivnostni glas 
pove: »Prihaja sv. Miklavž, da vas obdari, 
osreči ter spomni na dobroto.« 

so besede presednika vaškega etnološkega 
društva Hrovača. Nič posebnega! Pa vendar 
se človek vpraša, kaj pravzaprav pomenijo. 
Mar: podkupnino, kupovanje socialnega 
miru, ljubezni, sreče, zdravja …
Nič od tega! Ljudje smo pač različni v 
svojih željah in hrepenenju, smo preprosto 
drugačni!
To dobro vedo trije dobri decembrski možje: 
sv. Miklavž, Božiček in dedek Mraz. 
Že več let zapored v Hrovači 
organiziramo javno prireditev, 
obisk sv. Miklavža s svojo 
družino. Letos je bilo še pose-
bej svečano. Odločili smo se, 
da že drugič obiščemo dom 
starejših občanov v Ribnici. 
V skupini Miklavža, angelov 
in perkeljnov ter sv. Antona 
smo ob pomoči in povabilu 
delavcev v domu dve uri odpi-
rali vrata obiska želnih sta-
rostnikov. Bil je res pristen in 
preprost obisk. Skupina jim je 
zaželela vse najboljše v letu, 
ki prihaja. V očeh starostnikov 
je odsevalo: Hvala, da ste se 
spomnili tudi na nas. Starejša 
86-letna gospa je dejala: »Še 
nikoli v življenju nisem doživela, 
da bi mi Miklavž stisnil roko, 
dal darilo in prijazno besedo.« 
Verjemite, ni bila edina. 
Miklavževo skupino so zaposleni v domu zelo 
lepo sprejeli. Skupaj smo posedeli v avli te 
imenitne stavbe. Še poseben vtis smo naredi-
li na obiskovalce iz mnogih krajev Slovenije. 

Otroci s starši stopajo na oder, zapojejo 
pesm, povedo ime, zmolijo molitev, izrečejo 
željo … Res, lepo je gledati te srečne obraze, 
ki s stresočim se glasom obljujajo, da se 
bodo poboljšali. Parkeljni občasno zarenčijo 
in nakažejo svoj hudobni značaj. Grbasti 
sv. Anton pa s svojo najavo nagovarja ljudi, 
naj bodo dobri in radodarni. Ob vaškem 
vodnjaku, ob kuhanem vinu in šilcu žganja 
pa odrasli otroci obujamo spomine na 
mladost.
Miklavževa skupina obišče Škrabčev skedenj. 
Tu je dobrodelna organizacija »Rdeča žoga« 
obdarila otroke, katerih starših si ne morejo 
privoščiti dragih daril. Da, tudi taki smo 

na tem svetu obilja! Miklavž še s 
posebnim zanosom sega po darilih in 
jih daje hvaležnim otrokom. Angelčki 
segajo v koš in ponujajo dobrote 
tem nič krivim otrokom. Hvala dobrim 
darovalcem, ki niso pozabili na te 
otroke, ki sicer ne bi doživeli tega 
mističnega večera.
Vas se počasi vrača v svojo vsakdan-
jost. Utihne glasba, ljudje se razidejo, 
ogenj ob odru ugaša, luči pa svetijo, 
saj naznanjo, da prihja noč, v kateri 
bo sv. Miklavž obdaril in vlil moči vsem 
ljudem. Udeleženci miklavževanja 
v Hrovači se vrnejo v vsakdanjost. 
Vaški kuharji so skuhali večerjo za 
okrepčilo po uspešnem dogodku. 
Vaščani si zadovoljno manejo roke, 
saj je bil obisk zelo velik. Miklavž 

še zadnjič obdari vse, ki so 
omogočili ta veseli dogodek ... 
Pa smo zopet na začetku! 
»Če daš, dobiš.« Mar nismo vsi 

otroci, ki dajemo in pričakujemo!?

Franc Petek, VEDT Hrovača
Foto AP

Angelčke smo posneli, ko so čakali na Miklavža, da ga pospremijo med 
otroke

MIKLAVŽ V DOLENJIH LAZIH
V letu 2010 VETER do svojih prostorov

Društvo VETER Breg je že četrtič 
pripravilo miklavževanje. Prvi 
dve leti so ga pripravili kar 
pri kapelici sv. Ane na Bregu, 
nato pa so zaradi nepred-
vidljivih vremenskih razmer sv. 
Miklavža in otroke povabili kar 
v gasilski dom v Dolenjih Lazih.

Sicer pa je društvo že tradicionalno okrasilo 
jelko pri kapelici na Bregu, pred božičem 
pa postavijo tam tudi jaslice. V času med 
božičem in novim letom na domovih 
obiščejo vaščane nad 80 let in invalide, s 
priložnostnimi darilci jih tudi obdarujejo. 

»Na miklavževanje smo povabili otroke vseh 
starosti iz vasi in naselij Breg, Hrastje, Grič 
in Dolenji Lazi. Odzvalo se je preko 40 
otrok oziroma njihovih staršev. Naša članica 
Danica Cvar, ki skrbi za ta dogodek, vsako 
leto pripravi tudi krajši program,« je pripove-
doval Andrej Klun, podpredsednik društva 
VETER.

Načrte pa kujejo tudi že vnaprej. Za mesec 
januar pripravljajo drugo šaharijado, za 
katero upajo, da bo postala tradicionalna. 
Letošnje leto se je kot gost ob poslancu 

Jožetu Tanku šaharijade udeležil tudi 
ribniški župan Jože Levstek, ki je za 
2010 obljubil, da bo tudi tekmoval. 
V januarju jih čaka še občni zbor, ko 
bodo volili nove organe društva ter 
začrtali delo za naslednje dveletno 
obdobje. Ena izmed prioritet bo goto-
vo postavitev kozolca sredi vasi Breg. 
»To bo kozolec za vaške potrebe, kjer 
se bomo srečevali, snovali načrte, 
pripravljali prireditve in še kaj. Zelo 
veseli smo, da smo nedavno tega 
za naš ‘dom’ dobili vsa dovoljenja. 
Želimo si, da bo do maja, do brških 
dnevov, kozolec že postavljen,« je 
dejal podpredsednik Klun. Skupen 

prostor prav gotovo vas in dogajanje še bolj 
poveže. Na to in na nove moči s smelimi ide-
jami po volitvah januarja 2010 pa računajo 
tudi člani društva.

Zdenka Mihelič, foto Janez Levstek
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Svetovalno 
središče v Ribnici

Zahteve sodobnega življenja nas iz dneva 
v dan postavljajo pred izzive, ki zahtevajo 
nenehno pridobivanje in izpopolnjevanje 
znanja, da bi lahko polno in ustvarjalno 
delovali v osebnem, poklicnem ter tudi 
družabnem življenju.
Morda se premalokrat zavemo, da imamo 
pravico do učenja. Evropski socialni 
sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport 
financirata projekt Vseživljenjskega 
učenja Dolenjske, ki zagotavlja preprost 
dostop do kakovostnega informiranja in 
svetovanja o učnih možnostih, namen-
jenih odraslim. V namen pomoči o 
različnih možnostih izobraževanja, učenja 
ter sprejemanja odločitev ustreznih in 
natančnih informacij, nasvetov ipd. 
je v okviru dejavnosti vseživljenjskega 
izobraževanja po novem tudi v Kočevju 
in Ribnici na voljo svetovalno središče za 
izobraževanje odraslih.
V svetovalnem središču nudijo informaci-
je o možnostih izobraževanja za poklic, 
strokovno izpopolnjevanje, informacije 
o vpisnih pogojih v različne programe, 
o možnostih prehajanja med programi, 
trajanju izobraževanja, načinih prever-
janja znanja; učni pomoči, možnostih 
za nadaljnje izobraževanje ... Svetujejo 
pri odločanju o izbiri primernega 
izobraževanja, pri premagovanju učnih in 
drugih težav, povezanih z izobraževanjem; 
o načrtovanju in spremljanju le-tega.
Kje takšno pomoč oz. svetovanje iskati? 
Pri koordinatorki projekta Mileni Petek . 
V Kočevju ob ponedeljkih med 14. in 18. 
uro v prostorih Ljudske univerze, v Ribnici 
pa v prostorih Miklove hiše, in sicer vsak 
petek med 11. in 15. uro. Telefonska 
številka: 01/89-38-272 in elektronski 
naslov: milena.petek@lu-kocevje.si.
Vse aktivnosti so brezplačne, saj so sve-
tovalna središča del že zgoraj omen-
jenega projekta Centra vseživljenjskega 
učenja Dolenjske, ki ga financirata 
Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za 
šolstvo in šport.

Turistični prelet leta iz 
perspektive 
TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA RIBNICA

Turistično društvo Ribnica je tudi v letošnjem 
letu organiziralo tradicionalni sejem suhe 
robe in lončarstva, ki se ga je udeležilo 
okrog 420 prodajalcev, od tega 42 izdelov-
alcev suhe robe in lončarstva. 

Letos je bilo za sejem še posebno veliko 
zanimanje, poleg prodajalcev, ki že leta 
sodelujejo, so se predstavila še turistična 
društva iz vse Slovenije, zavod Moja soseska 
s projektom Varujmo okolje – naloga vseh in 
vsakogar, razni zeliščarji, zavarovalnice, izva-
jalci za gradnjo in urejanje stavb, starinarji. 

KO PADE NOČ NA DEŽELO 
SEVERNIH JELENOV
V predavalnici Miklove hiše smo 4. decem-
bra prisluhnili potopisnemu predavanju 
Cvetka Staniše, ki nas je v besedi in sliki 
popeljal v deželo fjordov, trolov, Vikingov in 
vilinskih bitij. 
Polna predavalnica ribniške knjižnice je pris-
luhnila zanimivi predstavitvi potovanja na 
Laponsko. 
Cvetko Staniša ter Aleksandra Frank Staniša 
sta se 23. oktobra z avtodomom podala na 
več kot 9000 km dolgo potovanje, družbo 
pa jima je delal pes Lino. V 24 dnevih sta 
obiskala 6 držav, kjer govorijo 5 različnih 
jezikov in imajo 4 denarne enote. Ob 
množici fotografij in zanimivi pripovedi smo 
spoznali številna skandinavska mesta, vasi 
ter naravne in kulturne znamenitosti, ki nam 
jih ponuja daljni Sever. Ob njunem obisku je 
mesto Slagelse, ki leži na vzhodu Danske, 
gostilo »Kniplemeessen« – čipkarski sejem. 
Na njem so se s svojimi izdelki predstavile 
tudi članice Turističnega športnega društva 
Kostel, med njimi tudi gospa Aleksandra 
Frank Staniša. In to zelo uspešno, saj je 
Darka Krkovič, tudi prisotna na predstavitvi, 
za svoj izdelek dobila nagrado. Pot ju je 
vodila skozi različna mesta ter po številnih 
avtocestah, kjer sta na urejenih in zelo čistih 
počivališčih dobila zanimive informacije o 
krajih, v katerih sta bila. Na Švedskem sta 
si med drugim ogledala tudi mesto Lund, 
ki leži na jugu države v provinci Scania. 
Domačinka s psom ju je prijazno popeljala 
po mestu. Ogledala sta si katedralo s kripto 
– podzemnim prostorom, kjer lahko tudi še 
danes vidimo sarkofag, stebre pa krasijo 
kipi deklet. Še posebej zanimive so skulp-
ture z motivi deklet, oblečenih v vikinška 
oblačila. Pot pa ju je vodila tudi v mesto 
Hamar v provinci Hedmarken. Tu sta si 
želela ogledati vikinško ladjo, a se jima želja 
ni uresničila, sta si pa lahko ogledala olimpi-
jsko Ledeno dvorano, leta 1994 prizorišče 
olimpijskih iger, ki jih je gostil Lillehammer. 
V njej je potekalo hitrostno drsanje. V bližini 
mesta Hamar, natančneje v kraju Loiten, sta 
si ogledala tudi ročno izdelovalnico sveč, 
največjo na Norveškem. Tu izdelujejo sveče 
najrazličnejših oblik, kot so tulipani, bonboni, 
jagode, tudi v obliki trolov, značilnih bitij za to 
deželo severa. Poleg kratkega dne, snega in 
severnih jelenov ob poti, pa ju je opomnil, da 
se nahajata na skrajnem severu Evrope, tudi 
spomenik Polarirkelen, znano obeležje ob 
vstopu v polarno območje. 
Ob še veliko zanimivostih, komentiranih 
slikah, smo lahko ob skorajda 2-urnem pre-
davanju spoznavali dežele severnega pola 
– Skandinavije, ki v sebi nosijo svoj čar in 
svoje lepote.  

KRISTJAN KOZINA

»Polarsirkelen«, spomenik ob vstopu v 
polarno območje. (foto Cvetko Staniša)

Društvo Joga v 
vsakdanjem življenju 

Ribnica vas vabi v januarju v 
poslovno stavbo na Riku 
- Vsak četrtek ob 19.30 k redni 
začetni vadbi joge 
Se želite dobro razgibati, obenem 
še sprostiti, znebiti stresa, bolečin 
in še marsikaterih sodobnih 
zdravstvenih težav?
-  V soboto,  9. januarja, ob 17.00 
se sprostite, razgibajte in nasme-
jte   z nadaljevalno smejalno jogo 
pod vodstvom Darinke Suljević.
Prijavite se po telefonu: 041 316 
989 ali 041 397 789. 
-  V petek, 22. januarja ob 19.00 
vabljeni na predavanje z delavni-
co  Darinke Suljević Zaznavanje 
in pridobivanje energije.

Turistično društvo 
Grmada 

želi v prihajajočem letu 2010 
vsem svojim članom, krajanom, 

sodelavcem, sponzorjem, 
donatorjem, prijateljem in vsem, 
ki radi obiskujete našo Grmado, 
veliko zdravja, sreče, uspehov in 

jasen pogled z našega hriba. 
Naj vas v prihodnjem letu 
navdihuje misel, da je čas 

prazen prostor, ki ga izpolnijo 
šele dogodki, misli in občutja.
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Nova razglednica Ribniške 
doline
Na slovesnosti v knjižnici Miklova hiša razglasili zmagovalca 
Fotonatečaja TIC Ribnica.

Srednja šola Kočevje je predstavila lesarsko 
izobraževanje ter prodajala svoje izdelke, 
istočasno pa je potekalo še informiranje o 
možnosti višješolskega izobraževanja v pro-
gramu lesarski inženir.
V otvoritveni povorki in osrednji prireditvi v 
Gradu pod naslovom »Potep po Ribnici« 
so sodelovala razna kulturna društva, nar-
odno-zabavni ansambli ter ljudske pevke. 
Predstavili sta  se še godba iz Medvod ter 
Društvo mažoret in plesalcev iz Ribnice. 
Veliko sredstev in dela je bilo vloženo v 
promocijo sejma, medijsko je bila pokrita 
skoraj vsa Slovenija, poleg jumbo plakatov, 
zloženke in  oglaševanje na 8 radijskih 
postajah smo sodelovali skupaj z županom, 
predstavnikom OOZ Ribnica ter  Francem 
Jakličem  v oddaji Dobro jutro, Slovenija, 
ki je potekala iz naših prostorov v živo. 
Ves trud nam je bil  bogato poplačan, saj 
ocenjujemo, da se je sejma udeležilo okrog 
40.000 ljudi.

še kakšna druga umetniška plat, so poskrbeli 
učenci Glasbene šole Ribnica Nik Rus s 
kitaro ter Žiga Oberstar in Gal Zabukovec s 
harmoniko. 
V obrazložitvi prve nagrade v kategoriji Skriti 
kotički, ki jo je osvojil Tilen Nosan s fotografijo 
Grmada, je zapisano, da jo odlikujejo »spo-
kojnost, mir, preplet neokrnjene narave in 
kulturne krajine, odete v belo odejo«.
Prvo nagrado v kategoriji Nova razglednica 
Ribniške doline pa je osvojila Sara Oražem 
s fotografijo Vez življenja, na kateri je podoba 
francoskega mostu z malo drugačne perspe-
ktive, močan pa je kontrast med svetlobo in 
temo, ter med nebom in zemljo.
Nagrajenca sta prejela denarno nagrado v 
vrednosti 100 EUR, vsi razstavljajoči pa popust 
za fotografski tečaj v sklopu likovne šole, ki bo 
predvidoma v marcu naslednje leto. 
Vsi ostali pa ste najlepše povabljeni na ogled 
razstave najboljših fotografij v Knjižnico 
Miklove hiše.

Primož Tanko

»Na natečaj, ki ga je v maju razpisal TIC in 
je imel poglavitni namen pridobiti gradivo 
za novo razglednico Ribniške doline, se je 
odzvalo 9 avtorjev, ki so poslali skupno 115 
fotografij,« je povedala Helena Vičič, vodja 
TIC-a. Nad odzivom so precej presenečeni, 
ker je natečaj potekal prvič, prispelo pa je 
veliko dobrih fotografij. 
Natečaj je določal dve kategoriji. Prva Nova 
razglednica ribniške doline, druga, da ne bi bil 
v središču samo trg, pa Skriti kotički. Mnogo 
je bilo fotografij, ki niso bile razvrščene, zato 
so se pri tistih odločili za nevtralno presojo. Pri 
ocenjevanju sta sodelovala dva fotografa, Aleš 
Debeljak in pa Boris Gaberščik, sicer stalni 
sodelavec galerije Photon. Napravili so selek-
cijo, ki je tudi prikazana na razstavi. Izmed njih 
so bile kot posebej dobre izpostavljene nekat-
ere fotografije Janeza Pelca, Sare Oražem, 
Kristjana in Aleksandra Kozina, Mateje Vesel, 
Nicole Schmidt in Tilna Nosana. 
Uvodne besede je zastavil župan Jože Levstek, 
ki se je nekoliko nostalgično spominjal časov 
klasičnega filmskega traku, obenem pa poh-
valil sodelujoče. Da pa ne bi bila prikrajšana 

Prvo nagrado v kategoriji Nova razgled-
nica je osvojila Sara Oražem s podobo 
francoskega mostu

Tilen Nosan je prejel prvo nagrado v 
kategoriji Skriti kotički s fotografijo 
Grmade

Poleg sejma smo se odločilo, da organizira-
mo Grajske večere. 
Ob petkih zvečer se je v mesecu juliju in 
avgustu zvrstilo osem kulturnih prireditev, ki 
jih je obiskalo preko 4000 ljudi. 
Namen teh večerov je bil obuditi kulturno 
dogajanje v poletnem počitniškem času in 
ponuditi ljudem čimbolj raznolike prireditve. 
V program so bile vključene domače in tuje 
skupine, ki so pripravile gledališke pred-
stave, koncert klasične glasbe in narodno 
- zabavne večere. Odziv obiskovalcev je bil 
v celoti pozitiven, zato bomo s tem  nadalje-
vali tudi v naslednjih letih. Vse stroške, ki 
so nastali z organizacijo prireditev, je krilo 
Turistično društvo Ribnica.
Organizirali smo tudi predstavitev mono-
komedije Jamski človek. Predstava je zelo 
lepo uspela, saj je bila dvorana Ideal centra 
razprodana.
Turistično društvo Ribnica je poskrbelo tudi 
za okraševanje in ureditev mesta: na grajskih 

mostovih so bila posajena cvetlična kori-
ta, v Parku kulturnikov pa cvetlični nasadi. 
Poskrbeli smo tudi za obnovitev novoletne 
krasitve mestnega jedra.

Društvo sodeluje  tudi z drugimi kulturnimi 
in ostalimi društvi iz Občine Ribnica ter jim 
tudi finančno pomaga. Ves prisluženi denar 
od sejma se tako vrača v razvoj okolja in 
kulture.

Naše programe je v letu 2009 delno sofi-
nancirala tudi Občina Ribnica , ki nam je 
dodelila 1.472 EUR  na podlagi javnega raz-
pisa o sofinanciranju programov na področju 
turizma. Za to se ji lepo zahvaljujemo.
Več o Turističnem društvu Ribnica pa si 
lahko ogledate na naši spletni strani www.
turisticno-drusto-ribnica.net.

Predsednik društva Jože Zakrajšek



POSLANČEVA ZAPISNICA: Ali imamo res vsi podobne cilje?
           Piše: poslanec SDS Jože Tanko

LETO SE JE ZAVRTELO
Leto se izteka in v mislih se obračam nazaj. 
Sprašujem se, kako uspešno je bilo za 
Ribnico in kaj se je v letu spremenilo. Na 
političnem parketu Ribnice je nastala nova 
stranka Zares in naša največja 
pomanjkljivost naj bi bila ravno 
prevelika aktivnost. Naj se sliši 
še tako absurdno, pa je ven-
dar takšne komentarje slišati. 
Vtikamo se v stvari, kamor ne bi 
bilo potrebno, zatrjujejo nekat-
eri. Zato naj osvežim spomin, 
kam je naša stranka »pomolila« 
svoj nos. 
Opozorili smo na nepravilnosti 
glede podajanja javnih infor-
macij na spletni strani Ribnice. 
Te so po zakonu določene in 
bi morale biti na razpolago vsakomur med 
nami. Navkljub javnemu pozivu in dobrona-
mernemu opozorilu se ni spremenilo nič. 
Spletna stran je namenjena sama sebi in 
tistim, ki si želijo vedeti nekaj o možnostih 
preživljanja prostega časa. S temi informaci-
jami ni sicer nič narobe, bi pa bolj sodile v 
pristojnost Turističnega društva Ribnica. 
Opažali smo vrzeli v prostorskem načrtu, pa 
smo bili namesto diskurza deležni nizkot-
nega napada. Zanimivo je to, da so tokrat 

le uporabili svojo spletno stran. Seveda 
smo na obtožbe argumentirano odgovorili 
in pričakovali, da bo naš odgovor objavljen 
na občinski spletni strani, a od tega ni 

bilo nič. Če so menili, da so 
bile naše navedbe napačne, 
potem ne vidim ovir za objavo 
replike, sedaj pa se mi pora-
jajo dvomi o njihovih argumen-
tih. Želimo si, da bi spletno 
stran občine uporabili večkrat, 
vendar za kakšne bolj koristne 
komentarje in informacije. Še 
do danes niso javno objavili 
razlogov za umik prostorskega 
načrta iz nadaljnje obravnave, 
za kar menim, da zanima širšo 
javnost, ne le pripadnikov 

Zaresa. 
Tudi o turizmu smo nekaj povedali, pa bomo 
danes še nekaj. V prednovoletnem času se 
ljudje radi poveselimo in družimo s prijatelji. 
Za večjo prazničnost poskrbi tudi okrasitev 
krajev in prednovoletno vzdušje. Ribnica žal 
tega ne premore veliko. V deželi lesa, na kar 
večkrat opozarja tudi naše lokalno vodstvo, 
očitno ne premoremo enega drevesa, ki bi 
ga lahko postavili v središče mesta in ga 
okrasili. Prepričana sem, da bi nam otroci in 

dijaki pri okraševanju z veseljem pomagali, 
občina pa naj bi poskrbela za razsvetljavo. 
Vem, da smo v dobi recesije in da denarja 
za razkošje ni. Se pa sprašujem, ali ga tudi 
v dobi »debelih krav« ni bilo, da je Ribnica 
še danes tako skromno okrašena? Hkrati 
bi lahko na parkirišču pred Miklovo hišo ob 
sobotah v adventu organizirali prednovo-
letni bazar. Turistično društvo bi posodilo 
stojnice, saj jih v tem času ne potrebujejo, 
in občani bi ponujali svoje izdelke za darila, 
različne medene dobrote in piškote ter kuha-
no vino, otroci pa izdelali novoletne okraske. 
Sedaj jih ponujajo v preddverju osnovne 
šole, kamor ne zahaja veliko ljudi. Menim, 
da je potrebno le malo občinske volje za 
dobro razpoloženje in da po naravi Ribničani 
nismo tako zahtevni, si pa zaslužimo kaj več, 
kot smo dobili. 
Naj za konec povem, da bomo še naprej 
Zares aktivni, opozarjali bomo na probleme 
in si upali imeti ideje. Z vašo pomočjo jih 
mogoče nekoč tudi udejanjimo. Želimo vam 
lepe praznike v krogu družine in prijateljev in 
naj praznični čas prinese notranji mir. Srečno 
v novem letu vam želi stranka Zares.

Andreja Škrabec, predsednica OO Zares 
Ribnica, info@ribnica.si, 041 641 302

30

V
 
P
O

L
I
T
I
Č
N
I
H

 
K
R
O

G
I
H

Zadnje tedne, po sprejemu državnega 
proračuna,  smo bili priča številnim izjavam, 
zakaj so bili predlogi dopolnil (amandmajev), 
ki sem jih vložil k proračunoma za leti 2010 
in 2011 nepotrebni. Predvsem poslanec in 
župan Kočevja Veber se je zelo 
potrudil, da je v vseh lokalno 
pomembnih medijih razlagal, 
zakaj bi bil dodatni denar za 
investicije  v ceste, železnico 
in rudniško jezero Kočevju, 
Ribnici in vsem ostalim krajem 
nepotreben. V breme in ne v 
korist.
Zanimivo je, da mene, ki sem 
bil predlagatelj teh dopolnil, v 
vsem tem času ni prav nihče 
nič vprašal. Kot da nikogar 
ne zanimajo razlogi, pomen, 
potrebe, perspektiva in kakšne 
druge podrobnosti. Pa čeprav bi to prav 
gotovo sodilo k objektivnemu in celovitemu 
poročanju in obveščanju javnosti. 
Izkoriščam to rubriko, da v nekaj besedah 
razloge za dopolnila vsaj malo pojasnim. 
Torej zakaj denar za progo v letih 2010 
in 2011? Prvič zato, ker je vlada za ravno 
tolikšen znesek, kot sem ga predlagal za 
leto 2010, zmanjšala postavko za obnovo 
odseka od Grosuplja do Ortneka za leto 
2010. In drugič zato, ker za leto 2011 sploh 
ni predvideno nobenih sredstev za nad-
aljevanje obnove proge do Kočevja. Ker za 
drugo fazo sploh ni denarja v proračunu. 

Kar pomeni, da je govorjenje o spodobnem 
in varnem potniškem in tovornem ter sodob-
nim standardom prilagojenem železniškem 
prometu le fraza, ki jo uporabljajo takrat, 
ko zmanjka idej. In tretjič, ker bi z uvedbo 

potniškega prometa najbrž 
tudi delno razbremenili jutran-
jo in popoldansko konico na 
Škofljici.
Obvoznica Škofljica je naša 
bolečina. Aprila 2004 je bila z 
amandmajem SDS sploh prvič 
zavedena v  državne načrte in 
to v nacionalni program izgrad-
nje avtocest - kot vse ostale 
razvojne osi. Žal ga je le nekaj 
mesecev kasneje Ropova vlada 
izločila z Naturo 2000. Najbrž 
iz razočaranja, ker ga ni pred-
lagal pravi poslanec. Tedanji 

člani koalicije iz LDS in SD bi se zagotovo 
lahko izognili tej blokadi. Če so tedaj izločili 
planoto Vremščica zaradi vetrnic, bi lahko 
tudi 20-metrski pas za obvoznico Škofljica. 
Je pa potrebno dodati, da imajo pomembno 
vlogo pri umestitvi trase obvoznice v prostor 
poleg naravovarstvenikov in kulturovarstve-
nikov tudi Občina Škofljica in njeni prebival-
ci. Navsezadnje mora občina traso umestiti 
v svoj prostorski plan. Predlagana dodatna 
sredstva so potrebna za izpeljavo postopkov 
umeščanja trase, komasacij, odkupov, zava-
rovanja naravne in kulturne dediščine... 
Odsek - obvoz Stari Log je nedokončan že 

3 desetletlja. Ali celo več. Nihče v tem času 
ni predlagal, da bi se karkoli premaknilo. Po 
letu 1996, ko ima kočevski okraj poslanca, 
ni bilo zaznati nobene razprave niti predloga 
v DZ. Če želimo, da se delo na projektu 
začne, ga je potrebno umestiti v proračun 
in v načrte razvojnih programov države. Saj 
gre za državno cesto. Trasa je že nakazana, 
potrebno je začeti s prostorskimi in projekt-
nimi aktivnostmi ter z odkupi zemljišč. Nujna 
pa je umestitev v proračun, ker država za 
ceste nima črnih fondov. Ne da bi vedel.
Kočevsko jezero pa je neizkoriščen poten-
cial že vrsto let. Ni pomembno samo za 
Kočevje, ampak za širšo okolico, ker bi se 
dalo nanj navezati in precej bolje tržiti druge 
potenciale, npr. bogato naravno in kulturno 
dediščino, izboljšali bi športno in druge 
ponudbe, itd. Vsekakor gre za odlično razvo-
jno priložnost, ki bi jo bilo potrebno umestiti, 
ne samo v okoljski, ampak tudi v gospodar-
ski, kulturni in še kakšen drugi del državnega 
proračuna.
Premalo so le besede. Potrebno je nekaj 
storiti. Včasih je že dovolj, da pritisneš tipko 
ZA in morda pridobiš še podporo poslan-
ca, ki sedi zraven. To je najmanj, kar bi 
pričakoval.  
Najbrž pa ni ravno obetajoče, da se na kore-
ktne in potrebne predloge za naše okolje 
zlije toliko nepotrebnega (političnega) sos-
edskega gneva. Sploh, če je nedvoumno, da 
to, kar je predlagano, potrebujemo.



Vsem občanom 
želimo 

blagoslovljene  
božične praznike. 
V novem letu naj 

služi vam zdravje, 
da bi lahko v 

miru živeli, da  
bi se radi imeli, 
bili vedno veseli 
in tudi vsi delo 

imeli.

Občinski odbor  NSi
Ribnica

Bliža se nam novo leto in prav je, da poteg-
nemo črto in tako kot vsak dober gospo-
dar, tako tudi politične stranke pogledamo, 
kaj je bilo v preteklem letu storjeno in 
kaj ne. V OO SLS Ribnica že dalj časa 
opozarjamo na probleme, s katerimi se 
občani srečujemo okoli Komunalnega pod-
jetja Ribnica. Komunala je po našem mnen-
ju neučinkovita, predvsem pa nima ustrezne 
razvojne vizije. Moti nas, da v občini še 
vedno nimamo urejenih ekoloških otokov za 
ločeno zbiranje odpadkov. Žalosti nas tudi 
dejstvo, da občina Ribnica ni uspela zago-
toviti podaljšanje obratovalnega dovoljenja 
odlagališča na Mali gori,  v katerega je 
občina Ribnica v preteklosti vlagala ogrom-
no denarja. Zavedati se moramo, da bomo 
Ribničani v prihodnje zaradi neučinkovitega 
vodenja občine morali plačevali mnogo 
višje položnice za odvoz smeti, kar pomeni 
še dodatno obremenitev za ljudi, ki jih je 
gospodarska kriza že tako spravila na rob 
preživetja. 
Še vedno nismo opazili vidnejšega napredka 
pri reševanju okoljske problematike v zvezi s 

čistilno napravo v Goriči vasi, ki 
jo upravlja Komunala Ribnica. 
Kot že veste, se je v zadnjem 
obdobju na področju struge 
Bistrice, ki gre skozi Goričo 
vas, zgodil večkratni pogin rib 
kot posledica preobremenjen-
osti čistilne naprave.
V OO SLS Ribnica opozarjamo, 
da Občina Ribnica vsepovprek 
razprodaja svoje premoženje 
tudi v času nepremičninske 
krize, ko so cene nepremičnin 
drastično padle. To nego-
spodarno ravnanje občine obsojamo, saj 
bi lahko občina že čez leto dni za iste 
nepremičnine iztržila mnogo več. Menimo 
tudi, da bi občina v tem času morala names-
to prodaje nepremičnine, ki so za razvoj 
občine strateškega pomena.
V prejšnji številki Rešeta bralcem žal še 
nismo mogli podati rezultatov srečanja v zvezi 
s cestno problematiko Ljubljana-Ribnica-
Petrina, ki ga je organizirala Nova generacija 
SLS, podmladek Slovenske ljudske stranke. 

SKRB ZA OKOLJE V RIBNICI ŠE 
VEDNO NA NIZKI RAVNI

V RUBRIKI 'V POLITIČNIH 
KROGIH' ČLANKI NE 
ODRAŽAJO MNENJA 

POSAMEZNIH POLITIČNIH 
STRANK, TEMVEČ GRE 

ZA KOMENTARJE.

Srečanja so se udeležili župani občin od 
Škofljice do Kostela oz. njihovi predstavniki. 
Najprej bi pohvalil zelo dobro udeležbo, 
grajati pa moramo, da se kljub našim pov-
abilom pristojni ministri niso odzvali, kljub 
temu pa smo z župani dosegli dogovor, ki 

ga do sedaj še ni bilo. Dosegli 
smo poenotenje vseh županov 
glede načina reševanja pereče 
cestne povezave. Dogovorili 
smo se tudi, da se vsi pred-
stavniki občin iz omenjenega 
področja že januarja na Škofljici 
sestanejo skupaj s predsed-
nikom vlade RS ter pristojnimi 
ministrstvi. Kolikor januarja ne 
bo prišlo do jasnega signala 
s strani vlade RS o želji po 
rešitvi omenjene problematike, 
bomo v SLS skupaj z občinami 

organizirali državljansko nepokorščino, kajti 
na status drugorazrednih državljanov eno-
stavno ne moremo pristati.

Na koncu bi vsem občankam in občanom 
občine Ribnica v imenu Občinskega odbora 
Slovenske ljudske stranke Ribnica zaželel 
vesele božične praznike ter kar se da srečno, 
uspešno, izzivov in zdravja polno leto 2010.

Predsednik OO SLS Ribnica Luka Ilc
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Čas miru, čas uspeha, čas pričakovanja, čas 
premagovanja naj vas spremlja v v letu 2010.

Jože Tanko 
Poslanec SDS

Spoštovani ob�ani in ob�anke, 
 

želimo vam prijetne prazni�ne dni in 
veliko zdravja, sre�e ter osebnega 

zadovoljstva v letu 2010. 

 
Liberalna demokracija Slovenije 

 

Spoštovane občanke in občani,
Naj vam leto 2010 izpolni veliko 
želja in pričakovanj ter nam vsem 
prinese uspešno sodelovanje in lepe 
trenutke.

Vesele božično novoletne praznike 
in vse dobro v novem letu.

SDS Ribnica

VOŠČILA
VABILO - Vgradnja malih 
čistilnih naprav do 50 PE

Spoštovani občani in občanke,
vljudno Vas vabim 22. januarja 2010 ob 
19. uri v gasilski dom pri Sv. Gregorju 
na predstavitev možnosti sofinanciranja 
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav 
do 50 PE.
Poleg možnosti pridobitve nepovratnih 
sredstev bomo predstavili tudi zakonske 
obveze glede odvajanja in čiščenja komu-
nalnih odpadnih voda.
V sklopu predstavitve  bo  proizvajalec 
čistilnih naprav predstavil  delovanje malih 
čistilnih naprav, primernih za individualne 
hiše, in  odgovarjal na vaša vprašanja v 
zvezi z malimi čistilnimi napravami.
V mesecu februarju bomo organizirali 
podobno predstavitev tudi na Velikih 
Poljanah, o čemer vas bomo obvestili v 
januarski številki glasila Rešeto.
 Lepo vabljeni!       
                        
Vinko Levstek, podžupan
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OSNOVNOŠOLCI PRIŽGALI LUČKE 
PRAZNIČNEGA DECEMBRA

V okviru projekta Sožitje med generacijami so učenci Osnovne šole 
dr. Franceta Prešerna Ribnica in Podružnične osnovne šole Sušje 
skupaj s svojimi mentorji prinesli oskrbovancem Doma starejših 
občanov Ribnica pravo pomlad zimskih prazničnih običajev.

Oddelek podaljšanega bivanja 1. razreda 
ribniške osnovne šole, pod mentorstvom 
Tanje Merhar, je 23. novembra na zidove 
Doma starejših občanov naslikal čarobno 
zimsko idilo. Avlo doma so okrasili z risbi-
cami zimske pokrajine, snežaki in motivi, ki 
so jih lično naslikali otroci.
Prebivalci Doma so bili 4. decembra k ust-
varjalnosti povabljeni tudi sami. S pomočnico 
ravnatelja osnovne šole Niko Vrbinc Mihelič 
so na ustvarjalni delavnici izdelovali božično-
novoletne okraske iz slanega testa. Delavnice 
so se udeležili tisti, ki se kljub svojim letom 
počutijo dovolj čili in se raje prepustijo ust-
varjalnosti, kot pa da ždijo križem rok. Potem 
ko so pozorno poslušali navodila, so se pre-
dali delu in pokazali dobršno mero navdiha 
in spretnosti. 

Kmalu sta se jim pri delu pridružili tudi 
vodja doma Sergeja Mastnak in pomočnica 
ravnatelja osnovne šole Jana Petek 
Volčanšek. Sodelujoče roke je pomladila na 
novo odkrita umetelnost izdelovanja advent-
nih venčkov in drobnih božičnih dragotin, 
namenjenih okraševanju božično-novoletne 
jelke in prostorov. Vse bolj živahni prsti so 
z modelčki izrezovali testo, ga upogibali 
in spletali v pravljične podobe z mislimi, 
kako bodo z nastalimi posušenimi izdelki 
okrasili svoje sobe ali jih podarili vnučkom, 
ki bodo prišli k njim na obisk. Sodelujoči 

so na koncu mentorici delavnice zastavili le 
eno vprašanje … O tem, kdaj bodo prijetno 
druženje in delo lahko ponovili ...
Vrhunec druženja otrok s seniorji v Domu 
starejših občanov pa je prinesel ponedeljek, 
7. 12., ko so se božično-novoletne radosti 
stopnjevale v bogat etnološki kulturni pro-
gram. Skupaj z vsemi svojimi 40-imi učenci 
od 1. do 5. razreda ga je pripravila vodja 
podružnične osnovne šole Sušje Vida Arko. 
Pri trdem, a predanem delu, polnem ljubezni 
in pozornosti, pa sta ji pomagali tudi učiteljici 
Marija Lovšin in Maja Golež.
V mozaik zimske pravljice so učenci vpletli 
stare šege in običaje, ki so v skoraj uri doga-
janja, v pesmi, igri in dramatizaciji, prikazale 
čas prazničnega decembra od Miklavža do 
silvestrskega večera … 

Dogajanje je bilo za skoraj 70 občudovalcev 
še dragocenejše zato, ker je predstavljeno 
izviralo iz časa, ko so sami gulili šolske 
klopi.
S svojimi živimi nastopi, ob občuteni 
besedi Vide Arko, so otroci pokazali, da v 
časih predpraznične potrošniške mrzlice 
in kičastega okraševanja še vedno največ 
pomenijo pristen stisk rok, obisk, iskanje 
trenutkov notranje tišine in miru, topline, 
ki jo lahko delimo le s tistimi, ki jih imamo 
iskreno radi.
Toplino človeškosti jim je prinesel sveti 

pravljica o dvanajstih mesecih

Miklavž v pesmi pevskega zbora, ognjišče 
druženja prekrasno uprizorjena pravljica o 
dvanajstih mesecih, vso lepoto zime pesem 
Antona Martina Slomška … Mladost v srcih 
je prebudila uprizoritev zimskih radosti. 
Pričakovanje najlepšega so v duše nas-
elili Jožef in Marija ob prihodu v Betlehem, 
odhod k polnočnici in zborovsko petje 
Svete noči, blažene noči. Novo leto se je 
bližalo z blagoslovom konjev in pesmijo Moj 
očka ima konjička dva ter s tepežnim dnem 
ob prepevanju Kolednice ... Naposled so 
veselje silvestra, ko se ljudje poslavljajo od 
starega in si zaželijo srečo v novem letu, 
v prostor prinesli sodobna glasba in zvoki 
harmonik … In to je bil tudi čas za novoletna 
darila. Učenci so vsem stanovalcem podari-
li lične papirnate košarice z mandarinami 
in sladkarijami. A najslajši okus je ostal v 
srcih. V starejših ob podoživljanju praznične 
mladosti … V mlajših zaradi bučnega aplavza 
in hvaležnosti v očeh, ki jim je obljubljala, da 
zaradi svoje dobrote tudi oni nikdar ne bodo 
ostali sami … 

Tekst in foto Marinka Mate

VESELI DECEMBER PRI 
MRAVLJICAH

V skupini Mravljice se starši zavedajo, kako 
pomembno je sodelovanje z vrtcem. Na 
začetku šolskega leta so predlagali, da bi 
pripravili predstavo za otroke. Odločili so se 
za dramatizacijo  pravljice Mojca Pokrajculja. 
Razdelili so si vloge in že so se začele prip-
rave in veliko ustvarjalnih  vaj. 
10. december 2009 je bil dan, ko so se 
v nabito polnem skupnem prostoru Vrtca 
Ribnica predstavili otrokom, prijateljem 
in znancem. Obrazi otrok so bili resnično 
nepozabni, saj se jim ni niti sanjalo, da bodo 
na odru zagledali svoje starše.  Sledilo je 
še presenečenje s poštarjem in škratkom, 
ki sta Mojci prinesla cekin za novo hiško, 
otrokom pa pismo dobrih mož in darila, brez 
katerih v tem času ne gre. 
Še enkrat se želim zahvaliti vsem staršem, ki 
so bili pripravljeni sodelovati in si vzeti čas, 
da so pripravili lep, nepozaben decembrski 
večer. 

Vzgojiteljica Olga Grebenc
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OMOGOČIMO 
NAŠIM OTROKOM 
LEPŠI DANES

Šolski sklad temelji na zbiranju prostovoljnih 
prispevkov. Člani upravnega odbora, med 
katerimi so tudi predstavniki staršev, iščejo 
nove oblike, s katerimi bi za šolo pridobili 
dodatna finančna sredstva.
Dovolimo našim otrokom, da bi v svojih 
dušah ostali čim dlje mladi. Omogočimo 
jim, da bodo prišli do čim boljših učil in igral 
ter si pridobili veliko izkustvenega znanja 
na različnih taborih in šolah v naravi. Vsi 
vemo, da je znanje, pridobljeno preko igre 
in s praktičnim delom, globlje in trajnejše. 
Človeku, ki v življenje stopa s samozavestjo 
in znanjem, se življenje kar samo ponuja v 
pozitivni luči in odpirajo se mu nove poti. 
Že od nekdaj poznamo rek: Otroci so 
naše bogastvo. Vlagajmo vanje in jim s tem 
omogočajmo lepši danes in nato tudi lepši 
jutri. To jim bo dobra dota, ki bo osrečila tudi 
nas, ko bomo otroke spremljali na njihovi 
poti.
S položnicami, ki smo jih izdali v febru-
arju 2009, smo zbrali 1.332,00 EUR. Na 
ta račun smo prenesli tudi denar, ki je ostal 
od namenskih sredstev, v znesku 1.043,88 
EUR. Po sklepu upravnega odbora smo iz 
računa pokrivali prijavnino za tekmovanja 
DMFA (490,80 EUR) in stroške šole v naravi 
za socialno šibke otroke (309,04 EUR).
Trenutno stanje na računu šolskega sklada 
je 1.933,04 EUR. V začetku leta 2010 bomo 
staršem poslali položnice za prostovoljni 
prispevek in se s prošnjami obrnili na spon-
zorje.
Zbrani denar bomo namenili socialno 
šibkim učencem za udeležbo v obvezni šoli 
v naravi, za ogled gledaliških predstav in 
za ekskurzije ter za nakup knjig, s katerimi 
bomo nagradili nekatere učence ob koncu 
šolskega leta. Glede na količino zbranega 
denarja in glede na delo ter potrebe, ki se 
bodo pokazali skozi leto, pa upravni odbor 
daje pooblastilo ravnatelju, da črpa sredstva 
iz sklada za projekte, za katere meni, da so 
upravičeni.
Darovalce naprošamo, da s svojimi prisp-
evki omogočijo nakup nadstandardnih 
pripomočkov, igral, učil …
 Hvala vsem, ki se boste odzvali, darovali in 
na ta način pokazali pripadnost šoli ter doka-
zali, da vsi stremimo k istemu cilju. 

Pomočnica ravnatelja Nika Vrbinc Mihelič, 
prof.

OD SANJ DO URESNIČITVE 
CENTRA
20 let VDC in že načrti za nove prostore

Varstveno delovni center 
Ribnica letos praznuje dvaj-
setletnico delovanja. Iz klub-
ske dejavnosti se je razvil 
sodoben center. Varovancem 
poleg zaposlitve zagotavlja 
tudi številne prostočasne deja-
vnosti, v katerih lahko izra-
zijo svojo kulturno-umetniško 
ali športno nadarjenost.

Leta 1989 je v Ribnici začela delovati delavni-
ca s posebnimi pogoji, vanjo je bilo vključenih 
sedem oseb z motnjami v duševnem razvoju, 
prostor pa so imeli v pritličju bloka na nek-
danjem trgu Veljka Vlahovića v Ribnici. S 
pomočjo Zveze društev za pomoč duševno 
prizadetih SR Slovenije so delavnice delno 
opremili, organizacijsko pa jih je upravl-
jala OŠ Jože Petek Ribnica. Zgodovina piše 
svojo pot, ne vpraša, zakaj in kako, temveč 
priča o zagnanosti ljudi, ki so si vedno priza-
devali za boljši jutri. Začetki VDC Ribnica 
segajo v leto 1986, ko so na pobudo staršev 
društva Sožitje Ribnica in Centra za social-
no delo Ribnica februarja tistega leta začela 
s klubsko dejavnostjo. Vodili sta jo defek-
tologinji OŠ Jožeta Petka, delavnice za šest 
varovancev pa prirejali po eno uro vsakih 
štirinajst dni. Leta 1987 je klubska dejavnost 
pod vodstvom defektologinje Olge Černe 
potekala v OŠ Jožeta Petka. Ves čas pa si je 
Sožitje prizadevalo za prostore teh delavnic. 
Gostovali so po različnih lokacijah. Leta 
1993 je bilo v VDC že petnajst varovancev, 
pet iz Kočevja. 1993. je prešla enota pod 
upravljanje Centra za socialno delo Ribnica, 
od Zveze Sožitje pa so leta 1994 za prevoze 
varovancev dobili kombi. Februarja 1997 
se je VDC preselil v prenovljene prostore 

bivšega Rika. Leta 2000 je bilo v VDC-ju že 
24 odraslih oseb z motnjami v duševnem 
razvoju. Čeprav so zdaj prostori primerno 
opremljeni in omogočajo veliko dejavnosti, 
pa za varovance, ki prihajajo v VDC iz občin 
Ribnica, Kočevje ter Sodražica, skupaj tre-
nutno 33, postajajo prostori premajhni. Prav 
tako pa naj bi se podjetje, ki jim oddaja 
prostore, širilo. Želijo si novih prostorov, in 
sicer »načrt je, da se zgradi VDC zraven 
bivalne enote«, je dejal v svojem govoru Jože 
Košmrlj, predsednik društva Sožitje. VDC je 
s 1. januarjem 2006 z odločbo ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve prešel v 

upravljanje Centra za 
usposabljanje, delo 
in varstvo Dolfke 
Boštjančič Draga. 
Pri uspešni zgodbi 
VDC-ja so sode-
lovali številni ljudje, 
naj izpostavimo le 
nekatere: dolgoletni 
predsednik, pokojni 
Vinko Mate, večletna 
tajnica  Majda Vrh, 
prejšnji predsed-
nik Alojz Lovšin in 
drugi člani društva. 
»V Društvu Sožitje 
se bomo trudili, da 
bo sprejeta taka 
zakonodaja, da se 

bo stanje OMDR in staršev še izboljšalo,« 
je dejal Košmrlj. Direktorica Centra Draga 
Valerija Bužan je pohvalila ribniški VDC, »ki 
se ne zapira v  svoje prostore, ampak se 
aktivno vključuje v širši prostor«. Predsednik 
Sveta vlade RS za invalide Luj Šprohar je 
vesel nad centrom in ljudmi: »Ljudje so se 
tu razvili v nekaj trdnega, a tudi toplega, 
sočutnega. Na ministrstvu za zdravje sem 
vam vedno na razpolago.« VDC je razvil 
lastne programe, izdelujejo razne izdelke 
iz lesa in blaga, nameravajo pa se ukvarjati 
še z novimi stvarmi, med drugim tudi z 
zeliščarstvom in gojenjem gob. Idej stro-
kovnim delavcev v VDC-ju nikoli ne zmanjka, 
prav tako poskrbijo, da varovancem ni nikoli 
dolgčas, vodijo pa jih tudi na izlete po širni 
Sloveniji.
Na slovesni prireditvi 4. decembra v 
Športnem centru Ribnica so sodelova-
li mnogi nastopajoči, najlepše pa je bilo 
prisluhniti nastopom varovancem VDC-ja, 
ki so nam zapeli in zaigrali, nam pripo-
vedovali o nekdanjih časih in prijateljstvu, 
pa tudi zaplesali so. Dvorana ŠCR je z 
veseljem pospremila VDC v nova naslednja 
in, prepričani smo, uspešna leta.

Zdenka Mihelič, foto Marko Modrej

Ekipa varovancev na fotografiji je še posebej aktivna na kultur-
nem področju.



SKRB ZA STAREJŠE V NEMČIJI
II. del

Ogledali pa smo si tudi »Bielefeldski model«, ki 
ga izvajajo v mestu Bielefeld. Do tega modela je 
prišlo, ko je neko večje združenje, ki ima v lasti 
120.000 stanovanjskih enot, začelo opažati, 
da se iz neke moderne stolpnice izseljujejo 
starejši ljudje. Zadevo so raziskali in ugotovili, 
da so bili starejši v tej stolpnici zelo osamljeni. 
Na podlagi teh ugotovitev so v sodelovanju z 
mestno oblastjo izdelali projekt, ki poskuša biti 
prijazen do starejših meščanov. Ko stanovanjs-
ko združenje gradi nova stanovanja, jim mesto 
sofiinancira približno tretjino stroškov gradnje, 
če zgradijo tretjino varovanih stanovanj, in jim 
daje priporočila pri najemu kreditov pri bankah. 
Pogoj je, da so varovana stanovanja zgrajena 
po primernih standardih za invalide oz. starejše 
in da najemnina v teh stanovanjih ne preseže 
4,45 EUR na m2. V novem naselju zgradijo 
»kafetarnico« - to je prostor v velikosti dveh 
poprečnih stanovanj, v katerem imajo stanov-
alci naselja možnost za druženje, hranjenje in 
tudi za druge oblike pomoči. V »kafetarnici« je 
kuhinja s štedilnikom, obrnjenim v dnevni pros-
tor. Tudi tu gospodinja skupaj s stanovalci kuha 
in poprečno dnevno pripravi od 25 do 30 kosil. 
Je pa ta prostor tudi center, kamor kdorkoli iz 
stanovanja pokliče pomoč, si naroči hrano itd. 

Tu je neke vrste servisna točka, ki je stanoval-
cem na razpolago 24 ur. Vsako storitev, ki jo 
stanovalec naroči, tudi posebej plača. Obstaja 
tudi več izvajalcev pomoči in stanovalec sam 
izbira, koga bo poklical. Plačilo storitev je ure-
jeno podobno kot pri nas, in sicer: najprej krije 
stroške stanovalec sam s svojimi dohodki. Če ti 
ne zadoščajo, so mu dolžni pomagati svojci, če 
še ti tega ne zmorejo, ali je oseba samska, pa 
doplača razliko mesto oz. država. Taka oblika 
skrbi za starejše je bistveno cenejša kot dom-
sko varstvo, pa še veliko prijaznejša je.
V svojem stanovanju lahko stanovalec ostane 
do konca življenja. Pomoč je organizirana tako, 
da se mu ni potrebno seliti v dom za starejše. 
Tudi v starejših naseljih so v pritličju izpraznili 
dve stanovanji in v njih uredili »kafetarnico«. 
Tudi pri tem modelu igrajo veliko vlogo pro-
stovoljci. Ker smo si tako »kafetarnico« imeli 
možnost ogledati, smo se pogovarjali tudi s 
prostovoljci, ki so npr. prišli pripravit mize za 
zajtrk naslednjega dne. Pogovarjali  smo se z 
gospodinjo, ki je tudi v tem modelu pomembna 
oseba, in socialno delavko, ki vodi različne 
programe, tako za starejše kot za npr. mlade z 
ulice. Tako je »kafetarnica« res medgeneraci-
jsko središče, ki združuje starejše in mlajše. 

Tako središče deluje v krogu enega kilometra, 
kar pomeni, da je pomoč možna v nekaj minu-
tah.  V tem mestu imajo 22 takih centrov, v njih 
pa sodeluje 600 prostovoljcev. 
Verjetno se ob tem sprašujete, kako daleč 
smo še v Sloveniji do podobnega? Mnenja 
sem, da bi se obe obliki skrbi za starejše dali 
z malo dobre volje in malenkostnimi zakons-
kimi popravki vnesti tudi v naš prostor. Baje so 
nekatere občine že zainteresirane za gradnjo 
tako imenovanih domov za 3. in 4. generacijo. 
Predvsem je pomembno, da poskušamo v 
svojih glavah razmišljati, kaj bi sami potrebovali 
in želeli, ko bomo onemogli. Mogoče bo tako 
hitreje prišlo do prijaznejših ustanov. Toda, 
tudi v obstoječih domovih za starejše bi se 
dalo z malo reorganizacije marsikaj postoriti 
prav v stilu zgoraj omenjenih oblik skrbi za 
starejše. Občutek imam, da se pri nas veliko 
bolj »komplicira« kot v Evropi. Pri nas bi našli 
vse mogoče sanitarne pa tržne ovire in še kaj. 
Nemci so poudarili, da imajo stroge kontrole, 
vendar za nekatere stvari so se »dogovorili«, z 
željo, da bo njihovim državljanom lepše. Glede 
na dejstvo, da narašča populacija starejših, da 
jim zaradi prezaposlenosti mlajši ne morejo 
več nuditi ustrezne pomoči, je skrajni čas, 
da vsi skupaj razmišljamo, kaj storiti, da nas 
ne bo strah starosti in da ne iščemo spet le 
ovir, da to pri nas ni mogoče, ampak da le-te 
odstranjujemo.

mag. Majda Vrh
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NASLEDNJE LETO PA SE ZOPET 
VIDIMO
24 koncertov to leto in 13 gostovanj izven občine

Na samostojnem koncertu Ribniškega pihalnega orkestra v mesecu decembru 2008 je bila 
dana obljuba: Naslednje leto pa se zopet vidimo. In kdor je bil na našem letošnjem tradicio-
nalnem koncertu v dvorani centra Ideal je videl, da smo obljubo izpolnili.

Še več. Letos ste imeli obiskovalci prireditev 
v organizaciji Ribniškega pihalnega orkes-
tra možnost obiska še dveh predhodnih 
samostojnih koncertov, spomladi Koncerta 
filmske glasbe in Poletnega koncerta ob 
praznovanju državnega praznika v mesecu 
juniju. Za vsak koncert smo pripravili nov 
izbor skladb, kar pomeni za nas vse izredno 
veliko dela, za dirigenta pa neverjetnega 
potrpljenja. Letos smo instrumentalne kon-
certe popestrili tudi s pevko Petro Stopar, 
ki je še dodatno poživila dogajanje. Seveda 
smo bili vedno srečni in poplačani s tem, da 
so bili koncerti dobro obiskani ter obiskov-
alci zadovoljni z našo ponudbo in izvedbo. 
Z udeležbo na božično-novoletni prireditvi 
se bo naš števec ustavil pri 24 nastopih v 
letošnjem letu. Od tega je bilo 11 nastopov 
v občini Ribnica in 13 zunaj matične občine, 
od vsega pa 7 samostojnih koncertov.
V letošnjem letu nam je končno uspelo 
zbrati sredstva za nakup že dolgo časa 
zaželene  » tavelke in tatežke trobente«,  to je 
Es-bas tube, ki je bila tudi finančno kar težak 
zalogaj. Nabavili smo tudi globlji mali boben 
z nosilcem, ki bo okrepil ritem sekcijo ter 
posebej še nosilec za veliki boben.  

Na splošno je bilo leto 2009 uspešno in plodno, 
česar pa ne bi dosegli brez pomoči in sodelovanja z 
raznimi donatorji, organizacijami pa tudi podpornimi 
člani. Tako so za sodelovanje v letu 2009 vredni naše 
zahvale: občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok, 
JSKD RS in JSKD OI Ribnica, Inotherm d.o.o., NLB 
d.d., Posestvo Ugar d.o.o., Mobitel d.d., Vibor d.o.o., 
TD Ribnica, Prevozi Point, Marmor-Granit Bogomir 
Oražem s.p., R. Inženiring d.o.o., Telos d.o.o., Inles 
Ribnica d.d., Telekom d.d., Lekarna Ribnica, Herbby 
d.o.o., KGZ Ribnica z.o.o, Bar Henigman, Cvetličarna 
Špela,Tiskarna Linear ter podporni člani: Prevozi Point 
Ana Krajec s.p., Posestvo UGAR d.o.o., Pavel Hočevar, 
Jože Levstek, Alojzij Gelze, Jože Tanko, Jurij Rudež, 
Janez Pelc, Dušan Golob, Marjan Mohar, Alojz Stritar, 
Milan Tekavec, Tomaž Lavrič, Blaž Milavec, Janez 
Henigman, Vinko Levstek in Anton Ilc. Posebna zah-
vala velja medijskim pokroviteljem R-Kanalu+, Radiu 
1 Urban, Radiu Univox in občinskim glasilom Rešeto, 
Suhorobar, Odmevi, za oznanila naših prireditev pa 
še župnijskim uradom Ribnica, Sodražica, Hrib-Loški 
Potok, Dolenja vas in Frančiškanskemu samostanu 
Nova Štifta. 
Ob koncu leta se zahvaljujem za sode-
lovanje in delo tudi vsem aktivnim članom 
orkestra in želim, da zdravi nadaljujemo z 
načrtovanim delom.

V IMENU ČLANOV RIBNIŠKEGA 
PIHALNEGA ORKESTRA ŽELIM 
VSEM SKUPAJ MIREN BOŽIČ TER  
ZDRAVO, USPEŠNO IN SREČNO 
LETO 2010.
    
Stanislav Grebenc 
predsednik KUD,  Ribniški pihalni orkester 

Pihalni orkester oz. njegov predsednik 
Stane Grebenc je na prireditvi podelil 
častno priznanje dolgoletnemu priza-
devnemu članu Ladislavu Moku, ki pa zara-
di starosti in bolezni priznanja ni mogel 
osebno prevzeti in mu bo predano na nje-
govem domu.

Foto Alenka Pahulje
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PAZITE NA 
ODMERKE IN NE 
PRETIRAVAJTE 
S KOLIČINO 
ZDRAVIL
Evropa začenja z akcijo jemanja 
zdravil na način, da koristijo, ne 
škodujejo

Zdravila na vsakega človeka delujejo drugače, 
ker na pretvorbo vpliva naša genska zasnova 
in encimski sistem. Moški hitreje presnavljajo 
zdravila, zato tudi aspirin in uspavalna sredstva 
pri ženskah delujeko slabše, saj jih ovirata hor-
monski ciklus in maščoba. Ugotovili so tudi, da 
tretjina Slovencev hujše reagira na delovanje 
zdravil kot drugje po svetu. S starostjo se 
potreba po zdravilih veča, ker se pojavi niz nor-
malnih fizioloških sprememb – ledvice in jetra 
85 - letnika na primer delujejo samo še v 50 
odstotkih v primerjavi s 35 - letnim človekom. 
Mladi imajo v telesu več vode, stari pa premalo 
in zato je zelo pomembno, da z zdravili popi-
jemo več vode, drugače bodo imela prehud 
učinek!
In smo spet pri preveliki količini jemanja zdrav-
il. Kdor mora jemati 6 tablet naenkrat, se pri 

njem kar za 80% poveča možnost neželenih 
učinkov. Ali v šali rečeno: če si pogoltnil tri, daj 
še četrto, da izniči neželene učinke prvih treh... 
Več kot tretjina bolnikov, starih nad 65 let, 
jemlje po 5 zdravil hkrati in to je zgornja meja, 
poudarja Irgoličeva, ki negoduje nad neprim-
ernim predpisovanjem zdravil, saj 1000 bol-
nikov v Sloveniji jemlje celo več kot 15 zdravil 
naenkrat. Učinki pa se žal seštevajo; lahko celo 
podvojijo in to pri poznanih zdravilih, recimo 
za prehladna obolenja Coldrex, Daleron. Na 
srce vam polagamo tudi, da zdravniku vedno 
povejte, katera zdravila ali prehranska dopol-
nila jemljete brez recepta, ker nekatera lahko 
povzročijo neenakomerno bitje srca ali pa celo 
odpoved ledvic.  

Tekst in foto Alenka Pahulje

Prvi pogled v Domu starejših Ribnica je priteg-
nil predavateljičin mož Rafko Irgolič, ob kat-
erem si človek še danes popeva Moj črni konj 
ne rabi uzde…Toda njegova žena ni le senca, 
čeprav ni odigrala tako zvezdniške vloge – dok-
torirana farmacevtka Nada Irgolič je velika stro-
kovnjakinja na področju predpisanih zdravil in 
tudi nekdanja direktorica Urada za zdravila. V 
zadnjem času se najbolj posveča problematiki 
jemanja zdravil v starosti in ugotavlja, da mnogi 
pretiravajo z njihovo količino. Vsega, kar je 
preveč, škoduje. Irgoličeva je v Ribnico prišla 
preko Inštituta Antona Trstenjaka za gereon-
tologijo in Medgeneracijskega sožitja, ki ta pre-
davanja pripravljata po vsej Sloveniji in pomaga-
ta slediti evropski direktivi. Ta prepričuje ljudi, 
naj zdravila jemljejo tako, da ne bi naredila še 
več škode, saj se pogosto sparijo v neugodno 
obliko in prinesejo neželene učinke. Ti lahko 
nastopijo tudi pri pravilni uporabi zdravil – eni 
so pričakovani in zdravnik je nanje dolžan opo-
zoriti, drugi pa so nepričakovani, zato morate 
nemudoma k zdravniku. 

Na predavanju sta 24. novembra dr. Irgoličevo spremljala njen znani mož Rafko ter nek-
danji minister za zdravje dr. Božidar Voljč, ki s predavateljico sodeluje že od leta 1985. 

Smetišče na 
Griču
V zadnjem tednu novembra je bilo okrog 
ekološkega otoka pravo smetišče. V začetku 
tedna smo poleg ekoloških zabojnikov za 
papir, steklo in embalažo opazili masažno 
mizo. Kmalu zatem so se okrog nje začele 
nabirati polne vreče, škatle, stiropor, 
oblačila…. V zelo kratkem času je bilo zased-
enega že kar precej prostor namenjenega 
kontejnerju. Komunala običajno pripelje 
kontejner za kosovne odpadke zadnji vik-
end v mesecu ali pa prvi v mesecu. Kultura 
nas uči, da zmečemo smeti v kontejner. 
Zdaj pa vaščani niso mogli pričakati konte-
jnerja. Smeti so začeli odlagati kar po tleh. 
Vsevprek, kamor se jim je pač zahotelo. Ko 
sem hodila mimo, sem se spraševala, kam 
bodo sploh postavili kontejner. 
Če ga bodo želeli postaviti, bo moral voznik 
najprej sprazniti prostor, šele nato pa opravi-
ti svoje delo. Za piko na i temu smetnjaku, pa 
je konec tedna močno pihal veter in seveda 

smeti raznašal daleč naokrog.
Vprašajmo se dvoje: prvič, ali nam je čisto 
vseeno, v kakšnem okolju živimo, in drugič: 
zamislimo se, da smo delavci komunale. 
Želijo postaviti prazen kontejner, pa ga ne 
morejo, ker so ga že ljudje zapolnili. Menim, 
da ni dolžnost delavcev komunale, da najprej 
odstranijo nametane smeti, da bi sploh 
lahko postavili prazen kontejner, nato pa še 
vanj prestavijo celotno razsuto smetišče.
Večkrat smo se jezili, ker niso bili ekološki 

kontejnerji spraznjeni in 
nismo imeli kam odla-
gati plastike ali papirja. 
Včasih se razjezimo 
na kakšnega psa ali 
mimoidoče, ki brs-
kajo po smeteh in jih 
razmečejo … Vendar v 
tem primeru  ni kriva 
Komunala, niso krive 
živali. Krivi smo ljudje. 
Vaščani Griča. Na eni 
strani bi radi imeli ureje-
no igrišče, na drugi stra-
ni pa je lahko smetišče?! 
Zamislimo se malo. 
Očitno smo zatrli tih 

glas v sebi, ki nam pravi, da ne smemo tako 
odlagati smeti. Morda pa nimamo dovolj 
poguma, da bi si upali ravnati po svoji vesti 
in odlagati smeti tako, kakor je prav. Pa tudi, 
če to pomeni, da moramo na svojem domu 
hraniti svoje odpadke kak teden ali dva več, 
preden je na voljo kontejner. Za čisto okolje 
smo namreč odgovorni vsi.

Bernarda Osojnik
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NIHČE NI NEZAMENLJIV
Tomšiča zamenjal Zarabec

Po skromnem izkupičku v enajstih krogih rokometnega državnega 
prvenstva in zgolj devetem mestu je moral 7. decembra člansko 
ekipo RD Ribnica Riko Hiše zapustiti trener Tomaž Tomšič. Njegov 
naslednik je Roman Zarabec, ki je v lanski sezoni do aprila vodil 
moštvo Krke. Na ribniško trenersko klop je sedel 9. decembra. 

Žal tudi zamenjava ni dala rezultatov, saj 
je po skupno štirinajstih krogih prve lige 
Ribnica padla še za eno mesto in je sedaj 
na predzadnjem, 10.
Marko Obrstar, predsednik RD, je 
povedal: »Šport je šport. Nič tragičnega 
se ni zgodilo, nobenih sporov. S 
Tomažem sva se usedla, pomenila. 
Želimo le izboljšanje rezultatov. Vidimo 
pa, da se ‘šok terapija’ ob zamenjavi 
trenerja ni obrestovala. Zgleda, da je 
problem v igralcih. Sicer se fantje med 
seboj razumejo in imajo željo uspeti, a 
nekaj ne gre.« Ob novem letu se bodo 
v društvu usedli, pogledali stanje, kaj 
so v tem letu naredili in kako nadaljevati 
spomladi. Predsednik Obrstar pravi, 
da Ribnica ni dorasla prvi ligi. "Preveč 
je nevoščljivosti. Premalo pomoči in 
sodelovanja«. Tomaža je pohvalil, saj je 
v »svojih trenerskih dveh letih naredil 
ogromno in dosegel več kot bi mar-
sikdo. Osvojil je 2. ligo, lansko sezono pa 
skoraj 6. mesto. Tomaž je bil odlična izbira in 
pridobitev. Takih ljudi si moramo samo želeti. 
Toda šport je šport in moramo iti naprej v 
težnji za boljši rezultat.«
Tudi Tomaž Tomšič na zamenjavo ne gleda 
z žalostjo, prav tako ne goji nobene zamere. 
»To je krog življenja.« Zamenjavo je pričakoval, 
a morda po novem letu. Pogodbo s klubom 
ima še do 30. junija 2010. Podal je svoje 
videnje na sezono: »Letos smo imeli žal 
nesrečo, ker so iz ekipe odšli štirje igralci na 

ključnih mestih. Podvršič in Smiljanič na cen-
tralnih dveh mestih v obrambi pa Pongračič 
in Grm. Nato na žalost tudi nismo dobili 
takih okrepitev, kot smo mislili, da so. Poleg 

tega so igralce od začetka sezone pestile 
poškodbe. Ko smo se po dveh mesecih in 
pol sestavili in zaigrali kompletni, se je pri 
rezultatu na lestvici že močno poznalo,« je 
razlagal Tomšič. Za obstanek ribniške ekipe 
v prvi rokometni ligi se Tomšič ne boji, sploh 
glede na stanje v gospodarstvu, pravi.
»V dveh letih in pol, odkar sem bil trener 
ribniške ekipe, pa poprej še dve leti igral, če 
gledam zadnje obdobje, vidim, da Ribnica 
ni pripravljena na 1. ligo. Preprosto, ker 
društvo ne more delovati na amaterski bazi, 

uprava oz. baza društva mora biti profesion-
alna. In ljudi, ki bi morali sodelovati v klubu, 
je premalo, igrišče pa je premočno. Igralski 
kader namreč prehiteva organizacijsko plat. 
Na to sem večkrat opozarjal. Odkar sem bil 
tu, se je sicer veliko izboljšalo. Še vedno 
pa smo daleč od želenega. Namesto da bi 
po uspehu ekipo nadgradili za naslednjo 
sezono, smo pol ekipe prodali.«
Tomaž, kakšna bi bila rešitev za RD 
Ribnica Riko Hiše?
»Polprofesionalizem igralcev in da bi igrali s 
srcem. Vse preveč se gleda skozi denar. In 
pa klub potrebuje več ljudi, ki bi delali zanj. 
Ne sme vse sloneti samo na enem človeku 
ali nekaj ljudeh. Škoda, res, da Ribničanje 
ne stopimo skupaj in ne naredimo dobrega 
kluba. Preveč je nevoščljivosti. Dokler bo 
tako, bomo vedno med 1. in 2. ligo. Ribnica 
je klub z dobro in dolgo tradicijo ter z dobrim 
delom z mladimi. Odlično je, če imaš dobro 
osnovo, a potem moraš vse to z nečim 
nadgraditi. Pri mladih fantih pogrešam tudi 
odločitev za rokomet. Jaz sem se odločil pri 
trinajstih. V polnosti so se odločili tudi Beno 
Lapajne pa Hojči. Vsi so zelo uspeli. Zraven 
tega so bili uspešni tudi na fakultetah. Tu 
sta tudi Mitja Nosan, Boris Bečirovič. Če bi 
vse te fante privabili nazaj, bi naredili vidno 
ekipo, prišli bi med prve štiri  v 1. ligi.«
Kam vas bo vodila pot?
»Po osemnajstih letih imam december prost, 
to pa je tudi nekaj,« z nasmehom razloži 
Tomaž in nadaljuje: »Imel sem že 3 ponudbe, 
a se za zdaj še odločam. Do konca januarja 
2010 bo vse jasno. Prvenstvo je še dolgo in 
bo še dosti dela, če ga bom želel. Tudi tujina 
mi ni tuja, če bi se tam kaj odprlo, otroci še 
niso šoloobvezni, tako da bi bilo družinsko 
lažje urediti. Rad delam to stvar, a še zdaleč 
ne mislim, da rokomet ne bi zmogel brez 
Tomaža Tomšiča. Vsi smo zamenljivi - tako 
najslabši kot najboljši.«

Tekst in foto Zdenka Mihelič

Tomaž Tomšič

POŠTENA MEJA JE TISTA, KI JE NI
Planinsko društvo Ribnica je organiziralo 12. srečanje s Tržačani 
oz. drugo po padcu meja - prvič se je premaknilo prav v osrčje 
Julijskih Alp, na Pokljuko.

cesta ostala je odprta, postala je Evropa«. 
V Bazovici živeča Brkinka zaključi: »Še 
se bomo borili, za spodobno življenje, da 
združeni v Evropi bi v miru živeli, da dogodki 
se ne bi nikoli več ponovili, ampak na mejo, 
na pošteno mejo ne bomo nikoli pozabili.« 
In Raseni je le še dodal: »Poštena meja 
je tista, ki je ni.« Zbralo se nas je skupaj 
44 prijateljev planincev, med njimi tudi 90-
letni Silvano Stefinlongo, ki je po vitalnosti 
prekašal marsikaterega izmed nas. Vodja 
srečanja in pohoda Marjana Rozman je 
skupaj z gostiteljema na čudoviti Uskovnici 
Vero Stojanovič in Vojkom Cigojem vse prav 
skrbno pripravila. 
Druženje s prijatelji v objemu gora je nekaj, 
kar nas bo še dolgo spremljalo. Morda vse 
do naslednjega srečanja, tretjega po padcu 
meja, ki bo drugo leto v gosteh pri Tržačanih.
Projekt je sofinancirala Občina Ribnica.

Tekst in foto: Zdenka Mihelič

V imenu društva 
Prijatelji srede iz Trsta 
je vse pozdravil Paolo 
Raseni. Bili so časi 
strahu, pomanjkanja, 
»toda prišel je svetel 
dan zgodovine, 21. 
12. 2007, ko je majh-
na država Slovenija z 
vstopom v schengen-
sko območje postala 
celota, meja je samo 
še na zemljevidu, 
brez meja, prosta 
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10 LET PLAVALNEGA KLUBA 
INLES RIBNICA
Želja o letnem olimpijskem bazenu še vedno živa

V skednju Škrabčeve domačije je bila 15. 
decembra slavnostna skupščina ob 10. 
obletnici Plavalnega kluba Inles Ribnica. 
Začetki plavanja v Ribnici segajo v leto 
1999, ko je nekaj ljubiteljev plavanja usta-
novilo Plavalni klub Ribnica. Osnova za nas-
tanek je bila prenova zimskega 25-metrske-
ga bazena v Športnem centru Ribnica. Prvi 
predsednik kluba Julijan Ozimek je z nekaj 
somišljeniki za prve plavalne korake navdušil 
nekaj mladih plavalcev, ki so z vztrajnim 
treningom pričeli ribniško plavanje postavl-
jati na plavalni zemljevid Slovenije.
Desetletno obdobje je v primerjavi z drugimi 
centri v Sloveniji izjemno kratko, potrebno 
pa je poudariti, da se je plavanje v tem 
obdobju v prej športno povsem neplavalnem 
okolju močno uveljavilo in postalo eden treh 
ključnih športov v Ribnici. Strokovno delo, ki 
ga je kmalu po ustanovitvi skupaj z vaditelji 
prevzel trener Darko Petkovič, je kmalu 
pričelo dajati rezultate, tako na področju 
športnega plavanja kot tudi pri množičnosti. 
Klub je iz leta v leto dosegal boljše rezul-
tate, krepil se je organizacijsko, kadrovsko 
in finančno, tako da je možno reči, da se 
uvršča med boljše slovenske klube, ima pa 
še veliko priložnosti za razvoj v najširšem 
smislu besede in svetlo prihodnost.
V sodelovanju z Občino Ribnica klub plaval-
cem nudi optimalne pogoje za vadbo, ključni 
cilj za naslednjih nekaj let pa bi moral biti 
poleg nadaljevanja vsestranskega razvoja 
tudi izgradnja letnega olimpijskega bazena v 
Ribnici, s čimer bi le-ta postala eden večjih 
plavalnih centrov v Sloveniji.
Plavalni klub ima trenutno 150 aktivnih pla-
valcev in s svojo organizacijo in pristopom 
vsako leto za vadbo navduši celo vrsto otrok, 

od katerih se nekateri naučijo dobro plavati, 
drugi pa postanejo izvrstni tekmovalci, nos-
ilci medalj na domačih in mednarodnih mit-
ingih ter seveda državnih prvenstvih, mnogi 
pa tudi reprezentanti Slovenije.
Plavalni klub, ki se je pred leti zaradi prevze-

ma glavnega sponzorstva s strani delniške 
družbe Inles preimenoval v Plavalni klub Inles 
Ribnica, je posrečena kombinacija sode-
lovanja plavalcev, staršev, trenerjev, sponzo-
rjev in vodstva kluba, ki v zadovoljstvo vseh 
naštetih izpolnjuje njihova pričakovanja.
Veselje nad dosežki plavalcev v zadnji sezoni 
je s polnim skednjem delil tudi zdajšnji trener 
Miha Koren, nekdanji plavalni reprezentant.
Predsednik kluba mag. Andrej Mate se 
je zahvalil vsem, ki so v 10 letih delovali 
v klubu, od Draga Marjanoviča in Darke 
Knafelj naprej, ter izpostavil zbornik, ki so ga 

ob obletnici izdali. V 
njem so na zgoščen 
in pregleden način 
vidni dosežki v 
preteklosti, omen-
jeni so vsi funk-
cionarji, zaslužni 
člani, ne nazadnje 
poudarja uspehe 
posameznih članov 
v preteklosti, pred-
stavljeni so najboljši 
rezultati, prepleteni 
z bogatim slikovnim 
gradivom. Zanimiva 
je tudi anketa, ki sta 
jo med plavalci o 
njihovem počutju v 
klubu in o načrtih 
v prihodnosti izvedli 
Lucija Kous in Maja 

Guduraš, zapisala pa jo je Majda Valčič. 
V vodstvu kluba so prepričani, da lahko v 
prihodnje z uspešnim sodelovanjem vseh, 
še v večji meri kot doslej, uveljavijo ribniško 
plavanje v Sloveniji in širše. Mag. Mate je še 
dodal, da si poleg doseganja rezultatskih 
ciljev v klubu želijo tudi razvoja celovitih 
osebnosti naših otrok in tudi množičnosti ter 
sodelovanja s starši.
Več o klubu in rezultatih si lahko preberete na 
všečni spletni strani www.pk-inles-ribnica.si 

Tekst in foto Marko Modrej

Na slovesnosti smo lahko videli celotni Izvršilni odbor v ses-
tavi Janez Zobec, mag. Željko Valčič, Benedikt Jeranko, Barbara 
Andoljšek, Barbara Mate, Rihard Pavlin, in mag. Andrej Mate

Ob deseti obletnici se seveda spodobi tudi 
pogostitev

Ribniška štafeta med najboljšimi na Miklavževem mitingu

V ljubljanskem Tivoliju se je 5. in 6. 
decembra odvijalo močno mednar-
odno tekmovanje za mlajše plavalce 
MM Miklavž 2009. 

Na mitingu je nastopilo preko petsto mladih 
plavalcev in plavalk iz šestih držav: Francije, 
Hrvaške, Italije, Srbije, Bolgarije in Slovenije. 
Najboljši med slovenskimi tekmovalci je bil 
Chad Andoljšek, ki je v disciplinah 50 m prosto 
in 50 m hrbtno dosegel 2. mesto, obakrat za ta 
vikend nepremagljivim plavalcem iz Francije.
Prav tako je odlično 2. mesto osvojila tudi Maja 
Guduraš na 50 m prsno in se tako po bolezni 
uspešno vrnila v formo. Odlično je med 18. 
štafetnimi ekipami nastopila tudi naša štafeta 
fantov v postavi: Chad Andoljšek, Jošt Pavlin, 

Tim Zobec in Matej Padar, najboljša med 
Slovenci, a dovolj le za 4. mesto, saj so 
bile pred njo štafete iz Francije, Hrvaške in 
Srbije.
Ribniški plavalci se bodo do konca leta 
udeležili še dveh močnih mednarodnih mit-
ingov v Mariboru.

Vsem plavalcem, njihovim staršem, 
sponzorjem, športnim klubom in 
ostalim ljubiteljem športa člani IO PK 
Inles Ribnica želimo topel božič in 
srečno ter uspeha polno leto 2010.

PK INLES RIBNICA

Maja Guduraš – 2. mesto 
MM Miklavž 2009
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Prvenstva v malem nogometu za leto 2009 končana
Najboljši: Goll Bar, ŠD Ponikve, KMN Kot in Roman Klarič

NAJBOLJŠI STRELEC  (zadetki):   
38:  Roman Klarič  (KMN Mina Cafe) 
34:  Slavec, B. (Grafit) 
29:  Kaplan, B. (Pristava Gemax)
26:  Henigman (KMN Lončar)
23:  Trdan (Pristava Gemax) …

NAJBOLJ ŠPORTNO MOŠTVO  
(kazenske točke):
2:   KMN Kot
4:   ADB bar Sodražica
5:   TŠD Slemena  
8:   ŠMD Turjak 
12:   Pristava Gemax, KMN Mina Cafe
15:   Grafit, ŠD Ponikve
16:   Loški Potok 
23:   KMN Lončar
26:   KMN Avtopralnica Petek
31:   Goll Bar 

Tekmovanja v malem nogometu v občini 
Ribnica so se za sezono 2009 končala. 
Prvenstvo se je od začetka aprila do konca 
oktobra odvijalo na osmih igriščih petih 
občin. 
Rezultati in interes za nogomet kažejo, da je 
zaradi izenačenosti ekip prvenstvo postalo 
zelo zanimivo, saj je prvak do sedaj osvo-
jil najmanj točk. To spodbuja mlajše, da 
v naslednjih letih lahko hitro pridejo prav 
do vrha. Našo občino so letos zastopali: 
Grafit, KMN Lončar in Pristava Gemax, Goll 
Bar, KMN Kot, Avtopralnica Petek in TŠD 
Slemena. 
Prvenstvo je osvojil Goll Bar, ki je prav v zad-
njih krogih prehitel lanskega prvaka Grafit. 

V pokalnem tekmovanju je zmagalo ŠD 
Ponikve, v tekmovanju fair play je bil ponov-
no najboljši KMN Kot, najboljši strelec pa 
je drugič postal Roman Klarič (Mina Cafe). 
Prvenstvo se je tradicionalno zaključilo 31. 
oktobra s pokalnim turnirjem v ŠC Ribnica, 
ko so bili za najboljše razdeljeni tudi poka-
li. Podelila sta jih župan Jože Levstek in 
predsednik ŠD Lončar Tone Prus. 
Ostale podrobnosti o prvenstvu lahko naj-
dete na spletni strani: www.sportno-drustvo-
loncar.si .

Peter Kočevar, vodja tekmovanja

prvaki MLMN 2009 Goll Bar. (foto: Karin Kočevar)

Miti o fitnesu
I. del

Piše Natan Hojč
ISSA Specialist in Performance Nutrition

Fitnes je vadba z utežmi in 
napravami

Za prvi članek v seriji se mi je zdelo prim-
erno, da najprej definiramo besedo, ki je 
postala v razvitem svetu že pred 30 leti, pri 
nas pa malo kasneje, tako zelo popularna 
in uporabljana. Če na cesti vprašamo 100 
naključno izbranih posameznikov, kaj jim 
beseda »fitnes« pomeni, bomo najbrž dobili 
100 med seboj bolj ali manj različnih odgov-
orov. Fitnes je namreč postala komercial-
no precej uporabljana beseda, ki je nihče 
ne zna natančno definirati, vse več (bolje 
informiranih) posameznikov pa to besedo 
razume kot nekaj pozitivnega. Med tistimi 
100 odgovori bi bila rdeča nit, povezana 
s to besedo, zelo verjetno nekaj v smislu: 
»To je oblika vadbe v zaprtem prostoru, ki je 
opremljen z utežmi in napravami.« 
Kakšna je torej definicija besede fitnes? 
Slovar slovenskega knjižnega jezika te 
besede sploh nima, tako da je potrebno 
pogledati izvorno angleško besedo »fit-
ness«, ki jo pojasnjuje eden od spletnih 
slovarjev: www.thefreedictionary.com. 
Nobena od razlag ne govori niti o načinu, 
niti o prostoru vadbe, ampak v kontekst 
fitnesa omenja celo ustrezno prehrano. Iz 
obeh definicij torej lahko zaključimo, da 
beseda fitnes: ne pogojuje vadbe v zaprtem 

prostoru, ne pogojuje tipa vadbe (npr. uteži 
ali naprave), ne pogojuje pogostosti vadbe, 
ne pogojuje urejenega programa vadbe, ne 
pogojuje monotonega jedilnika.
Fitnes je torej najlažje opisati kot stanje tele-
sa, ki je posledica našega načina življenja. 
Od tod sledijo zaključki, kdo je »fit« in kdo 
ni. Načini, kako priti do stanja, ki se mu reče 
biti »fit«, pa so (kot je razvidno iz definicije 
besede), nedoločeni. Nedoločeni so zato, 
ker je možno do tega stanja priti na več 
različnih načinov, v vsakem primeru pa je to 
stanje nekaj, kar bi moralo biti zaželeno sle-
hernemu posamezniku. Fitnes torej pomeni 
zdravje, dobro počutje in dobro telesno pri-
pravljenost, ki nam koristi v vsakodnevnem 
življenju, poveča produktivnost na delov-
nem mestu, izboljša kvaliteto in tudi trajanje 
življenja. Do tega stanja lahko pridemo z 
aktivnostmi, ki morajo upoštevati predvsem 
dva parametra: telesno aktivnost in prehrano 
(kot pojem, ki zajema vse vrste snovi, ki jih 
vnašamo v telo). Dejavnost fitnesa v smislu 
telesne aktivnosti zajema zelo širok spekter 
različnih načinov vadbe (hoja, tek, kolesar-
jenje, plavanje, športne igre, vaje za moč in 
stabilizacijo sklepov …) in samo kot eden 
izmed možnih načinov tudi vaje z utežmi in 
drugimi napravami. 
Se vam torej zdi ukvarjanje s »fitnesom« 
smiselno? 



KO LJUBITELJSKA KULTURA POSTANE ŽIVA

Slika pove več kot tisoč besed. Vsakomur daje 
tisto, kar čuti tisti trenutek, korak se zaustavi, 
misel zaživi. V Domu starejših občanov Ribnica 
je 9. decembra zaživela razstava likovnih del, 
ki so nastala v likovni koloniji v Ribnici meseca 
junija. Razstavljena dela, katerih avtorji so 
člani Društva likovnega ustvarjanja Ribnica in 
likovniki iz Kočevja, Turjaka, Ljubljane in Litije, 
so avtorji podarili DLU Ribnica v prodajo za 
nemoteno delovanje društva.

Branko Žunič, predsednik DLU Ribnica, je v 
uvodu povedal več o letošnji likovni koloniji, za 
katero si društvo želi, da postane tradiciona-
lna. Avtorji nastalih del so svoja dela podarili 
društvu. »Ves izkupiček od 
prodajne razstave bo šel za 
delovanje društva in pred-
vsem, da bomo drugo leto 
lahko pripravili zares odlično 
kolonijo, kjer bo poskrbljeno 
za vse in za vsakogar. To je 
naša velika želja,« je dejal 
predsednik Žunič. V društvu 
je štirinajst članov iz Ribnice 
in okolice ter vse tja do 
Ljubljane. Tokrat razstavlja 
štirinajst avtorjev osemnajstih 
del, nekateri razstavljajo prvič, 
nekateri pa so že pravi umet-
niki z več kot petdesetimi 
razstavami. Francka Dejak 
z Grajske poti v Ribnici se 
s slikanjem ukvarja že osem 

let. »V taki meri, da aktivneje sodelujem v 
društvu, s svojimi deli pa se predstavljam eno 
leto. Hodim tudi na razna izpopolnjevanja. 
Razstavljala sem že v Maticovi etno hiši, 
nazadnje pa v Trbovljah, kjer sem za sliko 
Kostelska hiša prejela drugo nagrado. Na 
tokratni prodajni razstavi imam dve deli, akril 
in kolaž (pesek),« je polna slikarskega elana 
pripovedovala Dejakova. 
Predsednik Žunič je ob koncu izrazil željo, da 
čim več del najde svojega lastnika, naj bodo 
to posamezniki ali podjetja, ki želijo vzpod-
bujati domače ljudi, domače umetnike. Dela 
bodo razstavljena približno mesec dni.

Tekst in foto: Zdenka Mihelič

Del ženskih avtoric razstave; v ozadju slike Francke Dejak

Tudi tako se prepoznava Ribnico

V začetku decembra je na Škrabčevi domačiji 
potekal prav nenavaden večer. Pa ne toliko 
zaradi posebnih gostov, bolj zaradi samega 
namena večera. Dva podjetnika, ki sta svoje 
sile združila pred dobrimi petimi leti in z inova-
tivnostjo ter kvaliteto uspela ime svojega pod-
jetja ponesti v sam vrh obrtništva, sta zaključni 
večer za svoje poslovne partnerje priredila 
nikjer drugje kot v Ribnici. To niti ne bi bilo 
tako posebno, če eden od njiju ne bi prihajal 
iz Brezovice, drugi pa, sicer po rodu Ribničan, 
pa je že nekaj let preseljen na Primorsko. 
Večer je presegel običajno druženje 
poslovnežev tudi zaradi gosta, ki je bil nihče 

drug kot eden najboljših slovenskih igralcev 
in kantavtorjev Iztok Mlakar. Dobitnik Ježkove 
nagrade, ki v svoji »briščini« prepeva in s tem 
ohranja eno od slovenskih narečij, je prikazal 
več kot le dober koncert. S svojo igralsko 
interpretacijo je ovekovečil svoje pesmi tudi 
v naših očeh in požel velik aplavz. Publika 
ni skrivala navdušenja, še posebno, ker smo 
se zavedali, kako redki so njegovi koncerti in 
kakšen privilegij je biti del njih. 
Vendar pa namen te pripovedi ni le hvaljenje 
tako izjemnega človeka, kot je Iztok Mlakar, 
ampak pohvala ideji, ki sta jo Roman 
Pogorelec in Sandi Podlesnik izvedla v Ribnici 

in tako povabila svoje goste 
iz cele Slovenije prav sem. 
Tudi to je promocija našega 
kraja. Ljudje so v Ribnico 
prišli, doživeli izjemen večer 
in svoje vtise ponesli naprej. 
Stari pregovor pravi: »Dober 
glas seže v deveto vas,« zato 
naj ta izpoved navdihne še 
koga iz teh krajev, ne le tis-
tih, ki že leta ali pa sploh 
nikoli niso bili del nas. 

Andreja Škrabec

Del ženskih avtoric razstave; v ozadju slike Francke Dejak

Kaj ti bo 
plamen, če srca 
ni zraven?

Na dunajski podzemni železnici k mlademu 
skavtu pristopi možakar srednjih let in ga 
prosi, če lahko slika njegovo svečko ter z 
njeno pomočjo prižge svojo. To je bil prizor, 
ki mi je dal misliti. Tu ni šlo le za plamen, za 
svečko, tukaj je bilo zraven še nekaj več. 
Kljub temu, da je danes svet postal globalna 
vas, je za to, da nek izdelek prodre na svetov-
na tržišča, potrebno ogromno oglaševanja.
Akcija Luč miru iz Betlehema letos pote-
ka že devetnajsto leto zapored. Prvotno 
krščanskega izvora, je pa namenjena vsem 
ljudem dobre volje. Simbol upanja, miru, lju-
bezni in vere vsako leto prižgejo v kraju 
Jezusovega rojstva, nato se plamen razširi 
po celotni zemeljski obli, na vse kontinente, 
med vse narode in vere. Osrednji sprejem za 
Evropo je letos potekal v srbski pravoslavni 
cerkvi na Dunaju. 
Ribniški skavti smo se v svojem desetem letu 
delovanja v Ribniški dolini odločili, da pla-
men miru prinesemo neposredno z Dunaja. 
12. decembra smo se udeležili osrednje pri-
reditve, ki so jo oblikovali cerkveni dostojanst-
veniki vseh treh krščanskih ver ter skavti in 
taborniki cele Evrope. Po ogledu poletne rezi-
dence Habsburžanov, dvorca Schönbrunn, 
smo se navzven premraženi, drugače pa 
notranje napolnjeni, odpravili proti Ljubljani. 
Vožnja z vlakom z ognjem v rokah je bila že 
sama po sebi nekaj posebnega. Imeli smo 
kar nekaj opravka z grožnjami, da je to imeti 
prižgano svečo na vlaku seveda »verboten 
und gefährlich«, toda naša želja je bila eno-
stavno prevelika in Luč miru iz Betlehema 
smo pripeljali do Ljubljane ter nato do župnij 
ribniške dekanije.

Letošnja akcija nosi naslov: »Kaj ti bo plamen, 
če ni srca zraven!« Če srca ne bi bilo zraven, 
bi bila luč kot vsak drug izdelek, ki se prodaja 
na svetovnem tržišču. Plamen miru pa se je 
razširil po svetu brez velikih plakatov in tele-
vizijskih reklam. Zato, ker to ni le izdelek. 
Če si tudi ti v tem adventnem času namenil 
trenutek več za sočloveka, če si se znal za 
trenutek ustaviti in pogledati svoje velikokrat 
prehitro življenje, če z večjim optimizmom 
gledaš na prihajajoče se leto, potem je cilj 
Luči miru iz Betlehema dosežen.

Rok Trdan, Ribniški skavti
Foto Ana Pucelj



Marina Gradišnik, Helena Vičič in 
Marjeta Obrstar so nam dale najboljšo 
možno popotnico v pravljični decem-
ber. Na grajskem balkonu so nam med 
okrašenimi jelkami, med naletavan-
jem drobnih snežink in ob soju svečk v 
snežni belini, pripovedovale pravljico.
Nekoč pred davnimi časi so v deželici 
med dvema gorama skupaj z ljudmi 
prebivali škratje, vile in Velikan; 
takrat so živali in ljudje govorili še en 
jezik. V tej zeleni dolini je bilo v tistih 
časih življenje res prijetno, nikomur 
se ni zdelo nič čudnega, če je na vrtu 
obiral jagode, vmes pa med listi opazil 
kakšnega škrata, ki se je gugal na jag-
odnih listih in se z njim pogovoril. Ali 
ko si kihnil ‘apčih’, pa ti je sosedova 
koza, domači pes ali mačkon, vaški 
klatež, včasih tudi vsi trije, zamrmral: 
Pa na zdravje! Velikan pa je imel neko 
skrivnost, ki jo je držal zase vse dot-
lej, dokler je ni zaupal Urbanu. Ta pa 
naprej vsem po malem in Velikan se je 
strašno razjezil ter od razočaranja, jeze 
in strahu preklel dolino in vse, kar je 
živega v njej in za kazen dolini ukradel 
sonce, da nikoli ne vzide. Ljudje in 
živali so čez čas ugotovili, da lahko 
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temo preženejo z 
dobroto in lučjo. In 
dobrota  v srcu ter 
vse lučke po dolini so 
se kot svetla kopre-
na razširile čez vso 
dolino in objele vsak 
dom, vsako drevo, 
vsako bitje. 
V ribniškem Gradu 
so se nato 16. decem-
bra prižgale lučke 
na jelkah in praznični december se 
je začel s prireditvijo Miklove hiše 
in Turistično informacijskega centra. 
Jelke so okičene z belimi angelčki 
iz papirja, ki so jih na ustvarjalnih 
delavnicah napravili otroci, petje 
otroških zborov iz podružnične šole 
Dolenja vas in KUD-a France Zbašnik  
ter pevk iz glasbene skupine I.K.S. pa 
je odnesla mrzla noč. 
Prazničnost boste lahko doživljali še 
naprej, če boste odšli 26. decembra 
na božično-novoletni koncert in 31. 
decembra na silvestrovanje na pros-
tem, ki bo pred Športnim centrom. 

Tekst in foto Alenka Pahulje
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