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Morda bi bil kar mati Tereza ali pa Gandhi

Ciril Zbačnik
PORTRET

Črepinjica, delček posode, je iz okoli 1000 
let pr. n. št. Druga stvar, še sto let starejša 
od delčka lončevine iz Peruja, pa je klin ali 
žebelj z ribiške ladje, našel sem ga v okolici 
Novigrada.«
Njegov najljubši zgodovinski čas je čas pred 
1. svetovno vojno in med 1. in 2. svetovno 
vojno. O tem času, o Adolfu Hitlerju in drugi 
svetovni vojni praktično ve vse in s kritičnim 
očesom zna marsikateri dogodek osvetliti na 
drugačen način. 
Ciril, katera zgodovinska oseba bi najraje 
bil? »V bistvu nobena.« Zakaj ne? 
»Včasih človek pomisli – bi bil ta in ta, pa bi to 
in to naredil. Toda stvari se velikokrat čez čas 
zasukajo v drugačno, nepravo smer. Če bi že 
bil, bi bil en dober angel mirotvorec, ki bi vsa-
komur nekaj dobrega naredil. Ja, morda pa bi 
bil kar mati Tereza ali pa Gandhi.« 
Veliko mu na prav poseben način pomeni 
slika Marije Vnebovzete z Dunaja iz leta 1890. 
Dobil jo je, ko je bil lastnik slike tik pred tem, 
da jo razkosa. Okvir, ki je sestavljen na prav 
poseben, piramiden, način, je bil nekoliko 

poškodovan. Ciril, navdušen tudi nad restavri-
ranjem predmetov iz lesa in kovine, se je o tej 
umetnosti tudi poučil pri prijatelju restavra-
torju, ter okvir restavriral. Z zbiranjem starih 
stvari si polni svojo dušo, razvija občutek 
za zgodovino ter sestavlja sliko preteklosti 
in sedanjosti. Sam pravi, da mu marsikateri 
predmet šele v povezavi z drugim razkrije 
celoto. »Enostavno iščem resnico. Primerjam, 
berem, se poučim, opazujem in skušam videti 
resnico, tisto pravo sliko vsakega ‘dneva D’,« 
pripoveduje Ciril.

Pogovarjala sem se in fotografirala: 
Zdenka Mihelič

Spomni se smešnih trenutkov, raznih anek-
dot, a tudi težkih in pretresljivih pripovedi, kot 
o predmetih iz koncentracijskega taborišča 
Auschwitz in podružnice Belsenbergen, 
od koder ima jetnikov lonček, skledo, žlico, 
žensko obleko, vžigalnik, pa tudi brivnik in bič 
SS-ovca. In čisto vsak predmet je v Cirilovo 
klet prinesel s seboj še svoje nove povezave, 
ki jih Ciril raziskuje naprej. »Vesel sem stare 
knjige, revije, slike, šivalnega stroja idr., ne pa 
toliko predmetov, ki so povezani z morijo. 
A če jih dobim, jih vzamem, saj pričajo o nekem 
zgodovinskem obdobju. Moja zbirka seveda 
ni končana. Prostor tu kar čaka, da pridejo 
novi predmeti, nove zgodbe.« Velikokrat mu 

kdo kakšno stvar 
prinese, včasih 
pa tudi sam 
koga poprosi, 
ko vidi, da pred-
met žalostno 
životari nekje 
na podstrešju. 
Za knjige pravi: 
»Nobena ni za 
stran. Tako o 
Kardelju kot o 
d o m o l j u b u . « 
Njegovo zbirko 
poleg knjig, med 
njimi Računica 
iz leta 1932, pol-
nijo stari kovanci 
in bankovci, tudi 
eden redkih par-

tizanskih bankovcev iz 1944, pa okupator-
ski denar, prepustnica njegove mame, razne 
delavske knjižice, celo iz Kraljevine SHS in 
iz stare Italije, potem razne čelade in druga 
pokrivala različnih letnic z raznih koncev sveta, 
pa bajonet, nož iz Afganistana, čajnik iz 1663 
s Turjaškega gradu, mlinček, tehtnica, dva 
šivalna stroja, od katerega je enega uspo-
sobil, da dela. Klet krasijo tudi razne slike, 
vezane revije, tudi Illustrierte Geschichte des 
Weltkrieges v gotici iz leta 1914 in Domoljub 
iz 1941. Zanimiva je njegova zbirka starih 
plošč, okoli 800 jih ima, vmes se najde tudi 
Titov govor. 
 Kateri predmeti, ki jih imaš, so 

najstarejši? 
»Ena izmed teh je črepinjica lončene pos-
ode ljudstva Mochica, predinkovske kulture 
iz Peruja. Prinesel sem jo skupaj z okoli 
500 let starimi ostrogami, ko smo bili leta 
1999 z ribniško odpravo v perujskih vršacih. 

Toda Ciril je tudi zbiratelj in ta njegova plat 
mi je bila neznana. Ko sva se dobila nič prav 
toplega januarskega dne, me je nasmejan 
ponosno popeljal po svoji novi hiši v spod-
nje prostore, kjer ima urejeno posebno sobo. 
Občutek v tej kleti, ki dejansko in morebiti 
tudi simbolično stoji na živi skali, je umirjen, 
pomirjujoč in vsakemu obiskovalcu nameni 
nevsiljivo dobrodošlico. V tem času ima na 
skali postavljene tudi jaslice. Človek bi tam 
na sodčkih iz leta 1934 in 1946, ki služijo za 
stola in mizo, kar obsedel. In ko Ciril začne 
pripovedovati zgodbe in anekdote o stvareh iz 
preteklosti, človek praktično pozabi na čas. Ta 
njegov talent so opazili tudi v Društvu VETER 
Breg, kjer 
rad sodeluje 
v gledaliških 
p r e d s t a v a h . 
V trenutku se 
lahko prelevi iz 
pr ismuknjen-
ega zabavljača v 
možakarja, ki se 
ne pusti motiti 
pri ogledovanju 
vrednega pred-
meta z monok-
lom. A najraje, 
p r e p r i č a n a 
sem, je lik, ki 
iz ljudi izvablja 
smeh in dobro 
voljo. Prav zato 
je bil morda od 
vedno priljubljen tudi pri otrocih. Njegove šale 
namreč vedno padejo na plodna tla. In resno 
stvar povedati na način, da stvar ostane še 
vedno resna, a je hkrati zavita v šalo, ni mačji 
kašelj. 
Radovedni duh pa ga žene naprej. V sebi 
ima zbirateljsko žilico, prepleteno z ljubeznijo 
do zgodovine. »Od nekdaj me je zanimala 
zgodovina. Želel sem jo tudi študirati, zato 
sem se pripravljal na potrebne diferencialne  
izpite, a nekako se potem ni izšlo. Ljubezen 
do zgodovine pa sem ohranil.« Stare stvari 
je začel zbirati potem, ko se je spraševal, 
kdo in kakšni so bili njegovi stari starši, ki jih 
ni poznal. »Ko bi imel vsaj njihove slike!« je 
prosil starše. Tako je dobil slike, pa tudi pisma 
starega očeta s Soške fronte. Njegova zbirka 
pripoveduje o določenih obdobjih, v katera 
se Ciril z lahkoto potopi. Pozna zgodbe svojih 
predmetov, spomni se, kje, kdaj in kako je reč 
priromala v njegove roke. 

Hm, kako naj ga predstavim, sem si razbijala glavo. 
S Cirilom sva namreč precej let skupaj vodila planin-
ski krožek na ribniški osnovni šoli, skupaj sva bila 
od začetka v mladinskem odseku PD Ribnica, prip-
ravila prenekateri planinski tabor in druge aktivnosti za 
otroke in mlade, prehodila mnogo vrhov in vedno sem 
se dobro počutila v njegovi družbi. Ciril je bil med dru-
gim kar nekaj časa tudi predsednik ribniškega planin-
skega društva, član upravnega odbora, bil pri gradnji 
prve plezalne stene v športnem centru, pri ustanovitvi 
alpinističnega odseka, pa tudi od začetka pri gradnji 
koče, v kateri sedaj tudi dežura in razveseljuje pohod-
nike. Prav tako pa rad markira poti.
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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: 

26. februar  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 

15. februarja 2010
Članki v časopisu niso uradno 

mnenje Občine Ribnica.

Fotografija na naslovnici (Arhi-tura):
Novi ribniški vrtec 

JANUARJA 
PIŠEMO:

Novice iz doline 
 Sodelujte pri nastanjanju rokodelskega centra 4 

Dogodek meseca 
 Podoba novega ribniškega vrtca 6

O napredku občine
 Potreben je korak naprej 8
 Nadaljevanje zgodbe o smeteh 8
 Petrol prevzema ogrevanje 9
 Kronika občisnkega dela 9
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 Jure Henigman, Borštnikov nagrajenec 10
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Naše zanimivosti 
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Veselo praznovanje
 Ponovno pustni sprevod! 29

Zdravstveni dom dr.Janeza Oražma Ribnica objavlja prosto 
delovno mesto zdravnika specialista splošne/družinske medi-
cine (zdravnik specialist IV PPD 2) za delo v ambulanti v 
socialno varstvenem zavodu in splošni ambulanti v Ribnici in 
Loškem Potoku. 
Pogoji za zasedbo: končana medicinska fakulteta, opravljen 
strokovni izpit, opravljena specializacija iz splošne /družinske 
medicine, veljavna licenca za delo, znanje slovenskega jezi-
ka, vozniški izpit B kategorije, osnovno znanje za delo z 
računalnikom, zaželjene delovne izkušnje.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo 
v tajništvo Zdravstvenega doma dr.Janeza Oražma Ribnica, 
Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica

Turistično društvo Grmada in 
Podružnična osnovna šola Sušje

vabita na 
proslavo ob slovenskem 

kulturnem prazniku, 
ki bo v petek, 5. februarja, ob 18. uri 
v osnovno šolo na Velikih Poljanah.
Slavnostna govornica bo Alenka Pahulje, 
koordinatorka JSKD izpostave Ribnica.

Občina Ribnica in Pustno društvo Goriča vas 
organizirata na pustno soboto,
13. februarja 2010,

»SPREVOD PUSTNIH MASK 
V RIBNICI«,

zato  pozivata vsa zainteresirana društva, posameznike 
in skupine, da se odzovejo povabilu k sodelovanju.

Udeležbo je potrebno prijaviti na Občino Ribnica 
do vključno  5. 2. 2010.

Obrazec prijavnice  za sodelovanje je možno dobiti na spletni 
strani Občine Ribnica www.ribnica.si , kjer dobite tudi 

ostale informacije o javni prireditvi.

AKCIJA ZBIRANJA 
STAREGA PAPIRJA

Ribniški skavti vabimo na akcijo zbiranja starega papirja, ki bo 
potekala v soboto, 6. februarja 2010. Papir takrat lahko pripeljete 
v prostore JKP Komunala Ribnica v Goriči vasi, kjer bo stal zabojnik, 
od 9h do 14h. Tisti, ki nimate možnosti, da bi sami dostavili papir, 
se lahko do srede, 3. februarja, predhodno “prijavite” pri Davidu 
Berkopcu (041 992 722) in vam bomo mi odpeljali papir. Hvala, ker 
boste tudi v novem letu nadaljevali s skrbjo za čistejše okolje. To je 
majhen, a pomemben korak k ohranitvi planeta za naše zanamce. 
Vsi smo namreč s svojim ravnanjem odgovorni zanj. 



4

N
O

V
I
C
E
 
I
Z
 
D
O

L
I
N
E

Rokodelski center suhe robe 
in lončarstva Ribnica

Stavba bo imela 1.400 m2 uporab-
nih površin, zgrajen bo dodatni servisno 
skladiščni objekt v velikosti 70 m2, urejen-
aipa bodo tudi okolica in parkirni prostori za 
avtobuse in osebna vozila. 
Nosilec projekta je Občina Ribnica, ki bo 
za projekt namenila milijon 400.000 evrov. 
Glavnino sredstev je pridobila iz EU iz 
Sklada za regionalni razvoj, in sicer milijon 
evrov, ostalo bo financirala iz občinskega 
proračuna.
Vzporedno z obnovo in rekonstrukcijo 
RC pa teče projekt Vzpostavljanja vsebin 
Rokodelskega centra Ribnica. Sredstva v 
višini 60.000 evrov za ta projekt je pridobila 
Občina Ribnica kot članica LAS Od Idrijce 
do Kolpe iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja – program Leader. 
Projekt izvaja Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Ribnica, partnerji v projektu pa so 
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Javni 
zavod Miklova hiša, Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije in seveda občina Ribnica.
Izvajanje projekta se je začelo 1. 10. 2008 in 
bo trajalo do 30. 9. 2010. Dvoletni projekt je 
razdeljen na 4 obdobja, ob koncu vsakega 
obdobja se pošlje na Ministrstvo za kmeti-
jstvo, gozdarstvo in prehrano Zahtevek za 
delno izplačilo evropskih sredstev. 
V zahtevku je potrebno natančno poročati 
o izvedenih aktivnostih, ki so sicer opre-
deljene v LIN-u (letni investicijski načrt), 
predložiti pa je treba tudi račune za vse 
upravičene stroške.
Temeljna dejavnost RC bo suhorobarska 
in lončarska delavnica, stalna razstava 
lončarskih in suhorobarskih izdelkov, ki bodo 
pridobili geografsko označbo »Ribniška 
suha roba«, pripravljena bo delavnica za 
rokodelce iz Slovenije in sveta, prostor za 
občasne gostujoče razstave rokodelskih 
izdelkov, pomembna bo tudi zbirka doku-
mentacijskega gradiva s področja rokodel-
stva, urejeni pa bodo tudi študijski prostori 
za dijake, študente in druge zainteresir-
ane pri izdelavi seminarskih, diplomskih, 
magistrskih, doktorskih in drugih študijev s 
področja rokodelstva.
V RC bosta tudi kiparska in likovna delavni-
ca, kjer se bo v bodoče izvajalo tudi druge 
interesne dejavnosti: oblikovanje, fotografija, 
tiskarstvo …

Pomembna pridobitev bo večnamenska 
dvorana, ki bo opremljena z vso potrebno 
tehniko za različne namene. Sprejela bo do 
50 ljudi, v nekaterih variantah tja do 70.
Poleg omenjenih prostorov bodo v RC tudi 
pisarniški in pomožni prostori za zaposleno 
osebje.
V RC se bo preselil tudi Turistično informaci-
jski center (TIC), 
ki bo »pokrival« 
turistično deja-
vnost centra, za 
katerega smo 
snovalci in izvaja-
lci prepričani, da 
bo predstavljal 
glavno turistično 
zanimivost od 
Škofljice do 
Kolpe. RC bo 
končno omogočil 
normalno parki-
ranje avtobusov, 
predstavljal pa bo 
začetek turistične 
poti (ogleda), ki 
se bo nadaljevala 
v Grad, pa do 
Miklove hiše, 
cerkve sv.Štefana, 
pa do Škrabčeve 
domačije v 
Hrovači. Na ta 
način bomo turista 
lahko za dalj časa 
zadržali v Ribnici, 
kar bo vzpodbu-
dilo razvoj ostalih 
dejavnosti, ki so 
potrebne za raz-
voj turizma: gos-
tinstvo, nočitvene 
kapacitete, storit-
vene dejavnosti, 
trgovina, spo-
minkarstvo …
RC smo predstavi-
li tudi na Slovenski 
turistični orga-
nizaciji (STO), 
kjer so pokazali 
veliko zanimanje 
in ponudili pomoč 

pri promociji doma in na turističnih borzah 
po svetu.

Pomembna funkcija RC bo tudi izobraževalna 
dejavnost. Pridobitev Nacionalne poklic-
ne kvalifikacije (NPK) za suhorobarja je v 
zaključni fazi. V sodelovanju s Srednjo poklic-
no šolo iz Kočevja in suhorobarskimi mojstri 
naj bi začeli s praktičnim usposabljanjem 
za pridobitev poklica suhorobar v eni izmed 
panog. Suhorobarska in lončarska delavni-
ca bosta primerni za izvajanje učnih dnevov, 
ki jih morajo opravljati osnovnošolci v zad-
nji triadi šolanja, v delavnicah bodo znanje 
pridobivale različne interesne skupine od 
dijakov, starejših, do invalidov, brezposelnih, 
do raznih marginalnih skupin. RC bo v svo-
jih prostorih omogočal izvajanje obšolskih 
dejavnosti, krožkov, tečajev in seminarjev na 
področju ohranjanja, interpretacije, razvoja 
in trženja rokodelske dediščine na področju 
podjetnosti in podjetniškega razmišljanja, 
predvsem pri mladih na področju novih 
zaposlitev ter na mnogih drugih področjih.

Rokodelski center suhe robe in lončarstva Ribnica (v nad-
aljevanju: RC) dobiva konkretno fizično in vsebinsko podobo.
Z obnovo in rekonstrukcijo stavbe na grajski pristavi Marof je v 
maju 2009 začelo gradbeno podjetje Obnova d.o.o. iz Kočevja, 
ki je pošteno poprijelo za delo, zaradi česar bo objekt dokončan 
morda celo pred koncem junija, kot je dogovorjeno v pogodbi. 

NAJNOVEJŠI  FOTOGRAFIJI  ROKODELSKEGA  CENTRA: PRVA  
PRIKAZUJE GLAVNI VHOD, DRUGA PA ZAHODNO KRILO OBJEKTA. 
V NOTRANJOSTI BO LE ENA DVORANA, KI BO LAHKO GOSTILA 
50 OBISKOVALCEV, TODA NAČRT JE BIL PRILAGOJEN GLEDE NA 
OSTALE PODOBNE CENTRE, NARAVNANE, DA SPREJMEJO AVTOBUS 
OBISKOVALCEV NAENKRAT. (PODNAPIS IN FOTO: ALENKA PAHULJE)
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Spoštovane, spoštovani!

Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo; otrok, kar ima Slava, vsi naj 
si v roke sežejo, de oblast in z njo čast, ko pred, spet naša boste last!
Te besede, iz četrte kitice Zdravljice, nam je pred mnogimi leti položil v 
srce največji slovenski pesnik dr. France Prešeren. Res škoda, da skoraj 
nikoli ne zapojemo tudi te kitice. Človek se sprašuje, zakaj neki je pesnik 
povezal ravno to troje – edinost, sreča, sprava. Verjetno je hotel povedati, 
da to troje spada skupaj, da ni sreče tam, kjer ni edinosti in da je za edinost 
potrebna medsebojna sprava, da si je treba vedno znova seči v roko in najti 

besedo opravičila. Po pravici 
povejmo, da tega velikokrat 
nismo sposobni narediti in 
rajši brezbrižno zamahnemo 
z roko, češ, kaj mi je tega 
treba. Ta žalostna resnica 
se najbolj občuti tam, kjer 
v družini mož in žena ali pa 
starši in otroci ne najdejo več 
skupnega jezika. Največkrat 
jim niti ob nedeljah ne uspe, 
da bi se zbrali ob skupnem 
kosilu, če pa jim že, se do 

njegovega zaključka ravno do konca skregajo. Edinost, sreča, sprava! Vsi 
iščemo edinost v malem in velikem, tako v lastni družini, v družini evropskih 
narodov in družini narodov sveta. Brez edinosti bomo težko preživeli, saj 
se vsak dan srečujemo z močnimi silami, ki nas želijo razdvajati na vseh 
področjih, in, roko na srce, jim velikokrat celo uspe zaradi naše slabosti in 
šibkosti.
Ah, tale naša majhnost nam vedno povzroča težave, kajti radi bi bili veliki 
,pa je v tem globalnem svetu zelo težko biti prvi. Toda nikoli ne smemo vreči 
puške v koruzo. Samo poglejmo naše športnike! Na tem področju smo prav 
gotovo fenomen. Človek bi se kar razpočil od ponosa, ko v čast zmagovalcu 
zaigrajo našo Zdravljico in zaplapola naša zastava. Ta ponos in to miselnost 
bi morali prenesti v naše vsakdanje življenje ter veliko bolj ceniti sami sebe 
in svojo domovino. 
Tudi kulturno življenje v lokalni skupnosti daje našemu vsakdanjiku poseben 
pomen. Kadar je kultura zabavna, nas kratkočasi, kadar je kritična, v nas 
zbudi misli, kako bi svet lahko izboljšali, kadar govori o preteklosti, nam 
vzbuja nostalgične spomine, kadar smo kulturni v svojem obnašanju, nam 
pomaga sobivati z ostalimi prebivalci. Če bi bili za kulturo vsaj približno tako 
talentirani kot za šport, bi bili najbolj kulturen narod na svetu. V vsakem prim-
eru vam za slovenski kulturni praznik – 8. februar, želim čim več kulturnih 
doživetji.
Res je, da si moramo zagotoviti lastno eksistenco, saj nas v to prisiljuje 
tempo današnjega časa, vendar se je potrebno kdaj pa kdaj ustaviti in 
pošteno premisliti o sebi, v smislu kam gremo in kaj hočemo. Najslabše 
je obupavati in čakati, kaj nam bo kdo dal ali naredil za nas. Takemu se 
pač slaba piše. Lahko smo veseli, da smo ohranili svoje korenine, saj iz 
njihove vsebine črpamo izkušnje in ideje za današnji čas. Zanimivo je, da 
ob poplavi različnih zakonov, uredb in predpisov še vedno zelo prav pride, 
posebno v kritičnih situacijah, zdrava kmečka pamet. Škoda je, da se le-te 
premalokrat poslužujemo, čeprav bi na ta način rešili veliko majhnih in celo 
velikih problemov in življenje bi bilo veliko lažje in lepše. Vem, da ni tako 
preprosto, ker se Ribničani preveč poznamo, zato tudi vemo, če nam krava 
»crkne«, privoščimo sosedu, da mu obe. V tem pogledu bo držalo, da človek 
ne more kar tako iz svoje kože in se čez noč spremeniti. To bo držalo tudi za 
našo mlado demokracijo, ki jo imamo radi predvsem v njenem lepšem delu, 
kjer so lepo zapisane naše pravice, drugi del z dolžnostmi naj velja za one 
druge. Smola, ne bo šlo ravno tako! Za mesec januar je vedno veljalo, da je 
lep, ampak dolg, to pa zato, ker je zaradi novoletnih nakupov in vsemogočih 
razprodaj denarnica nevarno shujšala, vendar naj nam bo v tolažbo, da je 
februar veliko krajši in razburljivejši. 
Spoštovani, izkoristimo lepote zimskega letnega časa in si naberimo moči 
za nove izzive v letu 2010.

Župan Jože Levstek

 Izpod županovega peresa

Da z Rokodelskim centrom Ribnica in širše suhorobarsko 
območje pridobivata resnično velik projekt, kaže veliko 
zanimanje različnih interesnih skupin in posameznikov – ust-
varjalcev z različnih področij. Za sodelovanje, gostovanje 
ali izvajanje svojih dejavnosti v RC se zanimajo študentje, 
glasbena šola, Javni sklad za ljubiteljsko kulturo, Društvo 
podeželskih žena, osnovne in poklicne šole, podjetniki 
različnih dejavnosti in razna društva. Najbolj razveseljivi so 
seveda odzivi študentov s področja etnologije, zgodovine, 
turizma, oblikovanja, ekonomije in lesarstva, ki prihajajo z 
zelo zanimivimi predlogi. Vsekakor je interes javnosti pre-
senetljivo velik, nosilci in izvajalci pa smo si enotni, da bomo 
vsako pobudo ali predlog skrbno preučili in ga upoštevali, 
če bo le primeren za celostno podobo centra.
Moramo se namreč zavedati, da na področju Rokodelskih 
centrov po Sloveniji (teh naj bi bilo 10) orjemo ledino, zato 
moramo toliko bolj premišljeno in strokovno postaviti vse-
bine.
OOZ Ribnica, ki vodi projekt Vzpostavljanja vsebin v RC, 
je začela s tretjo fazo, v kateri bo poudarek na kontaktih z 
različnimi skupinami in posamezniki.
Vsi izdelovalci suhe robe, ne glede na status, bodo dobili 
vabilo na srečanje, kjer jim bomo razložili možnosti za 
sodelovanje in postopek za pridobitev geografske označbe 
»Ribniška suha roba«. Pridobljena označba bo pogoj, da 
bodo njihovi izdelki razstavljeni v RC, razstava tekoče 
suhorobarske in lončarske produkcije pa bo s tem pridobila 
močno komercialno funkcijo, saj bodo kupci na enem mestu 
videli aktualne izdelke in si pridobili potrebne podatke o 
izdelovalcih.
Drugo srečanje pa pripravljamo za ravnatelje osnovnih šol iz 
Ljubljane in njene okolice. Predstavili jim bomo možnosti za 
izvajanje učnih dnevov, tehničnega pouka in obšolskih deja-
vnosti. V tem sklopu bomo organizirali srečanja tudi s pred-
stavniki Zavoda za zaposlovanje, z ravnatelji poklicnih šol,  z 
vodji projekta Vseživljensko učenje, z Varstveno delovnim 
centrom v Ribnici in drugimi predstavniki organizacij, ki 
delujejo na področju izobraževanja.
Poseben sklop srečanj bo namenjen predstavnikom 
turističnih organizacij, od katerih pričakujemo strokovno 
podporo in predvsem promocijo centra.
V obdobju po novem letu pa je načrtovanih več srečanj 
s predstavniki bodočih regionalnih rokodelskih centrov 
po Sloveniji. V nekaterih krajih Slovenije, kot so Veržej, 
Škofja Loka, Novo mesto, Slovenj Gradec, Kropa, že izva-
jajo določene aktivnosti na področju rokodelstva oziroma 
domače in umetnostne obrti, zato je pomembno povezovan-
je in izmenjava izkušenj.
Poleg omenjenih srečanj pa bodo potekale aktivnosti razvi-
janja posameznih vsebin do faze, ko jih bomo ob zaključku 
gradbenih del lahko vselili na Marof.
Odprtje Rokodelskega centra suhe robe in lončarstva je 
predvideno ob 35. Semnju suhe robe in lončarstva, torej 
prvo nedeljo v septembru 2010. Pred tem predvidevamo 
nekajdnevne prireditve, ki se bodo odvijale v RC in ob 
njem.
Končni scenarij prireditev ob odprtju bodo na skupnem ses-
tanku izdelali vsi partnerji, ki sodelujejo v projektu, povabljeni 
bodo strokovnjaki z različnih področij, dobrodošli pa so tudi 
predlogi zainteresirane javnosti.
Z namenom, da kar najbolje informiramo javnost, je 
odprt tudi elektronski naslov: rokodelskicenter@ribnica.
si. Pozivamo vse, ki kakorkoli želite sodelovati pri nastaja-
nju Rokodelskega centra suhe robe in lončarstva, pokličite, 
pišite ali nas obiščite na OOZ Ribnica.

Tekst in foto Pavel Hočevar
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Po septembra objavljenem natečaju 
za idejni projekt izgradnje vrtca v 
občini Ribnica je prišel čas, da se 
prispele natečajne rešitve predstavijo. 
Na natečaju, ki ga je občina Ribnica 
pripravila v sodelovanju z Zbornico 
za arhitekturo in prostor Slovenije, je 
sodelovalo kar 58 projektov, od tega 
54, ki so ustrezali vsem določilom 
natečaja. Namen natečaja je bil pri-
dobiti najprimernejšo arhitekturno in 
urbanistično rešitev za projekt, tako 
s stališča predšolske vzgoje kot s 
stališča arhitekture. 
Ker gre za predvidoma največji vrtec 
v Sloveniji, saj predvideva kar 20 odd-
elkov oziroma prostora za 360 otrok 
in približno 70 zaposlenih, so ide-
jni projekti zelo veliki, izbrani natečaj 
obsega kar 3.850 m2 bruto etažnih 
površin, zunanja ureditev pa obsega 
približno 11.000 m2, skupaj približno 
1.5 ha urejenega prostora, oziroma 
ves prostor med starim vrtcem in 
cesto Ob železnici ter med Majnikovo 
in Krošnjarsko ulico. Tako se  lokacija 
vrtca ne spreminja preveč in ostaja v centru 
javnih, upravnih in predvsem izobraževalnih 
dejavnosti, saj so v neposredni bližini šola, 
športni center in zdravstveni dom.  
Odločitev o izvedbi javnega natečaja je 
slonela na mnenju, da »več glav več ve«, 
in tako je sodelovalo veliko število arhitek-
turnih birojev z mnogimi svežimi idejami, 

ki so pogosto tudi dobro strokovno ute-
meljene. V žiriji so razen strokovnjakov iz 
Zaps sodelovali še predstavnica občine 
Lea Radivojević, ravnateljica Vrtca Andreja 
Hojč in pooblaščeni arhitekt občine Janez 
Zobec, ki je o izbranem projektu povedal: 
»Žirirali smo zelo natančno, večkrat smo se 
vračali k posameznim projektom. Pazili smo 
na počutje otrok, tako da ima izbrani natečaj 

najbolje dodelane rešitve za potrebe otrok. 
Tako so vse igralnice orientiranje v smer jug 
jugozahod, servisni prostori pa so na senčni 
strani. Prav tako so v igralnicah višji prostori, 
v sanitarijah in garderobah pa so nižji. Projekt 
ima dobro izdelano prehajanje iz igralnice 
na pokrite terase in zunanje igrišče. Posebej 
sem vesel, da so arhitekti upoštevali lokalne 
značilnosti, tako da so med projekti pogosto 
videni reta, značilna šestkotna oblika, ali 
pa riba. Prav tako je kar nekaj projektov s 
predvideno leseno fasado. Tudi zmagovalni 
projekt z dvigajočo in spuščajočo se streho 
odslikava podobo obcestne vasi, kjer linija 
streh potuje navzgor in navzdol.«
Kot najboljša  je izbrana zasnova arhitektov 
Bojana Mrežarja, Renata Rajnarja in Petra 
Rijavca iz Beltincev, pa tudi drugouvrščeni 
projekt je primeren za izvedbo. Zmagovalni 
projekt je prejel tudi nagrado Občine in 
ZAPS v vrednosti 7.500 EUR, drugouvrščeni 
projekt pa 4.800 EUR.
Župan je o projektu povedal, da se bo 
predvidoma gradilo dvofazno, pa tudi pro-
jekt to omogoča. Glede druge faze stvari 
še niso povsem dorečene, saj bo morda 
prišla v poštev dislokacija enot vrtca, morda 
v Dolenjo vas, Sušje ali k Sv. Gregorju. Prav 
tako je potrebno še doreči glede prometne 
ureditve in pohiteti s pripravo dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je 
pogoj za sodelovanje na državnih razpisih. 
Sama gradnja naj bi se pričela v začetku 
prihodnjega leta, prva faza pa naj bi bila 
zaključena v letu 2012. Cena izvedbe naj bi 
variirala približno v rangu 4.5 mio – 5 mio 
EUR, v to pa je vključena ureditev celotnega 
kompleksa, skupaj z dostopnimi potmi in 
končno ureditvijo zunanjih površin.   

Primož Tanko, foto Lea Divjak Radivojević

»Firma ARHI-TURA d.o.o. s sedežem v Ljubljani je 
mlado podjetje, v njem pa so arhitekti s Primorske, 
Gorenjske, Štajerske in Dolenjske. Ustanovili so 
ga po zmagi na tem natečaju. Zasedba arhitektov 
izbranega projekta pred tem še ni sodelovala, so 
pa vsak posebej na sceni že dolgo.  (Z.Mihelič)

GRADIL NAJ BI SE NAJVEČJI 
VRTEC V SLOVENIJI
Po zmagovalnem prekmurskem načrtu bi vrtec odslikaval podobo 
obcestne vasi

»Za osnovo pri projektu smo si vzeli 
otroka, da bi čim boljše doživel in živel 
domišljijo ter da bi mu bilo lepo. Ogledali 
smo si tudi sedanji vrtec in zaposlene 
povprašali za mnenje o njem. Kaj nam 
je bila ideja pri oblikovalskem pristopu? 
V projekt nismo hoteli vnašati neke nove 
geometrije, kajti Ribnica ima že sama 
dovolj svojih značilnosti in duh kraja se 
močno čuti. Kot drugo pa smo poskušali 
izoblikovati najboljšo obliko, in sicer tako, 
da bi bil odmik od hrupa največji, da 
bi dobili za otroške prostore kar največ 
svetlobe in da bi pustili največ prostega 
igrišča. Oblikovali smo vrtec v obliki 
dveh zalivov, lahko pa rečemo tudi, da 
je ta vrtec kot objem dveh rok. Prva 
roka, kjer naj bi bili najmlajši, je bolj 
zaprta, varujoča, ker mali potrebujejo 
veliko topline in varnega zavetja. Drugi, 
bolj odprt del, pa bo za starejše otroke, 
saj se že usmerjajo navzven, v širni svet,« 
je dejal Bojan Mrežar iz Arhi-ture d.o.o.              
(Zdenka Mihelič) 
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STROKA IN ARHITEKTURA 
ZASNOVALI NOVI RIBNIŠKI VRTEC

Projekt je narejen na podlagi zdajšnjih 
potreb, ko število otrok v vrtcu narašča, 
lahko pa se zgodi, da bo subvencioni-
ranje varstva drugega otroka ukinjeno 
in bo zgodba hitro drugačna. Če bi se 
ozirali na demografska predvidevanja za 
naslednjih 30 let, ki so jih za nas delali 
projektanti novega prostorskega plana, 
potem v Ribnici bistvenega povečanja 
prebivalstva ne bo. 
Toda kot zdajšnje potrebe ne označujemo 
samo naval na vrtec, ampak tudi zako-
nodajo, ki zahteva večje površine in tudi 
večji igralni prostor na posameznega 
otroka – kot tudi drži, da se država 
bolj nagiba k manjšim ustanovam, ki 
premorejo 6 igralnic, medtem ko naj bi 
jih bilo pri nas kar 20. 18 jih je polnih 
že sedaj, vpis otrok pa je 60-odstoten, 
čeprav je otrok številčno manj kot nek-
daj. Včasih je bilo na vrsti za vrtec 400 
otrok, a je bil vpis le 42-odstoten, zdaj 
jih je 100, a je vpis, kot smo že navedli, 
preko 60-odstoten. Ravnateljica Andreja 
Hojč  kot prednost izbranega projekta 
navaja dimenzijo odprtosti in ne pre-
tirane pozidanosti, kot je bila prisotna 
pri večini drugih kandidatov. »Prostor je 
tretji vzgojitelj in veseli me, da sta se tu 
končno srečala stroka in arhitektura.« 
Igralnice so povezane s teraso in ta 
z zelenim okoljem, kar je za otrokovo 
dojemljivost prostora zelo pomembno. 
Igralna enota je večja, tu so garderobni 
prostori, skupni prostori, urejene poti … 
Racionalnost, fleksibilnost in intimnost 
so nadaljnje odlike, manjše dodelave pa 
so možne še v fazi izdelave dokument-
acije. Rešitev se ji zdi optimalna glede na 
lokacijo, ki jo je določila Občina, čeprav 
se je predvidena površina zmanjšala 
zaradi avtobusne postaje in še dodatne-
ga objekta. Občina celo razmišlja, da bi v 
kompleks ob železnici preselila še svojo 
upravno stavbo, in bi tako tam postal 

upravno – družbeni 
center, vendar je 
nujno potrebno 
odgovoriti na nasled-
nje vprašanje: kaj 
bo s strogim jedrom 
mesta, če mu bodo 
odvzete vse vitalne 
funkcije?    
Arhitekt Janez 
Zobec, ki je dobil 
priložnost soodločati 
o tem, kateri vrtec je za nas najboljši, 
je z izbiro prav tako zadovoljen, še bolj 
pa s postopkom, ki ga je tokrat vodila 
Občina. Prej je 10 let vodila postopke 
tako, da ni želela pomoči občanov, zdaj 
pa je spregledala, da tako ozek način 
razmišljanja pripelje do slabih rešitev, s 
katerimi je okolje nezadovoljno. 

»Domačini vidimo svoj prostor drugače. 
In pri vrtcu je Občina prvič zagotovila 
tudi sodelovanje stroke že v pripravi pro-
jekta, kar je korak naprej. Zmanjkalo je 
le časa za diskusijo o načinu vzgoje oz. 
kako velik objekt dejansko rabimo in ali 
naj se vsa predšolska vzgoja osredišči 
na eno ustanovo ali jo je treba razvi-
jati tudi  v bolj urbanih naseljih in ob 
obstoječih šolskih centrih.« Ta dilema še 
vedno ostaja, a k sreči je projekt nare-
jen tako, da dopušča ne samo fazno 
gradnjo, marveč se lahko zgradi tudi pol 
manjši, pa se vedno ne bo izgubil svoje 

prvotne podobe. Občina Ribnica je izv-
edla javni natečaj, en mesec pa je žirija 
iz ribniških predstavnikov in Zbornice za 
arhitekturo in prostor izbirala med 57 
projektnimi nalogami. Množičen odziv je 
vse presenetil, saj so imeli avtorji kratek 
rok in zahteven program. A natečaji 
v tako velikem obsegu se v Sloveniji 

ne dogajajo prav 
pogosto, zato je bil 
toliko bolj zanimiv 
in privlačen, zmago-
valca iz Prekmurja 
pa čaka podpis 
pogodbe in izdelava 
dokumentacije. Kdo 
se bo našel v vlogi 
izvajalca, bo treba še 
počakati, vsi pa po 
tihem računajo, da se 
bodo za gradnjo prve 
potegnile Riko Hiše 
in na ta način posta-
vile reprezentančni 
objekt v domačem 
okolju. Če bosta 
Občina in podjetje 
seveda pripravljena 
stopiti skupaj in se 
pogoditi. 

Alenka Pahulje, foto 
AP in Z. Mihelič

 »Zelo sem vesel današnjega podpisa pogodbe. Pogajanja so 
bila dolga več kot dve uri, predno smo prišli do skupne točke. 
Imamo seveda tudi že kar nekaj fiksnih rokov. Do 30. marca je 
rok za izdelavo projektne dokumentacije, nato pa bodo postopki 
tekli naprej. Zahvaljujem se vsem sodelavcem, ki so pripomogli 
k temu projektu. Zares, samo najboljše je dovolj dobro za naše 
otroke,« je po podpisu dejal župan Levstek.

Sliši se nekako čudno, da naj bi novi ribniški vrtec odslikaval podo-
bo obcestne vasi, toda ko to razloži eden izmed žirantov, ki so 
izbirali najboljši idejni projekt, dobi besedna zveza drugačen priz-
vok. 20 igralnic je nanizanih v dveh krivuljah v obliki črke U, navz-
ven pa so videti kot silhueta hiš, ki jih prepoznamo npr. v Gorenji 
vasi. Strehe se podobno dvigajo in spuščajo in na 
ta način prostorsko dinamiko vnašajo tudi v samo 
notranjost stavbe. Pritlična stavba, velika 3.600 
kvadratnih metrov, dobi tako razgiban in spre-
menljiv videz, ki je bližje otroškemu zaznavanju 
prostora in po svoje ustvarja otroški pravljični svet.

Arhitekt Janez Zobec 
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SORTIRANJE ODPADKOV PO RIBNIŠKO

Fotografijo nam je poslal ribničan in tudi dodal naslovno ime. sreča včasih, da imamo 
rome, ki pobirajo, kar je še uporabnega, in preprodajo. svojevrsten način sortiranja 
odpadkov, a za okolje tudi učinkovit. ribnici namreč še vedno primankjuje ekoloških in 
sortirnih otokov, napoveduje pa se, da naj bi kmalu postavili zabojnike za odslužene 
obleke.

Nadaljevanje zgodbe 
o ribniških smeteh

Ribniško smetišče je še vedno 
zaprto, odpadki pa vseeno 
nastajajo. Zato jih je potreb-
no odvažati. Sicer uporabni-
ki niso opazili kakršnegakoli 
zastoja ali težav pri odvozu 
odpadkov, se je pa vendarle 
spremenilo kar nekaj stvari 
od zadnje številke Rešeta.

Odpadki iz območja občin Ribnice, 
Sodražice in Loškega Potoka, ki so se 
od zaprtja odlagališča Mala gora vozili na 
deponijo v Logatec, se od začetka januarja 
odvažajo v Grosuplje, s katerim so sklenili 
župani pogodbo o odlaganju odpadkov. 
Pogodbo so sklenili z vsemi tremi lastnicami 
odlagališča Špaja dolina, in sicer z občinami 
Ivančna Gorica, Dobrepolje in Grosuplje. To 
pomeni precejšen prihranek za trajno odla-
ganje, saj je cena odložene tone odpadkov 
približno tretjino nižja kot v Logatcu, a še 
vedno skoraj petkrat višja kot na odlagališču 
Mala gora. Konkretno to pomeni 96,16 EUR 
za tono odloženih odpadkov. 
Zaradi precejšnjega zvišanja stroškov odl-
aganja bo Komunala Ribnica predlagala 
občinskim svetom vseh treh občin povišanja 
smetarine, in sicer od zdajšnjih 1,36 EUR 
na osebo mesečno na 3,14 EUR na osebo 

mesečno oziroma kar za 230 %. Odločitev 
pa je odvisna od občinskega sveta, ki bo o 
tem razpravljal na seji predvidoma 28. janu-
arja. Prav tako napovedujejo povišanje cen 
za pravne osebe od 9,70 EUR/m3 na 22,40 
EUR/m3. Povišanja niso majhna, po drugi 
strani pa se sedaj s cenami približujemo 
povprečnim cenam smetarine v Sloveniji. 
Še vedno poteka boj za odlagališče Mala 
gora, le da se tukaj ne bodo več odlagali 
odpadki iz gospodinjstev, pač pa inertni 
– predvsem zemljine, gradbeni odpadki in 
podobno, saj je zemljišče pripravljeno za 
odlaganje, potrebno pa ga je tudi zapolniti, 
da se ga lahko dokončno sanira.
Pogodba za odlaganje odpadkov na deponi-
jo Mozelj pri Kočevju je sicer podpisana, 
a stoji. Kočevje še vedno blokira njeno 
izvajanje, Občina Ribnica pa v sodelovanju 
z odvetniki pripravlja dopis z zahtevo po 
izpolnjevanju pogodbe.
Jože Zakrajšek, direktor Komunale Ribnica:
Ker cene ne moremo zmanjšati, je potrebno 
zmanjšati količino. V ta namen smo odprli 
ločevalni center v prostorih komunale. Prav 
tako imamo kar dvakrat več ekoloških oto-
kov, kot jih predpisuje zakon, potrebno pa jih 
je uporabljati. Pričeli bomo tudi z zbiranjem 
bioloških odpadkov po mestnih naseljih in 
ločenim zbiranjem sveč in bioloških odpad-
kov na pokopališčih. 
Naš cilj je do leta 2013 zmanjšati količino 
odloženih odpadkov od sedanjih 230 na 
160 kilogramov na osebo letno. To pomeni 
zmanjšanje skoraj za tretjino. Tako se potem 
zmanjša tudi odlaganje, vendar je največ 
odvisno od proizvajalcev odpadkov, torej 
gospodinjstev. 

Primož Tanko

POTREBEN JE 
KORAK NAPREJ

Zadnjih 30 let se v Ribnici samo lovi 
neko ravnotežje, razvoja pa ni bilo, 
ker nismo hoteli strokovne pomoči, 
pravi Janez Zobec. »Kot da smo v neki 
‘ler brzini’, ki priča o tem, da nimamo 
jasne strategije in plavamo s tokom, 
kamor nas pač zanese. Ne znamo 
se odločiti in ne znamo upoštevati 
mnenje koga drugega. Imamo kul-
turo, svojo ribniško zgodbo, svojsko 
narečje in prepoznavnost, manjka 
pa nam plemenitosti  - to dosežeš 
le z razvojem družbe in vsebinsko 
nadgradnjo vsega, kar tu že imamo. 
Novi vrtec je tisti dodatek k vsebini 
kraja in prepoznavnosti institucije, je 
sijaj. Trenutno je tu gospodarstvo bolj 
nad poprečjem kot ribniška duša, 
ki ne pokaže ambicije in premalo 
stremimo k nadgradnji kraja. Ribnica 
bo v vsakem primeru rasla, a v kaj? 
Ali bo rasla kontrolirano ali pa v neko 
poprečje, je odvisno od vseh nas. Ko 
nekdo nastopi javno funkcijo, ne sme 
gledati na to, kateri projekti bodo 
ostali za njim, marveč kake projekte 
bo zapustil občanom in ali bodo ti 
izboljšali njihovo kakovost življenja. 
Javno se v Ribnici spregleda. Preveč 
se upošteva mnenje fizičnih posa-
meznikov, ki po navadi zadovoljuje-
jo le lastne interese. Ribniški trg je 
odraz spregledanega javnega inte-
resa. Ribnica kot urbana forma naj bi 
se po predlogah ustvarjalcev novega 
prostorskega akta navezovala na 
Breg in Hrastje – trg oz. jedro mesta 
bi tako postalo brezoblična stavbna 
forma brez karakterne vsebine. Zame 
je najbolj vprašljivo, kje bo poslej 
center Ribnice? Obstoječi trg je že 
presežek v vseh pogledih, le kvalitet-
no vsebino mu je treba dati. Simbolna 
moč Ribnice sicer ostaja, a njena 
zdajšnja moč je skoraj nepomembna. 
Ves kadrovski prirastek je odšel ven, 
za boljšim, mesto je postalo socialno 
šibkejše, periferija pa premore kapi-
talsko močne ljudi, a jih center ne 
zanima. Življenje bi se moralo spet 
naseliti v mesto, drugače bo nje-
gova ponudba ostala neizkoriščena, 
saj ne bo odjemalcev. Prvi učinki te 
degradacije pa se že kažejo v tem, da 
obstoječa ponudba kakovostno pad
a.«                                                        
Razmišljanje janeza zobca povzela 
a.pahulje
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Kronika Občine 
Ribnica, januar 
2010
Januar je dokončno poslal leto 2009 v 
arhiv časa. Občinska uprava ne more tako 
dokončno zapirati poglavij svojega dela. 
Zadovoljni ugotavljamo, da smo zaključili 
več kot 95 % vseh aktivnosti, ki so v teku, 
in v enaki meri uresničili zastavljene cilje, 
nekatere zadeve smo zaključili v načrtovanih 
okvirih, druge smo presegli in naredili več, 
kot je bilo načrtovano. Vendar nas to ne 
vznemirja več. 
Vsa pozornost je že usmerjena v tisti del 
postopkov, ki jih v prejšnjem letu še nismo 
zaključili in, seveda, v celo skladovnico novih 
nalog, ki nas čakajo v letu 2010.
Največ energije na področju projektov, ki so 
v teku, smo v mesecu januarju namenili: 
- Okoljskemu prostorskemu načrtu, kjer 
smo iskali postopke, ki bi pripeljali do čim 
hitrejše realizacije. Žal je zakonodajalec na 
področju urejanja prostora občinam izredno 
otežil delo (dolgi postopki, spremembe zako-
nodaje, v določenih primerih nedorečenost 
ipd.), vendar se zadeva, čeprav morda za 
zunanjega opazovalca prepočasi, premika. 
V kratkem bo soglasodajalcem oddana v 

pregled nova verzija dokumentacije in ocen-
jujemo, da bo OPN sprejet v letošnjem letu.
- Vrtcu Ribnica. V zadnjih dnevih lanskega 
leta smo uspešno zaključili javni natečaj za 
izbiranje najboljše rešitve za izgradnjo nove-
ga vrtca. Razstavili smo preko 50 prispelih 
idejnih rešitev. V sredo, 20. januarja, smo 
podpisali pogodbo za pripravo projektne 
gradbene dokumentacije s projektanti, ki 
so po ocenah natečajne komisije pripravili 
najboljšo rešitev za novi vrtec. In ne nazad-
nje, nadaljujemo aktivnosti pridobivanja sofi-
nancerskih sredstev za projekt.
- Daljinskemu ogrevanju na biomaso. Po 
uspešno zaključenem razpisu za izbor konc-
esionarja (razpis, odpiranje vlog, izbor …) je 
bil v petek, 22. januarja, podpis koncesijske 
pogodbe za izvedbo daljinskega sistema 
ogrevanja. Posebej pomembno je poudariti, 
da se je v projekt vključilo (s svojo lokacijo) 
tudi podjetje Inles d.d. Koncesionar načrtuje 
izgraditi nov sistem že v letošnjem letu, kar 
bi za uporabnike pomenilo znižanje stroškov 
ogrevanja že v naslednji kurilni sezoni.
- Samo zadnja dva projekta sta skupaj (po 
zaključenih celotnih investicijah) vredna 
preko 10 mio eur. V sistem daljinskega 
ogrevanje bo vložil sredstva koncesionar, 
vrtec pa bo projekt občine. Načrtujemo, 
da bo sofinanciran iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za 
šolstvo in šport.

- Proračunu za leto 2010. Organizacija in 
izvedba vseh sedmih odborov in občinskega 
sveta, na katerem je bil 26. januarja sprejet 
Proračun Občine Ribnica v drugi obravnavi. 
Sprejeti proračun nam omogoča začetek 
postopkov za realizacijo zastavljenih ciljev 
tekočega leta. Tako v tej številki že obja-
vljamo razpise Občine Ribnica za: šport, 
turizem in kmetijstvo.
- Izvedbi skupnega nastopa s sosednji-
mi občinami (Ribnica, Kočevje, Dobrepolje, 
Velike Lašče in Kostel) na turističnem sejmu 
TIP 2010, v Ljubljani. Projekt Od nature 
do kulture vodi ribniški TiC. S sosednjimi 
občinami smo se uspešno dogovorili za 
skupni sejemski nastop in predstavitev celot-
nega območja od Kolpe do Barja. 
- Zaključevanju projekta organiziranja 
skupne občinske uprave z občinami: 
Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče in 
Dobrepolje. Tako bomo v naštetih občinah 
do sredine leta vzpostavili inšpekcijsko in 
redarsko službo.
V januarju smo tudi tekoče izvajali oper-
ativne naloge (reševanje vlog, zahtevkov 
občanov in drugih strank, reševanje sprotnih 
zadev z zavodi, predstavniki društev, porab-
niki proračuna ...). 
   
Za občinsko upravo: Janez Mate

PETROL PRIHAJA Z DALJINSKIM OGREVANJEM NA LESNO BIOMASO
Načrt: zagon sistema oktobra letos, 20% nižja cena za sedanje porabnike kurilnega olja

Družba Petrol je s podpisom pogodbe novi 
koncesionar daljinskega ogrevanja mesta 
oziroma javnih objektov kot največjih pora-
bnikov energije. Petrol je šel v projekt ogre-
vanja z biomaso le tu, drugod se je tega 
izognil, ker so bili projekti predimenzionirani  
- tu naj bi se mu investicija obnesla že, če 
bo operiral zgolj z občinskimi objekti, brez 
Prijateljevega in Knafljevega trga ter ostalih 
stanovanjskih hiš v centru, pravi vodja 
službe sektorja za energetiko Miha 
Valentinčič. V družbi domnevajo, da 
je pri nas gostota odjema zadostna 
in tudi dovolj razpoložljive lesne bio-
mase. Najbolj optimalno investicijo 
za nadaljnjih 25 let pa bi izvedli, če 
bi na daljnovod priključili čim več 
uporabnikov in jim zato prispevka 
za priklop ne bodo zaračunavali. S 
predstavniki Knafljevega trga so 
pogovor že imeli dva dni pred urad-
nim podpisom pogodbe z Občino 
22. januarja, a šel je zgolj v smeri 
informiranja. Največja soseska želi 
svoj zastareli toplovodni sistem in 
kotlovnico reševati celovito, glede 
na to, da je tudi lastnica, pa morda 
najti ugodno pogajalsko pozicijo s 
Petrolom. Slednji je vedel za poskuse 
soseske, da najde ugodnega ponud-
nika, za izvajalca del pa izbral prav 

njihovega favorita, podjetje Biomaso, s kat-
ero se je Knafljev trg že kar konkretno 
pogovarjal o možnostih novega ogrevanja. 
Eugen Jakšić je poudaril, da stanovalci zdaj 
plačujejo najdražje ogrevanje v Sloveniji, 
poraba kurilnega olja pa še zdaleč ni tako 
visoka, kot jo prikazuje Komunala, ki skrbi 
za ogrevanje. Ne 275.000, marveč 180.000 
litrov olja na leto, »saj ne živimo v Sibiriji!« 

Z daljinskim ogrevanjem naj bi se jim obeta-
la 20 odstotkov nižja cena letne porabe, »kar 
je pogojno dobro, realno pa ni,« meni Jakšić 
ter dodaja, da bodo šli k tistemu ponudniku, 
ki jim bo storitev zagotovil ceneje in hitreje. 
Napoved Petrola, da bo daljnovod usposobil 
do nove kurilne sezone, z oktobrom letos, se 
zdi večini optimistična, a do 15. marca mora-
jo že vložiti vlogo za gradbeno dovoljenje, pri 

tem pa mora biti jasno tudi število 
uporabnikov novega sistema, ki naj 
bi stalo malo manj kot 3 milijone 
evrov. Obsegal bo kotlovnico na 
lesno biomaso in toplovodni sistem 
v dolžini okrog 3 km in priklop 
objektov, ki so v središču Ribnice, v 
severozahodnem in jugovzhodnem 
delu mesta. Sistem bo možno širiti. 
V novi kotlovnici je kot osnovno 
gorivo predvidena lesna biomasa, 
deponija pa bo v njeni neposredni 
bližini. Končna toplotna moč odje-
ma je ocenjena na 4.800 kW,  pred-
videni letni odjem toplote iz sistema 
daljinskega ogrevanja pa naj znašal 
okrog 8.600 MWh na leto, za kar 
naj bi porabili okrog 16.000 m3 
lesnih sekancev.

Tekst in foto Alenka Pahulje

INFORMATIVNI SESTANEK JE POTEKAL TUDI MED 
PREDSTAVNIKI KNAFLJEVEGA TRGA IN PETROLOM, SAJ 
MORA SLEDNJI DO 15. MARCA ŽE VEDETI, KDO VSE SE BO 
PRIKLJUČIL NA NJIHOV SISTEM.
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JURE HENIGMAN,

NAGRAJENEC 
44. 
BORŠTNIKOVEGA 
SREČANJA

Festival Borštnikovo srečanje 

je osrednji slovenski gledališki 

festival. Na njem se vsako 

leto v drugi polovici mese-

ca oktobra zvrstijo najboljše 

predstave domačih gledališč 

v minuli sezoni, ki jih za ta 

namen odbere izvoljeni selek-

tor. Festival je tekmovalne-

ga značaja, saj ob njegovem 

zaključku podelijo nagrade 

za najboljše predstave, režijo, 

igralske, glasbene in druge 

umetniške dosežke. Posebne 

pozornosti je deležna podel-

itev Borštnikovega prstana. 

Jure Henigman, igralec 
Mestnega gledališča 
Ljubljana, že dobitnik 
študentske Severjeve 
nagrade, je na 44. 
festivalu Borštnikovo 
srečanje, ki je potekal 
od 16. do 25. okto-
bra 2009, prejel eno 
izmed tako zaželenih 
nagrad Borštnikovega 
srečanja, in sicer nagra-
do za mladega igralca. 
V obrazložitvi je stro-
kovna žirija v sestavi 
predsednika dr. Blaža 
Lukana ter članov 
Maria Brandolina, 
Gregorja Butale, 
dr. Maje Haderlap 
in mag. Mojce Jan 
Zoran, zapisala: 
»Nagrado za mladega 
igralca prejme Jure 
Henigman za vlogo 
v uprizoritvi Macbeth 
po Shakespearu 
v produkciji Mini teatra ter koprodukciji 
Novega kazališta Zagreb, Cankarjevega 
doma Ljubljana in ZeKaeM Zagreb. Igro 
Jureta Henigmana v različnih vlogah v upr-
izoritvi odlikujejo raznovrstni igralski izrazi, 
suverenost, natančnost in divja energija. 
Kljub navzven prevladujoči divji energiji, ki je v 
igri Jureta Henigmana kot vodilo v polni meri 
prisotna od začetka do konca uprizoritve, 
so liki, ki jih igralec udejanja, natančno 
zasnovani, izrazno igralsko pestri in nadzo-
rovani. Henigman igralsko ne podlega moči 

in energiji uprizoritve, 
temveč jo s svojimi, 
tudi tehnično izdela-
nimi vlogami, ustvarja, 
nadzoruje in stopnjuje 
do skoraj neznosne 
intenzitete.«
O nagradi in občutkih, 
kaj mu nagrada pome-
ni, smo Jureta tudi 
povprašali. »Nagrade 
sem seveda zelo 
vesel, še posebej, ker 
je bilo letos na festi-
valu res veliko mladih, 
talentiranih igralcev. 
Trenutno sodelujem 
in soustvarjam pri 
predstavi Bobni v noči 
(B. Brecht, produkcija 
MGL), ki bo premiero 
doživela 11. 2. 2010, 
režiser pa je Matjaž 
Pograjc. Drugače pa 
se pri meni zaradi 
nagrade ni nič bist-
veno spremenilo. Je 

pa res, da ti da neko dodatno motivacijo, 
ki pa je mlad človek skoraj da ne rabi. V 
teatru sem dobro zaseden in me tudi v 
prihodnosti čakajo dobre in velike vloge, se 
ne pritožujem,« je bil zadovoljen Ribničan, 
igralec Jure Henigman, ki zares uživa v tem, 
kar dela. In to dela odlično.

Zdenka Mihelič, foto osebni arhiv Jureta 
Henigmana

Jure Henigman z nagrado za mladega 
igralca

Ribniški muzej brez pomoči države

Po novem Zakonu o kulturi lahko muzeji kan-
didirajo na sredstva iz državnega proračuna, 
in sicer za opravljanje javne službe ohran-
janja kulturne dediščine. To v praksi pomeni 
sredstva za strokovno muzejsko delo pri 
ohranjanju dediščine. Muzeji lahko pridobijo 
na ta način od 5 do 80 odstotkov sredstev 
za opravljanje javne službe, financiranje traja 
dve leti, prijava in dodelitev sredstev pa 
potekata preko javnega razpisa. 
Tudi Muzej Miklova hiša se je prijavil na 
razpis za mrežo pooblaščenih muzejev in v 
strokovnem ocenjevanju Službe za muze-
je dosegel 91 točk, kar naj bi bilo med 
najvišje uvrščenimi, žal pa je bila odločitev 
Ministrstva za kulturo negativna. V odločbi, 
ki jo je ministrstvo izdalo Miklovi hiši, je bilo 
zapisano, da ne izpolnjuje formalnih pogo-
jev, ker  je po svojem statutu Miklova hiša 
knjižnica in ne muzej. Tu trčimo ob neskladje 
delovanja Ministrstva za kulturo, saj je Muzej 
Miklova hiša uvrščena na seznam, ki nosi 
naziv Razvid muzejev Slovenije, vanj pa so 
uvrščene vse institucije, ki izpolnjujejo pogo-

je za muzej. V ta razvid denimo ni uvrščena 
Trubarjeva domačija, ker nima lastne zbirke 
predmetov itd., Miklova hiša pa. Torej, po 
eni strani potrjuje delo muzeja z vpisom v 
Razvid, po drugi stani pa ga zanika zaradi 
naziva knjižnica.  
Nekoliko čudno, zato sem ob priliki odprtja 
razstave Iz likovne zbirke Riko, ki jo je odprla 
Ministrica za kulturo, Majda Širca, povprašal 
tudi o pooblaščeni mreži muzejev. Odgovorila 
je enako, kot je zapisano v odločbi: »Muzej 
ne izpolnjuje formalnih pogojev, ker je po 
statutu Javni zavod knjižnica Miklova hiša.« 
 Nekaj dni po prejetju odločbe je na minis-
trstvo odšla delegacija, sestavljena iz pred-
stavnikov Občine in Miklove hiše, da bi 
se seznanila s postopkom odločanja. »Na 
pogovorih je bilo izpostavljeno kvalitetno 
delo muzeja, očitana pa je bila premajhna 
prostorska razširjenost,« je povedala direk-
torica Miklove hiše Vesna Horžen. »Razen 
tega pa je bila tudi predlagana razdelitev 
Miklove hiše na dva zavoda, na muzej in 
knjižnico. To pa je dobro tudi za razvoj samih 

kulturnih institucij, saj so sedaj dosegle nek 
kvaliteten in velikosten nivo, ki ga enoten 
zavod že omejuje.«
Razen tega je pri ministrstvu posredovala tudi 
dr. Marjeta Mikuž iz Službe za muzeje, ven-
dar se odločitve ni dalo spremeniti. Možnost 
bi bila tudi pritožba, vendar so predstavniki 
Občine in Miklove hiše odločili, da pritožbe 
ne vložijo, ker je bilo v tistem trenutku v 
postopku odločanja še nekaj ribniških pro-
jektov, ki naj bi jih sofinanciralo ministrstvo. 
Konec koncev pa se ni izplačalo, saj je iz 
sofinanciranja izpadla obnova ribniškega 
gradu, ena večjih sofinancerskih postavk v 
proračunu za letošnje leto. 
Ne glede na vse peripetije pa je čas, da 
se v ribniški kulturi nekaj malega pre-
makne. Lepo so zapisale muzealke, da se 
je posebna zgodba Ribniške doline začela, 
ko je: »Suha roba prestopila hišni prag,« 
sedaj pa je čas, da institucije, ki sicer stro-
kovno kvalitetno opravljajo svoje delo, to 
pokažejo še navzven. Morda je rešitev nova 
razstava, prireditev ali delavnice, ki bi nam, 
Ribničanom, zopet pokazale našo tradicijo 
in vzbudile samozavedanje o prostoru, v 
katerem živimo.  

Primož Tanko



Ena pomembnejših zasebnih 
zbirk s slovenskega prostora, ki 
šteje že okoli 300 umetnin, se 
je v drugi polovici decembra in 
v januarju predstavila  v Galeriji 
Miklove hiše.  Osemnajstega 
decembra  je v do zadnjega 
kotička napolnjeni Galeriji 
potekala otvoritev razstave, 
ki je sestavljena iz del šestih 
avtorjev, in sicer del Sandija 
Červeka, Sergeja Kapusa, 
Jaše, Matjaža Počivavška, Ota 
Rimeleja in Jasne Samarin. Del 
razstave pa je bil na ogled v 
Kersničevi kovačnici v Hrovači.

Čeprav je glavna gostja, ministrica za kulturo 
Majda Širca, zamudila skoraj celo uro, se 
gneča ni prav nič zmanjšala. Ob odprtju je 
Polona Lovšin na kratko predstavila likovno 
zbirko Riko, ki je ne vodi samo načrtno 
zbiranje del, ampak preprosto tudi želja 
ali srce. Tako zbirka Riko vsebuje dela s 
konca 19. stoletja, vrhunce ustvarjanja 20. 
stoletja in sledi sodobni upodabljajoči umet-
nosti z avtorji, kot so Mojca Zlokarnik, Matej 
Košir, Joni Zakonjšek, Uršula Berlot, Anja 
Jerčič, Nika Zupančič, Jaša in Rok Bogataj. 
Predstavila je tudi projekt Pariz Hrovača, ki 
na svež način spodbuja sodelovanje umet-
nikov v mednarodnih krogih. Podjetje Riko 
ima v Parizu najeto stanovanje, ki ga oddaja 
umetnikom v zameno za njihova dela, tako 

pa bogati tudi svojo zbirko in ohranja kontakt 
z ustvarjalci.  
Ministrica za kulturo je v svojem nagovoru 
poudarila pomen zasebnih zbirk za razvoj 
sodobne umetnosti in ustvarjalnosti, saj je 
produkcijsko polje tako veliko, da državne 
institucije ne morejo spremljati in zbirati 
vseh del, zato je tukaj sodelovanje med 
javnim in zasebnim nujno. Pohvalila je tudi 
prakso projekta Pariz Hrovača in menila, 
da bi kaj takšnega veljajo premisliti tudi na 
državnem nivoju. 

Vsekakor je predstavitev Rikove zbirke na 
domačih tleh dogodek, ki si ga velja zapom-
niti, tako po predstavljenih delih, gostih in 
tudi obiskovalcih, saj smo imeli priložnost 
videti precej gospodarstvenikov, nekaj poli-
tikov in tudi dva veleposlanika. To pa ni zgolj 
promocija Rika, ampak tudi Ribnice.

Tekst in foto Primož Tanko
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Politična, kulturna in gospodarska smetana na otvoritvi razstave 

Iz likovne zbirke Riko

Ministrica za kulturo Majda Širca

Likovna zbirka Riko je vedno najbolj obis-
kana razstava v Ribnici

Nad zbirko bdi Polona Lovšin

Vsem ljubiteljem impresionističnega slikarstva, 
kulturnim sladokuscem!
Potujmo in raziskujmo umetnost skupaj - lažje jo bomo razumeli, drugače 
doživljali. Kaj vas čaka v Udinah?Razstava, ki jo morate obiskati, pravijo 
poznavalci. 
Zanimiva za vse, tudi za take, ki zase domnevate, da niste največji ljubitelji 
likovne umetnosti.
Strokovna ekskurzija Galerije Miklova hiša, v soboto, 27. februarja 2010.
Odhod avtobusa izpred župnijske cerkve v Ribnici, ob 7. uri zjutraj.
Cena: 30 EUR/osebo (všteta prevoz in vstopnina). Prijavite se v Turistično-
informacijskem centru Ribnica, tam boste poravnali tudi omenjeni strošek.

Letos se pripravlja že 

4. zaporedni 
ribniški Pasijon. 

Za izvedbo tega velikega projekta, 
ki vsako leto privabi vse več 

ljudi, je potrebno veliko število 
zagnanih ljudi, pripravljenih sode-

lovati in s tem marsikomu, tudi 
sebi, približati 

velikonočne praznike. 
Se morda sprašuješ, kako bi prav 

ti lahko pomagal pri pasijonu?
Lahko pomagaš pri prenašanju 

scenskih elementov … 
Lahko sodeluješ pri izdelavi scene 

in drobnih rekvizitov …
Lahko se pridružiš ekipi 

pridnih šivilj …
Lahko se s svojim glasom ali 

instrumentom pridružiš skupini 
pevcev in instrumentalistov …

Lahko izraziš svoj igralski talent, 
morda kot eden glavnih igralcev 

ali v množici statistov … 
Lahko nam enostavno pomagaš 

pri raznih opravilih, ki sicer 
pogosto niso opazna, so pa za 

izvedbo takšnega projekta 
nujno potrebna …

Prepričani smo, da te vsaj eno 
izmed ponujenih področij veseli, 

zato ne oklevaj in se nam pridruži 
na uvodnem sestanku, ki bo v 
ponedeljek, 8. februarja 2010, 

ob 19.00 v zgornji dvorani 
ribniškega župnišča. Prosimo, 

da se tega sestanka vsi zaintere-
sirani res udeležite, saj nam boste 
s tem olajšali delo. Če ne morete 
priti na sestanek, svojo priprav-
ljenost sodelovanja potrdite na 
info@ribniskipasijon.si oz. na 

telefon 040 211 887
 (Alen Prelesnik).
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Kar je bilo, nikdar ne mine, 
samo obliko menja …
Prispevek k zgodovini trga Ribnica (13. del)

Marjan Gril (47)  obrtno dovoljenje od 1937
Bogomil Juvanc (74) obrtno dovoljenje od 1937
Tomo Šuletnič (28) obrtno dovoljenje od 1942
(Se nadaljuje prihodnjič.)

Tekst pripravila Marina Gradišnik, 
kustosinja ribniškega muzeja

Pekarstvo in slaščičarstvo
V ribniškem trgu so peki pekli kruh v klasičnih 
pečeh iz opeke, razen pri Novakovih, 
kjer so že pred prvo svetovno vojno ure-
dili parno peč. Novakova pekarna je v spo-
minu Ribničanov dobro ohranjena, saj je 
zaznamovala več generacij. Z delovanjem je 
prenehala namreč leta 1990. Poleg redne 
prodaje kruha, žemelj in kuhanih prest so pri 
njih delali tudi po naročilu – na primer torte 
in pletenice, ki so se podarjale materam ob 
rojstvu otroka. Pri pregledu posameznikov, 
ki so se v Ribnici ukvarjali s pekovsko obrtjo, 
sem opazila, da se število pekov v trgu ni 
bistveno spreminjalo. V drugi polovici 19. 
stoletja so kruh v Ribnici pekle tri pekovske 
peči, v prvi polovici 20. stoletja prav tako tri, 
le nekaj let, od 1937 do 1942, štiri. Konec 
tridesetih let dvajsetega stoletja Ribnica 
dobi še podružnico Ali Abdi Bejtovićeve 
slaščičarne, ki jo je imel v Kočevju. Z njim 
pride v Ribnico ponudba druge vrste slaščic, 
ki prej v Ribnici niso bile zastopane, saj je 
Novakova pekarna ponujala slaščice, nare-
jene po stari, t.i. dunajski šoli. 
V Miklovi hiši je bila sredi 19. stoletja poleg 
gostilne tudi pekarna, to je bilo v obdobju t. 
i. Starega Miklovca. Kasneje se pekovska 
obrt opusti.  V svojih spominih je o tej obrti 
Antonija Arko zapisala:»Pri nas se je pekel 

kruh za tri garnizije, za Novo mesto, za 
Kočevje in za Lož. Prišli so z vozmi vojaki po 
kruh, spremljal jih je en častnik.«1  
Pekovski izdelki pa se niso prodajali samo 
v prodajalnah pekarn, pač pa tudi od hiše 
do hiše. S to obrtjo se je v Ribnici ukvarjala 
Angela Kovačič, hiš. št. 202. Pri peku je 
nakupila kruha, žemelj, jih zložila v koš in 
tako oprtana hodila po žagah in drugih 
mestih, kjer je bilo skupaj več ljudi.2  S to 
dejavnostjo pa se ni ukvarjala sama, tako 
sklepam na osnovi ustnih podatkov, ki sem 
jih dobila med raziskavo. V Ribnici sta se 
takšnega načina prodaje posluževali vsaj 
dve pekarni, Drobnič in Novak, kruh  so 
prodajali po hišah, ne le po trgu, pač pa tudi 
po okoliških vaseh. 
Posamezniki, ki sem jih zasledila v doku-
mentih kot nosilce te obrti v obrtnih listih, 
oziroma davčnem katastru:
Anton Arko (2) Brotbäkerei 1850
Anton Novak (98) Brotbäkerei  1865
Ursula Peteln (149) Brotbäkerei 
1865…1877
Ivan Novak (84) (85)3 
Franc Drobnič (100) obrtno dovoljenje od 1900
Franc Bartol (32) obrtno dovoljenje od 1912
Anton Novak (70)(85) obrtno dovoljenje od 
1937 4

Ali Abdi Bejtović (20) obrtno dovoljenje od 
1939 5

Jože Andoljšek (32) obrtno dovoljenje od 1940

Brivsko–frizerska obrt 
V 19. stoletju je bil po zbranih podatkih v 
trgu očitno le en brivec. Njihovo število pa 
se je v Ribnici bistveno povečalo v trides-
etih letih dvajsetega stoletja. Verjetno je to 
povezano s povečanjem števila prebivalstva 
in zagotovo tudi z drugačnim stilom življenja. 
Po dnevniku Avgusta Juvanca, ki je v Ribnici 
to obrt opravljal od leta 1895 dalje, lahko 
razberemo, da je obrt v Ribnici prevzel od  
Josipa Műllerja.6  Od leta 1895 naprej 
Juvanci v Ribnici neprekinjeno opravljajo to 
obrt še danes. 
Marjan Gril je na trgu odprl svojo brivnico 
potem, ko je mojster, pri katerem je bil v uku, 
Jožef Kalčič, leta 1936 odjavil obrt v Ribnici 
in se preselil v Kočevje.  Leta 1942 je v 
Ribnici odprl svoj salon tudi Tomo Šulentič. 
Tega leta je namreč dobil dovoljenje za izva-
janje samostojne obrti brivstva in frizerstva.  
Svoj prvi salon je Šulentič odprl na hiš. št. 
28.  
Poimenski pregled ribniški brivcev in friz-
erjev: Avgust Juvanc (92) (74)  obrtno 
dovoljenje od 1895 
Jožef Kalčič  (47) obrtno dovoljenje od 
1932 7

1    Iz tipkopisa  Antonije Arko – Miklove.
2 Franc Vesel – Sinovški. Intervju leta  2008.
3 Ivan Novak je zagotovo opravljal pekovsko obrt na tem 
 naslovu. Sam je tam postavil tudi moderno parno peč. 
 V popisih nisem našla obrtnega dovoljenja.  To obrt je 
 prej na št. 98 opravljal njegov oče, ki se je kasneje, 
 kmalu po letu 1865, preselil na hiš. št. 84. Kdaj točno 
 je začel Ivan s svojo obrtjo na tem naslovu, ni podatka, 
 zagotovo je delal že v začetku 20. stoletja.
4 V obrtnem dovoljenju je zapisano:  izvrševanje »obrta 
 slaščičarjev, izdelovalcev keksov, sladoleda, kanditov 
 in bombonov«. Istega leta, ko dobi obrtni list, se preseli 
 obrt iz hiš. št. 85 na hiš. št. 70  (op.a. tega leta se je 
 poročil in odprl svojo pekarno za nekaj let na hiš. št. 
 70). Potem je zbolel oče in se je vrnil domov, v domačo 
 pekarno, okoli leta 1940.
5 Na tej hiš. št. je tega leta prijavil podružnico obrti, ki jo 
 je imel registrirano v Kočevju »izdelovanje bombonov, 
 alv in sladoleda«.
6 Op.a. Juvanc v dnevniku piše, da je brivnico prevzel 
 od Josipa Műllereta. »8.6.1895 Zopet nova doba! In 
 sicer mojstrska! Petek dne 7. rožnika prevzel sem 
 brivnico tu v Ribnici od Josip Müllereta keri je v 
 Kočevju kupil obrt od v Ameriko odpravljajočega 
 Roma. Začel sem sicer na petek a precej ugodno /.../«.
7 Leta 1927 je dobil dovoljenje za obrt brivec in leta 1932 
 je bilo dovoljenje tudi uradno potrjeno. Leta 1935 je 
 oddal prošnjo za podružnico obrata v Kočevju. Leta 
 1936 je odjavil obrt v Ribnici.

Avgust Juvanc si je že  po nekaj letih bivan-
ja v Ribnici, med leti 1901 in 1904, kupil 
hišo na št. 74. V tej hiši živijo in tudi oprav-
ljajo svojo obrt Juvanci vse od takrat. Na 
fotografiji oče Avgust in sinova Bogomil in 
Štefan, ki sta nadaljevala očetovo obrt. 
Štefan se je poročil v Trebnje, kjer je 
odprl svoj brivsko-fizerski salon, Bogomil 
pa je prevzel obrt doma. (Fototeka Muzeja 
Miklova hiša. Original je v zasebni lasti.)

Nastalo je novo 
delo o Ribnici

Takoj po novem letu je kustosinja 
ribniškega muzeja Marina Gradišnik 
zagovarjala magistrsko delo z naslovom 
»Trško življenje v Ribnici v 19. in 20. 
stoletju«. Magistrska naloga obsega 255 
strani in obsega čas 19. in 20. stoletja, 
osredotoča pa se na življenje v trgu in raz-
voj trga v podobo, kot jo poznamo sedaj. 
Precej natančno je opisanih približno 30 
hiš, skupaj z njihovimi prebivalci, zgrad-
ba trga in razvoj iz majhnega trga na 
današnjem Škrabčevem trgu do prihoda 
železnice in širitve proti železniški postaji. 
Preko magistrske naloge dobimo dober 
vpogled v politično delovanje lokalnih 
mož, sestavila je tudi seznam vseh poz-
nanih županov in rodbin, ki so bile bolj 
politično aktivne. Razen tega je s pregle-
dovanjem arhiva Obrtne in trgovinske 
zbornice ustvarila jasno podobo obrt-
nikov, njihovo število in ne nazadnje tudi 
prikaz časa in ljudi, ki so Ribnici dali pečat. 
Obravnava tudi meščanskost tržanov in 
sledenje trendom večjih mest. Skratka, 
zanimivo branje in pomemben doprinos 
k poznavanju lokalne zgodovine.

Primož Tanko



Nekdaj bil je takšen 
ribniški vsakdan…  III.

Pritožba – Okrajnemu glavarstvu v 
Kočevju, 24. 5. 1886

Ker mi Ribničanje že več nemoremo z domačimi redi 
ali organi ponočnjake strahovati za torej smo primorani 
se na Slavno C. kr. Okrajno glavarstvo se zoberniti z 
ponižno prošnjo in sicer vsled sledečih razlogov:
1. Fantje ponočnjaki so že nekoliko časa sem cele 
noči pokonci, ter vedno ukajo, kričijo, in uro čez polnoč 
kričijo. 
2. Klopi ali stole pred hišami jemljejo proč in jih v vodo 
ali nekatere na sredo ceste postavljajo.
3. Truge, ki stoje pred kerčmarskimi hišami jih postavl-
jajo na vežna vrata, tako da ako bi hišni gospodar, kateri 
zjutraj vrata odpira, naglo odprl, bi mu truga na glavo 
padla.
4. Dali so tudi žert ali hlod čez cesto ki pelje iz Kočevja 
v Ljubljano. Od vozov pobirajo lunke.
5. Zvalili so tudi še celo debelo kamenje na glavno cesto, 
in tako prevoz jako nevarno stroili, in vsled tega prosimo 
slavno c. kr. Okrajno glavarstvo da vljudno blagovodi:
     -policisko uro za fante skrajšati, da smejo le do 
     desete ure zvečer po tergu hoditi ali sploh zunaj biti,
     -naj bi se c. kr. gendarmerijski postaji tu zaukazalo, 
     terg Ribnico večkrat patrurirati posebno ob nedeljah 
     zvečer…
Prosimo, da se ta prošnja nemudoma reši in nas podpira 
v vseh zadevah. 

*ZAL, OR 8/676

Županstvo – Okrožnica vsem 
gostilničarjem in žganjetočnicam, 23. 1. 
1919    

1. čl. Točenje in nadrobna prodaja žganih opojnih pijač 
sta prepovedani.
2. čl. Gostilne smejo biti odprte samo do devete, kavarne 
do desete zvečer. Dve uri pred policijsko uro gostilničar 
ni več dolžan dajati gostom alkoholnih pijač… sploh pa 
ni gostilničar dolžan dati enemu gostu več kakor pol litra 
vina ali en liter piva. Gostilničar gostu ne sme odrekati 
hrano radi tega, ker gost ne pije. 
4. čl. Javne veselice, plesi, itd… se morajo končati najkas-
neje o polnoči. Ob tem času morajo biti dotični prostori 
že izpraznjeni.
7. čl. Gostilničarju, ki je bil zaradi dveh prestopkov že 
kaznovan, sme ako se kaznuje v tretje, pristojna kazen-
ska oblast za določen čas ali za vselej odvzeti tudi 
obrtno koncesijo.
Gostje, ki po preteku policijske ure še bivajo v gostilni, 
oziroma v kavarni, se obsodijo na globo od 20 K do 
200 K. Ako obsojenec globe ne more plačati, se ta 
izpremeni v zaporno kazen, za vsakih 20 K se računa en 
dan zapora.
Ta naredba se mora nabiti po vseh gostilnah in kavarnah 
tako, da je gostje ne morejo prezreti.

* ZAL, OR, 17/ 1527
                                               
Brane in Kristjan Kozina
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S čim se vzpostavlja 
identiteta mesta?
S trgom, osrednjim, središčnim družabnim centrom, ki odraža duha 
kraja in prebivalce. Tu se hrani naša pripadnost in s čim se bo zdaj, ko je 
ribniškemu trgu dopuščeno, da po njem vsak šesti dan v mesecu visijo 
cunje, si na vsakih 30 metrov sledijo kebabi, se nenehno odpirajo in 
zapirajo trgovinice? Tržno gledano nas ponudniki novih storitev jemljejo 
kot nizkostandardno okolje, kljub temu, da se hvalimo z največjim številom 
obrtnikov v državi in da sodimo med bogatejša okolja jugozahodne regije. 
Jasno, da bo vsak svoj kapital skril za zidove svoje lepe hiše, toda naš trg 
je naša prestolnica. Tako kot je Ljubljani dirigirano, kak videz mora imeti, 
saj nas vendar predstavlja navzven, tako je ribniški trg ribniška blagovna 
znamka. 
Ko sva se s slovenskim rojakom sprehajala po trgu, mi je rekel, da se ven-
omer čudi, kaj se dogaja s trgom – kako, da so mnoge stavbe zapuščene 
in zakaj ni nekega enotnega videza.
Pokupili so jih ljudje z denarjem, a brez vizije, toda to ni njihov greh. 
Prvinsko krivdo si lahko pripišejo tisti, ki so prodajo dovolili in ki niso pravi 
čas znali pristopiti do ljudi brez idej. Ki niso postavili standardov obnove, 
gradnje, nakupa, odkupa, dirigirali vsebino, poenotili napisne table nad 
lokali in poslovnimi prostori. Za vse se je našlo prostor, ali pa so si ga 
lastniki samovoljno prilastili, le za že pripravljeno turistično tablo Ribnice, 
ki naj bi stala v centru, ne.
Nič rokodelskega ni tu, nobene prisrčne trgovinice, nobene domiselne 
ponudbe, še celo potrebne manjka. Galanterija je v veliki meri ukinjena, 
papirnice in knjigarne že nimamo, odkar je umrl komercialni center, 
zdaj naj bi se s trga selila še turistično-informacijski center in muzejska 
trgovina. Edina, ki sta krasila trg. Razumeti je željo občine, da ne bo 
plačevala najemnine za njun prostor, če pa je tega v rokodelskem centru 
dovolj. Toda, kdo bo izpolnil praznino? Prvi se je hitel zanimat za prostor 
ponudnik kebaba. 
Na obrobju mestnega jedra se obnavlja, določa vsebina, a ključni zgradbi 
propadata. Briljantna lokacija, kjer stoji Ideal, bo šla spet na dražbo, ker 
prva zaradi visoke cene ni uspela. Če je kdo v bližini s kopico denarja 
in dobre volje, naj tam naredi društveni, družabni, multimedijski center. 
Odkar je šel center Ideal po zlu … pravzaprav, odkar je odšla JLA, so odšli 
plesi, kino, družabno življenje in zdaj še dvorana. Prva dražba ni uspela. 
Lahko da so interesenti, a čakajo nižjo, realnejšo ceno. Tudi Občina bi šla 
rada nazaj v igro, a se potegovala le za brezplačen prenos objekta, saj jo 
bi morebitna postavitev novega veliko stala. 

Rdeča nit mesta je strgana, iger ni več, usidral se je pasiven odnos ljudi 
do okolja. Z dvorano, ki se ne bo več oddajala v najem, smo izgubili še 
edini večji kulturni prostor. Lahko bi ga pridobili z obnovo TVD Partizana, 
a ni naš. Last Športne unije je, z njo pa se nihče več ne pogaja, ker je 
trdno odločena, da bo iztržila kaj denarja.
Dojela sem, kaj ljudje mislijo s tem, da se v Ribnici nič ne dogaja. Zadnjič 
sem dokazovala, da imamo po malem 60 večjih prireditev na leto, toda 
niso mislili na to. Tako kot država rabi predsednika, ribniški narod potrebu-
je družabno življenje v podobi društvene ikone, tudi lokacijsko gledano. 
Rabimo Ribnico, ožji del mesta, s katero se bomo lahko poistovetili, zakaj 
domačini smo se v njej izgubili. Da se tak cilj uresniči, pa moramo ljudje 
iz mesta znati povedati, kakšno Ribnico hočemo. Načrtuje se urejen vhod 
v Grad, premična streha, morda celo pozidava Gradu kot je nekdaj bil, 
še vedno ni zamrla ideja o delnem zaprtju trga, a hkrati propada Cenetov 
megalomanski kompleks, iz Gradu se bo selila vsa muzejska zbirka, 
imamo kebabsko četrt in gostilne, ki verjamejo v ponudbo malic. 
Kako prazen postaja trg, dokazuje hitrostna vožnja voznikov, ki ne 
upoštevajo omejitev. Kot da že zdaj nikogar živega več ni.  

Urednica 



Zaspi, mama moja, zaspi!
Zapri se v tihe, globoke sanje,
ki si jih sanjala vse svoje dni!
Tu se dobrota plačuje z dobroto.
Tu se ne more zgoditi zlo.
Vzemi me kdaj za trenutek vanje,
ko mi bo na tem svetu hudo!

(T. Kuntner)

ZAHVALA
Nenadoma je odšla od nas ljuba mama 

MILENA KORDIŠ  
(1936-2009) 

iz Kidričeve ulice v Kočevju 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom iz Kidričeve ulice in Dolenje vasi za prijazne besede, 
podarjene sveče in cvetje.
Hvala tudi vsem sodelavcem Centra za socialno delo Ribnica 
za razumevanje. Še posebej hvala dobri prijateljici, ge. Mileni 
Bavčar, ki je naši mami vedno stala ob 
strani. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na poslednjo pot in nam 
bili v teh težkih trenutkih v uteho.

HČERKA JOŽICA S TONETOM,
BLAŽ, LUKA IN JAKA

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

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage žene, mame in stare mame

ANGELCE ZORAN  
(1932–2009)

iz Dolenje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.

Zahvaljujemo se osebju ZD Ribnica, dr. Alenki Nadler Žagar, 
sestri Branki, patronažni sestri Mariji ter sosedi Nevenki Dejak.

Hvala gospodu župniku Branku Potočniku za lepo opravljen 
obred, pevkam Župnijskega pevskega zbora Dolenja vas in  pev-
cem pevskega zbora Lončar za zapete pesmi, podjetju Komunala 
Ribnica ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJENI

Skromno si ŽIVELA.
Tiho si ODŠLA.
V naših srcih
ostala je praznina.
Teta, hvala vam za vse.

ZAHVALA

ANGELA MERHAR  
Prigorica 90 
(1920-2009) 

Ob izgubi naše drage tete se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in podarjene sveče. 
Zahvala velja tudi pevcem pod vodstvom g. Osvalda in Komunali 
Ribnica.
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Je čas, ki daje, je čas, ki vzame. 
Pravijo, je čas, ki celi rane. 
Je tudi čas, ki nikdar ne mine, ko se 
zasanjaš v spomine... 

V torek, 29. 12. 2009, nas je v hladnem zimskem dnevu v 
daljni Kanadi zapustil, dragi mož, oče, brat in stric

LUDVIK DEJAK
17. 12. 1933 

rojen v Dolenjih Lazih

Čas neusmiljeno beži, a lepi spomini na čas, ki smo ga preživeli 
skupaj, ostajajo. 
Vsem, ki se ga radi spominjate, mu poklonite lepo misel in 
iskreno molitev.

VSI NJEGOVI
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Kruto je bilo in nepričakovano – 
kot rezilo noža je zarezalo v srce, 
ker čez noč od dragih si odšel v neznano! 
V srcih je le bolečina in v očeh solzé.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj, v cvetu svoje mladosti, 

nas je zapustil sin, brat in stric 

SIMON MERHAR  
stan. Nemška vas 55, Ribnica 

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, 
ki ste nam v težkih dneh do pokojnikovega pogreba in po njem 
kakorkoli pomagali in nam stali ob strani, ter vsem tistim, ki ste 
našega sina, brata in strica pospremili in se od njega poslovili 
na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ste darovali cvetje in sveče. 
Posebna zahvala tudi pokojnikovemu delodajalcu za vso pomoč, 
udeležbo na pogrebu in iskren pogrebni govor.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Minljiv si – tvoja dela so tvoj spomin.

MILAN JOŽEF CVAR  
(1937 – 2009) 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje ter 
podporo. Zahvaljujemo se gospem s Centra za socialno delo, 
Alenki Novosel, sestri Branki Špoljarič in dr. Alenki Nadler Žagar. 
Hvala gospodu kaplanu Juretu Ferležu za lep obred. Posebna 
zahvala gre g. Prvinu Lavriču za tople poslovilne besede in 
Ribniški godbi na pihala. In še enkrat hvala vsem njegovim pri-
jateljem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Nedvomno ga bomo ohranili v lepem spominu.

VSI NJEGOVI

smo ob dolgotrajnih izmenjavah 
mnenj, večkrat tudi polemičnih, 
popili prenekateri liter močne 
črne kave. Zanimalo ga je 
življenje godbe in usoda posa-
meznikov v njej. Imel je občutek 
za reševanje problemov in še 
boljšega za učinkovito, a dis-
kretno kritiko. Poznali smo ga 
po njegovem značilnem odzivu, 
ko mu kakšno dejanje ni bilo 
všeč: »Kaj pa je s tem fantom, 
pa je bil včasih strašno fajn!« 
Iz njegovih ust pa so prišle tudi 
pohvalne besede: »To ste pa 
dobr naredl!« Odlika čutečega 
in zavzetega človeka.
Nekdanji godbeniki smo mu v 
slovo zaigrali nekaj njemu zelo 
znanih skladb, v življenju jih je 
slišal neštetokrat. Premalo nas 
je, zato so nam pomagali tudi 
nekateri sedanji člani pihalne-
ga orkestra. S tem so izkazali 
dolžno čast in zavest o spoznan-
ju, da vse vendarle ni od včeraj, 
pa tudi nič se ne prične z nič. 
Pohvalno. Skromen prispevek 
k ohranitvi spomina na Milana 
in njegove zasluge pri oživitvi 
godbe.

Prvin Lavrič

Milan je bil človek, ki se je 
v sedemdesetih in osemde-
setih letih 20. stoletja zapisal 
v zgodovino godbene deja-
vnosti v Ribnici kot nepozaben 
in požrtvovalen predsednik 
Ribniške godbe na pihala. 
Njegova delovna vnema in 
vihravost, optimističen pogled 
in smisel za organizacijo so bili 
zgled  za doseganje zastavljenih 
ciljev marsikateremu mlademu 
članu godbe. Bil je eden od 
pobudnikov zbiranja t.i. »god-
benega dinarja« po podjetjih 
in organizacijah, s katerim se 
je takrat poleg dotacij občine 
Ribnica financirala godba. S 
še 11 člani je bil leta 1978 
pobudnik ustanovitve samosto-
jnega društva Ribniška godba 
na pihala, saj je godba pred 
tem delovala kot del sokolskega 
društva, po drugi svetovni vojni 
pa v okviru ribniškega  gasil-
skega društva. 
Vse omenjene vrline in doseženi 
rezultati so bili na skupščini 
Ribniškega pihalnega orkestra 
28. 3. 2008 podlaga za podel-
itev častnega članstva M. Cvaru 
v Ribniškem pihalnem orkestru. 
Zaradi bolezni smo mu plaketo 
predali na domu ob igranju 
prvomajske budnice, ki mu je 
v kotička ustnic pripeljala vesel 
nasmešek in občutek sreče. 

Stanislav Grebenc
predsednik KUD Ribniški pihal-
ni orkester

MILAN 
CVAR,
v spomin

Mrzle decembrske sobote smo 
se v Hrovači zadnjič poslovili od 
prijatelja Milana Cvara. Nam, ki 
smo bili precej mlajši od njega, 
je bil hkrati tovariš in mentor, 
sodelavec in vodja, ogledalo in 
vzor. V razsežnostih, ki jih človek 
komajda zmore zaobjeti v eni 
osebi.
Mladostna simpatija do pihalne 
godbe ter poverjena zadolžitev 
v gasilski organizaciji sta ga 
spodbudili, da se je zavzeto lotil 
oživljanja tedaj zamrlega delovan-
ja ribniške godbe. V letu 1973 je 
skupaj z nekaterimi nekdanjimi 
godbeniki zbral dovolj kolikor tol-
iko glasbeno izobraženih članov 
in inštrumentov, da se je godba 
izvila iz mrtvila. Kmalu je spoznal, 
da godba ne more biti last tega 
ali onega, s pridevnikom takšna 
ali drugačna, ampak preprosto 
ribniška. Godba je šla na samo-
stojno pot kot društvo. Začetek 
je bil obetaven, težav pa ni zman-
jkalo. Potrebno je bilo priskrbeti 
uniforme, urediti razmnoževanje 
notnega materiala, zagotoviti 
denar za kapelnika, najti pro-
stor za vaje, pripeljati člane 
na nastope, organizirati sode-
lovanje z glasbeno šolo. Ni bilo 
lahko. Nemalokrat je njegova 
dvanajstica zvozila tedaj res še 
maloštevilno godbo skupaj z 
instrumenti skoraj v celoti na nas-
top. Pri tem je bila potrebna velika 
mera potrpljenja in trme, da je 
uspel prepričati omahljivce in jih 
ponovno pridobiti za sodelovan-
je. Zavedal se je, da je godba 
društvo, ki deluje na ljubiteljski 
podlagi, zato so uspehi izključno 
plod prizadevanj članov. Njegov 
izostreni pedagoški občutek 
in življenjske izkušnje so mu v 
takih trenutkih prišle še kako 
prav. Napori so se obrestovali, 
godba je rasla številčno in kako-
vostno. Za glasbo in godbo je 
navdušil tudi svoje tri otroke, pri 
godbi je sodelovala tako rekoč 
cela družina. Današnji uspehi 
Ribniškega pihalnega orkes-
tra izvirajo tudi iz nastavkov v 
tistem obdobju, tedanje težave in 
pomisleki pa tudi danes še niso 
v celoti preseženi.
Uspehi in zagotovila 
dolgoročnejšega obstanka in 
razvoja godbe so mu omogočili, 
da je odgovornejše naloge v 
godbi prepustil drugim, mlajšim, 
vendar je vedno našel čas in 
voljo za pomenek, nasvet, 
pomoč. Ostali smo skupaj tudi 
pri drugih dejavnostih. Z njim 
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J A V N I    R A Z P I S
ZBIRANJA PREDLOGOV 
ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV 
ŠPORTA V OBČINI 

RIBNICA V LETU 2010

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: 
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 
Ribnica.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:  zbi-
ranje predlogov za uresničevanje javnega 
interesa v športu, opredeljenega v letnem 
programu športa, po naslednjih vsebinah 
programov: 
• športne vzgoje otrok, mladine in študentov, 
ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj 
obveznega izobraževalnega programa,
• športne rekreacije za socialno in zdravst-
veno ogrožene občane ter občane starejše 
od 65 let, programe kakovostnega in vrhun-
skega športa ter športa invalidov,
• izobraževanja in izpopolnjevanja  stro-
kovnih kadrov v športu, 
• mednarodnih, državnih, medobčinskih in 
občinskih športnih prireditev,
• delovanja športnih društev v občini 
Ribnica.

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 
30.000,00 EUR

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO 
KANDIDIRATI NA JAVNI RAZPIS: 
• športna društva in klubi, ki izvajajo pro-
grame športa,
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo 
športna društva s sedežem na območju 
občine Ribnica,
• zavodi na področju vzgoje in izobraževanja 
s sedežem v občini Ribnica ter Osnovna 
šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica za učence s 
stalnim prebivališčem v občini Ribnica,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki 
in druge organizacije, registrirani za opravl-
janje dejavnosti v športu, 
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje 
dejavnosti v športu in so splošno koristne in 
neprofitne ter
• organizacije invalidov, ki izvajajo športni 
program za invalide.

5. POGOJI, KI JIH MORA PREDLAGATELJ 
IZPOLNJEVATI:   
• da so registrirani in organizirani v skladu z 
veljavnimi predpisi,
• da je njihova glavna dejavnost izvajanje 
športnih programov (velja samo za društva)
• biti najmanj eno leto registrirani s sedežem 
v občini Ribnica in izvajati športne programe, 
namenjene občanom občine Ribnica,
• imeti zagotovljeno redno vadbo najmanj 
36 tednov v letu (ne velja za zavode s 
področja vzgoje in izobraževanja), 

• imeti zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za real-
izacijo načrtovanih športnih aktivnosti, 
• imeti najmanj 20 članov s plačano 
članarino (velja za društva),
• imeti urejeno zbirko članstva (ne velja za 
šole in vrtce),
• imeti urejeno zbirko članov s plačano 
članarino (ne velja za šole in vrtce),
• imeti urejeno zbirko udeležencev pro-
grama in
• izpolnjevati ostale pogoje v skladu s 
kriteriji za sofinanciranje programov. 
     
Posamezni izvajalci športnih programov 
lahko le enkrat letno kandidirajo s svo-
jimi programi za sredstva iz občinskega 
proračuna po posameznih vsebinah iz 5. 
člena že citiranega pravilnika, in to le s člani, 
ki imajo stalno prebivališče na območju 
občine Ribnica. 
    
6. MERILA ZA VREDNOTENJE 
ŠPORTNIH PROGRAMOV so opre-
deljena v TOČKOVNEM SISTEMU že 
citiranega Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov športa v občini Ribnica. 

7. OBDOBJE, DO KATEREGA IZVAJALCI 
LPŠ LAHKO ČRPAJO SREDSTVA: od 
podpisa pogodbe do 30. 11. 2010.

8. OBJAVA RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE:  od 28. 2. 2010 je na 
voljo v Vložišču Občine  Ribnica in objavlje-
na na spletni strani Občine Ribnica http:// 
www.ribnica.si.  
    
9. PODROBNEJŠE INFORMACIJE 
IN MOREBITNA POJASNILA O 
IZPOLNJEVANJU RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE:  skrbnica razpisa 
Nevenka Turk Kraljič, dosegljiva na tel. št. 
837-20-08. 

10. ROK ZA PREDLOŽITEV IN NAČIN 
ODDAJE VLOG:
• predlagatelj mora izpolniti vlogo na razpis-
nih obrazcih,  jo opremiti z vsemi prilogami, 
ki jih zahteva razpisna dokumentacija,   
• vlogo oddati v vložišče Občine Ribnica, 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkas-
neje  25. februarja 2010 do 11. ure, v zaprti 
ovojnici s polnim naslovom pošiljatelja ter 
pripisom na prednji strani: »JAVNI RAZPIS 
ŠPORT 2010«. Nepravilno označene ovo-
jnice in prepozno prispele vloge bo komisija 
zavrnila.  Če iz nepravilno označene ovo-
jnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo 
komisija ovojnico  odprla, da ugotovi naslov 
pošiljatelja, in mu jo vrnila. 
• Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne 
sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. 
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavi-
telj po pozivu v 3-dnevnem roku dopolni. 
• Prijavitelj mora za popolnost vlog predložiti 
naslednjo dokumentacijo:
- izpolnjene in podpisane razpisne obrazce 
od 1 do 25 

- dokazilo o številu registriranih tekmovalcev 
pri NPZ s podatki o tekmovalcih
- dokazilo NPZ o vključitvi v urejene tek-
movalne sisteme, številu tekmovalnih ekip 
ali posameznikov (velja le za kakovostni in 
vrhunski šport)
- dokazilo Upravne enote o vpisu v register 
društev oz. izpisek iz sodnega registra za 
gospodarske družbe 
- statut društva 
- izpolnjeni in podpisani vzorec pogodbe o 
sofinanciranju
      
• Oddaja vloge pomeni, da se je predla-
gatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in 
z njo soglaša. Izbrani izvajalec s predložitvijo 
vloge na javni razpis soglaša z javno objavo 
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih 
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o 
izbranih izvajalcih letnega programa športa, 
o višini odobrenih finančnih sredstvih in 
številu odobrenih ur koriščenja športnih 
objektov. 

11. ODPIRANJE VLOG: 25. februarja 2010 
ob 19. uri v sejni sobi Občine Ribnica. 
Zaradi pričakovano velikega števila prijav ne 
bo javno. 

Komisija bo odpirala samo v roku predložene, 
pravilno izpolnjene in označene ovojnice 
po vrstnem redu, kot so bile predložene 
vložišču Občine Ribnica. 

Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija 
v 8 dneh po odpiranju vlog pisno pozvala 
k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge bo tri 
dni. Direktor občinske uprave bo s sklepom 
zavrgel vloge, ki jih predlagatelji ne bodo 
dopolnili v  skladu s pozivom za dopol-
nitev; prepozno prispele vloge; nepravilno 
označene vloge ter vloge, ki jih niso vložili 
upravičeni predlagatelji. 
• Vloga, je pravočasna, če je prispela v 
roku, določenem v razpisu.
• Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne 
sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. 
Vloga se šteje za popolno, če jo prijavitelj v 
danem roku dopolnil.
• Upravičeni predlagatelj je oseba, kat-
ere vloga izpolnjuje pogoje, določene v 
besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se 
ugotavlja na podlagi obveznih dokazil.

12. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O 
IZBORU: v roku 8 dni po sprejeti odločitvi.

13. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA 
PREVERITEV UTEMELJENOSTI 
SKLEPA: 8 dni od prejema sklepa pri 
županu občine. V pritožbi mora predlagatelj 
natančno opredeliti razloge za pritožbo. 
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za 
ocenjevanje vlog. 

Jože Levstek, župan
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1.  Še nekaj dni nas loči od prostega ponedeljka, ki je na kole-
darju napisan kot ...

A  Ne vem, jaz imam samo številke
V  Prešernov dan
D  Nedelko
______________________________________________________

2.  Pojdimo v ta praznik nekoliko globlje. Kaj še piše?
L  Slovenski kulturni praznik 
A  Dan poezije  
B  Dan nakupov v tujini
______________________________________________________

3.  V Ribnici bomo ta dan počastili z enim največjih koncertov v 
zadnjih letih. V goste prihaja … 

A  Vlado Kreslin
V  Eros Ramazzotti
P  skupina U2
______________________________________________________
4.  Kaj imata skupnega Prešernov dan in Vlado Kreslin?
O  neuslišano ljubezen?
D  oba sta velikana slovenskega kulturnega ustvarjanja
D  eden je izdal Poezije, drugi Pojezije
______________________________________________________

5.  Med Kreslinovimi albumu zasledimo tudi prikupno živalco, 
po kateri CD nosi naslov. Katera je? 

Š   zlata ribica
H   čriček  
O   pikapolonica
______________________________________________________

6.  Vlado Kreslin, glasbenik za vse generacije in okuse, je rojen 
leta …

E  1949
A  1950
K  1953
______________________________________________________

7.  Svojo glasbeno pot je začel leta 1970 kot …
A   kitarist
R   bobnar
N  klaviaturist
______________________________________________________

8.  Čez deset let, leta 1980, je zmagal na Slovenski popevki s 
pesmijo …

I   Od višine se zvrti
E   Dan neskončnih sanj
C  Namesto koga roža cveti
______________________________________________________

9.  Kakšne barve je Kreslinova kitara, na katero je igral že nje-
gov oče, o njej pa pojejo širom Slovenije?

B  bela 
V  rjava
S  črna
______________________________________________________

10. Kako se imenujeta zasedbi, ki bosta v Ribnici koncertirali z 
  Vladom Kreslinom?
I  Beltinška banda & Mali bogovi
J   Ribniške cvetke & Žličkarji
A  Ritem nula & Brez glasu

11. Pa še datum in ura - kdaj se vidimo na nepozabnem 
 koncertu?

N   7. februarja, ob. 18. uri
D   7. februarja, ob 19. uri
V   8. februarja, ob 18. uri

Na vsako vprašanje vam ponujamo več odgovorov in trditev, a le eno je pravilno. Črko pred pravilnim odgovorom 
vpišite v razpredelnico in dobili boste  velikana slovenske glasbe.

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

Med pravilnimi rešitvami bomo znova izžrebali 5 lepih 
nagrad: 5 CD-jev Cesta, avtorja in izvajalca Vlada Kreslina 
s številnimi gosti. Poklanja jih Vlado Kreslin.

KULTURNI KVIZ  (pripravil Marko Modrej)

Nagrajencem iskreno čestitamo! 
Nagrade boste prejeli po pošti.

Pravilna rešitev 12. številke Rešeta je:
SREČNO NOVO LETO 2010

Med pravilnimi rešitvami je žreb določil naslednje nagrajence, ki jim 
nagrade poklanjata TD RIBNICA in OBČINA RIBNICA.

Nagrade, knjigo Ribničani smo se lepo nosili in vstopnico za 
koncert Vlada Kreslina, prejmejo:

DANIJELA VOVČKO, Globel 16, 1317 SODRAŽICA
ALOJZ LOVŠIN, Slatnik 12, 1310 RIBNICA 
NADA MIHELIČ, Gornje Lepovče 80, 1310 RIBNICA    
MARJAN KOVAČIČ, Struška 15, 1310 RIBNICA
MARIJA KOS, Zapotok 28 b, 1310 RIBNICA
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MALI OGLASI
PRODAM
Prodam 25m metrskih drv, cena 50 EUR/m.Tel.: 040/756-982.

ODDAM
V okolici Ribnice oddam stanovanje v prvem nadstropju hiše. 
Vse informacije na tel.: 051/890-398.
Oddam enosobno stanovanje v Šiški, opremljeno, ca. 40 kv.metrov. 
Informacije na tel.št.: 051/341 042.
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I. NAMEN
Namen ukrepov je sofinanciranje Občine 
letnih programov področja turizma z nasled-
njimi vsebinami:
- redne dejavnosti turističnih društev,
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji 
turističnih prireditev lokalnega in širšega  
pomena,
- izvajanje promocijskih in informativnih 
aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za 
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne, 
tehnične in naravne dediščine ter urejanju 
okolja,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega pod-
mladka,
- izvajanje projektov, ki povezujejo več društev 
in drugih turističnih organizacij.
Gre za zbiranje programov s področja 
pospeševanja turizma, ki se bodo izvajali od 
15. 11.  2009 do 15. 10.  2010. 

II. RAZPISANA SREDSTVA
Razpisana so nepovratna sredstva v višini 
15.000 EUR iz proračuna Občine na 
proračunski postavki 1410 Sofinanciranje 
turističnih in promocijskih prireditev na pod-
lagi razpisa. S postopkom za dodelitev sred-
stev se bo pričelo po uveljavitvi  Odloka o 
proračunu Občine Ribnica. 
Sredstva morajo biti porabljena do konca 
leta 2010.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do sredstev so izvajalci na 
področju turizma - turistična društva, ki izva-
jajo dejavnosti, opredeljene v javnem raz-
pisu.  

IV. POGOJI 
1. Upravičenci morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Ribnica;
- so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je 
predmet razpisa;
- društva morajo imeti urejeno evidenco 
o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo 
določa zakon o društvih;
- imajo zagotovljene osnovne pogoje (mate-
rialne, prostorske, kadrovske in organizaci-
jske) za realizacijo načrtovanih programov;
- da ob prijavi na razpis občinski upravi 
dostavijo  poročila o realizaciji programov za 
preteklo leto in plan aktivnosti za prihodnje 
leto;

- prijavitelji, ki v predhodnem letu niso 
delovali, niso upravičeni do sredstev sofi-
nanciranja za redno delovanje, upravičeni pa 
so do sredstev za sofinanciranje aktivnosti, 
ki so navedene v členu 10. Pravilnika (alinea 
3 do 9); 
- da predmet prijave ni sofinanciran iz 
proračuna Občine Ribnica ali iz drugih 
občinskih razpisov (za šport, kulturo..);
- da izpolnjujejo ostale pogoje iz tega javne-
ga razpisa.
2. Upravičenec lahko črpa sredstva na 
osnovi pogodbe, sklenjene med Občino 
in upravičencem. Hkrati je upravičenec za 
črpanje, najkasneje do 15. 10. 2010, zave-
zan posredovati naslednje dokumente:
- zahtevek, 
- končno poročilo o izvedenih programih 
in o porabi dodeljenih sredstev na podlagi 
tega javnega razpisa in
- fotokopije računov o izvedenih aktivnostih 
(blago in storitve), najmanj v višini sofinan-
ciranja. 

V. MERILA 
1. Pri izboru programov in projektov 
za sofinanciranje se upoštevajo merila in 
kriteriji, ki so podrobneje razdelani v raz-
pisni dokumentaciji. 
2. Programe in projekte oceni Komisija 
za turizem v skladu z merili in kriteriji, ki 
jih določa ta razpis in so podrobneje opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji. Programi 
se ocenijo glede na vsebino posameznih 
dejavnosti, pestrost programa, množičnost 
vključevanja, sodelovanje organizacije z 
okoljem, odmevnost programov, izvajanih 
v širši okolici.
3. Vrednost posameznih programov in 
projektov je izražena v točkah. Vrednost 
točke se bo določila, ko bodo ovrednoteni 
programi posameznih društev v skladu s 
predvidenimi proračunskimi sredstvi. Višina 
sofinanciranja posameznega programa in 
projekta je odvisna od skupnega števila 
zbranih točk in vrednosti točke.
4. Sredstva za posamezne programe 
se razdelijo glede na:
- doseženo število točk
- višino razpoložljivih proračunskih sred-
stev.

VI. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem 
prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v 
razpisni dokumentaciji zahtevane podatke 
in priloge in mora biti na ustreznih mestih 

podpisana in žigosana. Vzorca pogodbe 
vlagatelji vlogi ne prilagajo.

VII. ROK ZA PRIJAVO IN OBDELAVO 
VLOG
1. Razpisna dokumentacija je na voljo v 
vložišču ali pa na spletni strani www.ribnica.
si, ter na oddelku za gospodarstvo in kmeti-
jstvo Občine Ribnica, kjer upravičenci lahko 
dobijo tudi informacije na telefonu 837-20-
00 – (ga. Zalka Gorše in ga. Irena Marn).
2. Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge v 
vložišču Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
Ribnica, obvezno na predpisanem obrazcu. 
Rok za oddajo vlog z zahtevano dokument-
acijo je 1. 3. 2010. Upoštevane bodo vloge, 
ki bodo oddane do postavljenega roka v 
zaprti kuverti in opremljene, kot je navedeno 
v razpisni dokumentaciji. 
3. Vloge bo pregledala Komisija za turi-
zem, ki jo s sklepom imenuje župan, in jih 
bo odpirala po zaporednem vrstnem redu 
prispetja. Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelje, 
ki bodo oddali formalno nepopolne vloge, 
bo občinska uprava pozvala na dopolnitev v 
8-dnevnem roku.
4. Vloge, ki ne bodo oddane v roku ali 
ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, 
bodo zavržene z odločbo.
5. Po pregledu vlog na podlagi pogojev in 
kriterijev tega razpisa bo komisija pripravi-
la predlog prejemnikov sredstev. Predlog 
komisije potrdi župan in prejemnikom sred-
stev se v roku do 60 dni izda odločbo o višini 
odobrenih sredstev. V odločbi bodo opre-
deljeni višina dodeljenih sredstev, namen 
in upravičeni stroški, za katere so sred-
stva namenjena. Medsebojne obveznosti 
med občino in upravičencem se uredijo s 
pogodbo.
6. Zoper odločbo ima vlagatelj možnost 
v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe 
vložiti pritožbo. Vlagatelj mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljena merila za ocenjevanje vlog. 
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. 
Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik 
na Občino Ribnica. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z ostalimi vlagatelji. 
V roku dveh mesecev od prejema popolne 
pritožbe o njej odloča župan. Njegova 
odločitev je dokončna.

VIII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo sredstev spremlja in 
preverja občinska uprava, ki jo pooblasti 
župan. Namenskost porabe ugotavlja nad-
zorni svet občine. V primeru nenamenske 
porabe sredstev je prejemnik dolžan odo-
brena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.

Občina Ribnica
Župan Jože Levstek

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV NA PODROČJU 
TURIZMA V OBČINI RIBNICA V 
LETU 2010
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Na podlagi 22. člena Odloka o usta-
novitvi Javnega komunalnega podjetja 
Komunala Ribnica d.o.o. (Ur. l. RS, št. 
88/01 in 102/01) 
Javno komunalno podjetje 

Komunala Ribnica d.o.o. 
razpisuje prosto delovno 

mesto 

direktorja (M/Ž).

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev 
izpolnjevati še naslednje pogoje:
- univerzitetna ali visoka izobrazba 
tehnične ali družboslovne smeri s 5 let 
delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj 4 
leta na vodilnih delovnih mestih.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
- kratek življenjepis z dokazili o izpoln-
jevanju pogojev in opisom del, ki so jih 
doslej opravljali;
- program delovanje in razvoja Javnega 
komunalnega podjetja Komunala Ribnica 
d.o.o. v naslednjih 4 letih.
Mandat direktorja (m/ž) traja 4 leta, ista 
oseba pa je lahko po poteku mandata 
ponovno imenovana.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pošljite v 8 dneh od objave 
razpisa v zaprti kuverti na naslov: Javno 
komunalno podjetje Komunala Ribnica 
d.o.o., Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica, 
s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis za 
direktorja”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih 
dneh po odločitvi skupščine.

JKP Komunala Ribnica d.o.o.

OBVESTILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) za novi, S del centra mesta
Občina Ribnica obvešča javnost, da bo javno 
razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 
novi, S del centra mesta, ki ga je v janu-
arju 2010 izdelalo podjetje Arealine d.o.o. iz 
Cerknice.
Območje OPPN obsega zemljiške parcele št.  
2419, 2414/1, 2413/1 in del zemljiških parcel 
št. 2412, 2481/1, 2406/1, 2405/1, 2392/1, 
vse k.o. Gorenja vas.
 Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo 
javno razgrnjen v prostorih Občine Ribnica, 
Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica, v I. nadstropju na 
Oddelku za okolje in prostor. Javna razgrnitev 
bo trajala od 28. 1. 2010 do 26. 2. 2010. V 
času javne razgrnitve bo dne 18. 2. 2010, ob 
17. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi 
Občine Ribnica.
Na javni obravnavi bodo podane obrazložitve 
in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico 
dajati pripombe in predloge na razgrnjeni 
dopolnjeni osnutek. Pripombe in predlogi se 
lahko do vključno 26. 2. 2010 podajo pisno 
na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pri-
pomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov 
Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, 
Gorenjska c. 3, Ribnica ali na elektronski 
naslov:  lea.divjak-radivojevic@ribnica.si. 
Obravnavani bodo le podpisane in s polnim 
naslovom opremljene pripombe in predlogi. 
Občina Ribnica bo proučila pripombe in pred-
loge, podane v okviru javne razgrnitve in do 
njih zavzela stališča ter v roku 21 dni po 
končani javni razgrnitvi z njimi seznanila javnost 
preko spletnih strani Občine. 
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in pred-
logov z navedbo imena in priimka ali drugih 
osebnih podatkov dan pristanek za objavo 
teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na 
spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih 
objavijo njihova imena in priimki ali drugi oseb-
ni podatki, morajo to posebej navesti.

Župan Občine Ribnica Jože Levstek

Veterani vojne za Slovenijo skozi 2009
I. del

Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Ribnica (skrajšano OZVVS 
Ribnica) deluje že vrsto let, uradno pa bo 
18. aprila letos 15. obletnica ustanovitve. Že 
od ustanovitve ga uspešno vodi predsednik 
Peter Levstek.
Naše delovanje temelji na domoljubnem, 
nepolitičnem, neprofitnem in športnem 
druženju, ne glede na politična in nazorska 
prepričanja članov sedanjih občin Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok. OZVVS Ribnica 
ima sedež na Gorenjski cesti 9A v Ribnici, 
ima svoj prapor, žig, svoj TT- račun. Člani, 
ki plačujejo članarino, imajo dostop do 
različnih informacij in možnost za udeležbo 
na različnih prireditvah ter prejemajo svoje 
glasilo Veteran.
Vseh vpisanih članov v seznamih OZVVS 
Ribnica je 452. Od tega jih je preminulih 17, 
nekaj se jih je odselilo, nekaj je pa neaktivnih 

(ne plačujejo članarine).
Za uspešno delovanje OZVVS Ribnica nam 
s finančnim prispevkom omogočajo občine 
Ribnica, Loški Potok in Sodražica ter Zveza 
veteranov vojne za Slovenijo.
V marcu 2009 smo se udeležili slovesa od 
Janeza Vesela iz Retij, prvega maja pa smo 
se poslovili od Janeza Bambiča iz Travnika.
Kar nekaj članov ima v lasti svečane vet-
eranske obleke v katerih se na povabilo 
udeležujemo različnih slovesnostih v spomin 
na minule dogodke na osamosvajanje v letu 
1990-1991 in tudi zadnjega slovesa naših 
članov. Prisotni smo bili tudi na vsakoletni 
slovesnosti v spomin na zmago partizanskih 
enot nad Italijani v Jelenovem Žlebu, 26. 3. 
1943 in v spomin na izdajo in poboj parti-
zanskih ranjencev v skrivališču na Ogenjci 
1942. 
In kaj smo počeli v letu 2009?

V januarju so se trije člani 
udeležili smučarskega teka 
veteranov na Pokljuki: Anton 
Perhaj je zasedel I. mesto, 
Anton Žagar je bil II., Jani 
Gorše pa je bil IV. v svoji sta-
rostni skupini. 
Ivan Košir je bil med člani 
najuspešnejši, ko so vetera-
ni tekmovali v veleslalomu v 
Smučarskem centru Cerkno 
ter februarja v smuku in strel-
janju z malokalibrsko puško na 
Golteh. 

Za OZVVS Ribnica Borut 
Kozina - sekretar

UNIFORMIRANI DEL ZDRUŽENJA VETERANOV

CESTA SKOZI INLES 
SČASOMA ZAPRTA?

Krajane Lepovč je vznemirila objava 
razglasa na oglasni deski Občine, po 
katerem se cesta skozi Inles prekatego-
rizira iz javnega dobra in postane last 
Občine Ribnica. Razlog: 'ker ne služi 
več svojemu namenu'. Krajani so zato 
23. januarja že sklicali zbor, saj se bojijo, 
da bo Občina cesto v kratkem  zapr-
la za promet. To bi znatno podaljšalo 
vožnjo rednim uporabnikom te ceste, 
hkrati pa bistveno obremenilo promet po 
Kolodvorski ulici oz. križišče ob osnovni 
šoli.  Lepovčani nameravajo izkoristiti 30-
dnevni pritožbeni rok, ki je začel veljati 
15. januarja, pričakujejo pa, da se bo v 
boj za ohranitev ceste vključil še večji del 
zainteresiranega prebivalstva.
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NA EMI PRVIČ NARODNO-
ZABAVNI ANSAMBEL
Ribničanje kar več želez v ognju

EMA, slovenski izbor za pesem Evrovizije, 
bo letos prav gotovo za Ribničane zelo 
zanimiva. Na njej bomo z našega konca 
imeli kar več vročih želez. Poleg Ansambla 
Roka Žlindre, ki bo nastopil skupaj s pri-
morsko skupino Kalamari, bo 
z dvema skladbama sode-
loval kot avtor aranžmaja tudi 
glasbenik Miha Gorše. Miha 
je na Emi že sodeloval. Prvič 
je bil lani  z Omarjem kot soav-
tor aranžmaja, pri katerem je 
pomagal še Rok Golob, eden 
najbolj talentiranih glasbenikov 
pri nas. Predizborni večer, na 
katerem se bo predstavilo 14 
izvajalcev, bo v soboto, 20. feb-
ruarja. 
 Miha, letos sodeluješ kot 

avtor aranžmaja pesmi 
‘Franjo’ skupine Zadnji Taxi, 
in s Tadejem Miheličem kot 
soavtor aranžmaja pesmi 
‘Priznam’ pevke Ylenie 
Zobec. Kako so te našli?

Zadnji Taxi je ekipa, ki domu-
je v Kočevju, čeprav je samo 
en član iz Kočevja, pa še on 
priženjen. S to zasedbo sode-
lujem že nekaj let, igramo 
avtorsko glasbo, vendar bolj 
umirjeno, vsebinsko močno 
glasbo. Tokrat (na Emi) si bomo 
privoščili izlet v malo drugačne 
glasbene vode, saj drugače z 
našim repertoarjem stilsko in 
vsebinsko ne sodimo na Emo. 
Ylenio, ki jo poznam kot vrhun-

sko vokalistko, pa sem spoznal oziroma 
bolje rečeno ona mene pred kakšnim letom, 
ko sem iskal izvajalko za neko svojo pesem. 
Pokazal sem ji komad in takoj je bila za sode-
lovanje. Od takrat sodelujeva in bova tudi v 

bodoče. Na letošnji EMI bo pela skladbo 
Tadeja Miheliča. Napisal je lepo balado, v 
kateri bo Ylenia dobro pokazala svoje voka-
lne sposobnosti. 
 Kakšna so tvoja pričakovanja za letošnjo 

EMO? 
Po pravici povedano – nimam pojma. Moja 
pričakovanja se izpolnijo, ko nastane nova 
skladba, nov aranžma in ko ta celota zadiha 
z izvajalcem, ki mu je ta pesem namen-
jena. To mi je najbolj pomembno. Letos na 
EMI o zmagovalcu odloča zgolj in samo 
publika. Zaradi tega Zadnji Taxi kot popol-
noma nepoznano ime v slovenskem glasbe-
nem prostoru najbrž nima veliko možnosti 
za vidnejši rezultat, Ylenia je pa tudi bolj 
ljubljenka strokovnih žirij. Zadnji Taxi ima 
poskočno pesem, Ylenia pa izrazito balado 
in verjamem, da bo marsikomu kaj od tega 
všeč.
 In za katero skladbo oz. izvajalca boš 

navijal ti?
V predizboru bom zagotovo držal pesti za 
“naše” komade, v finalu pa, upam da tudi. 
 S katerimi skupinami ali pevci pa še 

sodeluješ poleg igranja v Omarjevi sku-
pini?

Igram z Omarjem, raperjem Trkajem, s 
skupino Zadnji Taxi, pa s kočevskimi Sell 
Out, včasih pomagam tamburaški skupini 
Dupljak. Imam pa še več drugih zasedb, ki 
so bolj projektne, občasne narave. Sicer 
pa s Tadejem Miheličem v njegovem studiu 
sodelujeva z ogromno pevci in skupinami.
Predizbor bodo kot zadnji, 14., sklenili 
Ansambel Roka Žlindre & Kalamari s pes-
mijo Narodno-zabavni rock. Tako se bo prvič 
v zgodovini na izboru za Evrovizijo zgodilo, 
da bo sodeloval tudi narodno-zabavni ans-
ambel. Morda bo na Norveškem odmeval 
zvok harmonike, kdo ve. Vodja ansambla 
Rok pravi, da je to srečna številka, saj si 
poslušalci in gledalci zadnjo pesem najlažje 
zapomnijo. 

Zdenka Mihelič, foto spletna stran 
ansambla Roka Žlindre

Ansambel Roka Žlindre & Kalamari.

Sneženi mož na »Ciglarni«

18 fantov in deklet z Opekarske ceste si je zadalo nalogo, da postavijo 
čuvaja na ulici. Ker je »tazaresen« varnostnik predrag, so ga oblikovali iz 
snega.
V soboto popoldan (oziroma priprave so tekle že mnogo bolj zgodaj) pa 
se je začelo. Znesli so ves možen material na kup, od loparjev, sprejev, 
lončkov, šalov, celo seneni koš so našli, in pričeli z delom. Materiala je bilo 
dovolj, volje tudi in nastal je tale sneženi mož. 
Ima kar zavidljive mere: premer štiri metre, v višino pa je še malo višji, 
natančno 4 metre in štirideset centimetrov.
Po dolgem in napornem izbiranju imena so vendarle izbrali, Mirko naj bo. 
Tako sedaj Mirko budno pazi na vse stanovalce te ulice in z zadovoljstvom 
pozira »firbčnim« fotografom, ki se ustavljalo in z začudenjem gledajo 
njegovo pojavo.
Ker je postal tako priljubljen na ulici, so se njegovi stvaritelji celo dogovor-
ili, da bodo sklenili zanj življenjsko zavarovanje za primer odjuge. Trenutno 
še iščejo najbolj ugodno zavarovalnico. 

Tekst in foto Jože Levka

PRIČAKUJTE RAZIGRANOST, ČE SE 
UVRSTIMO V FINALE, PA PRIPRAVLJAMO 
PRESENEČENJE

Nikoli si nisem mislil, da se bomo prijavili na izbor 
za Evrosong. Pobudnik za to je bil tekstopisec Leon 
Oblak, ki je tudi napisal besedilo za pesem. Ideja se 
nam je zdela fenomenalna, predvsem zato, ker naj bi 
skladba vsebovala priokus narodno zabavne glasbe. 
Sodelovanje s Kalamari je nastalo povsem spontano. 
Prvotno bi morali sodelovati z drugimi izvajalci, a smo 
na koncu v sodelovanju s tekstopiscem in prijateljem 
Leonom Oblakom prišli skupaj s Kalamari. Kot zanimi-
vost, letos odloča samo občinstvo o izbrani pesmi za 
pesem Evrovizije. 

Rok Žlindra
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PONOVNO VESELO ZA 
PUSTA V RIBNICI

Sprevod pustnih mask bo po kar nekaj sušnih letih svoje 
mesto zopet našel na ribniških tleh. Na prireditev želi orga-
nizator Občina Ribnica povabiti čim več kulturnih, športnih, 
turističnih, etnoloških društev, posameznikov in skupin, ki bi 
s svojo izvirnostjo kakorkoli prispevali k pestri ponudbi javne 
prireditve lokalnega značaja.

Župan Jože Levstek je za Rešeto dejal: 
»Nedavno smo se skupaj usedli Marko 
Modrej, Cveto Marinšek in jaz ter se 
dogovorili, da sprevod pustnih mask 
letos bo. In sicer bo to sprevod pustnih 
mask lokalnega značaja. Povabili smo 
že razna društva, pa ribniško godbo, 
osnovno šolo, vrtec, mažorete, posa-
meznike, skupine in društva, ki se finan-
cirajo iz občinskega proračuna, ker jim 
bo udeležba na sprevodu na razpisu 
prinesla dodatne točke. Poleg spre-
voda bomo ob Miklovi hiši postavili sto-
jnice s pijačo, sezonskim pecivom itd. 
Povabili smo čebelarje, društvo VETER, 
podeželske žene idr. 
Začeli bomo iz čisto domačega okol-
ja. Tu imam tudi večjo tradicijo kot v 
Kočevju, kamor so naše skupine odha-
jale zadnja leta. Letos pa se bodo zopet 
lahko predstavile doma. Zunanje sku-
pine ne bodo vabljene, razen če se 
bodo naše skupine dogovorile za izmen-
javo obiska, saj skupin za sodelovanje 
ne bomo plačevali.«
 Kakšna bo tematika sprevoda?
»Tematika je čisto prosta, vsak si izbere, 
kar želi. Prepričan sem, da je v domačih 
logih na voljo dosti tem, prav tako v 
Sloveniji, kjer je zadnje čase res pestro. 
Sicer pa toliko idej, kot jih je v Ribnici, 
jih ni nikjer.«

 Kakšna so vaša pričakovanja?
»Pričakujem dober odziv skupin. 
Organizator je Občina Ribnica, izvajalec 
pa Pustno društvo Goriča vas.«
 Koliko denarja je namenjenega za 

pustno prireditev?
»Za vse prireditve 15.000 evrov, z 
10.000 smo vsoto namreč dvignili na 
15.000. Koliko bo namenjenega prav za 
pustno prireditev, pa še ne vem, odvisno 
od števila ovrednotenih točk.«

Sprevod pustnih mask, ki bo na pust-
no soboto, 13. februarja, bo potekal 
predvidoma po osrednjem delu mes-
tnega jedra. Zaključek in pogostitev 
tako sodelujočih kot obiskovalcev 
prireditve bo na prireditvenem pros-
toru, to je na parkirišču pred Miklovo 
hišo, kjer se bo možno ogreti s toplimi 
napitki in okrepčati s pustnimi dobrot-
ami. Soorganizatorja prireditve, Občina 
Ribnica in Pustno društvo Goriča vas, 
tako pozivata vsa zainteresirana društva, 
posameznike in skupine, da se odzove-
jo povabilu k sodelovanju, da s skupnimi 
močmi popestrijo ribniški vsakdanjik, 
hkrati pa tako poskrbijo tudi za pro-
mocijo naše lokalne skupnosti. Rok za 
prijave je 5. februar.

Zdenka Mihelič

Silvestrovali smo!

Po treh letih je bilo v Ribnici znova organizirano 
silvestrovanje na prostem. Lokacija pred Športnim 
centrom, kjer se je na zadnji dan starega leta rajanje 
odvijalo, se je izkazala za zelo dobro. Parkirišče je 
precej veliko, veliko lažje je prireditev organizirati na 
tem prostoru tudi zaradi vse strožjih zakonskih pred-
pisov. Vreme sicer ni bilo najbolj naklonjeno, vmes 
so se pojavljale dežne kapljice, temperature so bile 
bolj podobne kresovanju kot silvestrovanju. Vreme 
pa Ribničanov ni motilo, prizorišče se je povsem 
napolnilo. Za pravo vzdušje je poskrbel ansambel 
Ribniški pušeljc, nekaj pred polnočjo je zbrane 

n a g o v o -
ril župan Jože 
Levstek, ob 
polnoči pa je 
nebo razsvetlil 
o g n j e m e t . 
Organizator 
O b č i n a 
Ribnica je s 
pr i red i tv i jo 
dokazal, da 
se da izpel-
jati tudi sil-
vestrovanje 
z razmero-
ma nizkimi 
stroški, saj 
kljub nekajkrat 
višjim cenam 

izvajalcev na ta dan celotni strošek silvestrovanja ni 
presegel 5.000 evrov. Zahvala za dobro opravljeno 
delo gre osebju Športnega centra, gasilcem PGD 
Dolenji Lazi, Okrepčevalnici Urška, podjetju Sintal, 
Komunali Ribnica in Policijski postaji Ribnica. 
Župan Levstek je bil zelo zadovoljen tako z obiskom 
kot s prireditvijo v celoti, dodal je, da bi lahko silves-
trsko rajanje postalo tradicionalno, saj je bilo tokrat 
zadetek v polno.
Takšnih prireditev smo Ribničani željni in veljalo bi 
jo umestiti v sklop prireditev Veselega decembra 
oz. kot vrhunec dogajanja, ki ga za prihodnje leto že 
pripravlja Turistično društvo Ribnica. 

Tekst in foto Marko Modrej

Vstop    v    2010



POSLANČEVA ZAPISNICA: Nova politika
           Piše: poslanec SDS Jože Tanko
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Zadnje mesece lahko spremljamo, kaj 
vse počne Pahorjeva koalicija v zaščito 
ministrov Golobiča, Zalarja, Križaniča 
in drugih, ki se s svojimi dejanji in 
izjavami zapletajo v vrsto protislovij in 
neresnic. 

Izstopajo izmikanja in inter-
pretacije, ki so povezane 
z nepreglednim in neus-
treznim  kreditiranjem pod-
jetij  iz lastniške verige Ultra, 
v kateri je eden od pomemb-
nih solastnikov prav minister 
Golobič. Čeprav so vsi podatki 
v javnost v zvezi s tem najbrž 
namenoma ušli zaradi koalici-
jskih obračunavanj, poveza-
nih z imenovanjem direktorja 
naše največje banke (NLB), so 
Golobič in njegovi obešali kriv-
do vsem drugim, samo svojim koalicijskim 
partnerjem, ki so sploh edini  imeli dostop 
do podatkov o kreditih, ne.  Ko smo na 
komisiji za nadzor proračuna želeli preveriti, 
kaj se je dejansko dogajalo z zavarovanjem 
Ultrinih kreditov, smo naleteli na blokado 
koalicije in NLB, ki kljub odvezi Ultre teh 
podatkov ni želela razkriti. Pa tudi regula-
tor Banka Slovenije ni bila v okviru svojih 
ustavnih in zakonskih obveznosti priprav-
ljena poročati poslancem.

Ko smo kasneje zaradi blokade zahtevali še 
sklic izredne seje DZ, se je izkazal Golobičev 
strankarski član, predsednik DZ, dr. Gantar. 
Z zelo prozornimi izgovori se je otepal sklica 
seje. Nazadnje ga je motila še vsem dobro 

poznana besedica  klienteli-
zem. Vendar je na koncu le 
popustil in sklical sejo.
Iz javnih napadov na tiste, ki smo 
zahtevali izredno sejo, pa se 
da razbrati zelo veliko zadrego 
najvišjih predstavnikov Zaresa 
- Golobiča, Gantarja, Oražem 
Zalokarjeve, Biščaka ..., ki se 
z vsako izjavo bolj zapletajo. S 
tem pa tudi kažejo, da je afera 
Ultra za njih velik problem, 
čeprav poskušajo krivdo, da so 
informacije o nezadostno zava-
rovanih kreditih prišle v javnost, 
naprtiti predvsem SDS.

Da se poskuša obračunati z generalno 
državno tožilko Barbaro Brezigar, je jasno 
že vse od volitev. Ključni argument za 
odstranitev Brezigarjeve bo preiskava proti 
finskemu novinarju Berglundu, ki je avtor 
filmskega dela zgodbe o Patrii. Nobena 
skrivnost ni, da si koalicija na vse pretege 
prizadeva, da bi zaščitila glavne igralce in 
izvajalce te afere, s čimer bi se prikrile vse 
umazane podrobnosti. Še vedno pa bi jim 
ostalo dovolj materiala za manipuliranje z 

javnim mnenjem.
Minister Zalar se je na pobudo Cvete Zalokar 
Oražem, vodje poslancev Zares, posebej 
pozanimal o preiskovalnem postopku proti 
omenjenemu finskemu novinarju. To dejanje 
je pomenilo neposredno in nezakonito vple-
tanje politike v preiskovalni postopek in pri-
tisk na neodvisno delo tožilcev. Tudi ministrov 
sklic sestanka z vodji okrožnih tožilstev brez 
prisotnosti vrhovnega državnega tožilstva, 
torej tudi brez Barbare Brezigar, ni primer 
pravilnega in korektnega institucionalnega 
sodelovanja. Kaj tako skrivnostnega je imel 
minister povedati vodjem tožilstev, da tega 
ne bi smela vedeti Barbara Brezigar, ve 
najbrž le minister. 
»Izkazal« pa se je tudi minister Križanič, 
ki je urejal zadeve v zvezi z opravljanjem 
doktorata svoje uslužbenke Katje Božič. 
Dekanu ekonomske fakultete je predlagal, 
da iz komisije izločijo znanega, a kot kaže, 
tudi neprijetnega profesorja dr. Jožeta P. 
Damjana. To je škandal, ki kaže, s čim vse 
se ljubiteljsko ukvarja minister za finance. 
Finančna kriza je, glede na to, da ne zmorejo 
pripraviti učinkovitih ukrepov, postranska 
stvar. 
Predsednik vlade Borut Pahor pa se obnaša, 
kot da je z njegovo ministrsko ekipo vse v 
najlepšem redu. Kot da vsi delajo zakonito, 
učinkovito, korektno in z najboljšimi nameni. 
Izjema je menda le minister Erjavec.

PREDVOLILNE OBLJUBE ALI REALNOST?
Čaka nas zanimivo leto, pričakujemo konec 
recesije in boljše gospodarske razmere, 
upamo na več delovnih mest in večjo social-
no varnost, pred nami so tudi lokalne volitve. 
Kandidati za župana bodo oblju-
bljali veliko, kot so še vedno 
doslej. Koliko od teh obljub je 
realnih in finančno vzdržnih, se 
ne vpraša nihče. 
Velike besede, kot so: Izgradili 
bomo nov vrtec, postavili 
največji vseslovenski rokodel-
ski center, zgradili številna 
nova stanovanja, razbremenili 
promet z novimi obvoznicami 
in podobno, so obljube, ki so 
všečne in pompozne. Ali so tudi 
realne? Pri tem ne mislim le na 
njihovo izvedbo, saj kot veste, 
najlažje je postaviti štiri stene, veliko težje jih 
je vzdrževati.
Vse pohvale komisiji, ki je izbrala izjemen pro-
jekt za novi vrtec. Pohvala županu, ki je tokrat 
v natečaj vključil stroko in pokazal širino, ki je 
pri njem nisem vajena. Kljub vsemu pa se mi 
poraja dvom o smotrnosti tako velikega pro-
jekta. Želela bi si, da obljube ne bi izzvenele 
le pri besedi »največji«, ampak da bi bil 
poudarek pri izgradnji vrtca v pridevnikih kot 
so najbolj ekološki, energetsko varčen in 
strokovno utemeljen. Pri tem se ne navezu-
jem le na arhitekturne presežke, ampak tudi 
na tisto strokovno javnost iz vrst socioloških 
in demografskih raziskav.
Obnova Marofa je v polnem teku. 

Mogoče je le naključje, da bo slavnostna 
otvoritev tik pred lokalnimi volitvami. Imeli 
bomo stene, ali bomo imeli tudi vsebino in 
sredstva, za vzdrževanje? Evropska sred-

stva so dobrodošla, vendar se 
moramo pri tem zavedati , da 
zahtevajo izpolnjevanje strogih 
pravil in formalnosti. Upam, da 
nas na koncu ne bo stalo več, 
kot bomo z obnovo dobili. 
Še pred zaključkom izgrad-
nje »največjega« rokodelskega 
centra se že poraja ideja o grad-
nji prizidka k centru. Je to rezul-
tat dobrega in premišljenega 
načrtovanja ali rezultat slabe-
ga, kot sta primer športnega 
centra in avtobusne postaje, 
ki so jo zgradili v neposredni 

bližini novo načrtovanega vrtca?
Gradili bomo nova, moderna stanovanja. 
Mlade družine bodo imele svoj prostor pod 
soncem. Ali bodo mladi imeli tudi službo, 
da bodo preživeli? Seveda podpiram grad-
njo in si želim, da bi mladina v Ribnici 
videla prihodnost, vendar si tega ne morem 
predstavljati brez dobrega programa zapo-
slovanja in razvoja vzporednih družbenih 
aktivnosti, ki so nujne za integriranje v okolje. 
V novem prostorskem planu je velik del 
namenjen industrijskim conam, po mnenju 
strokovnjakov prevelik za občino, kot je naša. 
Industrijske cone zahtevajo dobro cestno in 
železniško povezavo, za katero pa vemo, da 
je nimamo in da je v bližnji prihodnosti žal 

tudi ne bomo imeli.  Menim, da je prihod-
nost naših krajev v pospeševanju samoza-
poslovanja in v malih ter srednjih podjetjih, 
ki se vključujejo v prostor. 
Zakaj pa nihče ne pove, da so vse štiri 
variante obvoznice na Škofljici »odpadle«? 
Realno gledano lahko pričakujemo izgrad-
njo le-te šele čez pet let in še to le v primeru 
izjemno dobrega sodelovanja med vsemi 
sodelujočimi. Da Ribnica trenutno bolj kot 
obvoznico čez Malo goro potrebuje ureditev 
prometnega režima v centru, ki bo omogočil 
njegov razvoj. Da bi moral biti vrtec prioriteta 
številka ena že pred leti, ne pa šele v letu 
volitev. Da grad propada že leta, pa se do 
danes tega ni nihče zavedal. Da mladina 
nima prostora za druženje in ustvarjanje, 
kjer bi lahko doživljala svet na svoj način, 
in še bi lahko naštevala. Vendar volilno leto 
prinaša tudi dobre stvari. Po letih suše smo 
imeli novoletno prireditev na prostem. Da 
ne omenjam napovedi pustnega rajanja s 
pogostitvijo pred Miklovo hišo, ki me spo-
minja na krajo idej. Podpiram projekte, ki so 
premišljeni in razvojno naravnani, hkrati pa 
tudi realni in finančno vzdržni. Ne podpiram 
pa gradov v oblakih, ki se nam lahko zrušijo 
na glavo. Naj bo ideja naša ali vaša, saj je 
vseeno, da bo le realna in za dobro Ribnice 
in njenih občanov.

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



V OO SLS Ribnica smo 30. decembra 
2009 za Ribničane pripravili stojnico, kjer 
smo mimoidočim delili čaj in kuhano vino. 
Ni manjkalo tudi glasbe in dobre volje. 
Moramo poudariti, da smo bili nad odzivom 
mimoidočih pozitivno presenečeni. Odziv 
občanov je namreč kazal na to, da v Ribnici 
ni dovolj tovrstnega dogajanja. To dejstvo 
v SLS Ribnica obžalujemo, saj je več kot 
očitno, da v občinski upravi niso pripravljeni 
niti v času Veselega decembra popestriti 
življenja občank in občanov. Videti je, kot da 
Ribnici manjka idej in poguma, vendar vemo, 
da v resnici ni tako. V OO SLS Ribnica že 
slabo leto neprestano poslušamo ideje in 
pobude občanov in se ob tem sprašujemo, 
ali resnično nihče od odgovornih ni prip-
ravljeni prisluhniti ljudem in zakaj je tako. 
Velja pohvaliti letošnjo napoved pustnega 
karnevala in končno izpeljano silvestrovanje 
na prostem, vendar menim, da bi lahko kul-
turni nivo te prireditve še nekoliko dvignili. 
Ne morem pa mimo dejstva, da smo vstopili 
tudi v volilno leto, omenjenih prireditev pa 
v preteklih letih sploh ni bilo. Verjamem, 
da občani tudi to opazijo in se ne pustijo 
zaslepiti. 

Že v prejšnji številki Rešeta 
smo se dotaknili problematike v 
zvezi s podražitvijo cen odvoza 
komunalnih odpadkov. V OO 
SLS Ribnica smo prepričani, 
da je omenjena podražitev 
posledica neuspešnega lobi-
ranja Občine. Komunalno pod-
jetje bi se moralo po našem 
mnenju prilagajati delovanju 
prostega trga. Ribniška komu-
nala bi lahko opravljala še 
kakšne obrobne dejavnosti, 
saj bi to prineslo nova sred-
stva v občinski proračun, omogočilo pa 
tudi nižje cene njihovih storitev za občane. 
Med vse neprijetnosti v zvezi z ribniško 
komunalo spadajo tudi pluženje snega in 
problemi okoli čistilne naprave v Goriči 
vasi. Pričakujemo, da bodo vodilni zanje 
sprejeli vso odgovornost. Slišati je tudi, da 
je bila Občina Ribnica na kar nekaj razpisih 
neuspešna. Tako se še ne ve, kaj bo s pri-
hodnostjo razvoja ribniškega Gradu in nje-
govega prireditvenega prostora. Preseneča 
nas tudi odločitev ribniškega župana, da 
se bo trgovina Turistično-informacijskega 

PODPIRAMO NOVI VRTEC, 
A PAZIMO NA STROŠKE

centra Ribnica preselila v Rokodelski center, 
saj je po našem mnenju omenjena trgovina 
sedaj na najboljši možni lokaciji, odročnost 
nove lokacije pa se bo poznala tudi na 
prometu in učinku trgovine.
Naj ob tej priložnosti še poudarim, da v OO 

SLS Ribnica nedvomno podpi-
ramo načrte za novi vrtec, saj 
je stanje v sedanjih prostorih 
že skoraj nevzdržno. Ob tem 
pa opozarjamo, da je treba 
projekt izgradnje novega vrtca 
bolj skrbno načrtovati, tako 
stroškovno kot po obsegu 
in prostorskih potrebah. 
Trenutno si namreč občinski 
proračun pač preprosto ne 
more privoščiti prerazkošne 
investicije in nadaljnjega preti-
ranega zadolževanja. 

V OO SLS Ribnica še vedno vodimo 
aktivnosti v zvezi s cestno problematiko 3a 
razvojne osi od Ljubljane do Petrine. Tako 
bo verjetno še ta mesec izpeljan urgent-
ni sestanek vseh županov z omenjenega 
področja, kot je bilo dogovorjeno na ses-
tanku, ki ga je organizirala Nova gener-
acija SLS, konec lanskega leta v Kočevju,. 
O nadaljnjih aktivnostih SLS boste tudi vi, 
spoštovani bralci, redno obveščani.

Predsednik OO SLS Ribnica Luka Ilc
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OLIMPIJSKO IN VOLILNO LETO 2010
Leto 2010 je olimpijsko leto. V Kanadi se februarja začenjajo zimske olimpijske igre. Športniki 
se že dalj časa intenzivno pripravljajo na svoje nastope, pilijo tehniko in nabirajo psihofizično 
kondicijo. Še malo in začelo se bo z otvoritvenim spektaklom v Vancouvru. 
Leto 2010 je v Sloveniji tudi volilno leto. Jeseni bodo potekale lokalne volitve. Čeprav je še 
kar nekaj časa, se je volilna tekma že začela. V Ribnici jo je uradno odprl g. župan s svojim 
govorom na božično-novoletnem koncertu, kuhanim vinom in silvestrovanjem na prostem.
O koncertu je bilo že ob odhodu iz dvorane slišati kar nekaj različnih mnenj. Še več jih je 
bilo verjetno povedanih v družbi, med prijatelji, v zavetju doma, kjer te lahko slišijo predvsem 
domači. V takem domačem okolju znamo biti zelo glasni, prepričljivi in imamo dobre ideje. 
Žal pa se nihče ne opogumi, da bi povedal ali napisal konstruktivno kritiko ali pohvalo pri-
pravljavcem scenarija koncerta. Nihče javno ne pohvali nastopajočih, njihove dobre volje in 
vloženega truda za nastop ter zelo dobro interpretacijo. 
Na božično-novoletnem koncertu smo namesto božične poslanice slišali govor g. župana v 
počastitev dneva samostojnosti in poziv k enotnosti Ribničanov.
Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja, da enoten pomeni »(1.) eden, skupen za več 
stvari, za kako celoto« (npr. »podjetji imata enotno upravo«; »izdelati za mesto enoten 
urbanistični načrt«; »enoten program za razvoj turizma«; »država ima enoten jezik«; »popol-
noma enotno izvajanje vaje«), in (2.) »tisti, ki ni razcepljen, razdeljen na več vrst ali skupin« 
(npr. občina ima enoten občinski svet; »demokratične sile so se povezale v enotno gibanje; 
vzgojno prizadevanje očeta in matere naj bo enotno«).
Le kaj nam je g. župan hotel med vrsticami povedati?
Tekma se je torej začela s političnim nagovorom o enotnosti Ribničanov, kuhanim vinom 
po zaključku koncerta in silvestrovanjem na prostem. Mislim, da bi si Ribničani že do sedaj 
»zaslužili« to in še kaj več, in seveda ne samo v letu pred volitvami.
Upam, da bo tekma poštena, vzdušje olimpijsko, pravila jasna, rezultat predvsem dober za 
nas, občane. V novem letu si želim, čim več »odprtih glav«, širokega razmišljanja, odmevnih 
korakov, pogumnih besed, predvsem pa ne preveč enotnosti zaradi enotnosti same. 

Mateja Erjavec Lovšin

BRALCI PIŠEJOSpoštovani občani in 
občanke, 

vljudno vas vabim

26. februarja ob 19. uri 

v gasilski dom na 

Velikih Poljanah 

na predstavitev možnosti 

sofinanciranja nakupa in 

vgradnje malih čistilnih 

naprav do 50PE. 

Poleg možnosti pridobitve 
nepovratnih sredstev bomo 

predstavili tudi zakonske obveze 
glede odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda. 
 V sklopu predstavitve bo 

proizvajalec čistilnih naprav 
predstavil delovanje malih 

čistilnih naprav, primernih za 
individualne hiše in bo odgovarjal 
na vaša vprašanja v zvezi z mali-

mi čistilnimi napravami. 
  

Lepo vabljeni!                               

Vinko Levstek podžupan



Pred letom dni je gledališka skupina Vrtca 
Ribnica uprizorila predstavo Kaj je Zlatolaska 
storila medvedom, letos pa je sledilo nad-
aljevanje, no, pravzaprav maščevanje. 
V napolnjeni dvorani centra Ideal so v torek, 
15. 12. 09 medvedje razdejali lepo hišico na 
podoben način, kot je Zlatolaska pretaknila 
njihov dom lansko leto. Vendar pa je mali 
medvedek nekoliko prehitro sklepal in se je 
napotil s svojima staršema v hišico, v katero 
je videl oditi Zlatolasko. 
Te ni bilo v hišici, zato je med-
vedja družina razdejala vse, kar je 
dosegla, tako kuhinjo, kopalnico 
in tudi posteljo, še celo pižamo 
so strgali v veri, da se maščujejo. 
Čeprav tale vera morda ni ravno 
vzgojna. Niso namreč opazili, da 
hišica ni Zlatolaskina, ampak je 
volkova. Ko se je volk vrnil, večino 
predstave je bil namreč odsoten, 
pa je ostal brez besed in z razde-
jano hišico, za katero ni vedel, 
kako naj jo spravi v red. 
Najbolj zanimivi pa so bili mali 
gledalci, saj so nekateri glasno 
razlagali volku, za katero zaveso 

so skriti medvedi, drugi pa so poskušali prve 
utišati. Mislim, da je predstava uspela, saj so 
gledalci napolnili dvorano in odšli zadovoljni. 
Tudi dolžina predstave, približno pol ure, je 
bil primeren čas za male gledalce. Upam, pa  
da je predstava dosegla svoj namen, saj je 
pokazala, kako se ne sme obnašati, čeprav 
so se gledalci veselo nasmejali. 

Tekst in foto Primož Tanko
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LOGOPEDINJA 
SVETUJE

                              
           pripravila Andreja Pucelj

MOTNJE V GOVORNO 
JEZIKOVNI KOMUNIKACIJI
                  II. del

Motnja ritma in hitrosti govora je 
najbolj opazna govorna motnja, ki je v 
tesni povezavi s celotnim otrokovim funk-
cioniranjem. Kaže se v ponavljanju delov 
besed ali celih besed, podaljševanjem 
glasov in zastoji v govoru. Vse to spo-
minja na jecljanje, ki pa pri otrocih ni 
vedno govorna motnja. V otrokovem gov-
ornem razvoju se namreč med tretjim in 
petim letom starosti lahko pojavi razvo-
jno jecljanje, ki je spremljevalni pojav 
ob intenzivnem pridobivanju govora 
(misli prehitevajo sposobnosti govornih 
organov). To ni govorna motnja, vendar 
zahteva ustrezen pristop. Na ta zatikanja 
v govoru ne smemo obračati pozornosti 
in otroka opominjati, naj pove še enkrat 
in počasi. Na ta način se bo namreč 
otrok zavestno začel truditi pri izgov-
arjavi, čeprav ne bo vedel, kaj je povedal 
narobe. Razvojno zatikanje lahko ob  
neustreznem ravnanju preraste v pravo 
jecljanje.

Kdaj k logopedu?
Veliko staršev bega vprašanje, kdaj se 
je treba z otrokom odpraviti k logopedu. 
Večina otrok obišče logopeda pri sta-
rosti petih let (sistematski pregled), kar 
pa ne pomeni, da ni potrebno tudi prej. 
Res je, da čim mlajši je otrok, tem bolj 
logopedska terapija poteka v obliki sve-
tovanja in vodenja staršev. S starostjo 
pa se povečuje otrokova aktivnost. Toda 
pravočasen obisk logopeda lahko olajša 
marsikatero težavo. Zelo pomembno pa 
je, da naloge in vaje, ki vam jih svetuje 
logoped, vzamete resno in jih z otrokom 
redno izvajate.
 
Logoped je strokovnjak, ki je najbolj 
kompetenten za ocenitev, ali gre pri 
otroku res za govorno jezikovno težavo 
ali ne. Če je stanje v mejah normalnega, 
bo pregled starše pomiril, če ni, pa 
bodo tako dobili potrebne informacije in 
možnost, da pravočasno ukrepajo.

Le kaj so medvedi storili Zlatolaski?
Predstava PAZITE SE MEDVEDOV

V mesecu decembru smo učenci 
in učitelji oddelkov podaljšanega 
bivanja na Osnovni šoli dr. Franceta 
Prešerna v Ribnici in na podružničnih 
šolah Sušje ter Dolenja vas post-
avili božično-novoletni bazar. Na 
njem smo ponudili za praznični čas 
voščilnice in najrazličnejše izdelke, 
ki so jih izdelali učenci v oddelkih 
podaljšanega bivanja.
Na bazarju smo skupno zbrali 
628,07 EUR prostovoljnih prisp-
evkov, ta denar pa bomo uporabili 
za nakup družabnih iger in igrač ter 
drugih pripomočkov za učence v 
oddelkih podaljšanega bivanja.
Odziv na božično-novoletni bazar je 
bil pozitiven, učenci so zelo radi ust-
varjali in izdelovali izdelke, posebno 
doživetje zanje pa je bilo, ko so 
bili »prodajalci« ter obiskovalcem 
pomagali pri izbiri izdelkov. 
Zahvaljujemo se vodstvu šole ter 
vsem, ki so nam kakorkoli pomagali 
pri izvedbi projekta.

Vodja projekta in avtorica fotografije: 
Tatjana Levstik

BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR

Bazar je bil zelo obiskan. Nanj je prišlo veliko 
staršev, otrok in učiteljev, ki so si lahko ogledali 
pester izbor izdelkov ter našli kaj zase in za svoje 
bližnje v prazničnem času.
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ZAMBIJA
Na podružnični šoli Dolenja vas nas je sredi 
decembra obiskala Maja Arko iz Sodražice. 
Skupaj s štirimi študentkami medicine so se 
odpravile na trimesečno odpravo v Zambijo. 
Zambija je velika skoraj za 27 Slovenij. 
Ima 12 milijonov prebivalcev, njeno glavno 
mesto je Lusaka. Zanimivo je, da imajo dve 
letni obdobji, deževno in sušno dobo, ki 
trajata po pol leta.
Maja je s sodelavci večinoma pomagala 
pri porodih in zdravila podhranjenost. 
Najpogostejši bolezni sta AIDS in malari-
ja, ki jo povzroči pik komarja mrzličarja. 
Tamkajšnji ljudje nimajo trgovin in avtomobi-
lov. Živijo zelo preprosto, saj hodijo v šolo le 
otroci bogatejših. Vso hrano pridelajo sami: 
koruzo, arašide, limone, banane, papaje, 
pripravijo posušene ribe in jed iz moke in 
vode, ki se imenuje enšima. Vse jedi prip-
ravljajo na odprtih kuriščih, zato je veliko 
opeklin. Po vodo hodijo v precej oddaljen 

Mini 
karierni sejem 
na Gimnaziji 
Kočevje

Ob predinformativnem dnevu 
na Gimnaziji Kočevje so 
dijaki zadnjih dveh letnikov 
največ zanimanja pokazali za 
biotehniško, ekonomsko, filo-
zofsko fakulteto ter fakulteto 
za računalništvo in informatiko. 

Gimnazija Kočevje je v ponedeljek, 18. 
1., organizirala predinformativni dan, ki so 
ga poimenovali kar Mini karierni sejem. 
Organiziran je bil  v sklopu študijskega 
svetovanja, strokovne podpore dijakom 
kočevske gimnazije pri odločanju za študij. 
Sicer je študijsko svetovanje širša dejavnost, 
ki zajema razredne ure, individualno sve-
tovanje, testiranje s testi študijskih interesov, 
predstavitve študijev in vodenje vpisa  v 
prvem roku, ki bo letos v marcu. 
Mini karierni sejem naj bi dijakom pomagal 
ustvariti predstavo, kako bi si sami ustvarili 
lastno kariero. V ponedeljek je na predstavit-
vah sodelovalo 15 fakultet. Potekale so v 
času pouka šeste, sedme in osme šolske 
ure (med 11.50 in 14.10 uro).  Vsak dijak 
3. in 4. letnika je tako lahko spremljal pred-
stavitev treh različnih fakultet. 
Gimnazija Kočevje se je potrudila in pov-
abila predstavnike vseh glavnih fakultet lju-
bljanske univerze. Med naravoslovnimi so se 
predstavile Fakulteta za strojništvo, Fakulteta 
za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo 
in informatiko ter še nekatere druge. Med 
družboslovnimi fakultetami pa Fakulteta za 
družbene vede in Filozofska fakulteta s 
svojimi univerzitetnimi in visokošolskimi stro-
kovnimi študiji. 
Predstavila se je tudi Višja šola iz Novega 
mesta. V tem sklopu so se dijaki lahko 
seznanili s višješolskima programoma eko-
nomist in računovodja ter s programi VŠ, ki 
jih organizira Visoka šola za upravljanje in  
poslovanje. 
Študije so predstavljali tudi nekateri bivši 
dijaki Gimnazije Kočevje, ki so danes uspešni 
univerzitetni profesorji, npr. dr. Saša Mlekuž 
Baumgartner, ki je predstavila Fakulteto za 
farmacijo, in dr. Vladimir Prebilič, ki je pred-
stavil Fakulteto za družbene vede.  
Na ta način je Gimnazija Kočevje pomagala 
svojim dijakom, da bodo lažje sprejeli tako 
pomembno odločitev.

                                                     KRISTJAN KOZINA

AKTIVNOSTI MED 
POČITNICAMI

Med 15. in 19. februarjem bodo potekale 
zimske šolske počitnice. Društva in zavode 
smo povprašali, ali mladim za ta čas priprav-
ljajo kakšne aktivnosti. Žal se je izkazalo, da 
med tolikimi organizatorji raznih dejavnosti 
v Dolini ni prav dosti takih, ki bi ponudili 
mladim kaj zanimivih stvari in prostočasnih 
aktivnosti. Odzvala sta se dva ponudnika, 
oba doma izven Ribnice. 
Poleg tega bo možno plavati v ribniškem 
bazenu, saj bo odprt kot običajno: med ted-
nom od 20. do 21. ure, v soboto od 17. do 
19. ure, v nedeljo pa med 15. in 17. uro.

SMUČIŠČE IZVER
Snega je do 45 cm. Smučišče obratuje, 
smuka je ugodna. Med tednom (pon. - pet.) 
obratuje popoldanska in nočna smuka (13h 
– 21h), ob sobotah in nedel-
jah pa cel dan (9h – 21h). 
Med tednom je po vnaprejšnji 
najavi za večje skupine možno 
tudi dopoldansko obratovan-
je. Tekaška proga je urejena, 
sankališče prav tako. Cene kart 
so enake kot lani. Poldnevna: 
odrasli 8 EUR, otroci 6 EUR, 
nočna: odrasli 10 EUR, 
otroci 8 EUR. Če bodo raz-
mere dopuščale, bodo orga-
nizirali tudi smučarski tečaj. 
Pogoj za udeležbo na tečaju 
je, da otrok zna samostojno 
“štanfati”. »Skoraj zagotovo 
bomo organizirali tudi kakšno 
tekmo v veleslalomu,« so 
zapisali v Smučarskem klubu 
Sodražica.

vodnjak. Njihov prevoz so kolesa in vprege. 
V glavnem hodijo peš. Zambijski prebivalci 
so črne polti, imajo posebne frizure, ženske 
nosijo čitenge, to so kosi blaga za krila ali 
vreče, v katerih nosijo dojenčke. Zambijske 
hiše so narejene iz blata in slame, zato jih 
morajo na tri leta obnavljati. V prostem času 
ljudje prodajajo izdelke na trgih. Zanimivo je, 
da imajo tudi nangomsko restavracijo, ki je 
videti kot razbita lopa,v kateri nudijo pečene 
ribe in piščance. (Jaz v to restavracijo ne bi 
nikoli šla.) Šole so stare in skromne, names-
to miz in stolov imajo klopi iz blata, table so 
zelo obrabljene, učitelj ima le majhno mizico. 
Otroci se igrajo z žogo, ki jo naredijo sami iz 
odpadkov. Radi se ‘crkljajo’, zelo so veseli 
igrač in seveda hrane. 
Kljub pomanjkanju in težkim pogojem so 
prebivalci videti zadovoljni in zelo prijazni. 
Hvala Maji, da nam je pripravila tako čudovito 
predavanje in pokazala toliko slik in predme-
tov.

Sara Merhar, učenka 5. r., PŠ Dolenja vas

 
KLUB MLADIH KOČEVJE
Med počitnicami se bodo na OŠ dr. Franceta 
Prešerna Ribnica predvidoma izvajale 
naslednje delavnice: lutkovna, detektivska, 
modno-kreativna, eksperimentalna, plesna, 
pravljična, ustvarjalna delavnica na temo 
pusta, delavnica igrajmo se v angleščini, 
tekmovali bodo tudi v karaokah in si ogledali 
poučne risanke. Podrobnejše informacije 
boste našli na oglasni deski na šoli, v šolski 
knjižnici ter na spletni strani kluba, www.
mladikocevje.si/. 
Klub vas vabi tudi na Pustno rajanje s Piko 
Nogavičko, ki bo na drsališču v Kočevju na 
pustni torek, 16. februarja, od 16. ure dalje. 
Pripravljajo bogat program z nagradnimi 
igrami in izborom najboljše maske. Pa tudi  
brezplačni krofi ne bodo manjkali! Vabljeni. 
Predvsem pa naj bodo počitnice vesele, 
prežete s svežim zrakom in aktivnim oddi-
hom. 

Zdenka Mihelič, foto in podnapis AP

Med poletnimi počitnicami je bilo za otroke poskrbljeno, 
pozimi pa bodo bolj prepuščeni svoji lastni domišljiji in 
iznajdljivosti, kot je tudi res, da si v tistem tednu starši z 
otroki radi privoščijo družinsko smučanje. Ki pa, seveda, 
ni za vsak žep.
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VESELO SREČANJE 
STAROSTNIKOV V RAKITNICI

Na povabilo Območnega združenja Rdečega križa Ribnica se 
je 3. decembra v Lovskem domu v Rakitnici zbralo kar 83 
starostnikov iz vseh treh občin, Loškega Potoka, Sodražice 
in Ribnice. Glavni namen srečanja je bil druženje, medsebo-
jno povezovanje, zmanjševanje izključenosti in osamljenosti 
starejših ter ohranjanje in krepitev stikov 
med različnimi starostnimi generacijami. 

Kot je povedala sekretarka RK Ribnica Branka Milinović je 
bilo na druženju zares veselo: »Po zaslugi otroške folklorne 
skupine Lončki, članic pevskega zbora Društva podeželskih 
žena Ribnica in pa mlajših harmonikarjev Gašperja in Matevža 
Kluna je bilo vzdušje res enkratno. Po končanem kulturnem 
sporedu so udeleženci še sami zapeli nekaj pesmi, kar je 
še okrepilo prijetno druženje.« Sklenili so, da se drugo leto 
ponovno snidejo ob istem času, na istem mestu. LD Dolenja 
vas jim je prostor z veseljem odstopila brezplačno.
V okviru programa ‘Pomoč starim in onemoglim’, ki ga izvaja 
Območno združenje RK Ribnica, finančno pa podpirajo vse 
tri občine, RK Slovenije in Ministrstvo za družino, delo in 
socialne zadeve za starostnike organizirajo tudi izlet, ki je bil 
letos ob dnevu starejših, 1. oktobra, ter obiske in obdarovan-
je starejših v domovih za starejše občane v Ribnici, Kočevju, 

Loškem Potoku in Cerknici. »Na predlog 
patronažne službe ZD Ribnica, Sodražica in 
Loški Potok starejše obiskujemo na njihovih 
domovih in jim tudi pomagamo s prehrans-
kimi paketi. Za Miklavža smo oskrbovance 
ribniškega domu obdarovali s skromnimi 
darilci. Novoletne čestitke za 350 starost-
nikov pa so izdelali otroci krožka RK na 
ribniški OŠ, otroci na delavnicah RK in 
nekateri tudi doma,« je o aktivnostih še 
povedala sekretarka Milinovićeva, ki svoje 
delo opravlja zagnano in z nasmehom.

Zdenka Mihelič, foto Branka Milinović

Konec decembra, ko je namesto snega 
Slovenijo zajelo obilno deževje, so bile 
pogoste poplave. Sicer ne v ribniškem 
koncu, saj pri nas ni deževalo tako močno 
kot na Gorenjskem, a vendarle. Največ težav 
je količina vode povzročila gradbincem 
pri obnovi mostu na državni cesti Ribnica-
Kočevje pri križišču proti Grčaricam. 
Ob pričetku gradnje novega mostu so 
vzporedno z zdajšnjim mostom v suho stru-

go položili dve cevi, približno po en meter 
premera, ki naj bi ob dežju odvajali vodo na 
levi, večji del dolenjevaškega polja in tako 
deževje ne bi motilo naravnega toka vode. 
Ker je bilo padavin veliko, pretok skozi cevi 
pa premajhen, je to povzročilo vrtinčenje 
vode tako na vstopu v cevi kot na izstopu, s 
tem pa je začelo odnašati nasuti pesek. Tako 
je začasni nasip pričel pod težo prometa 
popuščati. Promet je nekaj časa tekel skozi 

Rakitnico in povzročal 
pravi prometni kolaps 
vasi, potem pa so le 
usposobili novi most 
in enosmerni promet.

Ob vsem tem pa se 
postavlja več pomis-
lekov. Sicer ne vem, 
kako je z rokom za 
izgradnjo mostu, 
vendar bi projektant 
začasnega nasipa 
moral predvideti 
možnost večje količine 
dežja in temu prim-

erno utrditi brežine nasipa. Morda bi bilo 
tudi smiselno pohiteti z dokončanjem mostu 
še pred padavinami. Daleč od tega, da bi 
bil gradbeni strokovnjak, a vendar je bila 
že konec novembra poleg mostu parkirana 
naprava za polaganje asfalta. Le kako, da so 
jo odpeljali, ne da bi dokončali začeto?

Sicer je res, gradbeni postopki so zahtevni, 
močan pa je tudi lobi, in morda se v kakšnem 
aneksu, sklenjenem za krajši rok ali sanacijo 
začasnega nasipa, skriva še nekaj tisoč 
evrov?
Kakorkoli že, davkoplačevalcem ostane 
plačevanje, voznikom pa bentenje nad sema-
forjem sredi ravnice in luknjast most …  

Primož Tanko

ZAČASNI NASIP NA DOLENJEVAŠKEM 
POLJU SKORAJ ODPLAVILO



UDELEŽENKE  LONČARSTVA
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je potekal 9. januarja, tokrat prvič v Penzionu Makšar, ki je bil predvsem 
zaradi svoje prostornosti zares krasen ambient. Nastopilo je 27 tekmov-
alcev, ki so se pomerili med sabo v štirih krogih po 90 minut. Vsa pravila 
in potek tekmovanja so bili enaki, kot so na turnirjih državnega prvenstva, 
ki jih organizira Tarok zveza Slovenije. Na koncu je sledila tudi podelitev 
pokalov za najboljše 3 igralce. Zmagovalec turnirja je že drugič zapored 
postal Roman Lesar iz Ribnice, naslednja tri mesta so pripadla domačinom 
iz Brež – drugi je bil Jože Zidar, tretji Stane Lesar in četrti Jože Pucelj, peto 
mesto pa je pripadlo Gašperju Pirnatu z Velikih Poljan. Turnirji v Brežah se, 
kot je postalo že tradicionalno, organizirajo dvakrat letno; naslednji bo že v 
začetku maja letos. 

Jože Zidar, foto Janez Gorše

Leto je spet naokrog in spet smo se zbrale v Miklovi hiši z men-
torico Ano Češarek in Univerzo za tretje življenjsko obdobje pri 
Ljudski univerzi Kočevje-Ribnica.
Z glino smo oblikovale šopek vrtnic, makov, ki smo jih postavile 
v oblikovano vazo, pa tudi kakšen »glineni« pastirček z ovčko bo 
krasil domače jaslice.
Lončarsko delavnico je obiskovalo 9 članic. No, nekaj tradicije 
vendarle obstaja kot znamenje ribniške identitete. Upamo samo, 
da se bo navdušil kakšen mlajši nad babičinimi spretnostmi.
Z Ano je lepo lončariti.Vabljene tudi ostale, ki jih to zanima, morda 
drugo leto naredimo spet kaj lepega.

Francka Dejak

RADE »LONČARIMO« SKUPAJ
LONČARSKI ŠOPEK

LOV NA KRALJICO JE ODPRT
ali ŠAHARIJADA na Bregu

Na Bregu pri Klunovih so se 16. januarja zbrali navdušeni vaščani 
in člani društva VETER Breg z namenom, da se spopadejo v 
šahu, tej kraljevski igri. Zbralo se je dvanajst tekmovalcev in 
seveda tudi nekaj opazovalcev, ki so mislece tiho vzpodbujali. 

Na odprtju turnirja, ki se bo predvidoma 
zaključil v dveh mesecih, je vse pozdravil 
predsednik društva Damir Suljević Pakiž, 
tekmovalcem zaželel čim boljšo igro in 
zmago najboljšemu. Po žrebanju igralnih 
parov se je podpredsednik Andrej Klun 
zahvalil vsem sponzorjem, ki podpirajo delo 
društva, predvsem pa sponzorjem tokratne 
šaharijade. »Letos beležimo napredek. Na 
lanskoletni prvi šaharijadi sta bila prisot-
na dva strašna Jožeta, letos kar trije,« je 
Klun hudomušno povabil k besedi goste, 
ribniškega župana Jožeta Levstka, poslanca 
Jožeta Tanka, prisoten pa je bil še tretji Jože, 
direktor Komunale Jože Zakrajšek. Župan je 
svoje mesto za tekmovalno ploščo prepustil 
sinu Tomažu, ki je letos najmlajši udeleženec 

turnirja; konec meseca bo dopolnil 12 let. 
Poslanec Tanko pa je pozdravil idejo, da 
zimske večere izkoristijo za miselno igro in 
druženje. Sledil je napet trenutek tik pred 
začetkom prve poteze. Alojz Lesar, vodja 
tekmovanja, je razložil pravila sodelovanja ter 
odprl igro. Ponekod so roke in figure letele, 
kot bi ne igrali zares, drugod so o potezah 
razmišljali dalj časa, vsi pa so bili skrbno 
skoncentrirani in se niso dali motiti.
Društvu bo naslednji izziv pridobiti tudi 
šahistke in otroke. Že za naslednje leto si 
obetajo tudi novo lokacijo turnirja, saj naj 
bi se po odprtju vaškega doma šaharijada 
odvijala tam. 

Tekst in foto Zdenka Mihelič

Katero figuro naj prestavim? HMM...

Zmagovalci turnirja

8. turnir v taroku v Brežah



36

Š
P
O

R
T
N
I
 
U
T
R
I
N
K
I

Miti o fitnesu
II. del

Piše Natan Hojč
ISSA Specialist in Performance Nutrition

vati, če želimo živeti fit in zdravo. Predvsem 
teorija glavnega toka še vedno zagovarja 
prehransko piramido kot osnovo zdrave 
prehrane.
Ta članek temelji na najnovejših študijah in 
osebnih izkušnjah poklicnih osebnih trener-
jev iz ZDA, ki so prišli do ugotovitev, da se 
je življenjski stil povprečnega posameznika v 
zadnjih 20-30 letih precej spremenil. Veliko 
manj je fizičnega dela, ki bi vključevalo tele-
sno aktivnost, tako da se je povprečna dnev-
na poraba posameznika precej zmanjšala. 
V tej smeri se v ZDA priporočila o načinu 
prehranjevanja spreminjajo precej hitreje kot 
pri nas. Osnova prehrambene piramide so 
škrobna živila (testenine, kruh, riž, krompir), 
ki z veliko kalorijami dajejo majhen občutek 
sitosti. Ali je velik kaloričen vnos v našem 
življenjskem stilu res potreben? Večinoma 
NE. Berite naprej, ker sledi zanimiva ugo-
tovitev …
 Maščoba se v telesu pretvori v 

maščobo
To je eden od najstarejših mitov, ki izhaja 
najprej iz športne prehrane, potem pa se je 
razširil še v priporočila za zdravo prehrano 
aktivnih. Ker ima maščoba (M) več kalorij 
(9 Kcal na gram živila), kot ogljikovi hidrati 
(OH) in beljakovine (B), ki imajo 4 Kcal, je za 
zmanjšanje kalorij najbolj – torej smiselno 
– izločiti tisto makroživilo, ki ima največ 
kalorij? Matematično da, vendar človeško 
telo se v tem primeru ne obnaša kot toplotni 
stroj, ampak na njegovo delovanje vpliva tudi 
kvaliteta teh kalorij. Verjetno ste že slišali za 
glikemični indeks živil, sladkorno bolezen in 

»padec krvnega sladkorja«? In kakšno zvezo 
imata sladkorna bolezen in hujšanje? Na 
žalost povezava obstaja. V nadaljevanju bo 
pojasnjena.
 Inzulinska rezistenca – bolezen 21. 

stoletja
Študije in praksa kažejo, da je zaradi 
sedečega načina življenja in nekvalitetne 
(hitre) prehrane čedalje več ljudi razvilo 
stanje, kjer imajo težave z metabolizmom 
ogljikovih hidratov. V praksi to pomeni, da jim 
prehrana z visokim deležem OH povzroča 
nihanja krvnega sladkorja in posledično pre-
najedanje (ang. »binge eating«). OH imajo 
namreč pri takih posameznikih lastnost, da 
njihovo uživanje povzroča še večjo lakoto, 
namesto da bi jih obrok nasitil. Nezavedno 
torej vnašajo več kalorij, kakor jih dejansko 
potrebujejo, ob tem pa imajo čez nekaj ur 
(zaradi ponovnega padca krvnega sladkorja) 
ponovno občutek lakote. Ker velika večina 
nikoli ne šteje kalorij, se na ta način (ob vtisu, 
da se prehranjuje zdravo) pravzaprav samo 
še poglablja problem inzulinske rezistence 
(sploh pri neaktivnih posameznikih) in skozi 
čas kopičenje odvečnih kilogramov.
 Kje je rešitev?
Prvi korak je razmišljanje izven tradicionalnih 
okvirov in izobraževanje. Ogljikove hidrate v 
prehrani je potrebno uporabljati smiselno 
in glede na telesno aktivnost in individualni 
metabolizem. V naslednjem članku bomo 
govorili o vlogi beljakovin in maščob ter 
zakaj so te ključnega pomena za dosego 
ciljnega stanja, ki smo ga imenovali »fitnes«.

Za uspešno hujšanje uživaj čim 
manj maščob

V prvem delu serije o mitih, ki med splošno 
populacijo veljajo o fitnesu, smo najprej 
definirali besedo »fitnes«. Ugotovili smo, da 
fitnes zajema zelo splošno področje vadbe 
in prehrane ter tudi načina življenja. V dru-
gem delu bo govor o cilju, ki je zelo pogosto 
povezan s fitnesom – o HUJŠANJU. Tudi 
tukaj obstaja ogromno mitov, izpostavili pa 
bomo enega izmed njih. 
 Ali je prehrambena piramida še vedno 

aktualna?
Dandanes najdemo v različnih medijih cel 
kup nasvetov, kako se moramo prehranje-

NOVOLETNO OBDOBJE ZLATO ZA 
PLAVALCE
V Mariboru na MM Božič 2009 zlati Maja, Jošt in Chad, v Kranju na 
MM Dr. Fig 2010 zlat Jošt.

12. in 13. 12. 2009 se je v Mariboru odvijal 
tradicionalni Božičev memorial, na katerem 
je nastopilo preko 390 plavalcev iz Srbije, 
Hrvaške, Avstrije in Slovenije. Tekmovanje je 
potekalo po sistemu predtkmovanj in final-
nih nastopov. Tako, da so si ribniški plavalci  
priplavali 11 finalnih nastopov. V soboto 
so nastopili plavalci in plavalke najmlajših 
kategorij, letnikov 98 in mlajših. V kategoriji 
mlajših dečkov  je zlato medaljo na 50 m 
prsno v Ribnico prinesel Jošt Pavlin. V finalu 
je nastopil tudi Robi Lovšin na 50 m hrbtno 
in zasedel 6. mesto. V soboto so nastopili še 
Ožbe Poje, Blaž Ficko, Timi Vesel, Gašper 
in Matic Marolt, Blaž Schönlieb, Gašper 
Hlebec, Matej Biro, Žana Knapič in David 
Košir.  V nedeljo pa so nastopili plavalci 
letnikov 96 in 97, ter plavalke letnikov 97 in 
98.  Med dečki letnika 97 je na 100 m pro-
sto osvojil zlato medaljo Chad Andoljšek, 
Timi Zobec pa je zasedel 7. mesto. Maja 
Guduraš je med deklicami letnika 98 zased-
la 5. mesto. V disciplin 100 m hrbtno je 
Chad osvojil 3. mesto, Zala Žagar pa 5.     

V disciplini 100 m prsno si je Maja Guduraš 
priplavala zlato medaljo  v kategoriji deklic 
letnika 98, Veronika Oražem pa je osvojila 
5. mesto v kategoriji deklic 97. Na 100 m 
delfin pa je v finalu osvojil 5. mesto Nik 
Obranovič.
V Kranju pa je 16. in 17. 1. 2010 potekal 
tradicionalni mednarodni miting MM Dr. Fig 
2010, ki ga po tradiciji odlično organizira 
kranjski plavalni klub. V dveh dneh je na mit-
ingu  plavalo preko 500 plavalcev iz Srbije, 
Hrvaške, Slovaške in Slovenije. Tekmovanje 
je potekalo po sistemu predtekmovanj in 
nato finalnih nastopov. V dopoldanskem 
delu je odlično plaval Robi Lovšin, ki si je 
priplaval finalni nastop v disciplini 50 m 
prosto in na koncu osvojil odlično osmo 
mesto, med mlajšimi plavalci našega kluba 
sta v kratkih razdaljah 50 m dobro nasto-
pila tudi Blaž Schönlieb in Gašper Marolt. 
V popoldanskem delu pa se je Jošt Pavlin 
v disciplini 100 m prsno v finalni nastop 
uvrstil kot drugi, nato pa v finalu ni več dovolil 
presenečenja. Po točnih navodilih trenerja 

Korena je odplaval, kot sta bila dogovorjena 
in konkurenco pustil za seboj ter z novim 
osebnim rekordom osvojil zlato medaljo. 
Na tekmovanju so nastopili še Žana Knapič, 
Timi Vesel, Andraž Trotovšek, Ožbe Poje in 
Blaž Ficko. 
Vse te uvrstitve in medalje pa je - po pogov-
oru s trenerjem – že moč razumeti kot 
dober obet na uvrstitve na bližajočem se 
zimskem državnem prvenstvu. Pred tem, 
konec tega meseca, pa se bodo ribniški pla-
valci udeležili še močnega mednarodnega 
plavalnega mitinga v avstrijskem Linzu. 

PK INLES RIBNICA  

Jošt Pavlin – MM Dr. Fig 2010, zlata medalja
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MLADINSKA SELEKCIJA ŠE 
VEDNO NA VRHU BREZ PORAZA

Po osmih odigranih krogih mla-
dinskega državnega prvenstva do 
21 let – zahod – je ekipa Extrem 
Sodražica še edina neporažena 
ekipa na vrhu lestvice. Vrh lest-
vice strelcev krojita tudi Extremova 
igralca Matej Gregorič in Gregor 
Janeš . Tekmovanje bo še izjemno 
dolgo, saj je do zadnjega, 18. kroga 
rednega dela, še veliko tekem. Če 
bo ekipa še tako uspešna, pa sledi 
na koncu še končnica tekmovanja. 

Futsal (mednarodni izraz za dvoranski nogo-
met) je vedno bolj priljubljen šport tudi na 
našem koncu, saj se tekem, ki potekajo v 
Športnem centru Ribnica, udeležuje vedno 
več gledalcev, zato navajamo še nekaj datu-
mov, kdaj bodo tekme potekale (vse v ŠCR 
Ribnica):
9. krog: nedelja, 31. 1. 2010 ob 18.00: 
Extrem Sodražica – KIX Ajdovščina
10. krog: sobota, 6. 2. 2010 ob 16.00: 

Extrem Sodražica – KRT Ilirska Bistrica
12. krog: nedelja, 28. 2. 2010 ob 18.00: 
Extrem Sodražica – KMN Izola
V nedeljo, 31. 1. 2010, bo z začetkom 
ob 9.00 v ŠC Ribnica potekal tudi turnir 
državnega prvenstva v starostni kategoriji 
do 15 let.

Vljudno vabljeni! 
Na nobeni tekmi 
ne pobiramo 
vstopnine!

Več ažurnih infor-
macij o delovanju 
društva z veliko 
slikovnega in vid-
eomateriala si 
lahko ogledate na 
naši uradni spletni 
strani: www.sd-
extrem.si

Tekst in foto 
Jože Zidar

K SV. ANI POHODNIKI CELO IZ TUJINE

Po kar nekaj oblačnih in meglenih dnevih se je v soboto, 16. 
januarja, večer razjasnil in obetala se je jasna, zvezdnata noč. 
45 pohodnikov se je skupaj z vodniki v organizaciji PD Ribnica 
podalo na tradicionalni nočni pohod z baklami k Sv. Ani. Zbrali 
so se otroci, mladi in malo starejši, vsi pa mladi po srcu. 

Z vodjo pohoda Janezom Cento je skupina 
lepo napredovala. Po počitku pri Francetovi 
jami in Seljanu so v sproščeno-nasmejanem 
vzdušju dosegli tudi vrh in se nato okrepčali 
v planinski koči pri Sv. Ani. Planinsko društvo 
je bilo veselo velikega števila udeležencev, 
predvsem pa mladih. Udeleženci so prišli z 

vseh koncev Slovenije, iz Ljubljane, Laškega, 
Kočevja, Stare Cerkve, iz Šmarja-Sapa, 
iz Ribniške doline, Iga, Rakeka, Novega 
mesta in Mirne Peči. Ena udeleženka pa je 
bila celo iz Litve. Požela je prav začudene 
poglede, prav tako pa tudi pohvale. Agne, 
ki bo v Sloveniji na študentski izmenjavi 

do konca februarja, 
študira politične vede. 
Z Matejo iz Ribnice 
sta bili sostanovalki v 
Študentu, in Mateja je 
bila tudi ‘krivec’, da se 
je Litvanka udeležila 
tega pohoda. Bilo ji je 
zelo všeč, navdušili so 
jo zimska idila, pogled 
na z lučkami osvetlje-
no dolino, predvsem 
pa odlično vzdušje.

Tekst in foto Zdenka 
Mihelič

Tradicionalni, že 10. 
božični pohod na Grmado 
je 25. decembra lani privabil čez sto pohod-
nikov.
Tudi slabo vreme, ves čas pohoda je 
deževalo, jih ni ustavilo. Vsem, ki pridejo 
na pohod, tradicija nekaj pomeni. Na vseh 
pohodih razveseljujejo prijetno praznično 
vzdušje, druženje, ognjemet, jaslice.
Vsak udeleženec je prejel spominsko darilo 
in se okrepčal z božičnim čajem in kuhanim 
vinom.
Vseh desetih pohodov so se udeležili 
Boštjan in Nataša Benčina iz Ribnice, 
Martina Omahen in Anton Šilc z Velikih 
Poljan in bili deležni še posebne pozornosti. 
Dolgo v noč so odmevali glas harmonike, 
pesem in dobra volja. Ko so udeleženci 
odhajali domov, so vsi obljubili, da se zago-
tovo vidimo na 11. božičnem pohodu na 
Grmado. Verjamemo jim. Vsem pozdrav z 
Grmade!
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Društvo Joga v vsakdanjem 
življenju Ribnica 
vas vabi v poslovno stavbo na Riku, 
Lepovče 23:

- 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? Vnesite v svoje življenje več 
energije, zadovoljstva, zbranosti, 
harmonije telesa in duha.

-  Sprostite, razgibajte in nasmejte  
se v soboto,  6. februarja, ob 17.00  
z nadaljevalno smejalno jogo 
pod vodstvom Darinke Suljević. 
Povabljeni so tudi otroci in mladost-
niki. Prijavite se po telefonu: 041 
316 989 ali 041 397 789.

 - V soboto, 20. februarja, ob 18.00 
vabljeni na predavanje Maruše 
Zaletel  VPLIV DIHANJA NA 
DUŠEVNO ZDRAVJE.

Datum: SOBOTA, 13. 2. 
Kam: na SOCERB (389 m), TINJAN 
(374 m), ANKARAN (18 m) – zadnje tri 
točke Slovenske planinske poti
Izhodišče: Socerb (389 m).
Zahtevnost poti: LAHKA pot.
Trajanje hoje:  5 ur 30.
Prijave in akontacija: Torek pred poho-
dom, to je 9. februarja ob 18. uri, v pisarni 
PD Ribnica.
Potrebna oprema: Potrebna je primerna 
planinska oprema, zložljive pohodne palice, 
veljavna planinska izkaznica (plačana 
članarina PZS), osebni dokument in varen 
korak. 
Vodja pohoda: Roman Petelin, 
vodnik PZS (informacije: 041/ 325 664)

V letu 2010 ima PD Ribnica volilni letni 
občni zbor – volitve predsednika, članov 
upravnega odbora in ostalih organov. PD 
zato poziva vse svoje člane, ki bi še aktivne-
je želeli sodelovati v delu društva, da se 
pridružijo in pripomorejo k izvedbi zanimivih 
planov in ciljev za naslednje obdobje. Svoje 
predloge za volitve posredujte do 1. 2. 
2010 na naslov: PD Ribnica, Škrabčev trg 
5, 1310 Ribnica ali po elektronski pošti: 
pdribnica@gmail.com.

Zdenka Mihelič

FEBRUAR 2010

KMETIJSKA SVETOVALNA 
SLUŽBA  KGZS - IZPOSTAVA   
RIBNICA

VABI NA IZOBRAŽEVANJE Kmetijsko-
okoljskega programa 

v torek, 16. 2. 2010, v dvorani Gostilne 
Mihelič, Ribnica. Pričetek predavanj bo 
ob 9. uri in v torek, 23. 2. 2010, tudi v 
dvorani Gostilne Mihelič, Ribnica. Pričetek 
predavanj ob 16. uri.

S 1. septembrom 2009 se je za vključene 
v ukrepe kmetijsko okoljskega programa 
začela nova izobraževalna sezona. Na pod-
lagi veljavne zakonodaje vas ponovno opo-
zarjamo, da morate tisti, ki ste vključeni 
v Kmetijsko-okoljski program (KOP), tudi 
v tej izobraževalni sezoni (od 1. 9. 2009 
do 31. 8. 2010) opraviti najmanj 4 – urno 
izobraževanje (predavanje ali prikaz/pri-
reditev/ekskurzijo). 
Tudi letošnje leto je rok za oddajo vloge za 
kmetijske subvencije od 
5. 3. 2010 do 15. 5. 2010.  Prosimo vas za 
predhodne prijave.

Kmetijska svetovalna služba Ribnica
Irena Šilc, univ.dipl.inž.agr.

Ste se kdaj znašli v zagati, ko je bilo v 
denarnici premalo denarja, npr. ko ste 
želeli plačati zdravila v lekarni ali pa 
kupiti vstopnico za rokometno tekmo? 
Sedaj vas takšne prilike ne bodo več 
spravljale v zadrego. Nova Ljubljanska 
banka je pri Športnem centru v Ribnici 
postavila bankomat.
Na željo Občine Ribnica in upravnika 
Športnega centra Saša Hribarja je 
Nova Ljubljanska banka pripravila tudi 
uradno odprtje novega bankomata. 
Ribniški župan Jože Levstek je s prido-
bitvijo zelo zadovoljen. Povedal je, da 
se mu je zdela vloga, ki jo je dala NLB, 
da naj bi bil v Športnem centru bank-
omat, smiselna, saj se letno tu izmenja 
177.000 ljudi. Smiselno se mu zdi tudi, 
da je na res ‘frekventnem’ področju 
tudi taka bančna storitev, da ne bomo 
varčevali samo v nogavicah.
Bankomat bo na tem mestu vsekakor 
služil svojemu namenu. O novi pridobit-
vi je direktor NLB – podružnice Kočevje 
Matjaž Ložar povedal, da Ljubljanska 
banka – podružnica Kočevje pokriva 
področje petih občin, ki ga skrbno 
spremljajo in ob nastanku tega modernega 
športnega centra, vključno z ostalimi deja-
vnostmi šolstva, zdravstva, otroškega varst-
va, doma starejših občanov, so videli novo 
priložnost. Priznati moramo, da je lokacija 
zares primerna.

Tekst in foto Marko Modrej

Ribnica je opremljena z 
novim bankomatom

DIREKTOR PODRUŽNICE KOČEVJE MATJAŽ LOŽAR 
OB NOVEM BANKOMATU

Društvo invalidov ribnica
DI Ribnica organizira predavanje iz 
zdravstvene tematike, ki bo potekalo 
v četrtek, 11. 2. 2010 v Športnem 
centru Ribnica (sejna soba), začetek 
ob 17. uri. Predaval bo zdravilec Franc 
Božjak iz Škofij. Tema: BOLEZN NI 
PORAZ ALI KAZEN, TEMVEČ KLIC K 
SPREMEMBAM.  Prijave za udeležbo 
sprejemamo v uradnih urah pisarne.
Vse dodatne informacije dobite v pisarni 
društva v uradnih urah, in sicer :
v ponedeljek in petek od  9.00 do 11.00 
ure ali po telefonu  836-11-69; 031/756-
598  

DI Ribnica

Društvo upokojencev 
Ribnica vabi svoje člane na pus-
tovanje, ki bo na pustni torek, 16. 2. 
2010 v gostišču Pugelj. Maske so 
zaželene.
Obveščamo tudi, da bo pohod po 
Jurčičevi poti 6. 3. 2010.
Kopanje v Dolenjskih Toplicah bo 
konec februarja in v mesecu marcu 
2010.
Članarina za leto 2010 je 8 evrov, vza-
jemna samopomoč pa 9 evrov.
Prijave in dodatne informacije dobijo 
člani na tel. 8361-277 ali na 031 792 
694.

DU Ribnica



Alojz Krže, 
ribniški mornar z najdaljšim stažem

PORTRET

Čeprav Ribnica nima morja, ima kar nekaj 
mornarjev, in mornar z najdaljšim stažem na 
ladji je Alojz Krže, Obodarjev Lojz po domače. 
Na ladjo je šel mlad, leta 1972, in je na morju 
preživel s krajšimi presledki 21 let, vse do leta 
1993. Plul je za Splošno plovbo Piran, v svoji 
delovni dobi pa je bil skoraj na vseh ladjah 
Splošne plovbe. Prva ladja je bila Branik, 
druga Lucija, nato pa so sledile Postojna, 
Ljutomer, Kras, Korotan, Novo mesto, Planica 
in Logatec. Splošna plovba je imela v tistem 
času 28 – 30 ladij in delal je skoraj na vseh. 
Nekdaj je bilo na ladji med 40 in 50 članov 
posadke, sedaj pa število zmanjšujejo na 
minimum. Tudi Ribničanov je bilo kar precej 
na morju, čeprav ne izhajajo iz obmorskega 
kraja. V začetku 80- tih let jih je bilo na 
morju menda kar deset. Pri splošni plovbi je 
bila približno polovica Slovencev, večinoma 
Primorcev, in polovica Dalmatincev.
Sprva je osem, morda devet let, plul na 
liniji Jugoslavija – Zahodna Afrika. Pluli so 
v pristanišča vzdolž zahodne afriške obale, 
vse do Angole. Vožnja je trajala dva do tri 
mesece, odvisno od števila postankov za 
nalaganje in razlaganje. V Afriko so predvsem 
preko Benetk in Trsta, pa tudi Kopra, vozili 
tako imenovani generalni tovor. Po večini je 
šlo za gotove izdelke, pogosto naložene na 
paletah ali v vrečah, zato je nalaganje trajalo 
dolgo časa. Takrat je tudi bilo največ pros-
tega časa. Preko sindikata so ob postankih 
v pristaniščih organizirali različne aktivnosti. 
Ogledal si je krokodilje farme v Indiji, Vietnam 
skoraj takoj po koncu vojne, ko je bilo še 
veliko razbitega in uničenega, šli so na Mount 
Kamerun in ostalo. Iz Afrike pa so vozili pred-
vsem surovine, pogosto mahagonij in tik, pa 
evkaliptus in različne rude.
Nato je bil nekaj let v prosti plovbi, kjer so 
vozili razsuti tovor, tudi tukaj je šlo v glavnem 
za surovine. Največkrat so nalagali premog, 
koks in rude. Prosta plovba je bila bolj nepre-
dvidljiva in odvisna od naročnikov. 
Nazadnje pa je plul okoli sveta. Šestkrat 
je na ladji obkrožil svet in videl pristanišča 
vse Srednje Amerike, Brazilije, obiskal je 
Avstralijo, Japonsko in mnoga pristanišča 
v Indijskem oceanu, pa tudi vsa pristanišča 
zahodne Evrope. 
Njegovo delo je bilo vzdrževanje motorja. 
Ladje, dolge od 130 do 200 metrov in široke 
od 18 do 30 metrov, so včasih plule tudi preko 
20 milj na uro, za pogon pa so služili dizelski 
motorji. Ti so bili veliki, med štirimi in devetimi 
cilindri, skupaj pa imeli od 10,000 do 15,000 
konjskih moči. Ob remontu, ki je bil postopen, 
cilinder za cilindrom, so razdrli celotni motor 
in zamenjali obrabljene dele. »Cilindri so bili 
tako veliki, da sem splezal notri, ko sem jih 
čistil.« Večinoma so za pogon uporabljali 
mazut, le malo prečiščeno surovo nafto. 
Delali so vsak dan po osem ur, ob remontih 
pa tudi več. Ker je bil vzdrževalec, ni delal 
ponoči, palubni mornarji in oficirji pa so delali 
ves čas v treh izmenah. 

Kuhinja je bila po navadi dobra, po kosilu 
so imeli veliko časa. Pogosto so igrali karte, 
gledali televizijo, med prvimi so imeli vid-
eorekorder. V sklop prostega časa je sodil 
tudi krst za novince med mornarji, v katerem 
sodelujeta mična morska deklica in Neptun 
- deklica mora, čeprav je na ladji, držati noge 
v vodi.  
Kabino je imel vsak svojo, sicer ni bila velika, 
vendar je ni bilo potrebno deliti. Novejše 
ladje so imele poleg kabine tudi kopalnico, 
starejše pač ne.  Nekatere ladje so imele tudi 
potniške kabine, ki so jih običajno zasedali 
starejši pari, največkrat Američani, ki so poto-
vali okoli sveta.  »Za delo na ladji sem se 
odločil zaradi denarja,« še pove. »Zaslužil sem 
lahko tri ali štirikrat več kot doma.« Na koncu 
ga povprašam še o dekletih v pristanišču, pa 
odvrne: »Tisto pa kdaj drugič«.

Primož Tanko
Osebni fotoarhiv Alojz Krže

ena izmed mnogih ladij, na katerih je plul 
naš mornar

Alojz Krže kot zdajšnji prebivalec Ribnice, na sosednji fotografiji pa kot mornar, ki na 
ladji lahko pametno - s peko in s kolegi - izkoristi dragoceni prosti čas

Plovba po širnih oceanih je užitek, ki ni za vsakogar



240 nastopajočih je bil 
eden največjih zalogajev, kar smo se jih lotili 
organizatorji na Ribniškem, in vse to spraviti v 
uro in pol programa, toliko večji. Toda čas je, da 
premikamo meje in poskušamo delati zgodbe. 
Skavti so prinesli lučke miru, jih razdelili med 
občinstvo, nato pa oblikovali srce, kajti ljubezen, 
široka, kot je, je bila vezna nit božično-novolet-
nega koncerta. Imeti nekoga ob sebi, kot so 
skavti, ki so ustrežljivi in iznajdljivi, je ključnega 
pomena pri takih prireditvah, ki zahtevajo veliko 
usklajevanja - zato si zaslužijo veliki hvala. 

Kot vsi nastopajoči, ki so svoje delo 
vzeli z največjo mero odgovornosti, se 
do minute natančno udeležili generalk 
in po najboljših močeh opravili nas-
tope. Otroci, ki imajo po navadi največ 
treme pred nastopi, saj se ni lahko 
pokazati na velikem odru, so živahno 
odpeli Smolarjevo Jutri bo bolje. 
Komorni zbor p. Stanislava Škrabca 
je spet začel z nastopi in izbral pesem 
Killing me softly, ki mu je resnično 
‘sedla’. Anamanka, igriva kot vedno, 
ojačana s kontrabasistom Igorjem in 
harmonikašico Slavico. Nonet Vitra 
in simfonični orkester Glasbene šole 
združena pri Dnevu ljubezni. Petra 
Stopar z večno Zato sem noro te lju-
bila ob spremljavi pihalnega orkestra. 

Aljaž in Andreja, solista, ki sta se prvič povezala 
prav za ta večer, 26. decembra. Društvo Veter s 
svojimi igralci, mažorete, ki so posebej napravile 
točko o pomenu darežljivosti v času praznikov.
Organizatorji kulturnega in družabnega dogaja-
nja želimo poudariti pomen sodelovanja, ki bo 
letos prišel precej do izraza. Združili se bomo 
pri grajskih večerih, pri posameznih koncertih 
in prireditvah – vsaj približno imamo pregled 
nad tem, kaj kdo dela oz. kakšni so načrti naših 
kulturnih ustvarjalcev. Ker delamo za vas, želimo 
le, da ste z nami, nas podpirate, pomagate in 
da delamo v skupno dobro. Kultura je živa in 
raste iz nas.

AP, Foto Borut Šenk


