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NISEM BOGATAŠ, SEM PA SREČEN
Igor Oražem, glasbenik

Da bi kdo pustil službo, in to še dobro plačano službo, ter se posvetil svojemu hobiju, ki sicer vse 
ljubiteljske meje čisto prerašča? Toda, da ne boste mislili, da je tale ‘pojav’ redek kot žaba v pajkicah. 
Čedalje več ljudi odkriva, da lahko polno živijo le, če se ukvarjajo s tistim, kar jih pritegne z vsem srcem. 
Srečen človek pa privlači kot magnet. Ne samo ljudi, temveč tudi nove priložnosti, delo in zaslužek.

Igor Oražem, doma iz Prigorice, sedaj pa 
na začasnem domovanju v Ljubljani, je eden 
izmed takih magnetov. Njegova ljubezen, 
takoj za družino, je glasba. Tridesetletnik je 
bil rojen Nemčiji, a kakor pravijo zanesljivi 
viri, je do svojega 6. leta vztrajno prepričeval 
očeta in mater, da je Slovenija zanj lepša in 
boljša; in očitno mu je uspelo. Svojo razis-
kovalno žilico, ki jo je preko Srednje šole 
za elektrotehniko izpilil na Fakulteti za elek-
trotehniko do naziva diplomirani inženir elek-
trotehnike, smer telekomunikacije, je najprej 
preizkušal doma. Ker je Igor že zgodaj čutil 
klic po glasbenem udejstvovanju, mu je oče 
kupil harmoniko. A raziskovalna žilica je bila 
takrat še močnejša. Harmoniko je še v istem 
mesecu razdrl in še do danes ne sestavil. 
Toda klic glasbe je rastel, Igor pa mu je pris-
luhnil in ga razvijal. V osnovni šoli se je začel 
učiti klavirj na GŠ Ribnica. V srednješolskih 
letih je z bratom in kolegi ustanovil skupino 
Nori mački, s katero so obredli Slovenijo in 
posneli tudi demoplošček. Med študijem 
elektrotehnike si je širil znanje glasbenih 
zvrsti kot tonski tehnik na Radiu 
Univox, igral pa še v prenekateri 
zasedbi. Tudi vokalna glasba ga 
je čedalje bolj vlekla v svoje vode. 
Tako je pel v Komornem zboru 
p. Stanislav Škrabec in ker mu 
to ni zadostovalo, si je za med 
tednom odločil, da se poizkusi 
v priznanem zboru APZ Tone 
Tomšič. Kot odličnemu tenorju 
je avdicija uspela. Danes tam ne 
poje več, sem pa tja pa pomaga 
v izvrstnem zboru Vox Carniolus 
z Jesenic. Seveda ne gre pozabi-
ti tudi na domačo moško vokalno 
zasedbo d’Gamabis, ki trenutno 
miruje. V njej je deloval kot zbo-
rovodja, pisec priredb in pevec. 
Pri 26 letih je pustil dobro 
plačano službo in se posvetil 
glasbi. Čeprav je imel same 
odlične reference in za seboj 
veliko poklicnih izkušenj - ne 
samo iz teorije, temveč tudi iz real-
nega sveta, in možnost vpogleda 
naprej, kaj se obeta na področju 
elektrotehnike v prihodnosti. 
Tako mlad pa že toliko izkušenj? 
Drži. Dve leti je delal na minis-
trstvu za kulturo, nato diplomiral 
na temo računalniške varnosti in 
varovanja osebnih podatkov na 
Institutu ‘Jožef Stefan’ na medn-
arodnih znanstvenih raziskavah. 
Ker je hotel videti, kako  deluje 
tudi gospodarstvo, je odšel v 

BTC (Telprom), kjer je skrbel za njegovo 
celotno omrežje. Vmes pa je spomladi 2006 
spoznal ‘usodne’ glasbenike. Odločitev je 
bila težka kar nekaj neprespanih noči, toda 
nikoli mu ni bilo žal, da je ostal njihov član 
in še istega leta v BTC dal odpoved. Ko je 
odhajal, mu je direktor rekel, da mu je žal, da 
jih zapušča, a je vesel, ker sledi svoji viziji.
Kot multiinstrumentalist je torej postal član 
zasedbe Trio Kranjc, kjer igra kontrabas, kita-
re, klavir, tolkala in je osrednji pevec. Sicer pa 
obvlada še en kup drugih instrumentov, pro-
stora tu bi bilo za naštevanje kar premalo. S 

triom igrajo najrazličnejšo glasbo: šansone, 
keltsko, irsko, madžarsko, bolgarsko, rusko, 
sicilijansko, francosko, argentinsko in slov-
ensko ljudsko glasbo. Pa klasiko - Mozarta, 
Vivaldija itd., jazz standarde, vse tja do ple-
sne glasbe. 
Svojo vokalno tehniko je že od konca 
srednješolski let pridno izpopolnjeval. Naprej 
pri Naji Zapušek v GŠ Ribnica, nato pri 
Matjažu Robavsu v Zavodu sv. Stanislava v 
Ljubljani, pri katerem je naredil nižjo glasbe-
no šolo, 6 letnikov solo petja. Profesor 

Robavs je imel trdo pedagoško roko, »a 
točno to sem potreboval. To me je motiviralo 
za korake naprej, čeprav ni bilo vedno lahko. 
Pripravil me je tudi za sprejemce na Akademiji 
za glasbo«. Igor je namreč ponovno študent. 
Študira smer petje z operno šolo pri prof. 
Piji Brodnik, je v drugem letniku. Udeležuje 
se različnih seminarjev doma in v tujini, tudi 
pri slavni Marijani Lipovšek. V prihodnosti si 
želi še več glasbenega ustvarjanja, avtorske 
glasbe, tudi nadaljevanja pisanja priredb za 
zbore, sodelovanja v raznih zasedbah in stu-

diih, predvsem pa koncertirati kot 
solo pevec.
Izziv mu predstavlja tudi vodenje 
KUD France Zbašnik Dolenja vas, 
kjer z zagnano skupino ljudi ust-
varjajo in pripravljajo veliko različnih 
projektov.
Ko je v teh dneh ob informativnih 
dneh na šolah razmišljal, kako je 
njega pot vodila, je videl, da ni 
nujno, da se tradicionalen način 
pojmovanje dela, življenja obnese v 
sedanjem času. »Če bi poslušal le 
starše, bi še vedno bil nekje varno 
zaposlen, a morda ne bi bil srečen. 
Od staršev sem prejel ogromno 
– bodi priden, pošten, nasmejan, 
študiraj, preprost, pogovarjaj se z 
ljudmi. Do veliko stvari pa se moraš 
dokopati sam.« 
Trdno je prepričan, če česa 
ne delaš z veseljem, boš težko 
delal dobro. In »če nekaj delaš 
z veseljem, si tudi dobre volje, 
pošiljaš dobre vibracije v svet. 
Posledično je tudi družina boljše 
volje. Tudi če opravljaš delo profe-
sorja ali hišnika – če to delaš rad, 
se to takoj čuti.« 

Pogovarjala sem se: 
Zdenka Mihelič, 
foto ZM in arhiv I. Oražma

Sicer pa je Igor tudi družinski mož in oče. Dve leti in pol je poročen 
s Petro, za katero pravi, da mu vedno stoji ob strani in se nikoli ne 
postavlja vmes med glasbo in njim. »Pravi Božji dar je, da imaš ob 
sebi človeka, ki te razume in ti stoji ob strani. Ima neverjetno žensko 
modrost.« Petra je kot mlada raziskovalka doktorskega študija 
zaposlena na Biotehniški fakulteti. Ustvarila sta si topel dom in 
družinico. Pred devetimi meseci se jima je rodil Izak. Posebno ime, sve-
topisemsko, pravim. »Ja. Ima tudi lep pomen. Izak namreč pomeni ‘Božji 
nasmeh’. Je kar pravšnjo ime zanj, ko ga gledam, kako se mi smeje 
in kako mu žarijo oči.« Še bolj pa zažarijo, ko oči Igor vzame v roke 
kontrabas. »V glasbi enostavno uživa,« pravi Petra. Igor pa doda: »Ko 
je bila Petra še noseča, je bilo čutiti, kako kar zacepeta ob zvokih 
basa ali kitare, klavirja. In ko pravijo, da Mozart otroka pomirja, 
lahko midva samo potrdiva. Ko je bil nemiren, sva dala slušalke z 
Mozartovo glasbo na Petrin trebuh in se je čisto umiril.« 
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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: 

30. marec  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 

16. marca 2010
Članki v časopisu niso uradno 

mnenje Občine Ribnica.

Fotografija na naslovnici (Vido Repanšek):
Ribničani zmagovalci letošnje EME
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PD Ribnica vabi vse člane 
na svoj redni letni in hkrati volilni občni zbor, 

ki bo v petek, 5. marca ob 18. uri, 
v zgornjih prostorih gostilne Mihelič v Ribnici. 

Po končanem občnem zboru sledi družabno srečanje. 
Vabljeni!

10. jubilejna salamijada
Napovedana bitka za 

»naj« salamo
Planinska koča pri Sv. Ani

27. 3. 2010 s pričetkom ob 9. uri.

IN VEDNO JE BILA GLASBA. 
Privoščite si glasbeni užitek, ki ga lahko doživite le 
redko - koncert klasičnih tolkal in klavirja, 

Galerija Miklova hiša, 13. marec 2010, ob 19. uri.

MATIJA BARTOL (snare drum, marimba)
ERIK ŠULER (klavir)

PETRA VIDMAR (vibrafon)
TRIO INSTRUMENTALIS

Koncert so omogočili: 
Galerija Miklova hiša, Javni sklad RS za 

kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ribnica 
in Občina Ribnica.

Vstopnice po ceni 10 EUR lahko kupite v TIC-u.

G R M A D A v znamenju praznika žensk

Turistično društvo Grmada vabi žene in dekleta na 

praznovanje mednarodnega 
dneva žensk, 

v nedeljo, 7. marca 2010 na Grmado.
Ob 14. uri bo krajši kulturni program, sledilo bo prijetno 

druženje in posebno presenečenje.

KUD France Zbašnik, Dolenja vas
VABI

na tradicionalno prireditev ob 
materinskem dnevu,

 
ki bo v nedeljo, 28. 3. 2010, ob 18h 

Dvorana DC-16 v Dolenji vasi

˝Kaj je resnica?˝

PASIJON 
Ribniški grad, sobota, 20. 3. in 
nedelja, 28. 3. 2010, ob 20. uri.



naknadno posredovali še devet vprašanj, 
med drugim, kam so izginila sredstva, ki so 
bila planirana za odkup zemljišč in izgradnjo 
najkrajše servisne ceste od Lepovč proti 
MOL-u. Zanima jih tudi, kako naj se v pri-
hodnje razvija cona Riko, če nima ustrezne 
prometne infrastrukture. 
Varnost ceste, ki deli podjetje na dva dela, 
je bila skozi argument za zaprtje, saj delavci 
vsakodnevno tvegajo življenja, ko skačejo 
kot žabe iz enega konca na drugega in se 
ogibajo prometu iz obrtne cone Riko, ki 
je med 14. in 15. uro nemogoč – nastane 
kolona, ki se zaradi vključevanja na glavno 
cesto sprosti šele po 15 minutah. Inles 
je že večkrat prosil za umiritev prometa in 
Lepovčani pričakujejo, da se bo Občina 
zdaj, ko je razglas umaknjen, končno lotila 
opremljanja odseka s prometnimi znaki in 
hitrostnimi omejitvami.
Določen del ribniške populacije, ki 
na to cesto ni življenjsko vezan, je dajal 
Lepovčanom moralno podporo, saj je na 
Občino v zakonitem roku prispelo le 7 pri-
pomb na razglas, so pa odobravali civilno 
iniciativo, ki je pri nas do sedaj delovala pre-
cej mlačno.  Slednja se je zdaj uspela zaradi 
ceste tako dobro organizirati, da se je tudi 
legalizirala, njeni člani pa so konec ferbuarja 
že imeli ustanovni sestanek. 

Tekst in foto Alenka Pahulje
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JAVNEMU DOBRU SE CIVILNA INICIATIVA NI 
PRIPRAVLJENA ODPOVEDATI
Cesta skozi Inles za zdaj ostaja odprta

V Ribnici se redko pojavi močna civilna iniciativa, Lepovčani pa so 
gotovo njena vidnejša struja. Pred leti so se dvignili zaradi težav z 
Romi, zdaj pa jih je razburil razglas župana, s katerim bi lahko prišlo 
do zaprtja ceste skozi Inles. Najbolj je bila sporna besedna zveza, 
da ‘cesta več ne služi svojemu namenu’ ter da je bil objavljen ‘po 
tiho’. Krajani so ga odkrili na spletni strani, sklicali prvi sestanek, 
30. januarja pa pripravili še protest, kjer so podpisovali peticijo. Ko 
so jo oddali županu, je štela že 520 podpisov, župan pa se je nato 
odločil, da proti volji ljudstva ne bo delal in je razglas umaknil.

Lepovčanom, delavcem obrtne cone Riko, 
lastnikom zemljišč v Mali gori in spreha-
jalcem bi se pot v primeru zaprtju ceste 
podaljšala s 320 na 890 metrov, zaprtje pa 
naj bi bilo po prepričanju predsednika PGD 
Ribnica Franceta Kluna problematično tudi 
glede pristopa intervencijskih vozil. 
Marjan Peteh pravi, da je  manjkala komuni-

kacija z javnostjo, saj bi župan lahko sklical 
sestanek, povedal namero in povprašal za 
mnenje, saj se drugače lahko vse ceste v 
mestu zaprejo, ker se da vsepovsod priti tudi 
okoli njih. Občinski svetnik Janez Zobec je 
prisotnim, ki so se zbrali v ribniškem gasil-
nem domu, dejal, naj se ne pustijo zavesti, 
ko jih bodo ožigosali, da so proti javnemu 
dobru. ‘Ne moreš se iti kakovosti bivanja 
na račun javnega dobra,’ je dodal. Tako kot 
mnogim prisotnim tudi njemu ni jasno, kako 
je možno, da tu javne razprave ni bilo, njegov 
predlog o preimenovanju osnovne šole v 
šolo Jakoba Petelina Gallusa pa so prem-
levali vsi krogi. »Ribnica rabi civilno inicia-
tivo, saj v občinskem  svetu zmeljejo vsako 
našo pobudo,’ pravi svetnik SLS. Krajani so 
vztrajali v protestu tudi zato, ker domnevajo, 

da bo odkup ali razlastitev Melesa, mimo 
katerega se bo speljala severna servisna 
cesta in obvozila mesto, trajal 10 let, to je pa 
predolga doba, da bi čakali na novo cesto. 
»Če Občina ne bi upoštevala naših pripomb, 
ne bi kršila le pravic krajanov Lepovč, temveč 
tudi Ribnice, saj imajo ob cesti, ki vodi v Malo 
goro, tudi svoje posesti, travnike, njive, goz-

dove. Hrovača 
in Goriča vas, 
ki še intenzivno 
g o s p o d a r i t a 
z gozdovi, les 
spravljata po tej 
cesti in verjetno 
si nihče ne želi, 
da bi se traktor-
ski promet odvi-
jal mimo šole,« 
je zapisal vaški 
odbor Lepovč, 
ki ga vodi Franc 
Oražem. Krajani 
so prepričani, 
da se katego-
rizirane ceste ne 
more spremen-
iti v občinsko, 
edino nadomes-
tilo zanjo bi bila 
izgradnja nove 

ceste ali dela ceste, da nadomesti prejšnjo. 
Nejevolja je bila toliko večja, ker se Lepovčam, 
ki jih od mesta deli usodna železniška proga, 
končno obeta malo boljša kakovost življenja, 
saj naj bi se zaprli določeni prehodi čez 
tirnice in obnovila železniška infrastruktura, 
zaprtje ceste pa bi iz njih napravilo osamelec. 
Že tako so poti do centra temačne, kar 
ni prijetno, saj si jih križajo z Romi, ki se 
hitro prevažajo s svojim avtomobilskimi in 
motornimi sredstvi. Ne sprejemajo niti ute-
meljitve Inlesa, da bi zaprtje ceste končno 
podjetje spravilo v en okvir, saj je Inles 
že prodal svoje dvorišče drugim uporab-
nikom – avstrijskemu podjetju, tovornjakarju, 
bodoči kotlovnici z biomaso, pa tudi Melesu 
naj bi se odpovedal. Krajanov župan ni želel 
sprejeti, ko so najavili svoj obisk, zato so mu 

Podpis peticije je potekal v gasilskem domu, protestu pa so se kasneje 
pridružila še podjetja v obrtni coni riko.

Predsednik vaškega odbora Lepovče 
Franc Oražem je bil eden izmed prvih, ki 
je želel, da se zadeva glede zaprtja ceste 
nemudoma razjasni
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Spoštovane, spoštovani!

Pust je bil letos  zelo lep kulturni dogodek, ki se je čudovito vklopil v kar 
nekoliko, s snegom preveč bogato zimo. Ko se je odvijal sprevod pustnih 
mask, bi se jim človek z užitkom pridružil in si zraven prepeval pesem ans-
ambla Orlek: »Kdor je srečen, ta je lep!«Pustne šeme so bile lepe, lepi so 
bili obrazi gledalcev pustnega sprevoda, ki so se zabavali ob dogajanju v 
sprevodu in, kakor kaže, smo tudi zimo uspešno pregnali z naših krajev.
Ne samo lep, tudi mlad je biti lepo v naši domovini, ker, kakor si starejši, 
se začneš srečevati s problemi in tegobami današnjega časa. Z leti pri-

dobimo tudi spoznanja, kako 
naš način življenja, vzorci in  
navade vplivajo na mladino. S 
tem gradimo kulturo našega 
sobivanja in te kulture učimo 
mladino. Včasih so določene 
afere posameznikov iz 
družbenih elit ostale skrite za 
štirimi zidovi, pretok informacij 
je bil počasen. Danes je vse 
na ogled, že naslednji dan 
toplo servirano v vseh medijih 
in naša mladina se uči.

Tu bi se rad dotaknil moralne sprevrženosti naše družbene nadgradnje, 
ki kar tekmuje, kako in na kakšen način trošiti denar za zagotavljanje svo-
jih, milo rečeno, nenavadnih telesnih užitkov.  Modrec je nekoč zapisal: 
»Nič človeškega mi ni tuje.« In res mi ni, vendar je potrebno vedeti, kaj 
je »človeško« in potrebno je vedeti, kaj je »nečloveško«. Zato je potrebno 
vedeti tudi, kaj bi morale biti osnovne človeške vrednote in dejanja.
Z družbo, v kateri se normalen človek sprašuje, če je še normalen, ker živi 
osnovne človeške vrednote po »sodobnih družbenih merilih«, pa ravno 
zato  ni več normalen, mora biti nekaj hudo narobe. Toda, kje najti zdravilo 
za te tegobe sodobnega časa, da bi imelo podaljšano delovanje s širokim 
spektrom za vse viruse? Ga ni, dragi moji, vse rešitve najdemo v svoji glavi 
in ne pri farmacevtskih firmah. 
Nujno je potrebno prezračiti zatohlost našega duha, kajti z novim vetrom bo 
prišel sveži zrak in nam dal novega zagona za lepšo bodočnost. Zadnjega 
pol stoletja je človeštvo po tehnološki plati res enormno napredovalo, na 
žalost pa njegova duhovna rast ni šla vzporedno z njo. Pozablja se na 
človeka, ki kljub vsemu napredku ne vem kakšne vesoljske tehnologije, ne 
zna najti čisto preprostega, neobvezujočega stika sočlovekom. Vse preveč 
je malikovanja zlatega telet,a ki s svojim lažnim bliščem zaslepi ravno tistega, 
ki se mu klanja. Vsi ljudje hitijo, panj je, kjer živijo, z obrazi obrnjenimi vstran, 
nihče nikogar ne pozna … Kaj ni čudno, da je v tej velikanski ljudski množici 
ravno človek najbolj osamljen?     
Pa ni vedno ravno tako, vsaj ne v Ribnici. Imamo res veliko športnih, kul-
turnih, gledaliških, gasilskih, pevskih, stanovskih in ostalih društev, v katerih 
se zbirajo člani, ki želijo biti del dogajanja v lokalni skupnosti. Možnosti 
imajo praktično vsi, ki želijo sodelovati na raznovrstnih področjih in prav 
nobene potrebe ni, da bi se zatekali v virtualni svet s pomočjo opojnih 
substanc in s tem izgubljali stik z realnostjo. Tradicija naših dedov in babic 
ima globoke korenine, iz katerih črpamo njihovo znanje, vrednote in ideje 
za današnji čas, saj se brez poznavanja svoje zgodovine, ne bomo znali 
odločiti za pravo pot v prihodnost. S to mislijo je direktorica Miklove hiše ga. 
Horženova, napovedala predstavitev magistrske naloge mag. Gradišnikove, 
z naslovom: »Trško življenje v Ribnici v 19. in 20. stoletju«. 
 Zelo zanimivo in skozi pogled v našo zgodovino zelo aktualno gradivo. 
Letos bomo izdelali študije za prenovo ribniškega trga. Bistveni del prenove 
ne bo le fizična obnova, temveč tudi določanje vsebin »trškega življenja«.  
Stari del našega mesta kliče po obnovi, zato bo potrebno pridobiti čim 
več mnenj in predlogov tako strokovne kot laične javnosti, da bomo lahko 
Ribničanje še bolj ponosni na svoj trg in svoje mesto.

Župan Jože Levstek

 Izpod županovega peresa

Tole je skica cestnega odseka severne 
servisne ceste, znotraj katere se je iskalo 
tudi rešitve za cesto skozi Inles, ki bi jo 
Občina zaradi varnosti in interesov Inlesa 
najraje zaprla. 

Severna servisna cesta bo v 85 odstotkih krita iz Službe 
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
(483.300,00 EUR). Dela so se začela leta 2008, med štirimi 
ponudniki je bil kot izvajalec izbran Tanko d.o.o., vrednost 
del pa znaša 780.473,00 EUR. Omenjeno podjetje je goto-
vo najuspešnejše pri kandidiranju na občinske razpise, saj 
je malo večjih projektov, ki mu ne bi bili zaupani. Rokodelski 
center je od izvedbe do nadzora v rokah Tanko d.o.o.

Prva faza ceste je bila urejena lani, vključno z avtobusnim 
postajališčem za 3 avtobuse, kanalizacijo in zamenjavo 
vodovoda iz azbestnih cevi.

Druga faza, od Kolodvorske ulice do Struške ulice, se bo 
izvajala letos, v isti širini  in isto infrastrukturno opremo, 
ki obsega zamenjavo azbestnih vodovodnih cevi, izgradnjo 
javne razsvetljave,  kanalizacije in telefonije. Predviden 
zaključek del  za omenjeno drugo fazo je avgust 2010.

Vzporedno z gradnjo severne servisne ceste, se bo v 
mesecu februarju letošnjega leta pristopilo še k izdelavi 
idejnega projekta povezovalne ceste od  križišča Struške 
ulice do ceste Meles – Mol, ki bo potekala vzporedno 
z železniško progo, smer Kočevje, predvidoma v mes-
ecu marcu 2010 pa se bo pričelo s postopkom izdelave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev 
zgoraj omenjene povezave, navaja župan.
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Ribniškemu trgu kot 
središčnemu prostoru mesta 
se ne bomo odpovedali in na 
plan so prišle silnice, ki vzbujajo 
veselje: ljudje, in to tako stro-
kovni kot civilna iniciativa, želijo 
tvorno sodelovati pri nastajanju 
nove podobe trga. Ta je zdaj 
osiromašena, pusta; vsebina, 
ki je, pa pretežno že na pogled 
ne oddaja blišča, ki bi ga naš 
trg, ki je zgodovinsko eden 
najlepših v Sloveniji, lahko. 

KAKŠNO 
OBLEKO MU 
BOMO NADELI 

IN

KAKO LEP JE 
BIL NEKDAJ 
RIBNIŠKI TRG?

Prelep. Z blatom na škornjih in 
s privzdignjenim krilom so lahko 
ženske hodile po poti, toda 
imele so kam hiteti. K čevljarju, 
ključarju, peku, slaščičarju, briv-
cu po moža, frizerju, v krčmo, 
Miklovo gostilno, h krojaču, k 
šivilji, usnjarju, h klobučarju in 
mesarju …
Mine 200 let in na našem 
trgu lahko v lakastih čeveljcih 
zaidemo le na kebab, v trgovine 
s široko, a ne specializirano 
potrošnjo, ter s sladoledom v 
roki obtičimo na sredi ulice, ne 
vedoč, kam na lepše po trgu bi 
se lahko napotili z njim.

Pogovor z Marino Gradišnik, avtorico 
magistrske naloge o ribniškem trgu

Strokovna javnost se bo morala postaviti na neko stališče, kak trg želimo, 
ostala javnost pa dajati pobude, na katerih se bo izhodišča lahko usmer-
jalo. V 19. stoletje se ne moremo niti ne želimo vrniti, toda identiteto 
lahko zadržimo na podlagi magistrske naloge o ribniškem trgu, ki jo je 
na podlagi večletnih raziskav opravila Marina Gradišnik. Že celo leto lahko 
spremljate nadaljevanja tudi v Rešetu, tokrat pa bi Savinjčanko, ki je v 
Miklovi hiši oz. muzeju zaposlena že devet let, predstavili pobliže – ker 
zapisuje našo zgodovino. Sodelovala je pri nastajanju Jakličevega zborni-
ka, pripravila razstavo V fotografski objektiv ujeta Ribnica, napravila zgo-
dovinski pregled skozi razstavo in katalog Ribnica, veličina majhnosti. 
Skoraj delavno je izgorela pri postavitvi muzejske trgovine, nazadnje pa 
se je lotila še sistematične raziskave preteklosti trga. Po devetih letih 
intenzivnega dela ji je Ribnica zlezla pod kožo in če bi spremljali njeno 
delo, ki ga predstavlja izven naših meja, bi dojeli, da nam dela velikan-
sko uslugo, ki si je sami nismo znali zadosti narediti. Zna nas predstaviti 
svetu v najbolj žlahtnih besedah in z mukotrpnim iskanjem podatkov 
zlaga naša zgodovino v skrinjico, ki je in bo naša dragocena zapuščina.

 Nekaj vas je moralo prevzeti, da ste se 
lotili prav obravnave trga – naklonjenost 
ljudi do njega, pripovedi, arhiv, fotografi-
je? 

S pripovedmi ljudi, domačinov, ki so s toliko 
navdušenja govorili o tem, kak je trg nek-
daj bil. Hiteli so pripovedovati o Cenetovih, 
Pickovih, Miklovih, kapišonih in purgarjih. 
Uvidela sem, da trg še nikoli ni bil raziskan 
in celovito obdelan, kar pa je za njegovo zgo-
dovino nujno potrebno. In tako sem se lotila 
trga, ki je bil celo eden prvih na Kranjskem in 
pomembna točka na trgovski poti. 
 Torej smo le imeli trg, ne neko malo 

večjo blatno ulico, s skritimi dvorišči in 
hlevskimi dohodnimi vrati za živino?

Trg je vedno bil središčni prostor, kjer so 
potekali trženje, komunikacija in srečevanje. 
Ni bilo urbanosti, a takrat je ni premogla 
niti Ljubljana. Se je pa Ribnica zelo zgledo-

vala po njej in vse novosti hitro prenašala 
semkaj. Imela je celo tretji vodovod na 
Kranjskem, 4 leta za Ljubljano! Ponašati bi 
se morali že s tem, kar sta rekla Valvasor in 
Valentin Vodnik, češ da je to »eden najlepših 
trgov na Kranjskem«. Ni dosti trgov, ki bi 
imeloitakšno pozidavo in še s tako mogočnim 
srednjeveškim gradom v središču. Poleg 
tega je bila Ribnica v primerjavi z drugimi 
trgi na Kranjskem, in tudi širše v 19. stoletju, 
med največjimi po številu prebivalstva. V 20. 
stoletju je Ribnica po številu prebivalstva 
pričela zaostajati, saj se tu ni razvila indus-
trija v tolikšni meri, da bi le-ta doprinesla k 
bistvenemu porastu prebivalstva. 
 Grad je vendarle določeval drugačen 

način življenja, morda tudi bolj gospos-
ki?

Prav gotovo so ribniški tržani v gradu in 
načinu življenja, ki so ga graščinski živeli, 
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videli vzor. V trgu je bilo opaziti močno 
željo po meščanskosti, kar je pomenilo 
izobraževanje, ureditev meščanskih salonov 
v svojih hišah, koriščenje prostega časa in 
lepše obleke. Ko je leta 1848 na področju 
habsburške monarhije prišlo do marčne 
revolucije in s tem posledično do zemljiške 
odveze, kasneje ustanovitve občin, okrajnih 
sodišč idr., je vedno bolj prihajalo do ločitve 
tudi med gradom in trgom, med katerima je 
bila prej močna vez. Trg se je začel s svojo 
občinsko upravo osamosvajati. S procesom 
modernizacije, ki je pravzaprav omogočala  
prehod iz tradicionalne v moderno družbo, 
pa so se tudi na novo oblikovala razmerja 
med posamezniki v trgu in graščakom, ki je 
bolj kot graščak postajal moderni kapitalist. 
 Kdaj je trg začel izgubljati svoj prvotni 

videz?
Menim, da se je sprememba podobe trga 
pričela s koncem 19. stoletja. Prva prava 
meščanska vila v Ribnici je bila zagotovo 
Šifrarjeva vila, stavba, kjer je danes občinska 
uprava. S prihodom železnice se je pričela 
graditi tudi Kolodvorska ulica, kjer so zrasle 
tudi čudovite stavbe (Ramorjeva, Ančikova, 
Bukovčanova oz. Oražmova vila, Kolodvorska 
restavracija idr.) Naslednji moment, ki je 
posegel v podobo trga, pa je zagotovo 
prodaja gradu in razprodaja Pungerta (gra-
jskega vrta) v 30-ih letih. Pungart se je takrat 
razprodal po parcelah in pozidal; to so hiše 
na današnji Ljubljanski ulici. Zid Pungerta je 
še danes deloma viden.
 Od kod vam vse fotografsko gradivo? To 

bo gotovo ena najbolj privlačnih sestavin 
morebitne knjige, saj večina Ribničanov 
sploh ne ve, kakšen je Grad nekdaj bil.

Nekaj fotografskega gradiva hrani ribniški 
muzej, večinoma pa sem ga dobila od ljudi, 
pri katerih sem opravljala intervjuje, ki so 
zelo zadovoljni, da se odkriva to področje 
zgodovine. Raziskava jim vzbuja spomine 
na trg, ki je nekdaj imel ime in pomembno 
mesto v razvoju kraja. Kar se gradu tiče, 
imamo bogato fotografsko gradivo, ki ga je 
muzeju predala gospa Katja Zorc Kobi, hkra-
ti pa sem v Dolenjski knjižnici našla v času 
raziskave zanimive fotografije gradu pred 
rušenjem, ki jih bom objavila tudi v izsledkih 
o Gradu v Rešetu. Moja velika želja je, da 
bi naredila rekonstrukcijo Gradu s slikami 
in vsebino – mali tridimenzionalni sprehod 
skozi grajske prostore. 
 Kaj trg dejansko loči od vasi?
Miselnost. Tudi družine, ki so prišle živet iz 
vasi v trg, so prevzele meščansko miselnost, 
npr. Bukovčanovi iz Bukovice, ki so postali 
purgarska družina in so se ‘nobel’ nosili. 
Res je tudi, da si imel možnost hitrejšega 
napredka, če si živel v trgu. Pa tudi nekaj je 
pomenilo, če si bil purgar. 
 Purgar je bil pa samo tisti, ki je živel na 

osrednji ulici, stranske ne štejejo?
Točno. Vendar to ne pomeni, da je vsak, 
ki je živel v tej ulici, bil tudi avtomatsko 
purgar. Za to si moral »ustrezati« tudi dru-
gim t.i. meščanskim merilom: biti premožen, 
izobražen ali vsaj izobraževati svoje otroke, 

biti aktiven v javnem življenju in še bi lahko 
naštevala. To, da si purgar, je bila tudi odgov-
ornost, ne samo prestiž. Če pogledamo 
Ribnico, nam že sama struktura naselja priča 
o tem, da je osrednja ulica najstarejši del, ki 
se ni bistveno spreminjal skozi čas. Mlaka je 
na prelomu 19. v 20. stoletje doživela največ 
sprememb. Razvila se je v nekakšen industri-
jski del trga, tu so zrasle namreč Opekarna 
in parna žaga, elektrarna, kasneje še tovarna 
telovadnega orodja JOR , tu so delovali še 
zadnji usnjarji – Burger. Malo Mlako, venec 
hiš ob gradu, so posedali grajski uslužbenci, 
ki so se tudi imeli za nekaj več, saj so bili 
blizu graščakom. 
 Kdo je nekdaj obvladoval trg? Kdo je 

vanj vlagal, za kaj se je namenjal denar? 
Je bil trg zgolj stvar občine Ribnica ali 
tudi ostalih manjših občin po vaseh?

Ko so se leta 1849 ustanavljale občine, je 
bilo v ribniški pokrajini kar nekaj županov. Na 
razvoj ribniškega trga pa ti niso imeli vpliva, 
vsak je skrbel za svojo občino. Z Ribnico je 
bil najpomembnejši mož seveda trški župan. 
Vsaj teh se zgodovina najbolj spomni.
Zadnji župan pred II. sv. vojno je bil Onič, 
pred njim pa še Bukovčan, Lukež, Šifrer, 
Rudež … Vloga občine je bila zelo pomemb-
na, predstavljala je gonilo razvoja kraja. Prav 
občina je zaslužna za načrtno modernizacijo 
skupnosti (elektrika, vodovod, telefonija …) 
in prav tako tudi za ureditev kraja; skrbela je 
za reveže in uboge in za red, za to je imela 
svojega trškega paznika, svoje zapore. 

 Magistrska naloga o trgu je široko zastav-
ljena – celo toliko, da bi bila že počasi 
primerna za knjigo. Bo Ribnica dobila 
zgodovino trga tudi v knjižni obliki?

Upam. Razmišljala sem, da bi iz vsebin, ki 
sem jih v nalogi obdelala, nastali dve pub-
likaciji. Ena na temo trga in družin, druga pa 
o obrteh, ki so bile tu zastopane. O tem sem 
se pogovarjala tudi s svojo mentorico in dru-
gimi profesorji, ki so mi pripravljeni s svojim 
strokovnim znanji pomagati pri nastajanju 
publikacij.
 Šli ste že dlje – zdaj, ko je polemika 

o novi vsebini trga ena glavnih, ste že 
navezali stik tudi z drugimi strokovnjaki, 
ki bi nam lahko pomagali določiti smer-
nice?

Nekako konec marca letos načrtujem preda-
vanje arhitekta in umetnostnega zgodovinarja 
Igorja Sapača, ki bi bil pripravljen vsebinsko 
sodelovati vsaj pri morebitni prenovi Gradu. 
Identiteta tega objekta ni dovolj poudarjena, 

čeprav je bil tudi s strokovnega stališča pro-
jekt prenove leta 1961 izjemen. Zdaj se 
razmišlja o pozidavi Gradu, kot je nekdaj bil, 
a pri tem moramo paziti, da ne postanemo 
okosteneli, temveč da starim zidovom doda-
mo moderen izraz sedanjega časa.
 Obe sva listali po starih Rešetih in dru-

gih zapiskih in presenečeno ugotavljali 
le eno: da se Ribnica skorajda ni spre-
menila v zadnjih 30, 40 letih. Kot da je 
obtičala v istih problemih. Gledano pro-
storsko, etnološko in etnografsko – kaj 
smo izgubili?

Lahko govorim le s pozicije muzeja in ohran-
janja dediščine. Tu naj izpostavim dejstvo, 
da ni le stvar posameznika, da se svoje 
dediščine v celoti zaveda, pač pa je to stvar 
institucije in celotne skupnosti. Naloga muze-
ja je, da raziskuje, predstavlja in posamezni-
ka osvešča in obvešča o njegovi dediščini. 
Vendar, kljub temu, da se institucija iskreno 
trudi, da bi čim več ohranila za zanamce, 
se vseeno marsikaj izgubi. Preprosto ni 
moč vsega ohraniti. Še tam, kjer je ribniška 
tradicija zelo močna, je podobno: suhorobar-
ske panoge, kot so podnarstvo, posodarstvo 
in pletarstvo, izumirajo. Ohranjanje ljudskih 
šeg in navad je slabo obdelano, v prihod-
nosti nameravamo v Muzeju temu področju 
nameniti več časa. Trenutno poteka zanimiva 
raziskava na Velikih Poljanah, kjer v Muzeju 
delamo niz intervjujev z domačini o njihovem 
življenju. Zelo pomembno je, kako bomo 
začrtali pot muzeja v prihodnje, saj je vse-
bin, ki so potrebne podrobnejših raziskav, 
še veliko. Muzej je javni zavod, že samo 
ime pomeni, da je v službi javnosti in nad 
zasebnimi interesi. Vse, kar v Muzeju nastaja, 
se ohranja in se sistematično obdeluje, je 
namenjeno javni uporabi. 
 V naslovu smo začeli o tem, kakšno vse-

bino zdaj dati trgu. Kaj sodi vanj? Etno 
trgovinice, tematski lokali, institucije? 
V kaj bi se moral preobraziti trg, da bi 
lahko živel dalje in ostal simbolni pojem 
mesta ter ohranil živost?

Ta hip v glavi nimam idealne podobe trga, 
razen kar trg po svoji osnovni definiciji je: 
kraj združevanja, srečevanja in izmenjave 
informacij. Prav to je treba trgu tudi vrniti, da 
prostor oživi. Če gledam sebe kot turistko, 
potem bi se ob prihodu želela seznaniti z 
zgodovino trga, Gradu, ribniškim humorjem 
in suho robo. Ribnica lahko marsikaj ponudi, 
toda vse se naj vrti okoli osi trg-Grad-humor. 
Nanj kot da smo tu pozabili.
 Ali bi lahko trg ostal živ, če bi se povsem 

zaprl za promet?
Z vidika ohranjanja dediščine bi bilo zaprtje 
daleč najbolj dobrodošlo, z vidika živosti pa bi 
bil morda boljši enosmerni promet. Bistveno 
je, da se ohrani funkcija stičišča. Vsekakor 
bi bilo dobro, da se znotraj tega odpre javna 
razprava, ki bo skupaj s strokovno podprtimi 
predlogi ustvarila idejni projekt, ki bo ribniški 
trg napravil lepši in bolj živ.

Alenka Pahulje
foto Z. Mihelič



do spoštljivo oblikovane in lepo predstav-
ljene dediščine kot le malo kje. Medtem ko 
je značaj RC čisto drugačen.« Še enkrat 
je pojasnila, zakaj je bila zavrnjena Miklova 
hiša na razpisu za mrežo pooblaščenih 
muzejev, čeprav je vpisana v razvid muze-
jev Slovenije. »Žal muzej ne izpolnjuje for-
malnih pogojev, ker gre uradno za Javni 
zavod Knjižnica Miklova hiša.« Predlagala je 
razdružitev Miklove hiše na dva zavoda, in to 
čimprej, pri tem pa so na ministrstvu prip-
ravljeni pomagati. V Miklovi hiši pričakujejo 
spremembe, »kakšne, pa je odvisno od 
komunikacije med tistimi akterji, ki bodo te 
spremembe povzročali«, je dodala direk-
torica Horženova.
Pričakovati je bilo, da bo na obiskih, pokrivali 
smo ministra Lukšiča in ministrico Širčevo, 
prisoten tudi župan, v Riko Hišah pa tudi 
ravnateljica Vrtca in ravnatelj OŠ, a o noben-
em ne duha ne sluha.

»Obisk ministrov smo si razdelili,« je dejal 
župan Jože Levstek. »Sam sem šel v Kočevje 
oz. v Semič, kjer sem se srečal s kmetijskim 
ministrom Milanom Pogačnikom in premier-
jem Pahorjem, ki je edini poslal uradno 
vabilo in obvestilo, kot se spodobi.« 

Tekst in foto Zdenka Mihelič
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Občinska uprava 
Občine Ribnica, 
februar 2010

Tokrat ne bom našteval vseh tisoč aktivnosti, 
ki so potekale v mesecu februarju. Kratko 
povedano: proračun 2010 je bil na januar-
ski seji Občinskega sveta Občine Ribnica 
sprejet, občinska uprava tako pričenja z real-
izacijo načrtovanih del za izvedbo proračuna 
(Proračun si lahko ogledate na spletni strani 
www.ribnica.si.)
V februarju smo tekoče izvajali osnovne 
operativne naloge (reševanje vlog, zahtevkov 
občanov in drugih strank,  reševanje sprotnih 
zadev z zavodi, predstavniki društev, porab-
niki proračuna ...) in začeli oz. nadaljevali  s 

postopki: obnova Marofa, vrtec, OPN, raz-
pisi itd.
Med cilji v letošnjem letu, ki sicer niso 
razvidni iz proračuna, so tudi spremembe 
v delovanju občinske uprave. Ogromno je 
zahtev zakonodaje, ki ji moramo slediti, na 
drugi strani pa dejstvo, da moramo nenehno 
izboljševati odnose z občani in javnostjo. 
Najbolj vidna bo prenova spletne strani 
Občine Ribnica in prenova vhoda v našo 
zgradbo. Z načrtovanjem smo že pričeli, 
oboje bomo izvedli letošnje poletje. 
V tokratnem članku bom nekaj misli namenil 
odnosom. Kako jih izboljšati v vseh seg-
mentih, kjer se kot akter pojavlja občina in, 
seveda, predvsem na področjih, ki zadevajo 
prebivalce naše občine.  
Občina praviloma v neposrednem stiku 
z občanom odloča o njegovih zakonsko 
določenih pravicah. V 95 % je zadeva 
neproblematična,  pomembno je še pouda-

riti, da nas v teh primerih nihče ne pohvali, 
da delamo dobro. Problem nastane v tistih 
5 %, ko pričakovanja stranke niso izpoln-
jena. Takrat smo označeni kot nesposobna 
občinska uprava ipd. in del te populacijo to 
mnenje razširja v svoji okolici. Tako v naših 
krajih ne velja več pravilo, da dober glas 
seže v deveto vas, temveč velja, da se mora 
slab glas slišati povsod. 
Še večji problem nastane, če občina posega 
v neke obstoječe pravice širšega področja, 
kot se v zadnjem mesecu dogaja s Struško 
ulico, v tistem delu, ki poteka skozi Inlesovo 
industrijsko cono. Niso pomembni razvo-
jni načrti, ni pomembna varnost v cestnem 
prometu, ni pomemben dvig standarda v 
cestnih povezavah, niso pomembni razvo-
jni načrti največjega ribniškega podjetja 
itd., pomembno je, da nekdo posega v 
obstoječe stanje pravic, ki je veljavno v 
danem trenutku. Več sto podpisov se je 

VLADNI OBISK RIBNICO 
PUSTIL MLAČNO

Vlada RS je v sklopu drugega regijskega obiska 5. februarja obiska-
la ribniško-kočevsko območje in Belo krajino. Če je Kočevje in Belo 
krajino obiskala skoraj celotna ministrska garnitura s premierjem 
Borutom Pahorjem na čelu, so svoj čas Ribnici namenili le trije: 
minister za šolstvo Igor Lukšič, ministrica za kulturo Majda Širca 
in minister za gospodarstvo Matej Lahovnik, ki je obiskal Riko KOR.

Minister za šolstvo Igor Lukšič je obiskal 
podjetje Riko Hiše, kjer so mu predstavili 
sistem lesene gradnje in še posebej prido-
bljene reference iz gradnje lesenih vrtcev 
in šol. Po uspehih v tujini so naredili tudi 
prvi vrtec v Sloveniji oz. prizidek vrtcu Jelka 
v Ljubljani, trenutno delajo vrtec Kekec in 
se pripravljajo na gradnjo vrtca v Podutiku. 
Ministra Lukšiča so popeljali tudi po proiz-
vodnji in mu razložili delovne postopke. Z 

ministrom je na obisk prišel tudi Jelko Gros, 
direktor Zavoda Planica, s katerim računajo 
Riko Hiše tudi sodelovati. O lesenih vrtcih 
je minister dejal: »Meni se zdi, da bi lese-
ni vrtci zelo popestrili ponudbo vrtcev na 
Slovenskem. Mislim, da bi tudi z arhitekturo 
morali iti naprej, da se ne bi smeli ustavljati 

pri teh standardih, ki so sicer dobri, ampak 
potrebno je vpeljati še naše materiale, ki so 
dolgoročno in cenovno gledano, bistveno 
cenejši  v primerjavi z zidanimi.« 
Ministrica za kulturo Majda 
Širca je obiskala Miklovo hišo in 
nastajajoči rokodelski center (RC), 
ki ga je predstavil direktor občine 
uprave Jani Mate. V Miklovi hiši si 
je ministrica ogledala knjižnico in 
galerijo, v Gradu pa tudi muzejske 
razstave. Direktorica Miklove hiše 
Vesna Horžen jo je seznanila s prob-
lematiko obstoječega stanja kot 
tudi s prihajajočo delno selitvijo v 
rokodelski center. Ministrica je bila 
kritična do RC, ki še nima dokončno 
določenih vsebin, predvsem kul-
turnih, kajti zaradi prijave na razpis 
EU sredstev jih mora zagotoviti 50 
odstotkov. »Želela sem se seznaniti 
z odprtimi vprašanji glede novega 
obrtno – rokodelskega– kulturno – 
turističnega centra, ki morebiti posega tudi v 
odprte odločitve okrog Galerije Miklove hiše 
in deloma Muzeja.« Ministrica je svetovala 
naj pomembno vlogo pri oblikovanju vsebin 
Rokodelskega centra odigra Javni zavod 
Miklova hiša in naj ga Občina v pogovor 
aktivneje vključi. 
Impresionirala jo je muzejska trgovina in je 
nasprotovala selitvi v RC: »Kaže pravi način 

Ministrico Širca je najbolj navdušila 
muzejska trgovina.

Minister Lukšič si ogleduje proizvodnjo Riko hiš sku-
paj z Janezom Pucljem in Janezom Škrabcom.
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zgodilo med prebivalci in malodane še iz 
Avstralije se je našel kakšen podpisnik, ki bo 
prikrajšan zaradi spremembe prometnega 
režima na Struški ulici. Občina je res začela 
postopek za ureditev prometnega režima 
na področju Inles-železnica-Meles-Hrovača-
Ribnica. Vendar se je že na prvem, s strani 
občine formalno pravilnem koraku, zgodilo 
ljudstvo. Več sto podpisnikov proti ukinitvi 
ceste. Trezen in analitičen razmislek o celot-
nem področju izkazuje, da se bo s celovito 
rešitvijo malenkostno poslabšalo stanje za 
morda 3 % prebivalcev, za ostalih 97 % pa 
se bo stanje bistveno izboljšalo. Kakšna 
je torej, ne le formalno-pravna, temveč tudi 
moralno pravilna odločitev? Moralno mora-
mo ščititi interese manjšine, vendar: ali ni 
tudi sporno, če več kot 90 % prebivalcem 
ne omogočamo boljšega dostopa?  In tako 
naprej – nenehni dvomi pri vseh razvojnih 
projektih.

S tem pisanjem ne želim komentirati 
konkretnih dogodkov, ker ima v zgodbi vsak 
udeleženec svoj prav. Pri razvojnih korakih 
je vedno potrebno poiskati soglasje. Tisto, 
kar je zanimivo, so komunikacije, reakcije in 
načini, ki kažejo na stopnjo zrelosti odnosov 
v določenem okolju.  Ključno vprašanje je 
torej, kako naj dvigujemo v našem okolju stan-
dard in kvaliteto bivanja, če z vsako potezo 
trčimo ob interes posameznika ali neke širše 
skupine. Ena izmed možnosti je vsekakor 
iskanje konsenza med strateškimi razvojnimi 
načrti, obstoječimi pravicami posameznih 
članov družbe in njunim uravnovešenjem. 
Spominjam se zadnjih dvajsetih let v naši 
občini in različnih razvojnih projektov, ki so 
praviloma imeli zagovornike, nasprotnike, 
brez izjeme vsi pa komentatorje. Večina nas 
ima v naši občini stalno prebivališče, manjši 
del prebiva drugje, vsi pa vsekakor vidite, kaj 
bi se dalo izboljšati.

V zadnjem času v občinski upravi 
sistematično delamo tudi na razvoju stan-
dardov kakovosti. Eden izmed osnovnih 
principov je tudi vpeljevanje nenehnih 
izboljšav, ki med drugim temelji na predlogih 
za izboljšave na posameznih področjih.

Ker želimo v občinski upravi dvigovati kako-
vost svojih storitev, vas tokrat vabim, da na 
e-naslov Občina Ribnica: obcina@ribnica.
si sporočite svoje predloge za izboljšanje 
našega delovanja in svoje predloge za dvig 
kvalitete bivanja v ribniški občini ali prepro-
sto sporočite, kaj mislite, da v naših krajih 
še manjka. Na osnovi vaših predlogov bomo 
sprejeli določene ukrepe in vas o njih obves-
tili v eni izmed naslednjih številk Rešeta.

  
Za občinsko upravo: Janez Mate

Občinski svet Občine Ribnica je na seji 
26. januarja obravnaval predlog Javnega 
podjetja Komunala Ribnica o povišanju cen 
zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih 
odpadkov. Sprejeta je bila 230-odstotkov 
višja smetarina. V obrazložitev je Komunala 
Ribnica zapisala: 
»Cena storitve za zbiranje in odvoz se ni bist-
veno spremenila, saj gre le za malenkostno 
korekturo zaradi zviševanja cen pogonskih 
goriv in povečanja stroškov dela. Največji del 
podražitve leži v odlaganju odpadkov, ki se 
po 25. novembru odvažajo, sprva v Logatec, 
sedaj pa v Grosuplje, kjer pa je cena odl-
aganja odpadkov mnogo višja kot odlaganje 
na zdaj na žalost zaprtem odlagališču v Mali 
gori.«
Predstavniki občinskega sveta so bili s 
predlogom precej nezadovoljni, saj pome-
ni 230-odstotno zvišanje cene smetarine, 
še posebej samo za ohranitev sedanjega 
stanja, velikanski porast, ki jo v končni fazi 
plačujemo končni uporabniki storitev. 
V zagovor povišanju cen pa  je bilo pove-
dano, da je povečanje nujno, saj bi v 
primeru nelikvidnosti morala Občina, kot 
večinski lastnik, Komunalo dokapitalizirati, 
to pa zopet pomeni davkoplačevalski denar. 
Razlika v stroških odlaganja je približno 
180.000 EUR na letni ravni, znesek, ki ga 
Komunala ne zmore prenesti ob zdajšnjih 
pogojih poslovanja.
Najbolj zanimivo stališče je zavzel Janez 
Pucelj, ki je povedal, da je povečanje 
smetarine premajhno, saj omogoča samo 
ohranitev sedanjega stanja, ne pomeni 
pa nobenih novosti pri odvozu in zbiranju 
odpadkov, konec koncev je vendarle potreb-
no preseči mnenje, »zakaj bi ločeval, če 
pa ostali ne«. Ločevanje namreč  pomeni 

Smetarski 
problemi?

predvsem zmanjšanje količine odpadkov, 
ki jih je potrebno odložiti, ker odlaganja 
ločenih odpadkov ni potrebno plačevati, 
saj se ponovno porabijo in tako pomenijo 
zmanjšanje količine za odlaganje, torej tudi 
manjši strošek. Poleg tega pa je podprl 
uvedbo sistema, ki ga je predlagal Benjamin 
Henigman, in sicer plačevanje po dejansko 
proizvedeni količini odpadkov.
Ob priliki krajšega pogovora na temo 
povečane smetarine je Jože Zakrajšek 
povedal: »Zaradi povečanega sortiranja in 
več manipulacije z odpadki  smo zaposlili 
dva delavca, tako da jih za delovanje sistema 
za ravnanje z odpadki sedaj skrbi 9. Z dodat-
nimi zaposlitvami uspešno zmanjšujemo 
količino odpadkov za odlaganje, pri tem  pa 
je predvsem pomembno sodelovanje upora-
bnikov storitev.  Več odpadkov pomeni večje 

stroške, s sortiranjem pa jih zmanjšujemo. 
Še dodatno zmanjšanje pomeni ločevanje. 
V prihodnosti pa bo potrebno uvesti sistem 
zaračunavanja odpadkov po dejansko 
odloženih odpadkih, vendar je to še v povo-
jih, prvi uporabni projekti pa naj bi bili izv-
edljivi nekje v roku dveh do treh let.«
Za zdaj ostajamo na enakem, pavšalnem 
plačevanju odpadkov, ki pa ni stimulativen za 
zmanjševanje njihove količine, saj ni važno, 
koliko odpadkov kdo odloži. Vnaprej bo 
povprečna 4- članska družina, ki je do sedaj 
plačevala za odvoz smeti približno 5.90 
EUR mesečno, po novem plačevala 13.60 
EUR mesečno. Večji pa je porast cen za 
gospodarstvo. 
A vendar: ločevanje smeti povzroča prob-
leme, ločevanje ljudi pa ne. In sicer na 
podlagi popolnoma banalnega kriterija: 
kraja bivanja. Če se je komunala odločila 
ločevati biorazgradljive odpade, je to pozi-
tivna sprememba. Tudi uvedba posebnih 
kontejnerjev je dobra, a le do dela, ki omeji 
področje zbiranja razgradljivih odpadkov na 
mestna naselja. So mar prebivalci vseh 
vasi okoli Ribnice slabši plačniki ali pa celo 
drugorazredni  občani, da si ne zaslužijo 
imeti posod za organske odpadke? Vedeti 
je treba, da velika večina že sedaj sortira 
biološke odpadke bolj natančno in smiselno 
kot prebivalci mestnih naselij in kompostnik 
je praktično na vsakem vrtu. A vendar bi bilo 
potrebno prebivalcem tudi ostalih naselij 
ponuditi možnost izbire: ali kompostnik ali 
smetnjak za biološke odpadke, ne pa samo 
ponuditi subvencioniranja nakupa kompost-
nikov za razliko od smetnjakov, ki jih bo 
financirala Komunala. 
Potreben bo razmislek na temo javne službe, 
ki je javna za vse občane in če že plačujemo 
smetarino vsi enako, potem je najbrž prav, 
da za enak vložek dobijo vsi občani enako 
storitev, ne glede na to, ali živijo v bloku ali v 
hiši z ogromnim vrtom. 

Primož Tanko
foto AP

V primeru, da svetniki ne bi sprejeli 230-
odstotnega povišanja smetarine, bi se nam 
zgodil neapelj, so trdili določeni odgov-
orni.
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Galerija Mikova hiša aktivna doma in v tujini

Ukvarja se s kiparstvom, grafiko, videom, 
računalniško umetnostjo in intermedijskimi 
projekti.
Projekt Aquadigitalis sestavljajo trije sklopi: 
Aquadigitalis, Andromeda-Androgina in 
Videohazard. Vsi skupaj pa predstavljajo 
sodobno delovanje hitrega sveta, kjer so 
informacije podeseterjene in predstavljajo 
nenehen tok, ki nas dobesedno zasipa. 
Videohazard predstavlja multimedijsko igro, 
pred katero gledalec, ki tudi sam aktivno 
sodeluje, poklekne in poskuša zadeti zma-
govalno kombinacijo. Rezultat, ki ga doseže, 
je podoben rezultatom igranja v casinoju, saj 
predstavlja poraz in veselje ob zmagi.
Razstava je na ogled le še do konca 
meseca februarja, je pa odličen prikaz 
možnosti povezovanja sodobne tehnologije 
in umetnosti, pa tudi najnovejših možnosti 
umetne inteligence in računalniškega vida. 
Priporočam.

Primož Tanko, 
foto Zdenka Mihelič

V februarju je Galerija Miklova hiša odprla 
kar dve razstavi. V galeriji v Ribnici je 4. 
februarja Nives Marvin iz Delavskega doma 
Trbovlje predstavila razstavo Aquadigitalis 
Dušana Bučarja. 
Teden dni kasneje, 11. februarja, pa je 
Galerija v sodelovanju z Ministrstvom 
za kulturo odprla razstavo del Matjaža 
Počivavška v Círculo de Bellas Artes v 
Madridu. Circulo je eno najživahnejših kul-
turnih prizorišč v Madridu, v njem pa gostu-
jejo najslavnejša imena svetovne umetnosti. 
Matjaž Počivavšek je reden gost Galerije 
Miklova hiša, ki hrani kar nekaj njegovih del, 
precej pa jih je vključenih tudi v Likovno 
zbirko Riko, ki je gostovala v Miklovi hiši v 
prejšnjem mesecu. 
Avtor v Ribnici gostuječe razstave je Dušan 
Bučar, profesor na Akademiji za likovno 
umetnost, kjer je tudi študiral.  Med letoma 
1991 in 1996 se je strokovno izpopolnjeval 
na Nizozemskem, v Belgiji in Franciji. Leta 
2003 je zaključil magistrski študij videa 
in novih medijev pri prof. Sreču Draganu. 

Ministrica za kulturo res kleči, toda to od 
obiskovalca najnovejše razstave v Miklovi 
hiši avtor tudi pričakuje. gre za videohaz-
ard - gledalec poklekne in poskuša zadeti 
zmagovalno kombinacijo.

ZMAGA!
Ribničani potujejo v evrovizijsko Oslo

Slovenija je dobila zmagovalca Eme 2010. Gledalci in poslušali 
so največ glasov podelili našemu Ansamblu Roka Žlindre in 
Kalamarom ter njihovi skladbi Narodnozabavni rock. Zmagovalca 
Eme 2010 je izbralo izključno občinstvo z oddanimi telefon-
ski glasovi. Zmagovalni kombinaciji, kar je ribniško-sodraški 
ansambel s primorsko navezo očitno bil, je ljudstvo namenilo 
kar 15.907 glasov. Na drugo mesto se je uvrstila Nina Pušlar, 
tretje mesto pa je za tretji nastop na Emi pripadlo skupini Langa. 

Pesem tekstopisca Leona Oblaka in pisca 
glasbe Marina Legoviča je bila prva skladba, 
ki je v ansamblu Roka Žlindre ni napisal Rok. 
Ansambel je k sodelovanju povabil Oblak: 
»Nikoli si nisem mislil, da se bomo prijavili 
na izbor za Evrosong. Leonova ideja se nam 
je zdela krasna, predvsem zato, ker naj bi 
skladba vsebovala priokus narodno zabavne 
glasbe.« Dan po zmagi, 22. februarja, sta 
v gostilni Urška v Zamostcu, župana obeh 
občin, iz katerih prihajajo člani ansambla, sled-
njemu pripravila sprejem. Pozdravit so jih prišli 
tudi zvesti navijači, sorodniki, pa tudi občinski 
svetniki, Turistično društvo Sodražica in Klub 
harmonikarjev Urška. 
 Ste imeli kaj treme? 
»Na Emo smo se prijavili zaradi samopro-
mocije, tako da smo z uvrstitvijo na finalni 
večer naše prvotne cilje že presegli. Ko pa 
smo zmagali – kaj naj rečem, noro se nam je 
zdelo!« je pripovedoval vodja ansambla Rok 
Žlindra. Ostali člani, Nejc Drobnič, Rok Modic 
ter pevka Barbara Ogrinc so potrdili fenom-
enalne občutke.
S tem uspehom so glasbeniki naredili pot in 
‘premik v glavi’, kot pojejo v pesmi, tudi drugim 
narodno-zabavnim ansamblom ter še večjo 
promocijo te zvrsti glasbe na Slovenskem, ki 
je čedalje bolj priljubljena, tudi pri mladih.
»Zmage nismo pričakovali niti v sanjah. 
Mogoče smo po tihem slutili, da zna skladba 
prepričati kar nekaj gledalcev, vendar to, kar 
so nam poklonili, je fenomenalno in se jim 
iz srca zahvaljujemo. Dodal bi še to, da ima 
malokateri bend tako odlično publiko, kot jo 
imamo mi. Na Evroviziji se bomo potrudili, 
kolikor se bo dalo in upali na najboljše,«  je še 
ves pod vtisom zmage dejal Nejc.
Po zmagi so doživeli tudi kritike. Vodja ans-
ambla pa pravi: »Kritike bodo vedno, tako 
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BOG POMAGAJ, SAJ BODO ŠE KAKŠNE 
VOLITVE!
Dr. Rupel na Škrabčevini tudi o predsedniku Türku

»Nekdo, kdo drug, če ne jaz, bi moral 
končno, kdaj, če ne zdaj, povedati resnico 
o prelomnem dogajanju, to se pravi, o zad-
njih dvajsetih letih,« začne svoje poročilo 
fiktivni avtor romana France Globokar, poko-
jni profesor in osamosvojitelj. Njegova part-
nerica Sonja Novak rokopis izroči prijatelju 
in zaupniku, ki naj ga uredi, dopolni in 
objavi. Prvi pravi slovenski politični triler 
je napeto branje: politične spletke in lju-
bezenske afere, diplomatski spodrsljaji in 
nerodnosti, ugrabitve, samomori in umori ... 
Razvije se prava politično James Bondovska 
zabavna scena. Tako, kot je bilo?Dr. Dimitrij 
Rupel je kot politična osebnost in kot glasen 
intelektualec zaznamoval slovenski in evrop-
ski prostor, zdaj pa se je po dvajsetih letih 
vrnil k strasti in talentu pisanja knjig, ki je bil 
v njem ves čas prisoten. Dr. Rupel je poleg 
romana Predsednik ali Tako, kot je bilo avtor 
še devetih romanov ter več dram in novel.

V skednju Škrabčeve domačije se je 21. 
januarja, o Predsedniku z dr. Ruplom pogov-
arjal Peter Frankl, urednik in direktor Časnika 
Finance in eden najpronicljivejših opazoval-
cev in komentatorjev širšega družbenega 
dogajanja. Predstavitev  knjige je bila dosti 
več kot to, saj sta se sogovornika v zanimi-
vem, široko odprtem, iskrenem, pronicljivem 
in kritičnem pogovoru dotaknila tako trenut-
nega političnega dogajanja kot dogajanja 
zadnjih 20 let. Bila sta praktično brez dlake 
na jeziku. Med drugim je dr. Rupel primerjal 
bivša predsednika Milana Kučana in poko-
jnega Janeza Drnovška. »Do obeh sem kar 
malo sentimentalen. Do Kučana ker smo bili 
skupaj v osamosvojitvenem času, z njim sem 
v pogovoru in idejnem zagonu preživel ure 
in ure, dneve in dneve. Do Drnovška pa sem 
sentimentalen, ker sva veliko sodelovala v 
odločilnih časih za Slovenijo, z njim sem delal 
zelo operativno.« O sedanjem predsedniku 

Danilu Türku pa jasno povedal: »Na žalost je 
naš predsednik. A Bog pomagaj, saj bodo 
še kakšne volitve! Precej kritičen sem do 
tega predsednika, slabši je kot prejšnja dva. 
Z njim se večinoma ne strinjam, kar počne.« 
Toda kateri lik naj bi bil Türk v knjigi, Petru 
Franklu ni uspelo izbezati iz dr. Rupla. V 
nekem trenutku je nekdo čisto podoben 
Kučanu, drugi Krambergerju itd., nato pa 
se v naslednjem trenutku vse to zamišljeno 
podere. Avtor nas kar malo zavaja,« je bil 
hudomušen Frankl. 

Tekst in foto: Zdenka Mihelič

pozitivne kot negativne in nikoli ne bomo za 
vse prav naredili. Je pa tako, da smo v petih 
letih, kolikor bo v septembru preteklo od 
našega začetka delovanja, dobili tudi trdo 
kožo in se ne obremenjujemo ravno za vsako 
slabo kritiko.«
V treh mesecih, kolikor jih loči do nastopa v 
Oslu, jih čaka veliko dela. Intervjuji, nastopi, 
priprave. Posneli bodo tudi videospot in pos-
neli plošček, na katerem bo tudi zmagovalna 
pesem. Kot je v navadi po zmagi na Emi, se 
za Evrovizijo skladba še enkrat posname, po 
potrebi še malo dodela. V Oslu pa bodo peli v 
slovenščini in oblečeni v narodne noše.
Za Evrovizijo si bosta morala skupini zmago-
valne kombinacije zaradi evrovizijskih pravil 
poiskati eno skupno ime. »Morda Rok’n’Rock,« 
pravi Žlindra. Uporabili ga bodo le na Evroviziji. 
V okviru promocijskih nastopov bodo najverjet-
neje odpotovali v Amsterdam in Sarajevo, pa 
morda še kam. V zmagovalnem ansamblu so 
zagotovili, da bodo izpolnili Rokovo obljubo, 
ki jo je dal v oddaji Spet doma. Tako se bo  v 
Oslu slišala tudi Golica.
V Oslu se bodo predstavili na drugem polfinal-
nem večeru, 27. maja. 
 Kaj pričakujete od Evrovizije? 
»Nimamo nekih pričakovanj. Prav tako kot za 
Emo, si tudi tu ne upam napovedati uvrstitve. 
Pomembno pa je, da bomo Slovenijo pred-
stavili v čim lepši luči.« 

Na sprejemu sta župana obljubila 
praznovanje z ansamblom zmagovalcem 
v čast. Praznovanje z veliko glasbe in 
dobrega vzdušja bo na trgu v Sodražici 
in sicer že kar danes, 26. februarja, ob 
18. uri. Vabljeni!

Tekst in foto Zdenka Mihelič

MISIJON V RIBNICI

V dekaniji Ribnica bo od 12. do 21. 
marca po desetih letih zopet potekal 
misijon. Izvorno misijon pomeni 
‘poslan sem’ in ga največkrat povezu-
jemo z misijonarji v daljnih deželah. 
Lahko pa smo misijonarji tudi sami in 
deležni misijona v domačem kraju, kjer 
ravno tako lahko ‘odrinemo na globo-
ko’. »Misijon pomeni okrepitev vere pri 
posamezniku ter približanje Kristusa 
in njegove Cerkve človeku današnjega 
časa,« razloži ribniški župnik in dekan 
Anton Berčan.

Poglobljeno desetdnevno življenje v ribniški 
dekaniji in župniji bo razdeljeno na več 
dogodkov. Vsaka župnija bo imela svoj pro-
gram, skupen pa bo začetek, ko bo 12. 
marca ob 18. uri v ribniški cerkvi sv. Štefana 
škof Anton Jamnik vsem župnikom podal 
misijonske sveče. Prav tako skupen bo v stilu 

festivala duhovne ritmične glasbe mladinski 
koncert, ki bo v Sodražici 13. marca ob 19. 
uri v športni dvorani tamkajšnje osnovne 
šole. Sodelovale bodo domače mladinske 
glasbene skupine in nekaj gostov. 
V Ribnici bo misijon potekal v okviru misi-
jonskih govorov, ki bodo vsak dan pri svetih 
mašah ob 9. in 18. uri. Govorniki bodo 
razni duhovniki, tako da stalnih misijonarjev 
v Ribnici tokrat ne bo. Med drugim bodo 
v nedeljo, 14. marca dopoldne, o svojem 
življenju in duhovnih poklicih pričevale ses-
tre redovnice. »Vsak večer ob 19. uri bodo 
govori za posamezne skupine, posebej pa 
bo imel od 15. do 17. marca predavanja 
dekan teološke fakultete in profesor peda-
gogike, strokovnjak na tem področju, prof. 
dr. Stanko Gerjol, na temo vzgoje, razdelje-
no po (šolskih) triadah. V četrtek, 18. marca, 
bo prof. dr. Janez Juhant spregovoril na 
temo Kristjan v sedanjem svetu. Prav gotovo 
bo zanimiv tudi poulični misijon v soboto, 13. 
marca, pripravili ga bodo ribniški mladinci 
v sodelovanju z gibanjem Emanuel,« je o 
okvirnem programu povedal dekan Berčan. 
Zaključek misijona bo v nedeljo, 21. marca, 
pri dopoldanskih svetih mašah. Med misi-
jonom bo vsak dan med dopoldansko in 
večerno mašo možnost za sveto spoved.
»Misijon ima namen tudi, da nas pripravi na 
vseslovenski evharistični kongres, ki bo 13. 
junija v Celju,« je zaključil dekan Berčan.

Tekst in foto: Zdenka Mihelič

Dekan 
Anton Berčan



Razglas Okrajnega glavarstva 
Kočevje, 27. 12. 1921
Vedno bolj se opaža, da se gostilničarji in 
kavarnarji absolutno ne drže prepisov glede 
policijske ure… Glavarstvo je prepričano, da 
so v prvi vrsti krivci gostje, ki v pijanem stanju 
nočejo zapustiti gostinskih lokalov, krivi pa 
so tudi gostilničarji, ki ne nastopajo z vso 
strogostjo in resnostjo napram gostom.
Okrajno glavarstvo je bilo opozorjeno od 
različnih strani, da se gostilničarji ne drže 
predpisov o prepovedi točenja alkoholnih 
pijač mladoletnikom. 
Osebam do 16 leta se ne sme v javnih loka-
lih v obče dajati alkoholna pijača, naj si bi 
bili v spremstvu odraslih. Mlade osebe pod 
16 letom smejo zahajati v gostilne samo v 
spremstvu voditeljev, odraslih sorodnikov in 
drugih nadzornih oseb ali na potovanju zato, 
da se nasitijo.
Posebno se opaža, da se mladoletni fantje, 
posebno vajenci rokodelcev in trgovcev poti-
kajo po gostilnah, namesto da bi porabili 
prosti čas za izobraževanje. 
Vsi starši, mojstri, trgovci in sploh vsi, ki 
imajo nadzirati mladež, da najstrožje nadzi-
rajo svoje varovance… Gostilničarji se vabijo, 
da dijake, ki bi eventualno zahajali v gos-
tilne naznanijo vodstvu gimnazije… obenem 
se opozarja na prepoved prodaje tobačnih 
izdelkov mladini, ter naj se tudi, kar se tiče 
kajenja, vpliva na mladino, da bo to slabo 
navado opustila.
Kljub temu, da je sedaj postavna policajska 
ura šele ob 23 h in je torej gostom dosti 
časa na razpolago za zabavo po gostilnah 
in kavarnah, se pogosto dogajajo slučaji, 
da se gostilničarji in kavarnarji ne drže 
določene ure, ampak, da jo prekoračijo za 
eno, včasih tudi dve uri. Vsako neopravičeno 
prekoračenje policijske ure se bode kaznova-
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Kar je bilo, nikdar ne mine, 
samo obliko menja …
Prispevek k zgodovini trga Ribnica (14. del)

jene tako, da so bile zaokrožene, npr. 49,50 
din ali pa 59,50 din itd. Ko si tam kupil 
kakšen izdelek, si za reklamo dobil balon ali 
iz kartona narejeno »pokalico«.1
Med trgovsko dejavnostjo v Ribnici je v 
obdobju med obema vojnama doživela 
največji razcvet trgovina z lesom. Število 
trgovcev z lesom je zraslo kar za 400 %. V 
Ribnici so z lesom trgovali tudi lesni trgovci 
iz drugih krajev. Ob železniških tirih je imelo 
skladišče podjetje »Premrov« iz Martinjaka 
pri Cerknici. Tudi Firšt 2 je imel tam manjše 
skladišče – veliko barako.

(Se nadaljuje prihodnjič.)

Tekst pripravila Marina Gradišnik, 
kustosinja ribniškega muzeja

Trgovina in prosta obrt 
trgovanja z različnim blagom

Tokrat bomo spregovorili o trgovinah in 
trgovcih. Ker je bila Ribnica pomembno 
gospodarsko središče Ribniške doline, ni 
čudno, da je bilo prav trgovanje, trgovina, 
pomemben vir dohodka. V trgu so bile 
številne trgovine kot tudi trgovci, ki so se 
s to dejavnostjo ukvarjali. Trgovine so bile 
praviloma strogo usmerjene v prodajo le 
tistih produktov, za katere so bile registri-
rane. Le v trgovinah z mešanim blagom je 
bil spekter prodajnih artiklov širši, prodajali 
so namreč tako rekoč vse od živil, tekstila do 
gradbenega materiala. Delovni čas trgovin 
je bil zelo raztegljiv, bile so odprte vedno oz. 
po potrebi. Tako kot pri drugih obrteh je bil 
to način življenja, ne le služba. Ob nedeljah 
je bil obisk sploh velik, saj so ljudje prišli k 
maši in so sproti še kaj nakupili. 
Leta 1895 je stopila v veljavo odločba, 
ki je omejila odprtost trgovinskih lokalov, 
izrecno je namreč naročala trgovcem 
nedeljski počitek. To obvestilo je dobila 
Občina Ribnica preko Okrajnega glavarstva 
Kočevje. Županstvo v tem dopisu opozarja, 
da se morajo vsi trgovski obrati v trgu 
Ribnica ob nedeljah zapreti ob 12. uri in 
morajo ostati zaprti do 17. ure. V tem dopisu 
so posebej poudarili, da za druge obrtnike 
v trgu veljajo druge posebne določbe. Ti 
predpisi so veljali ob navadnih nedeljah in 

ne za večje cerkvene praznike, ko je lahko 
bila trgovina navadno odprta. 
V svoji raziskavi sem zbrala podatke za 74 
trgovcev, ki so v času druge polovice 19. 
stoletja in prvi polovici 20. stoletja delovali v 
Ribnici. K tem nisem prištevala krošnjarjev. 
Za krošnjarsko obrt, ki je prav tako trgov-
ska dejavnost, je bilo v začetku 20. stoletja 
registriranih deset posameznikov iz trga. 
Na osnovi podatkov, ki sem jih zbrala med 
raziskavo, se je trgovska dejavnost v trgu v 
dvajsetem stoletju povečala. Pri številčenju 
trgovin z mešanim blagom moramo sicer 
ostati nekoliko previdni, ker se izraza kra-
mar ali špecerija v uradnih zaznamkih v 
20. stoletju ne uporabljata več, seštevek 
kramarij in trgovin z mešanim blagom ter 
špecarij iz konca 19. stoletja pa se povsem 
izenači s številom trgovin z mešanim blagom 
v 20. stoletju. 
V tem sklopu bi rada opozorila na trgov-
ine, ki so nastale povsem na novo, na 
primer trgovina z narejenimi čevlji – Helena 
Hőnigmann (obrtno dovoljenje od 1924), 
tudi Filip Peterlin je imel poleg trgovine, kjer 
je lahko čevljar kupil vse, kar rabi za svoje 
delo, od leta 1911 registrirano trgovino s 
čevlji. Ali pa Franc Gorše, ki je imel pro-
sto obrt trgovanja z raznovrstno kuhinjsko 
emajlirano posodo in kleparsko posodo 
(obrtno dovoljenje od 1926). Medtem ko 
v 20. stoletju ne zasledimo več prodaje 
petroleja na drobno, s čimer je rokoval 
Matevž Pakiž (zaveden v davčnem katastru 
leta 1882), ali pa prodaje soli na drobno, za 
kar je bil prijavljen v registru Fridrik Loger 
(zaveden v davčnem katastru leta 1867), 
niti trgovine z žitom, ki jo je imel Jakob Pust 
(zaveden v davčnem katastru v letih 1869, 
1875). Popolnoma se opusti tudi trgovina 
s surovimi kožami, s katero sta se ukvarjala 
v drugi polovici 19. stoletja Johan Bregar 
in Franz Oberman. Vse to kaže na vpliv 
modernizacije in spremenjene navade ljudi.  
Ko ti produkti niso imeli tako pomembnega 
mesta, tudi niso prinašali takšnega zaslužka, 
zato so se združili z ostalimi produkti v trgovi-
nah z mešanim blagom. 
Zagotovo pa je omembe vredna prva trgov-
ina z industrijsko robo v Ribnici, prodaja-
lna čevljev – poslovalnica Borovo. Letnice, 
ki bi nam pričala o njenem odprtju, sicer 
nisem zasledila, ampak po vsej verjetnosti 
je delovala že leta 1936. Tri leta kasneje so 
si lahko stranke v njenih prostorih privoščile 
še dodatno ponudbo – pedikuro. Za to 
obrt je namreč pridobil koncesijo poslo-
vodja poslovalnice Borovo Franc Kralj, ki 
je stanoval v prvem nadstropju sosednje 
Debeljakove hiše (47). Franc Vesel se spo-
minja, da je imela trgovina Bata cene ure-

1    Po spominu informatorja Franca Vesela.
2 Tako informatorji imenujejo Aursperga (Fürst).

Fotografija posneta okoli leta 1939 
pred Šmalčevo trgovino. Napis nad 
izložbo: »ŠMALC ANTON VRVAR 
ZALOGA ŽIME IN MORSKE TRAVE«.

Nekdaj bil je takšen 
ribniški vsakdan… 

IV.
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KJE SI, DOMOVINA?
Premiki se ne delajo molče

Turistično društvo Grmada in podružnična osnovna šola Sušje sta 5. feb-
ruarja z lepo prireditvijo, katere rdeča nit je bila domoljubje, slovesno 
obeležila slovenski kulturni praznik. Ljubezen do domovine, ki je kot 
velika družina, v kateri smo združeni ob skupni mizi, nas varuje in brani, 
vedno pa ni rožnata. Pojem domoljubja je v svojem govoru izpostavila 
tudi slavnostna govornica Alenka Pahulje, koordinatorka JSKD, izpostava 
Ribnica; domovine in domačega kraja pa ni samo hvalila, bila je tudi kritična.

okolje prepozna, umesti in vključi v življenje. »Da 
nekaj ustvarjaš zato, ker te to neskončno veseli in ti 
ni mar za nešteto prostih ur, ki jih vanjo namenjaš. 
Ne ustvarjamo zato, da nas opazijo in nagradijo, 
temveč zato, da se izpolnimo. Okolje pa je dolžno te 

kreativne vzgibe prepozna-
ti, jim ponuditi prostor, da 
se izrazijo, in jih vključevati 
v družabno življenje, ki bo 
tako kulturno obogateno 
in bo lahko okolje raslo. 
Vzajemnost.«
Slavnostna govornica 
si želi tudi, da bi bila 
Ribnica za mlade dom in 
ne zgolj spalno naselje. 
Mladi bodo sicer vedno 
odhajali iz Ribnice, a se 
po potešitvi svoje radoved-
nosti in na viških poklic-
ne poti vračali nazaj, če 
jo bodo čutili kot dom in 
ne zgolj kot zidove brez 
vsebine. Da bodo ponosni 
nanjo in njeno življenje, na 
njena bogastva. Od nas 
vseh je odvisna prihodnost 
naše Doline. Zato pa je 
treba tudi jasno in glasno 
izražati svoja mnenja, želje 
in potrebe, biti kritičen in 
samoiniciativen. »Premiki 
se ne delajo molče,« nas 
je izzvala. Ribnica ne sme 
ostali vklenjena v davno 
minula stoletja. »Ribnica je 
tu. Lahko jo rišemo, obliku-
jemo, zdaj lahko raste pred 
našimi očmi in zgodilo se 
bo, da čez 30 let ne bomo 
več brali časopisa tako, 
kot da teh 30 let sploh ni 
bilo. Ponos se gradi na 
dosežkih, ne le materialnih. 
Na koncu ni pomembno, 
ali si dolgo živel, marveč ali 
ti je uspelo svojo življenjsko 
igro odigrati tako, da si na 
koncu pomirjen in zado-
voljen z doseženim. Da si 
živel kakovostno.« 

Tekst in foto 
Zdenka Mihelič

Proslavo so s himno začeli člani domačega cerkven-
ega mešanega pevskega zbora pod vodstvom zbo-
rovodje Ivana Koširja, ki so zapeli še pesem Čujte 
zvonovi. V nadaljevanju so sodelovali vaščani Velikih 
Poljan z res lepim recitalom o domovini, z glasbo 
sta nas obogatila učenca 
Glasbene šole Ribnica, z 
recitacijami pa navdušili 
učenci podružnične 
osnovne šole Sušje, ki 
tradicionalno sodelujejo 
na prireditvi ob kultur-
nem prazniku na Velikih 
Poljanah. Program je 
povezovala Marija Oblak. 
Slavnostna govornica 
Alenka Pahulje, koordi-
natorka JSKD, izpostava 
Ribnica, je z veseljem 
in ponosom nagovorila 
najmanjšo krajevno skup-
nost v Dolini, ki pa po deja-
vnosti daleč prekaša večje. 
Ošvrknila pa je Ribnico, ki je 
‘gor ne drži’ več suha roba 
in podjetnost kot nekdaj, 
temveč »rabimo novo opri-
jemalko, ki bi nam pome-
nila identiteto«. Identiteto 
prav gotovo določa tudi 
kulturno dogajanje. »V 
prvi vrsti rabimo družbeno 
kulturne centre … Ribnica 
kot naša prestolnica rabi 
svojega. Odkar smo izgu-
bili Dom JLA, kjer se je 
dogajalo malodane vse 
družabno življenje, je šlo 
počasi le še navzdol. Ples 
je zamrl, kulturna društva 
se potikajo po zasebnih 
ali slabo vzdrževanih pro-
storih. TVD Partizan nima 
več gledaliških iger, zdaj 
jih ne bo imela niti dvor-
ana Ideal, ker je zaprta. 
Obnavljali bodo tudi dvora-
no v Dolenji vasi in kar 
nenadoma se letos kultura 
sploh ne bo imela več kam 
dati.« A vseeno naj kulturni 
delavci vztrajajo. V svojem 
prvinskem pomenu naj 
se ohrani tudi ljubiteljska 
kultura, ki naj jo domače 

lo po & 11 postave z dne 
20.4.1854 drž. zak. Št. 96 z 
globo do 5000 Kron ali pa 
s 14 dnevnim zaporom.

*ZAL, OR 17/1435

Razglas – Prepoved 
pijančevanja in 
preklinjanja, 11. 10. 
1922
Opazilo se je, da se je 
pijančevanje in preklinjanje 
zopet močno razpaslo.
Zato se javno objavlja:
Kaznivo je:
- kdor se zaloti javno v pij-
anem stanju,
- gostilničar oziroma njegov 
poslovodja, ki daje gostu še 
pijače, četudi je že pijan,
- ravno ta dva, ako 
prekoračita policijsko uro,
- kdor javno preklinja.
Današnjemu bednemu gos-
podarskemu stanju more-
mo odpomoči le z delom, 
treznostjo in s štedenjem.

*ZAL, OR, 16/1425

Razglas – Vedenje 
v vlakih, 28. 10. 
1922
V vožnjah v vlakih se je tako 
razpaslo nemoralno kvan-
tanje in preklinjanje pijancev 
in drugih neolikancev, da ni 
mirno potujoče občinstvo 
zlasti ženstvo nikdar varno 
pred temi nasilneži. To 
prostaško vedenje nekat-
erih potnikov škoduje javni 
morali in narodnem ugledu, 
a tudi železniška uprava trpi 
vsled prevažanja pijancev 
veliko škodo, ker je ravno 
pijanost pravi in glavni vzrok 
potniških negod.

*ZAL, OR, 16/1412

Razglas – Javno 
preklinjanje, 30. 10. 
1922
Cerkvena oblast in odbor 
za naravni prerod sta opo-
zorila upravno oblast, da 
se je preklinjanje, združeno 
večkrat z grdimi besedami 
na svete reči, zlasti po vojni 
silo razpaslo. Tako preklin-
janje je samosebni obsoja-
ti, tembolj pa, ker s tem 
pohujšuje tudi mladino.

*ZAL, OR, 16/1415
                                          
     
Brane in Kristjan Kozina

slavnostna govornica Alenka Pahulje, podžupan 
Vinko Levstek in ravnatelj France Ivanec

Otroci iz Sušja so navdušili z odlično interpre-
tacijo dramskega besedila

Vaščani Velikih Poljan z recitalom o domovini.



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

ZAHVALA
Prezgodaj in nenadoma nas je zapustil naš dragi mož, ata, 

stari ata, brat in stric 

EDVARD ČEŠAREK  
(1932–2010)

iz Dolenje vasi
 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem, ki ste nam kakorkoli pomagali ob teh težkih trenutkih.
Hvala gospodu župniku Branku Potočniku, pevcem pevskega 
zbora Lončar, članom ZŠAM Kočevje in vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Ni te več med nami,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu bo upihnil vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
OB IZGUBI ATA IN STAREGA ATA

FRANČIŠKA VIDERVOLA  
(1922-2010)
IZ LIPOVCA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom in vaščanom za izrečeno sožalje, darovano cvetje in 
sveče.
Zahvaljujemo se dr. Lidiji Šmalc, članom in predsedniku 
čebelarskega društva APIS Jožetu Škulju za lepe poslovilne 
besede.
Hvala gospodu Branku Potočniku za lepo opravljen obred, pev-
cem pevskega zbora Lončar za zapete pesmi, pogrebni službi 
AVE in Komunalnemu podjetju Ribnica.
Hvala vsem, ki ste našega ata pospremili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

14

Z
A
H

V
A
L
E
 

Ob boleči in prerani izgubi našega dragega

BRANKA ŠPOLJARIČA
(1981–2010)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan-
cem in sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in 
sveče.
Posebna zahvala vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob 
strani. Zahvala Ave, pevcem in Komunalnemu podjetju.

VSI NJEGOVI

RAZPISA ZA ZDRAVNIKA
Zdravstveni dom dr.Janeza Oražma Ribnica objavlja 
prosto delovno mesto zdravnika specialista splošne/
družinske medicine (zdravnik specialist IV PPD 2) 

za delo v ambulanti v socialno varstvenem zavodu in 
splošni ambulanti v Ribnici in Loškem Potoku. Možno  je 

najeti kadrovsko stanovanje v Ribnici.

IN
Zdravstveni dom dr.Janeza Oražma Ribnica objavlja 
prosto delovno mesto zdravnika specialista splošne/
družinske medicine (zdravnik specialist IV PPD 2) 
za delo v splošni ambulanti v Zdravstveni postaji 

Sodražica. 

Pogoji za zasedbo: 
- končana medicinska fakulteta, opravljen strokovni 
izpit, opravljena specializacija iz splošne /družinske 

medicine, veljavna licenca za delo, znanje slovenskega 
jezika, vozniški izpit B kategorije, osnovno znanje za 

delo z računalnikom, zaželjene delovne izkušnje.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 
polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim 

delom.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 
kandidati pošljejo v tajništvo Zdravstvenega doma 
dr.Janeza Oražma Ribnica, Majnikova ulica 1, 1310 

Ribnica v roku 15 dni od objave. 
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J A V N I    R A Z P I S 
zbiranja predlogov za 

sofinanciranje 
programov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v občini Ribnica 
za leto 2010

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- redna dejavnost registriranih kulturnih društev oz. njihovih sekcij, kulturna 
dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske 
populacije - vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
3.  Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, 
plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske 
in video dejavnosti ter kulturne dediščine. 
4.  V roku prispele prijave bodo ovrednotene na podlagi določil in 
strokovnih meril Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne deja-
vnosti v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 36/03,17/04). Pravilnik je priložen 
razpisni dokumentaciji.
5.  Skupna vrednost sredstev razpisa je 25.000 EUR. 
6.  Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v obdobju 
proračunskega leta 2010, upoštevaje plačilne roke, kot jih določa Zakon o 
izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.  
7.  Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, 
zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, ostala društva, ki imajo v 
okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi s področja 
vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz usta-
novitvenega akta javnega zavoda ter samostojni kulturni ustvarjalci, katerih 
dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih 
področij ustvarili zaključen projekt ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Ribnica,
- da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske 
možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji pro-
gramov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v občini 
Ribnica.
8.  Vsebina vloge: Ponudbe morajo biti obvezno podane na prijavnih 
obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času urad-
nih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ribnica, Gorenjska c. 3, 
1310 Ribnica. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnih straneh 
občine (www.ribnica.si).
9.  Rok in način prijave: Pisne prijave na prijavnih obrazcih, z vsemi obvezni-
mi prilogami, morate predložiti najkasneje do torka, 30. 3. 2010 do 11. ure na 
naslov   Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica (vložišče občine), v 
zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in pripisom »Javni razpis LJUBITELJSKA 
KULTURA 2010 – NE ODPIRAJ«.
10.  Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 3. 2010 ob 12. uri, v pisarni 
Oddelka za   družbene dejavnosti. Odpiranju vlog smejo prisostvovati pred-
stavniki društev, javnih zavodov oz. vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
11.  Obveščanje o izboru: Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 
8 dni po sprejeti odločitvi župana. Z izvajalci kulturnih programov in projektov 
bo župan občine Ribnica sklenil pogodbe o sofinanciranju. 
12.  Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Ribnica, 
Oddelku za    družbene dejavnosti pri Metki Tramte, telefon 01/837 20 23.

Številka: 41010-0002/2010, Ribnica,11. 2. 2010
Župan Jože Levstek

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Koordinacija Osrednja Slovenija - Območna izpostava Ribnica 
 

RAZPISUJE
LITERARNI NATEČAJ na temo 

LETO 2010 – EVROPSKO 
LETO BOJA PROTI 

REVŠČINI IN SOCIALNI 
IZKLJUČENOSTI

Vsebina
Revščina. 79 milijonov ljudi po svetu živi pod pragom revščine, 
to je z manj kot 60 % povprečnega osebnega dohodka na 
družinskega člana. V Evropi to predstavlja 16 % vseh prebivalcev. 
Vsaka deseta družina nima niti enega člana, ki bi hodil v službo. 
Za 8 % Evropejcev pa hoditi v službo ne pomeni, da zaslužijo 
dovolj, da ne bi bili revni. Revščini so najbolj izpostavljeni otroci: 
19 milijonov otrok v Evropi živi na robu preživetja.
Socialna izključenost. Zaposlenost je osnova vključenosti v 
družbeno življenje. Na delo je vezano izobraževanje, skup-
no preživljanje prostega časa, odločanje o skupnih zadevah. 
Nezaposleni zato tudi v razvitih državah Evrope, kjer so uveljav-
ljeni zakoni za spoštovanje osnovnih človekovih pravic, težko uvel-
javijo svoj glas in aktivno sodelujejo v odpravljanju svoje stiske.
Razpis leto 2010 – Evropsko leto boja proti revščini in socialni 
izključenosti  poziva k ustvarjanju na temo, kako je videti življenje 
na robu družbe, lahko tudi s pridihom optimizma. 
Vabimo vas, da se osredotočite na pojave v svojem neposrednem 
okolju, ki  so lahko usodno povezani z dogajanjem po vsem svetu, 
in jih opišete. Odločite se za eno izmed naslednjih štirih tem: 
- prizori iz življenja družin, v katerih ni nihče zaposlen, še posebej 
zgodbe otrok iz teh družin;
- zgodbe o nasprotjih, ki izhajajo iz razlik med bogatimi in 
revnimi;
- zanemarjanje medsebojnega spoštovanja med ljudmi; 
- pretirano poveličevanje pomena denarja.

Pogoji sodelovanja
1. Sodelujejo lahko avtorji, stari nad 15 let, ki pišejo literaturo: 
poezijo, prozo, dramska besedila ali eseje.
2. Avtorji morajo imeti prijavljeno stalno bivališče na 
območju OI Ribnica (Ribnica, Sodražica, Loški Potok) – ali pa 
obiskujejo srednješolsko izobraževanje na geografskem področju, 
katerega pokriva koordinacija JSKD Osrednja Slovenija. 
3. Avtorji lahko pošljejo prozo in eseje, dolge do 8 strani; 
poezijo – do 5 pesmi in krajša dramska besedila.
4. Prispela literarna dela morajo biti napisana z računalnikom 
in poslana v treh izvodih. Označena morajo biti s šifro. Prispevkom 
naj avtorji priložijo še zapečateno ovojnico z naslednjimi podatki: 
ime in priimek, domači naslov – naslov šole, izobrazba – poklic, 
starost in šifra.
5. Avtorji s tem, da pošljejo prispevek na razpis, soglašajo, da 
ga odstopijo za morebitno objavo brezplačno. Organizator bo 
objavil dela izbranih avtorjev na način in v obsegu, ki bo ustrezal 
finančnim možnostim organizatorja.
6. Prispela literarna dela bo pregledal strokovni sodelavec za 
literaturo JSKD.
7. Prispevke je potrebno do 25. junija 2010 poslati na 
naslov: JSKD Ribnica, Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica. 
8. Izbrani  literarni prispevki bodo objavljeni v skupnem 
zborniku, ki bo izšel 3. decembra 2010.

Dodatne informacije – alenka.pahulje@jskd.si, 041 370 026, 
01/8369 893. 
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JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE 

UKREPOV ZA OHRANJANJE 
IN RAZVOJ KMETIJSTVA, 

GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V 
OBČINI RIBNICA V LETU 2010

I. NAMEN
Namen ukrepov je pospeševanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja na območju občine Ribnica (v 
nadaljevanju: občina). 
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva,
2. pomoč za zaokroževanje (arondacijo) zemljišč,
3. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
II. RAZPISANA SREDSTVA
Občina Ribnica razpisuje nepovratna sredstva v 
višini 49.483 EUR iz proračunske postavke št. 1108: 
Neposredna plačila v kmetijstvu. 
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci pri ukrepih v točki 1 in 2 so pravne in fizične 
osebe (SME podjetja), kot je opredeljeno v Prilogi I k 
Uredbi (ES) št. 70/2001 (v nadaljevanju: kmetijska gos-
podarstva). Kmetijska gospodarstva se morajo ukvarjati s 
kmetijsko dejavnostjo, imeti stalno bivališče oziroma sedež 
v občini, biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev 
in imeti v lasti oz. zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, 
ki ležijo na območju občine. Upravičenci so tudi člani 
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na 
naslovu nosilca dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki 
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež 
in kmetijske površine na območju občine.
Pri ukrepih v točki 3 so upravičenci organizacije, ki so 
registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju 
kmetijstva in gozdarstva, registrirana stanovska in interes-
na združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
IV. POGOJI, MERILA IN FINANČNE DOLOČBE
Splošni pogoji:
Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi 
vloge in dokumentov, ki so navedeni v razpisni dokumen-
taciji. 
Upravičenci se ne smejo uvrščati med podjetja v težavah, 
za kar podajo izjavo.
Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, ko ta pred-
stavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč 
nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega 
nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmeti-
jskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem, ki bodo podali 
izjavo, da niso pridobili državnih pomoči iz javnih sredstev. 
Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel javna sred-
stva oziroma državno pomoč, lahko pridobi sredstva le v 
višini najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči.
Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, 
sklenjene med občino in upravičencem. Hkrati je za 
črpanje do 15. 10. 2010 zavezan posredovati naslednje 
dokumente:
- zahtevek, 
- račun z dokazilom o plačilu (račun) ali pogodba z izva-
jalcem/dobaviteljem in dokumentacijo, iz katere bodo 
razvidni vrsta, namen in tehnični podatki o blagu oziroma 
storitvi, 
- za gradbena dela mora biti zahtevku 
priloženo tudi ustrezno dovoljenje za gradnjo,
- za ukrepe iz točke 3 je poleg računov ali pogodb 
lahko zahtevku predložena tudi specifikacija za opravljeno 
lastno delo z navedbo izvajalca, števila ur, urne postavke 
in izplačila. 
Davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek.
Posebni pogoji:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje pri-
marne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in 
kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu 
in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.
Cilji ukrepa: 
- zmanjšanje proizvodnih stroškov, 
- izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, 
- izboljšanje kakovosti, 
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje 
higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. 
Kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju 
vsaj enega od navedenih ciljev.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov na območjih 
z omejenimi dejavniki. Najvišja odobritev je navedena pri 
posameznem ukrepu. Najvišji znesek dodeljene pomoči 
posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 
EUR v obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, 
če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi 

dejavniki.
Pomoč se ne odobri za nazaj za dejavnosti, ki 
jih je upravičenec že izvedel. Pomoč se ne odobri 
za nadomestitev preprostih naložb, za kar upravičenec 
poda izjavo. Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno 
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje 
Priloga I k Pogodbi. 
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Upravičeni stroški:
- priprava načrta (idejni načrt, PGD, PZI) za novogradnjo 
in adaptacijo hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim 
standardom, temelječih na zakonodaji Skupnosti;
- nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov;
- nakup in montaža nove tehnološke opreme za krmljenje, 
molžo in izločke;
- nakup materiala, opreme in izgradnje pomožnih 
živinorejskih objektov (seniki, silosi, …), 
- sofinanciranje adaptacije in rekonstrukcije gnojnih jam 
in gnojišč, ki jih zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna 
direktiva ni mogoče več uporabljati;
- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije (starost 
do 5 let);
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih intenzivnih 
in ekstenzivnih trajnih nasadov;
- nakup in postavitev rastlinjaka s pripadajočo opremo;
- nakup in postavitev mrež proti toči.
Delež sofinanciranja je določen v točki 1, najvišji znesek 
sofinanciranja pa je do 3.500 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo oziroma za prvo in tretjo alinejo 1.500 EUR. 
1.2 Urejanje pašnikov
a) Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in 
podpori pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. 
Sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika ali za obnovo 
pašnika, starejšega od 10 let. Upravičeni stroški se lahko 
uveljavljajo le v sklopu ureditve novega ali obnove pašnika, 
starejšega od 10 let. Tekoče vzdrževanje ni dovoljeno. 
b) Površina ureditvenega pašnika, čigar izgradnjo in ure-
ditev sofinancira občina, ne sme presegati 3 ha. 
c) Upravičeni stroški:
- nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo 
in pregraditev pašnika na pašne čredinke ter nakup 
opreme za ureditev napajališč za živino, 
- odstranjevanje skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: 
stroški strojnih storitev,
- izdelava projektne dokumentacije. 
Najvišji znesek sofinanciranja je do 500 EUR na hektar 
ureditvenega pašnika. 
1.3 Urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov – 
izvedba malih melioracij
a) Sredstva so namenjena izvedbi manjših zemeljskih del, 
ki ne pomenijo posega v prostor, z namenom izboljšanja 
rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih 
zemljišč. 
b) Predvideno agromelioracijsko območje ne sme biti 
večja od 4 ha.
c) Upravičeni stroški, ki se uveljavljajo le v sklopu naložbe, 
so: 
- za izdelavo načrta ureditve zemljišča in izdelava projektne 
dokumentacije,
- odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišča, nasipanje: 
stroški strojnih storitev,
- za obnovo in izgradnjo dovoznih poti: stroški strojnih 
storitev.  
d) Podpore se ne dodelijo za:
- nakup proizvodnih pravic, živali, letnih rastlin,
- drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna 
dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje 
uporabe vode za najmanj 25 %. 
Najvišji znesek sofinanciranja je do 500 EUR na hektar. 
2. Pomoč za zaokroževanje (arondacijo) 
zemljišč - Izvedba postopka medsebojne menjave kmeti-
jskih zemljišč
a) Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih 
z zaokrožitvijo zemljišč. Namen ukrepa je spodbuditi 
združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote 
za lažjo in učinkovitejšo rabo za kmetijske namene. Ukrep 
velja le za tista področja, kjer ni bil uveden postopek o 
uvedbi komasacije ali tam, kjer že tečejo postopki za 
uvedbo. 
b) Upravičeni stroški: 
- pravnih in upravnih postopkov,
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev 
do 100 % nastalih upravičenih stroškov oz. največ do 
1.000 EUR na leto na kmetijsko gospodarstvo. Ukrep 
se lahko izvaja le na območjih, kjer ne poteka postopek 
komasacije.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
a) Predmet ukrepa je omogočiti tehnično pomoč pri-
marnim kmetijskim proizvajalcem za pridobivanje novih 
znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti 
koriščenja storitev svetovanja.
b) Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljen-
ih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine 
proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno 

pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme 
biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov 
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji 
na stroške za zagotavljanje storitve.
c) Upravičeni stroški: 
- izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na 
kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov 
usposabljanja,
- svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki 
ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, kot so 
to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje,
- organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi 
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja 
na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, 
najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, 
podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na 
nagrado in zmagovalca,
- na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in 
demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja 
za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, 
znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov 
iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) 
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in 
poreklo imenovani,
- publikacij, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo 
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije, ali proizva-
jalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev 
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da 
so predstavljeni v publikaciji.
- višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov 
v obliki subvencioniranjih storitev in ne sme vključevati 
neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom.
V. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija na 
podlagi pogojev iz javnega razpisa. Sredstva se dodelijo 
upravičencem, ki so pravočasno oddali vloge in predložili 
vso zahtevano dokumentacijo. Če bo upravičencev za 
dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, lahko 
komisija predlaga sorazmerno znižanje višine odobritev, 
glede na upravičeno višino zaprošenih sredstev, vendar le 
na postavki nakup nove in rabljene mehanizacije.
VI. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti izpolnjena v skladu z navodili iz razpisne 
dokumentacije, priloženi morajo biti zahtevani dokumenti 
glede na določbe javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije.
VII. ROK ZA PRIJAVO IN OBDELAVO VLOG
Obrazci za vloge so na voljo v vložišču ali pa na spletni 
strani www.ribnica.si, ter na oddelku za gospodarstvo in 
kmetijstvo Občine Ribnica, kjer lahko dobite tudi infor-
macije na telefonu 837 20 28 ali 837 20 25.
Obrazci so na voljo tudi na sedežu pristojne Kmetijsko goz-
darske zbornice, Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, 
enota Ribnica, Škrabčev trg 19, Ribnica, telefon: 836 19 
27.
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge v vložišču Občine 
Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, obvezno na pred-
pisanem obrazcu. 
Rok za oddajo vlog z zahtevano dokumentacijo je 
29. 3. 2010. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do 
postavljenega roka v zaprti kuverti in opremljene, kot je 
navedeno v razpisni dokumentaciji. 
Vloge bo pregledala strokovna komisija, ki jo bo s skle-
pom imenoval župan. Vloge bo odpirala po zaporednem 
vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno, saj se 
pričakuje večje število prijav. Vlagatelje, ki bodo oddali 
formalno nepopolne vloge, bo občinska uprava pozvala na 
dopolnitev z 8-dnevnim rokom.
Po pregledu vlog na podlagi pogojev in kriterijev tega raz-
pisa bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. 
Predlog komisije potrdi župan in prejemnikom sredstev se 
v roku do 60 dni izda odločbo o višini odobrenih sredstev 
za posamezni ukrep. V odločbi bo opredeljena višina 
dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški, za katere 
so sredstva namenjena. Medsebojne obveznosti med 
občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.
Vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene z odločbo in ne 
bodo obravnavane v nadaljevanju postopka.
Vlagatelj ima zoper odločbo možnost vložiti pritožbo v 
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Vložena pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi predlagatelji vlog. 
Pritožba se vloži na Občino Ribnica pisno ali ustno 
na zapisnik. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih je pritožba vložena. 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, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
Namenskost porabe ugotavlja nadzorni svet občine. V 
primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan 
odobrena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi. Jože Levstek, župan
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1.  Ko se boste odpravili na spletno stran www.dj-slovenija.si, 
ki vam bo precej pomagala pri reševanju tokratnega kviza, 
boste med glavnimi temami z leve proti desni zgoraj zasledili 
naslednji vrstni red …

A  akcije naj, aktualno v termah, domov
N  o nas, domov, novice 
D  slovenska smučišča, novice, domov
______________________________________________________

2.  Glede na letni čas, ekipa Dobro jutro, Slovenija, v tem tre-
nutku izbira  slovensko …

         
A  naj smučišče 
L  naj kopališče
B  naj bencinski servis 
______________________________________________________

3.  Radijska oddaja DJS se v živo oglaša s pomembnih pri-
reditev, obiskuje najboljše turistične destinacije … Kateri dan 
javljanj ni mogoče slišati? V: 

J  torek
V  četrtek
P  soboto
______________________________________________________

4.  V prihodnjem mesecu se bo ekipa javljala tudi iz Planice, 
kamor vsako leto ena od slovenskih zavarovalnic pelje 
osnovnošolce na ogled zaključnih tekem v svetovnem 
pokalu v smučarskih skokih. Katera zavarovalnica je to?

           
O  Zavarovalnica Generali
D  Zavarovalnica Tilia
S  Zavarovalnica Triglav
______________________________________________________

5.  Se je ekipa Dobro jutro, Slovenija, oglašala tudi s sejma 
Turizem in prosti čas, ki je potekal januarja na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani? 

Š   Ja, ne oz. nisem prepričan(a)
H   Pojma nimam
M   Seveda, širni Sloveniji so predstavljali tudi Ribnico
______________________________________________________

6.  Kljub toplemu vremenu v zadnjih dneh je bila letošnja 
smučarska sezona zelo dobra. Nacionalna akcija Slovensko 
naj smučišče 2009/2010 se počasi izteka, še vedno pa 
lahko glasujete za vam najljubše smučišče in si prislužite 
lepe nagrade. Glavna nagrada ob koncu akcije je …

 
E   enoletna naročnina na Rešeto
U   smuči Elan RACE SLX  in smučarski komplet Nes po izbiri
K   celoletna smučarska karta za smučišče Izvir v Sodražici
______________________________________________________
7.  Ko smo že pri smučanju, poglejmo še na Olimpijske igre v 

Vancouver. Do kdaj igre trajajo?
                                                                                       
A   A še trajajo?
Č   Do nedelje, a ne?
N  Hmmm, do naslednje nedelje.
______________________________________________________
8.  Našo junakinjo Petro Majdič je na igrah doletela neverjetna 

smola. Kakšno medaljo je po njenih besedah osvojila nekaj 
ur po groznem padcu v jarek?

E  zlato
I   zlato, posuto z diamanti
C  bronasto

9.  V času iger imamo tudi v Sloveniji t. i. olimpijska mesta. V 
katerem mestu tega ni? V:

B  Mariboru
V  Ljubljani
Š  Ribnici
______________________________________________________

10. Ob koncu bomo dvignili še slovensko zastavo, ki jo je na 
odprtju Olimpijskih iger v Kanadi nosila …

E  Tina Maze
J   Petra Majdič
A  Maruša Ferk

Na vsako vprašanje vam ponujamo več odgovorov in trditev, a le eno je pravilno. Črko pred pravilnim odgovorom 
vpišite v razpredelnico in dobili boste …, odvisno od žreba, v rešitvi pa Slovensko ...

Pravilne rešitve napišite na dopisnice in jih pošlite 
najkasneje do 15. marca.
Med pravilnimi rešitvami bomo znova izžrebali 5 lepih 
nagrad: 3 x paket Dobro jutro Slovenija, 2 x paket 
Zavarovalnice Triglav. Poklanja jih radijska oddaja 
in turistično informativni spletni portal DOBRO  
JUTRO,  SLOVENIJA.

SMUČARSKI KVIZ  (pripravil Marko Modrej)

Nagrajencem iskreno čestitamo! 
Nagrade boste prejeli po pošti.

Pravilna rešitev 1. številke Rešeta je:
VLADO KRESLIN

Med pravilnimi rešitvami je žreb določil naslednje nagrajence, 
ki prejmejo 5 CD-jev Cesta, avtorja in izvajalca Vlada Kreslina s 
številnimi gosti. Poklanja jih Vlado Kreslin:

MARUŠA KOŠMRLJ, Breže 29, 1310 RIBNICA
MARINKA KLUN, Lepovče 7a, 1310 RIBNICA 
PETRA KUŽNIK, Knafljev trg 13, 1310 RIBNICA    
BRANKO SMREKAR, Knafljev trg 7, 1310 RIBNICA
MIRKO MIHELIČ, Gornje Lepovče 80, 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.
V NAJEM
V najem vzamem stanovanje od ponedeljka do srede. 
Tel. št 031 597 780.
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KDO (NE) CENI VLADA 
KRESLINA?

Prodanih vstopnic 330, dvorana napol praz-
na, navdušenje pa tako glasno, kot da bi 
Kreslina prišlo poslušat 1000 ljudi. To je 
nekako najbolj pošten rezime večera pred 
kulturnim praznikom.
Ni bilo osrednje prireditve ob kulturnem 
prazniku, zato se je kot tak vzel kar koncert 
Vlada Kreslina z Beltinško bando in Malimi 
bogovi - oglaševanje odlično, pričakovanje 
napeto, a razočaranje je bilo prvo, ki se je 
narisalo na obraze organizatorja Turističnega 
društva Ribnica. Razumljivo, saj je napravil 
krepko izgubo. V primeru, da bi bil profit, 
pa bi ga vložil  v Grajske večere in druge 
prireditve, saj po novi filozofiji društva sejem 
ni vse, kar društvo zmore pripraviti.

Vedno naletimo na podobno oviro, a kaj ko 
je tako težko sprejeti, da Ribnica navali le na 
narodno-zabavne koncerte – tam si človek 
lahko mane roke, čeprav je videti, da se je 
pojavil nekdo, ki ljudi vabi na svojo roko, saj 
se redno na prireditvah pojavi od 100-120 
ljudi več, kot jih kupi vstopnice ali pa so med 
povabljenimi VIP-gosti. Tako je bilo spet tudi 
na Kreslinovem koncertu.
Tudi to vemo, da kar je v Ljubljani razpro-
dano in v državi legendarno, še ne žanje 
odobravanja na Ribniškem. Zdaj se lahko 
manj računa tudi na goste s Kočevskega, ki 
so nam reševali marsikateri koncert. Imajo 
svojo dvorano, a tam odpadajo koncerti 
kot za stavo – Ribničani tudi ne vračamo 

usluge in tja ne hodimo. Ali pa je za vse kriv 
denar, ki ga ni, čeprav nenehno poslušamo 
Ribničane, ki govorijo, da tako dobro kot v 
tej krizi, še nikoli niso živeli.
Po svoje me žalosti, da pri nas živi le narod-
no-zabavna glasba, za vse ostalo pa je treba 
iti v avto in pohiteti na vse konce Slovenije ali 
pa k sreči v bližnjo prestolnico. Koncertov je 
veliko, vstopnice so drage, a verjemite, da so 
v Ribnici cenejše – drugod ne dobite kon-
certa izpod 20 EUR. V Križankah ga boste 
lahko poleti gledali za ceno 35 ali 45 EUR. 
Za profilirano publiko moramo najti mesto, ki 
ga bo napolnilo največ 500 ljudi. To je ciljna 
skupina, ki jo lahko zberemo in ji ponudimo 
dodatni program. 
Kreslin je bil vseeno dobro razpoložen in 
pravi, da bi se želel vrniti na grajski oder. 
Morda vas bo takrat prepričal tako, kot je 
Ruth Dupre iz ameriškega Texasa, ki je 
znani spletni strani Amazon.com opisala 
svoj prvi vtis z glasbenikom, katerega jezika 
ne razume in se je morala prepustiti voditi 
le glasbi.

»Glasba Vlada Kreslina je fenomenalna. 
Kreslin je najboljši primer dejstva, da je 
glasba univerzalni jezik. Ko sem ga prvič 
slišala, me je njegov glas zapeljal stran od 
»stare dobre« ameriške glasbe in mi odprl 
ušesa za svet glasbe, o katerem nikdar 
nisem niti sanjala. Kreslin navduši z vsako 
pesmijo, pa če je to nenavadna »Kuku«, 
grenko-sladka »Kakor zvezdi na nebu« ali 
resnična«Glej, vlak se vije«. Naj vas ne skrbi, 
če ne razumete slovensko, poslušajte ta CD 
in naj vas Kreslinov glas odpelje na poto-
vanje, ki ga ne boste nikdar pozabili.«

Alenka Pahulje
foto Kostevc

T U R I S T I Č N O 
DRUŠTVO RIBNICA se 
ob izvedbi koncerta Vlada 
Kreslina z Beltinško
bando in Malimi bogovi, 
7.2.2010, zahvaljuje 
TIC-u Ribnica, Piceriji 
HARLEKIN, Andreju 
Levstku, Miranu Puclju, 
medijskim pokroviteljem: 
RADIO 1 - URBAN, 
Jožetu Levki,  Dobro jutro 
Slovenija, Miranu Šilcu, 
radiju UNIVOX in radiju 
ZELENI VAL.

REŠETO DOMAČIH PETIČ
Če smo lani zapisali, da je bila prireditev 
Rešeto domačih prepojena s humorjem, 
lahko za letošnjo dodamo, da je temeljila 
na humorju in da je bil ta rdeča nit pri-
reditve. Dvorana ribniškega športnega 
centra je bila znova nabito polna in uživala 
v dveurnem koncertu narodno-zabavne 
glasbe, ki je postal že tradicionalen. Pred 
leti je januar ponudil prireditev Športnik 
leta, s katerim je najprej pričela Športna 
zveza Ribnica, nadaljevala televizija R-
kanal, potem je prazen čas ob koncu 
januarja izkoristil Radio Urban, ki je 
ponudil koncert domačih viž, saj so te v 
naši dolini zelo priljubljene, in z njim nad-
aljuje tudi s širšim imenom, pri katerem je 
pred imenom Urban še Radio 1. Rešeto 
domačih je v prvih sezonah vsebovalo tudi 
podelitev priznanj v akciji Ribniški pušeljc, ki 
jo je časopis Rešeto vodil kar 10 let. V teh 
letih so se akciji pridružili kar trije radii.
V petletni zgodovini Rešeta domačih smo 
v ribniški dvorani uživali ob napevih Lojzeta 
Slaka, Franca Miheliča, Igorja in Zlatih zvo-

kov, Štajerskih 7, Gašperjev, Modrijanov, 
Gregorjev, Tonija Verderberja, Prifarskih 
muzikantov … Z leti se je koncert vse bolj 
nagibal k humorju in iz vsebinsko pestre pri-
reditve s številnimi vložki se je dramaturgija 
prevesila v smeh in humor. Tako je letos niti 

vodenja in povezovanja v svoje roke vzela 
Mama Manka, ki se ji je dvakrat na odru 

posrečeno pridružil naš Medard.
Manka je s ‘svojimi’ Mladimi Dolenjci odpr-
la prireditev. Na odru so se pokazali tudi 
vse boljši Zdomarji in nepogrešljivi Ribniški 
pušeljc, lanske Prifarce so nadomestili 
njihovi kolegi in namestniki Tamburaška 
skupina Dupljak. Velik aplavz je požel 
Marjan Uljan iz ansambla Malibu, ki je 
kljub ‘totalni’ bolezni v ansamblu prišel v 
Ribnico in odpel nekaj uspešnic te primor-
ske zasedbe.
Vrhunec koncerta je pripadel ansam-
blu Alpski kvintet, ki je na sceni že 40 
let. Visoka kakovost ansambla, odlično 
ozvočenje in vzdušje v dvorani je ob koncu 
koncerta pričaralo izjemno vzdušje. Mirne 
vesti lahko zapišemo, da so bile to minute 
za sladokusce. Kljub neprijetnemu dolge-
mu sedenju na zložljivih stolih je bil tokratni 
koncert za nekatere kar nekoliko prekratek. 

Temu, da sta dve uri kratki, vsekakor botruje 
zvrhano rešeto humorja, ki je tako debel, da 
ne pade hitro skozi sito. 

Marko Modrej, foto Tanja Ristić

Medart in mama Manka
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Anamanka v Bruslju
Pevke iz skupine Anamanka smo se odzvale povabi-
lu izseljenskega duhovnika mons. Janeza Puclja in s petjem 
slovenskih pesmi letos popestrile praznovanje slovenske-
ga kulturnega praznika našim rojakom v Bruslju in okolici.

Popotovanje se je začelo 6. 
2. Iz Ribice smo se odpeljali 
na letališče v Benetkah in že 
dopoldne pristali na belgijskih 
tleh. S slovensko zastavo v 
rokah nas je pričakal nasme-
jani mons. Pucelj. Spremljali 
smo ga na njegovi običajni poti 
po Nizozemski in Belgiji. Naša 
prva postojanka je bila v mestu 
Rijsvwijk, blizu Hagga. Mons. 
Pucelj je daroval sv. mašo, pri 
kateri smo prepevale, tej pa je 
sledil krajši kulturni program in 
pogostitev za vse. 

Kolesje časa je obrnilo še eno leto in s 
tem zagnalo tudi kolesje Pasijona, že 
četrtič zapored. 
Projekt, ki je že davno prerasel prvotno 
zastavljene okvire, je spet zbral pod svoje 
okrilje več kot 160 ljudi. Ljudi, ki so dobili 
mesto v tej zgodbi že samo zaradi želje po 
sodelovanju, ostalo je drugotnega pomena. 
Rdeča nit letošnjega pasijona je zelo pre-
prosto, a hkrati tudi težko in provokativno, 
nedvomno pa aktualno vprašanje – Kaj je 
resnica?
Sodelujoči se bomo to spraševali skozi 
celotni čas priprav, v projektu, ki nas krepi, 
povezuje in nam širi obzorje. Zakaj se ‘’pasi-
jonarji’’ odzivajo na povabilo koordinatorjev 
projekta, pa je tu nekaj njihovih izjav:
»Letos prvič sodelujem pri Pasijonu, do 
sedaj sem bila le gledalka. Enkrat je Ana P. 
spraševala, kdo gre na sestanek koordinator-
jev za Pasijon, in ker se mi je zdelo to kot nek 
nov izziv in ker imam precej prostega časa, 
sem se pridružila koordinatorjem. Prevzela 
sem vlogo kustomografinje, saj me takšno 

Slovenci in njihove družine, ki tam bivajo, so 
nas sprejeli odprtih rok.  Že naslednji dan, 
v nedeljo, smo obiskali mesti Boussu in 
Charleori ter zopet doživeli prijeten sprejem 
in veselje nad pesmijo v domačem jezi-
ku. Zvečer smo, še zadnjič, peli v kapeli 
Slovenskega pastoralnega centra, kjer smo 
bili tudi nastanjeni. Naš koncert po sv. maši 
so popestrile recitacije pesmi Franceta 
Balantiča. Da pa naš izlet ne bi bil samo 
delovno pevski, smo si vzeli prost dan in si 
ogledal Bruselj, nakupili nekaj spominkov 
ter čokoladic. Za zaključek smo si ogledali 
Evropski parlament, v katerem sicer ni bilo 
poslancev, je pa mrgolelo drugih zaposlen-
ih. V  parlamentu smo si privoščili še kosilo 
in se nato odpravili proti domu. 
Res je bilo prijetno v družbi izseljencev, ki 
so nam povedali toliko zanimivih zgodb iz 
življenja izven Slovenije. 

Simona Podgorelec

delo veseli, oben-
em pa pridobivam 
tudi izkušnje.«  
(Špela Juvanc)
»Pri Pasijonu 
sodelujem že 
od samega 
začetka, torej 
bom letos sode-
loval že četrtič. 
Sem del scenske 
ekipe, s katero z 
veseljem sodelu-
jem. Rad poma-
gam, če lahko. 
Sodelovanje pri 
Pasijonu mi pred-
stavlja izziv – nove 
stvari. Prvo leto se 
mi je zdela scena 

še najboljša. Drugače pa bi jaz malo »spre-
menil« pasijon v tem smislu, da bi ga naredil 
malo bolj optimističnega, da bi dodal nekaj 
pozitivnega, izzivalnega, ne tako moreče, 
pesimistično, ker je že današnja družba 
preveč moreča.« (Jože Kozina)
»Prihajam iz dolenjevaške župnije. Letos 
sodelujem tretjič. Prvo leto me oz. nas je sin 
spodbudil, skoraj prisilil k sodelovanju, saj so 
potrebovali ogromno število ljudi. Od takrat 
se vsako leto radi pridružimo, saj je veliko 
druženja in je prijetno sodelovati. Zdi se mi 
pomembno, da se v postnem času človek 
malo umiri in zato je Pasijon dobra priprava 
na veliko noč.« (Martina Lovšin)
»Prihajam iz Dolenje vasi. Letos bom sode-
loval četrtič. Do sedaj sem igral v ljudstvu, 
letos pa si želim biti apostol. Pri pasijonu 
sodelujem bolj zaradi tega, ker mi je zanimi-
vo, kot pa zaradi tega, da rad nastopam. 
Drugi pasijon (2008) mi je bil do sedaj 
najboljši. Pri prvem mi ni bilo všeč, ker so bili 
eni z vilami.«  (Matej Dejak)

»Prihajam iz Dolenje vasi. Letos sodelu-
jem tretjič. Na zadnjem Pasijonu mi je bilo 
najbolj všeč. Še posebej dobre so bile 
tržnice, na katerih je bila hrana. Do sedaj 
sem bil v ljudstvu, letos pa bi bil rad med 
apostoli.«  (Klemen Trdan)

Vztrajno delo pa je obrodilo, še pred konkret-
nimi pripravami, nov sad – letos januarja 
smo se s pomočjo TIC Ribnica predstavili 
tudi na sejmu Turizem in prosti čas na 
Gospodarskem razstavišču. Dokaz več o 
odprtosti za sodelovanje v Ribniški dolini.
Vse, kar bi si še želeli izvedeti o nas in morda 
tako s strani opazovati, kako se pripravljamo, 
pa lahko izveste na www.ribniskipasijon.si.
Vidimo se 20. in 28. marca, ob 20h, v 
ribniškem Gradu. Res je, še vedno je 
vstop prost.

Koordinatorji pasijona

Bliža se… Kaj je resnica?

pasijonska družina na zaključnem izletu lani, foto Lojze Ilc

rimska patrulja, sejem Turizem in prosti 
čas, foto Helena Vičič



28

S
V
E
Ž
A
 
I
D
E
J
A
,
 
N
O

V
 
P
R
I
S
T
O

P

ČASOVNA 
BANKA

Banka, ki to sploh ni. Ali pač? 
O izvoru časovne banke smo 
povprašali dva izmed ustanovi-
teljev Časovne banke Slovenije, 
študentko socialne pedagogike 
Ribničanko Lucijo Gelze in Aleša 
Čadeža, uni. dipl. inženirja 
računalništva in informatike. 
Časovno bančništvo je 
specifičen način prostovoljnega 
povezovanja in sodelovanja ljudi, 
ki temelji na menjavi storitev, 
znanj in spretnosti. Menjava ni 
finančna ali blagovna, pač pa 
se izmenjujejo storitve, in pote-
ka med večjim številom ljudi. 

Kako lahko človek sodeluje in vlaga, 
dviga ‘valuto’ – čas v tej banki?
Najprej se mora zainteresirani registrirati na 
domači spletni strani www.casovnabanka.si. 
Od administratorja dobi sporočilo z obvesti-
lom, da postane polnopravni član ČBS, ko 
pošlje svojo sliko in kopijo identifikacijskega 
dokumenta, da mu lahko izdamo člansko 
izkaznico. Zaradi različne populacije upora-
bnikov in njihovih potreb, želja je mogoče 
priti po člansko izkaznico osebno na naš 
sedež (Kardeljeva pl. 16, Ljubljana) ali nam po 
pošti na sedež (s pripisom: za ČBS) poslati 
fotografijo in fotokopijo osebnega dokumenta 
ali oboje skenirati ter poslati na naš mail: 
info@casovnabanka.si. 
Za vse, ki vam virtualno poslovanje predstav-
lja oviro, se lahko oglasite tudi na naših info 
točkah v Ljubljani (več na www.casovnabanka.
si) ali nas pokličete po telefonu na: (01) 589 23 
44 v času uradnih ur: pon. in čet. od 16. do 19. 

ure in ob sredah med 8. in 11. uro.  Ob včlanitvi 
vsak prejme 10 začetnih ur, s katerimi razpo-
laga. Objavi oglase povpraševanja, ponudbe 
ter se, glede na razpoložljivost časa, odzove 
na oglase drugih uporabnikov. Po izvedeni sto-
ritvi (preko naše virtualne aplikacije) prejemnik 
storitve nakaže izvajalcu 1 uro (prejemnik ima 
potem na računu 9 ur, izvajalec pa 11).  

Komu je namenjena?
Časovna banka je namenjena vsem, ki 
imajo preostanek časa, in tistim, ki nimajo 
časa. Naši najmlajši člani so osnovnošolci, 
najstarejši uporabnik pa je star 72 let, 
tako da zajemamo pravzaprav vse gener-
acije. Trenutno je 140 polnopravnih članov 
s članskimi izkaznicami ter poleg teh še 
700 uporabnikov v čakanju – to pomeni, da 
morajo poslati fotografijo in fotokopijo oseb-
nega dokumenta. V časovno banko se lahko 
včlani vsakdo, brez članarine ali kakršnihkoli 
drugih finančnih obveznosti.
Zakaj jo sploh potrebujemo, še eno 
‘banko’ namreč?
Zato, ker ni banka. Časovna banka ne ogroža 
ustaljenih bank ali denarne menjave. Je tok, 
ki teče vzporedno, za ljudi, ki si je želijo 
in verjamejo, da je mogoče tudi drugače. 
Časovna banka, ne samo da nudi informaci-
je o ponudbah in povpraševanjih, ampak 
tudi povezuje ljudi, ki so člani časovne 
banke – preko izmenjav, dogodkov, srečanj. 
Spletejo se nova poznanstva, nove vezi, 
povrne se zaupanje v sosesko … Uporabniki 
preko časovne banke širijo socialno mrežo 
in si med seboj pomagajo.  

Kaj so najpogostejše ponudbe oz. sto-
ritve, ki jih ljudje ponujajo in po katerih 
največkrat povprašujejo?
Ponudbe in povpraševanja so tudi gener-
acijsko pogojeni – npr. starejši potrebu-
jejo pomoč pri težjih fizičnih delih, kar lahko 
storijo mlajši (odrasli), ti pa potrebujejo 
varstvo otrok ali domačih živali, ko odidejo 
za dalj časa zdoma, kar lahko ponudijo 
starejši. Uporabniki največ povprašujejo 
po izobraževanju (jeziki, računalništvo …), 
svetovanju (pravno, finančno, zdravstveno) 
ali drugih bolj neobičajnih dejavnostih 
(oblikovanje balonov, gledališko nastopanje 
…). Ponujajo pa prav tako izobraževanje 
(jeziki, matematika, inštrukcije za OŠ in SŠ, 
šport, glasbeni inštrumenti, računalništvo …) 
pa do bolj nevsakdanjih ponudb, kot so npr. 
refleksna masaža stopal, učenje orglanja, 
restavriranje starega pohištva ali avtomobi-
lov, svetovanje pri merjenju solarne energije 
…  V povprečju ima vsak polnopravni upora-
bnik objavljen več kot 1 oglas.
Kaj ponujaš ti v ČB?
Uporabniki ČBS me lahko kontaktirajo, če 
potrebujejo varstvo otrok, ali bi se radi 
naučili veščin rolanja oz. igranja na violino.  
Kako sploh poteka izmenjava?
Vse poteka preko spletne aplikacije. Kot 
registriran član imate dostop do infor-
macij o članih (samo podatki, ki jih član 
želi javno objaviti), njihovih ponudbah in 
povpraševanjih. Ko najdete nekoga, ki ponu-
ja, kar vi iščete, mu pošljete sporočilo. Tako 
se dogovorita za izmenjavo. Po opravljeni 
storitvi mu nakažete uro dela in ko jo izvaja-
lec sprejme, mu pošljete še reference (opis 
oz. oceno opravljene storitve) in ‘posel’ je 
zaključen.
Kaj je najlepše pri tej banki?
Hm... najlepše... Bi rekla raje najboljše. 
Najboljše se mi zdi dejstvo, da pravzaprav 
čisto vsak lahko nekaj ponudi. Za to ne 
potrebuje sicer tako cenjenega ‘papirja’, 
njegovo delo pa je enako vrednoteno. Moj 
čas ni nič manj vreden kot tvoj, četudi sem 
jaz urejala vrt, ti pa ponujaš finančno ali 
pravno svetovanje.  In konec koncev dan ima 
za vsakega 24 ur.  

Spraševala: Zdenka Mihelič
foto osebni arhiv Lucije Gelze

Lucija Gelze

Društvo upokojencev Ribnica 
obvešča člane:

- Pohod po Jurčičevi poti bo 6. 3. 
Odhod iz Ribnice ob 8. uri izpred Ideala. 

Cena je 18 evrov.
- Letovanje v Biogradu na moru bo od 7. 9. do 
14. 9. Cena za all. incl. 336 evrov. Pohitite s pri-

javami, ker je število postelj omejeno!
- Možno je tudi letovanje v hotelu Delfin v Izoli 

od 21. 9. do 28. 9.
Informacije na tel.: 

8381 – 277 ali na 031 782 694.

Društvo invalidov Ribnica
vabi vse svoje člane na občni zbor društva, ki bo potekal 13. 3. 
2010 v gostišču Pugelj od 11. ure dalje. Letošnje leto je volilno, 
zato naprošamo svoje člane, da predlagajo svoje kandidate za 

organe društva. Obrazec za kandidaturo dobite v pisarni društva 
ob uradnih urah ali na samem zboru. Prijave za zbor članov zbi-

ramo do 8. 3. 2010. 
Po uradnem delu bo sledila zabava z ansamblom Roka Žlindre. 

Vse dodatne informacije dobite v pisarni društva v uradnih urah, 
in sicer:

ponedeljek in petek od 9. do 11. ure
ali po telefonu 836-11-69.



ocenjujejo, da bodo stroški projekta znašali 
okoli 700.000 evrov. Projekt je sicer v nekaj 
tednih pridobil precej ključnih podpornikov 
in partnerjev, želja pa je, da bi jih bilo še več. 
Med partnerji so Turistična zveza Slovenije, 
Zavod za gozdove Slovenije, Planinska 
zveza Slovenije, Slovenska potapljaška 
zveza, Lovska zveza Slovenije, Združenje 
slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije idr. Projektu Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu! se je v prvih tednih pridružilo 
že ogromno prostovoljcev, na Facebooku pa 
je že več deset tisoč podpornikov. Odzvale 
so se občine, popisovati so se začela divja 
odlagališča, organizatorji na lokalnih ravneh 
strumno planirajo dan D.
V Ribnici je bila čistilna akcija uspešno 
organizirana že lanskega 25. aprila, ko se je 
zbralo zares veliko ljudi. Kot že tolikokrat se 
je pokazalo, da ljudem ni vseeno za okolje, v 
katerem živimo, delamo in smo. Prepričana 

sem, da bo letos odziv še večji. 
 »17. aprila se bo s tvojo 
pomočjo pisala zgodovina. 17. 
aprila ne bomo čistili samo 
pred svojim pragom. 17. aprila 
se bomo družno zabavali.17. 
aprila ne smeš manjkati!« 
V Ribniški dolini so se že odz-
vali: ribniška osnovna šola in 
vrtec, vsa gasilska društva, pla-
ninsko, ribiško, lovsko, pustno, 
plavalno društvo, društvo joga, 
VETD Hrovača, VETER Breg, 
Podeželske žene, politične 
skupine, študenti, skavti … 
Zaželena so tudi ostala društva 
pa vasi in vsi, ki vam ni vsee-
no za našo okolico, za našo 

Dolino. V Ribnici je organizacijo in koordi-
nacijo projekta prevzela Andreja Škrabec, 
na katero se z veseljem obrnite, andreja.
skrabec@ocistimo.si, 041/ 641 302. Vse 
podrobnejše informacije o akciji v Ribnici 
bodo sledile v naslednjih številkah Rešeta, 
na letakih in v javnih občilih, aktivnosti na 
državni ravni pa lahko spremljate na www.
ocistimo.si. 

Zdenka Mihelič
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PROJEKT OČISTIMO SLOVENIJO V 
ENEM DNEVU! TUDI V RIBNICI

Člani društva Ekologi brez meja so napovedali največji okoljski pro-
jekt v zgodovini Slovenije in ga poimenovali “Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu!” Projekt je nastal po vzoru estonske akcije, ko je 3. 
maja 2008 petdeset tisoč Estoncev (4 odstotki prebivalstva), očistilo 
Estonijo v petih urah in zbralo 10 tisoč ton odpadkov. V običajnih 
okoliščinah bi država za to potrebovala tri leta in več kot 22 mili-
jonov evrov! Po lanskoletni uspešni čistilni akciji v Ribnici bo letos 
projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! zaživel tudi v naši Dolini.

Največji okoljski projekt v zgodovini Slovenije 
je razdeljen na dva dela. Prvi del predstav-
lja čiščenje divjih odlagališč. Registrirana 
divja odlagališča bodo očiščena komunalnih 
odpadkov 17. aprila, ko bodo gradbeni in 
nevarni odpadki popisani, podatki o njih pa 
predani odgovornim institucijam. Drugi del 
projekta se osredotoča na čiščenje ulic, 
cest, okolice šol in vrtcev, stanovanjskih 
okolišev ter sprehajalnih in pohodniških poti, 
pa tudi na obrežja rek, voda ter brezen in 
jam. Tudi ta del se bo izvedel 17. aprila letos. 
Zanimiv je podatek, če bi vsak Slovenec 
nabral eno vrečo odpadkov, bi v enem 
samem dnevu očistili vsa divja odlagališča, 
obrežja rek, parke, pohodniške in spreha-
jalne poti in skupaj napolnili 64 olimpijskih 
bazenov.
Organizatorji se držijo temeljnega načela 
estonskega projekta, da je to neprofitna, 
pristna državljanska akcija, ki ni povezana 
z nobeno politično stranko, posameznim 

podjetjem ali nevladno organizacijo. Projekt 
temelji na prostovoljnem delu posameznikov, 
ki so se priključili akciji, saj je pomembno, da 
sodeluje čim večje število ljudi. Ti prihajajo 
iz različnih okoljskih organizacij in društev. 
K sodelovanju so vabljeni vsi slovenski 
vrtci, šole, fakultete, občine, zavodi, društva, 
okoljske inštitucije, podjetja, vlada itn. 
Kljub prostovoljnemu delu je izvedba tako 
velikega projekta krepak finančni zalogaj. 
Na podlagi estonske izkušnje organizatorji 

Na sejmu TIP 
so navdušili 
Hrovačani
Na letošnjem sejmu Turizem in prosti 
čas v Ljubljani so se predstavili turistični 
ponudniki in društva iz Ribnice, osred-
njo predstavitev občine pa so izpeljali 
člani društva VETD Hrovača.

Občina Ribnica se je januarja uspešno pred-
stavila na sejmu Turizem in prosti čas 2010, 
ki je potekal na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. Vsebinsko so se pod sloganom 
Od Nature Do Kulture povezale občine 
Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Ribnica in 
Velike Lašče ter pripravile skupno turistično 
ponudbo in predstavitev območja z nagrad-
no igro. 

Ribničani so nastopali s pestrim pro-
gramom vse štiri dni, pri čemer so sode-
lovala društva, ponudniki in Turistično infor-
macijski center. Tako so od četrtka 21. 
do nedelje 24. januarja obiskovalce sejma 
pričakali suhorobar Franc Jaklič, Lončarstvo 
Pogorelec-Češarek, Društvo podeželskih 
žena z domačimi dobrotami in predstavitvijo 
oblačilne kulture na Ribniškem, na pokušino 
domačega piva je vabila družina Pirnat iz 
Brež, pa tudi Društvo katoliške mladine je 
nastopilo z ribniškim Pasijonom, za katerega 
so že izdali zloženko. 
Osrednji predstavitveni dogodek na ribniški 
stojnici pa so pripravili člani društva VETD 
Hrovača, ki so obiskovalce navdušili s pred-
stavitvijo Fižolovega dne, domačo hrano, 
ljudskim humorjem Radia Mlajku in pristnim 
dialektom.
Projekt je sofinanciran iz sredstev Leader 
LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe 
za leto 2010-2011, Ministrstva za kmeti-
jstvo, gozdarstvo in prehrano, s pomočjo 
Evropskega sklada za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje.

Helena Vičič

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje



POSLANČEVA ZAPISNICA: Razvojne osi niso več prioriteta
           Piše: poslanec SDS Jože Tanko
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Konec leta 2006 je prejšnja (Janševa) vlada 
sprejela resolucijo o nacionalnih razvojnih pro-
gramih 2007–2023, v kateri je opredelila slov-
enske nosilne projekte, na katere se navezu-
jejo številni drugi manjši projekti. Nekateri od 
teh projektov že uspešno tečejo.
V tem mandatu pa, namesto 
da bi se ta resolucija nadgra-
dila in izboljšala z novimi projekti, 
Gasparijevo ministrstvo pred-
laga Pahorjevi vladi popravek te 
resolucije, s katerim bi jih od 35 
strateških projektov črtali kar 13, 
med njimi tudi vse razvojne osi. 
Med temi je tudi razvojna os 3.A, 
ki je temeljni pogoj za hitrejši raz-
voj tega območja. Za vse, ki se 
trudimo za ohranitev in vitalnost 
zapostavljenih področij države, je 
to popolnoma zgrešen predlog. 
Pahorjeva vlada naj bi se odločila, da se bodo 
razvijali samo kraji ob avtocestah, ostale bo 
prepustila počasnemu umiranju.
Pred nekaj dnevi je bil na obisku na našem 
pozabljenem koncu Slovenije (Ribniško-
Kočevsko in Bela krajina) tudi predsednik 
Pahor z nekaj svojimi ministri, in velik poudarek 
je bil namenjen prav prometni povezavi med 
Kolpo in Ljubljano. Izrečenih je bilo veliko lepih 
in obetajočih besed, vendar očitno brez prave 

podlage in s figo v žepu. 
Postaja jasno, zakaj poslanci vladajoče koalici-
je niso podprli amandmajev k proračunoma 
za leti 2010 in 2011, zakaj ni bilo podprto 
nadaljevanje obnove železniške proge proti 

Kočevju in zakaj januarja letos 
niso bili podprti trije zakoni s 
področja prometa, ki jih je vložila 
naša poslanska skupina. Gre 
za zakone o gradnji prednost-
nih odsekov državnih cest in 
železnic ter za varnosti v cest-
nem prometu. Zanimivo pa je, 
da so tem zakonom in amand-
majem najbolj nasprotovali tisti 
poslanci, ki te prometnice tudi 
najbolj potrebujejo. 
Jasno je, da dokler se bo sedanja 
koalicija posluževala takih metod, 
potem še dolgo ne bomo imeli 

kvalitetnih povezav. Ne na našem koncu ne v 
Beli krajini. Če se noče sprejeti zakonov, če 
se noče podpreti dopolnil k proračunom, če 
se prometne osi črta iz edinega dokumenta, 
v katerem so zapisane, potem se res ne more 
zgoditi nič. Razen na črno. Pa naj pridejo »nak-
ladat« katerikoli gospodje iz Ljubljane. 
Ta obisk vlade je bil torej ena sama igra. Več 
ali manj vse je bilo podrejeno fotografiranju, 
vsebine ni moglo biti, saj je težko iz megle 

povleči kaj koristnega za naše kraje. Žal je bilo 
v zadnjem letu zapravljenih že veliko preveč 
priložnosti, ker se je iskalo argumente pred-
vsem za to, zakaj česa, kar predlagajo v SDS in 
preostalih dveh opozicijskih strankah, ni dobro 
podpreti, ne pa, kako te predloge še izboljšati. 
Čakanje na celovite predloge te vlade, glede 
na dosedanje izkušnje, se nam ne more obre-
stovati. V tem mandatu jih namreč še ni bilo.
No, kar zadeva prometne povezave tudi v 
prejšnjem mandatu nismo storili dovolj. To je 
že potrebno priznati.
Tedanji minister za okolje Janez Podobnik je v 
okviru obiska tedanje vlade septembra 2006 
Ribnici obljubil, da bo v treh mesecih, torej do 
decembra 2006, našel rešitev za naš največji 
prometni problem, za zamašek na Škofljici. 
Pa tega ni storil, kljub temu, da sta bila tudi 
prometna ministra iz njegove stranke (Božič, 
Žerjav). Ta problem se bo najbrž težko rešil 
z okroglimi mizami, če so se mu in se še, 
tisti, ki so imeli ali imajo realno moč, to pa so 
ministri, izogibajo. Predvsem ministri, ki so 
jim podrejene vse službe in uradi, lahko edini 
zagotovijo, da se bodo stvari premaknile in ure-
dile. Poslanci, župani in javnost smo jim lahko 
v oporo, vendar le, če  smo sposobni preseči 
politične ovire.
Vse drugo je burkanje javnosti in spuščanje 
megle.

VLADNI OBISK OBČINE NE ZANIMA
V začetku meseca  februarja so naše kraje 
obiskali predstavniki vlade. V Ribnico so 
prišli minister za gospodarstvo g. Lahovnik, 
minister za šolstvo in šport g. 
Lukšič in ministrica  za kulturo 
ga. Širca. Dobro občinsko vod-
stvo bi v tem videlo priložnost 
za navezavo direktnih stikov in 
predstavitev svoje občine. Naše 
občine to očitno ne zanima, 
saj se g. župan ni pridružil niti 
enemu od njih. Prva dva sta 
sicer obiskala podjetja v privatni 
lasti, vendar bi županova prisot-
nost vsekakor izrazila spodbudo 
dobrim in uspešnim podjetjem. 
Ministrica Širca pa je obiskala 
javni zavod Miklova hiša in Rokodelski center, 
ki sta v lasti občine. Ista občina si prizadeva 
pridobiti sredstva od Ministrstva za kulturo za 
načrtovani prizidek k Rokodelskemu centru, 
ki je blago rečeno odraz slabega planiranja v 
občini.  Veliko se je govorilo tudi o razlogih za 
zavrnitev podelitve Pooblastila za opravljanje 
državne javne službe s strani ministrstva za 
kulturo, kljub temu, da je bila dejavnost muzeja 
in galerije strokovno ocenjena z eno najvišjih 
ocen v Sloveniji. Razlog za zavrnitev je bila 
trenutna organizacija javnega zavoda, saj je 
zavod registriran kot knjižnica. Zakonodaja 
žal ne omogoča financiranja dejavnosti, ki so 
organizirane tako, kot je to primer v Ribnici. 
Smiselno bi bilo, da bi občina Miklovo hišo 

razdelila na dva javna zavoda, na  knjižnico in 
javni zavod muzejske in galerijske dejavnosti. 
S tem bi nastala podlaga za prenos slednjega 

pod okrilje ministrstva za kul-
turo. To bi omogočilo ne le nje-
govo financiranje s strani min-
istrstva, ampak posledično tudi 
finančno razbremenilo občino. 
Pri tem je zelo pomembno, da 
se zavedamo kvalitete omenjen-
ih dveh dejavnosti, ki po mnenju 
strokovnjakinje dr. Mikuževe, s 
službe za premično dediščino 
in muzeje, dosega višjo stro-
kovno in inovativno raven, kot 
večina drugih muzejev, ki so pod 
okriljem ministrstva, kljub temu, 

da se sredstva za njuno delovanje s strani 
občine vsako leto zmanjšujejo. Dr. Mikuževa bi 
v prihodnosti razširila delovanje zavoda tudi na 
Trubarjeve kraje, lahko pa bi zavod postal eden 
vodilnih na področju muzejske in galerijske 
dejavnosti za celotni ribniško-kočevski konec. 
Vendar ocene strokovnjakov in celo obisk 
ministrice nista dovolj močna razloga, da bi 
Občina povzela prave poteze, raje trmasto 
vztraja pri oblikovanju zavoda pod okriljem 
Rokodelskega centra, ki pa nikakor ni in ne 
sme biti namenjen tem dejavnostim. Težave, 
ki sem jih napovedovala že lanskega aprila, se 
vsak dan bolj odražajo v nepojmljivih potezah 
Občine in ne prinašajo nič dobrega. Razlog 
za takšne korake najverjetneje tiči v tem, da 

morajo v Rokodelskem centru zagotoviti vsaj 
50 % kulturnih dejavnosti, da bodo upravičili 
evropska sredstva. Očitno nas bo otvoritev 
Rokodelskega centra, ki bo glavna predvolilna 
atrakcija občine, še veliko stala, predvsem na 
nivoju kvalitete in strokovnosti.
Županovo obnašanje tako kaže na užaljenost 
in nepripravljenost na dialog, isto rdečo nit je 
opaziti v njegovem odgovoru, objavljenem na 
spletni strani pobudnikom civilne iniciative iz 
Lepovč. O temi je bilo že veliko povedanega, 
zato se tukaj ne bom ponavljala. Povem le, da 
Občinski odbor Zaresa podpira vsako civilno 
iniciativo, ki se bori za svoje pravice in to tudi 
utemeljuje. Od župana bi pričakovala, da bi 
pokazal več pripravljenosti na dialog, ne da 
ponovno »užaljeno« zatrjuje, kako si Občina že 
leta prizadeva za vzpostavitev varne prometne 
in peš poti. Če bi to bilo res, potem bi bila 
cesta mimo tovarne Inles že pred leti urejena 
ter označena s signalizacijo tako, da bi vsi 
vedeli, kdaj, kje in na kakšen način se lahko 
vključujemo v tamkajšnji promet. In tako prob-
lema danes sploh ne bi bilo.  
Dober župan mora biti pripravljen na dia-
log in dogovarjanja, si prizadevati k čimboljši 
informiranosti svojih občanov in ne kar naprej 
užaljeno ponavljati, kako se mu godi krivica. 
To me spominja na risanko iz mojega otroštva, 
ubogi calimero.

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



Ribnico je pred nedavnim znova presenetila 
ena od odločitev naše občinske uprave. 
Tudi v OO SLS Ribnica izražamo začudenje 
nad razglasom župana, da se cesta skozi 
Inles prenese iz javnega dobrega v last 
Občine Ribnica, ker po mnenju župana ne 
služi več svojemu namenu. Kot ste verjetno 
že seznanjeni, je takšno stališče župana 
med krajani Ribnice, Lepovč, Hrovače, 
Goriče vasi in tudi drugih področij dvig-
nilo kar veliko prahu. Oblikovala se je celo 
civilna iniciativa, ki je z več kot petsto pod-
pisi pritrdila splošnemu mnenju, da je cesta 
skozi Inles še kako pomembna. Ob tem 
se lahko vprašamo, ali je takšna občinska 
odločitev resnično v interesu javnega dobre-
ga in s tem vseh občanov Ribnice? Ali se 
na občini zavedajo posledic svoje odločitve 
in posledičnega zaprtja ceste, saj z zaporo 
preusmerjajo promet prav mimo osnovne 
šole, kar zagotovo ne pripomore k večji 
prometni varnosti? Seveda se v OO SLS 
Ribnica trudimo, da ne zaidemo v skrajnosti 
in negativizem, ter poskušamo spodbuditi 
dialog. Zato menimo, da bi moral župan 

pred sprejemom kakršnekoli 
odločitve iskati širši družbeni 
konsenz, katerega pa lahko 
da le obojestranska komuni-
kacija, za kar pa očitno manjka 
politične volje.
Na tem mestu lahko tudi omeni-
mo dogajanje v zvezi z ogrevan-
jem Ribnice na lesno biomaso 
in razpis, povezan s tem. V OO 
SLS Ribnica seveda tovrstno 
ogrevanje podpiramo, vendar 
se sprašujemo, ali nam take 
storitve ne bi mogla nuditi tudi 
ribniška Komunala. Kot je omenil podžupan 
g. Levstek v telefonskem pogovoru na lokal-
ni televiziji R-kanal, je moral investitor ob 
prijavi na razpis razpolagati tudi z vnaprej 
določenim zemljiščem (ki pa je v privatni 
lasti), na katerem naj bi stala kotlovnica. 
Ob tem se velja vprašati, zakaj ni Občina 
pridobila lastništva nad omenjeno lokacijo, 
saj bi na ta način lahko nudila vsem zaintere-
siranim investitorjem povsem enake pogoje. 
Ribnica gradi rokodelski center, namenjen 

CESTA SKOZI INLES VZDIGNILA 
CIVILNO INICIATIVO

kulturi in razvoju turizma, vendar, kot smo na 
slovenski kulturni praznik ugotovili, je bilo na 
ta dan bore malo kulturnega dogajanja. Naj 
omenim, da imamo v Ribnici v zvezi z omen-
jenim praznikom marsikaj pokazati,  nav-
sezadnje je dr. France Prešeren obiskoval 

osnovo šolo prav v Ribnici. 
Vsaj malo bi se lahko približali 
občini Kranj, ki ob 8. februarju 
celotno mestno jedro posveti 
spominu na našega največjega 
poeta. Opozoriti želimo, da sta 
za razvoj kulture in turizma 
najpomembnejša dejavnika 
prav prava ideja in volja po 
izvedbi. Med občani idej goto-
vo ne manjka, mogoče rabimo 
samo malo spodbude tudi z 
občinske strani. 
Ob menjavi na vodilnem mestu 

Komunalnega podjetja Ribnica si v OO 
SLS Ribnica želimo neodvisnega in stro-
kovnega človeka z jasnim ciljem in načrti 
razvoja komunalne dejavnosti, ne samo na 
področju odvoza odpadkov in pogrebnih 
storitev, temveč tudi razširitev dejavnosti v 
druga področja, kot so gradbeništvo, daljin-
sko ogrevanje itd ... 

Predsednik OO SLS Ribnica Luka Ilc
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Občina naj se vodi v dobro ljudi
Občinski razglas o cesti skozi Inles in  podražitev cen javnih 
odpadkov sta bila ključna razloga za sklic novinarske konference 
OO SLS Ribnica. 

Člani največje opozicijske stranke so se 3. 
februarja srečali z mediji na sedežu stranke  
na Škrabčevem trgu, kjer so, poleg predsed-
nika Luke Ilca, svoja stališča predstavili še 

občinska svetnika Janez Zobec in Benjamin 
Henigman ter Marjan Peteh. 
Lotili so se ta mesec zelo perečega prob-
lema: razglasa občine Ribnica, ki se nanaša 
na prenos dela parcele št. 1437/1, v izmeri 
1900 m2, iz javnega dobra v last Občine 
Ribnica.
Najbolj jih je zmotil stavek, ‘da cesta ne služi 
svojemu namenu’, a občinski svetnik Janez 
Zobec trdi, da gre za pomembno vpadnico 
trga v Malo goro in da cesta ni v lasti Inlesa, 
kakor misli veliko ljudi. Benjamin Henigman 
tudi meni, da je to že 300 let stara povezava 
med Ribnico in Strugami, ki so ji včasih rekli 
Trška cesta in ni nikoli bila v lasti tovarne Inles, 
čeprav je bila ta kasneje zgrajena na obeh 
straneh ceste. Predstavniki SLS so se obreg-
nili tudi ob novo in staro »študijo« kotlovnice, 
ki je neposredno povezana s problematiko 
ceste, in jim ni jasno, kako da ni več sprejem-
ljiva načrtovana kotlovnica za Mabolesom in 
da je zdaj postavljena nova lokacija – Inles. 
Sami ne nasprotujejo gradnji kotlovnice, 
ampak želijo, da se zadeva uredi na način, ki 
ne bi škodil ljudem. Zobec je pojasnil, da bi 
bila zapora ceste problematična, ker bi se na 
ta način promet preusmeril na Kolodvorsko 

ulico, ki pa je že zelo obremenjena, saj so 
tu šola, pošta, križišče… Marjan Peteh, ki je 
enako kot Zobec krajan Lepovč, pove, da se 
mu zdi pravno povsem pomanjkljiv razglas 
primerljiv s tistimi, ki so jih ‘jugoslovanski 
pravniki delali pod smreko, leta 1945’ in da se 
dela proti interesom ljudi.  OO SLS Ribnica 
tako v celoti podpira civilno iniciativo Lepovč. 
Ribniški SLS se v občinskem svetu počuti 
osamljen, na nobeno vprašanje ne dobi 
odgovora, mediji pa smo jim edina možnost, 
da njihov glas seže med ljudi. Občinski svet 
označi z besedno zvezo ‘glasovalni stroj’, ki 
po njegovih besedah deluje po principu ‘9 + 
2 + še kdo’.
Druga, prav tako pereča tema, je bila podražitev 
komunalnih storitev. Zobec se zaveda, da je 
230- odstotna podražitev velika postavka za 
družinski proračun in ga preseneča, da so 
svetniki brez zadržkov podprli tako povišanje, 
nekateri pa ga še pospremili z besedami, ‘da 
bi bilo povišanje lahko še višje’. Dokler vsi isto 
plačujemo, ne bo motiva, da bi pridelali manj 
smeti, meni, in kot primer navaja ZDA, kjer je 
industrija zainteresirana, da se sortira že pri 
odlaganju odpadkov.
Luka Ilc si želi, da bi zaključen razpis za 
novega direktorja Komunale Ribnica prine-
sel direktorja z novim programom ter delo 
podjetja razširil s sedanjih dveh na še kakšno 
dejavnost. Sam predlaga asfaltiranje, grad-
njo križišč, tlakovanje cest, da bi komunala le 
prinesla več denarja v občinsko blagajno.

KRISTJAN KOZINA

Javno vprašanje SLS: Koliko ponudnikov 
je bilo za daljinsko ogrevanje na lesno 
maso, kdo se skriva za firmo EKO 1 
d.o.o., ki ni registrirana, kakšen bo eko-
nomski učinek, če se bodo priključili 
vsi potencialni uporabniki? In zakaj se 
privlačnega projekta ni lotila Občina? 
Če bi ga vodila Komunala, bi lahko celo 
delala dobiček, je dejal Zobec.
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KRITIKA, KRITIZERSTVO,… KDO SE BOJI 
DOBRIH PROJEKTOV?
Predlog, da se cesta skozi INLES izvzame iz 
javnega dobra, ki je bil kot sestavni del Letnega 
načrta pridobivanja in razpolaganja z občinskim 
premoženjem soglasno potrjen na seji 
občinskega sveta v decembru 2009, je vzbudil 
precej pozornosti. Predvsem zaradi načina, 
na katerega je prišel v javnost. Zgibanka, ki je 
zaokrožila po kraju in ji je sledilo zbiranje pod-
pisov, je namreč polna neresnic in obrekovanj. 
Tega se verjetno zavedajo tudi avtorji, saj se 
pod težo odgovornosti za izražene žalitve niso 
upali podpisati s svojimi imeni in priimki. 
In če se je najprej zdelo, da gre samo za cesto, 
se sedaj zdi, da gre za precej več. Vendar 
gremo po vrsti. Cesta, ki služi svojemu namenu, 
je cesta, na kateri se odvija organiziran in varen 
promet. Ko cesta postane tovarniško dvorišče, 
se je potrebno odločiti. Dolgoročno vzdrževanje 
takšnega stanja je iz varnostnega vidika tempi-
rana bomba tako za voznike kot zaposlene. 
Občina je prva poklicana in odgovorna, da 
stanje uredi. Tudi sam pogled na to cesto pove, 
da je že sedaj v katastrofalnem stanju in z njo 
je potrebno nekaj ukreniti. Možnosti pa sta 
samo dve. Lahko financiramo njeno obnovo, 
vendar bi to povečalo hitrost vožnje po njej in 
še večjo nevarnost. Alternativa bi verjetno bili 
fiksni radarji. Omejitev na tej cesti je že sedaj 
30 km/h, ali bi jo tudi tedaj tako množično 
uporabljali? Druga možnost je njeno zaprtje 
in odprtje alternativne variante. Ta možnost je 
mnogo boljša in hkrati reši dostop do Lepovč in 
Male gore. Avtorji zgibanke so v vsej svoji vnemi 

ljudem očitno »pozabili« povedati, da se cesta 
ne zapira brez alternative in nikakor ne takoj. 
Težko je tudi razumeti, zakaj avtorji zgiban-
ke tako surovo obračunavajo s podjetjem 
INLES. Ali je to, da se je INLES razširil preko 
te ceste, greh? Kaj ni vsem v interesu, da 
imamo razvijajoče se gospodarstvo, ki ne daje 
zaposlitve samo zaposlenim, ampak so nanj 
vezane tudi njihove družine in poslovni part-
nerji? S tem odločilno prispeva k ohranjanju 
in nastajanju novih delovnih mest. Ribnica ima 
eno najnižjih brezposelnosti v Sloveniji, na kar 
smo lahko upravičeno ponosni.
Ko se je projekt zaprtja ceste prijel v javnosti, pa 
je izbruhnila nova teorija zarote, zgrajena okrog 
kotlovnice na lesno biomaso. Nova kotlovnica v 
ničemer ne vpliva na cesto. Kotlovnica bo stala 
v vsakem primeru, tudi če bo cestna poveza-
va še naprej potekala skozi podjetje INLES. 
Povezovanje zaprtja ceste z gradnjo kotlovnice 
je novo zavajanje. Kotlovnica na biomaso je 
projekt, ki se ga je pripravljalo praktično cel 
mandat. Je eden izmed projektov, ki ga je tudi 
naša stranka obljubljala in si ga želela uresničiti. 
Odlok o tem projektu je prestal najmanj dve 
obravnavi na občinskem svetu, ob široki podpo-
ri vseh strank. To ne bi smelo biti presenečenje, 
saj si je težko predstavljati, da projekt, ki  zagot-
avlja ca. 20 % denarnega prihranka na kurjavi in 
dolgoročno rešuje problem razpršenih in dotra-
janih kotlovnic po Ribnici, ne bi imel podpore. 
Postopek je bil voden transparentno in preko 
javnega razpisa, kjer je imel možnost kandidirati 

vsak. Izbran je bil najugodnejši izvajalec, ki ga 
je izbrala veččlanska komisija, v kateri so sode-
lovali tudi neodvisni strokovnjaki. 
Na kotlovnico se bodo lahko priključili vsi v 
ožjem mestnem jedru, obe največji naselji v 
Ribnici, Knafljev trg in Prijateljev trg, možnost 
pa je tudi postopna širitev na ostalo okolico. To 
je projekt, ki je bil zastavljen že v letu 2002, nato 
je v obdobju 2002 – 2006 zamrl in se po letu 
2006 ponovno odprl. V OO SDS smo ponosni, 
da je sedanja občinska uprava zmogla toliko 
znanja, volje in spretnosti, da ga je dokončala. 
Korist bodo imeli predvsem porabniki. 
Naj za zaključek torej poskušamo odgovoriti 
na zgornje vprašanje. Kdo se boji dobrih pro-
jektov? Navadni ljudje in tisti, ki svojemu kraju 
želijo dobro, verjetno ne. Dobrih projektov se 
bojijo politikanti. Prav simptomatično je, da 
so od politikov najbolj glasni tisti, ki v pretek-
losti ob zaključku mandata niso imeli prav veliko 
pokazati. 
V OO SDS Ribnica se zavedamo, da je prvi 
pogoj za uspešno delo sodelovanje z ljudmi in 
nenehno soočanje mnenj, tudi kritičnih. V tem 
mandatu je bilo tega veliko. Od javnih razprav 
o prostorskih planih, o komasacijah, absolutne 
vključitve stroke v načrtovanje novega vrtca, ki 
mu bo sledilo urejanje ribniškega trga, gradu,… 
Nič od tega se ni počelo v zaprtih sobah in 
ožjem krogu ljudi. Tudi o cesti in projektu kot-
lovnice je vedno možna razprava. Seveda pa 
morajo zainteresirani najprej poskusiti pridobiti 
ustrezne informacije, ne pa takoj začeti obre-
menjevati ljudi s teorijami zarote. 

OO SDS Ribnica, zanj Miha Klun

OČISTIMO SLOVENIJO
V zadnjem času se veliko piše in govori o naših 
pomanjkljivih predpisih in zakonih. Niso pa vsi slabi, 
samo spoštovati bi jih morali, pa ne bi imeli več kot 
tisoč divjih odlagališč v naši lepi Sloveniji.
Za primer bom bralca seznanil, kaj se mu lahko zgodi, 
če bo na njegovi parceli nesramnež odložil gradbene 
in komunalne odpadke. Kaj sledi lastniku parcele 
pa kratek povzetek odločbe, ki je mojega sorodnika 
»razveselila« januarja letos.

Odločba ga obvezuje, da mora do 15. 4. 2010 odstra-
niti odpadke s svoje parcele ca. 7 km od njegovega 
doma. Naj omenim, da je to sredi lepega gozda. Če 
ne bo tega storil sam, pa bo to storila pooblaščena 
služba in mu izstavila račun. Pritožba zoper odločbo 
ne zadrži njene izvršitve, poleg tega pa mora plačati 
še 14,18 eur upravne takse. O sami pritožbi pa 
odloča župan občine, v kateri se parcela nahaja.
Da pa inšpektor dobro pozna vse predpise in zakone, 
pa navaja 38 določil o varstvu okolja. Ta določila so 
zapisana v Zakonu o varstvu okolja, Upravnem post-
opku in Zakonu o lokalni samoupravi.
Zelo dober primer dobrega predpisa in ukrepa.

Vas pa vabim, da se udeležite državne akcije 
OČISTIMO SLOVENIJO, ki bo aprila letos.

France Šilc

BRALCI PIŠEJO

PREDVOLILNO NABIRANJE GLASOV
Kot prebivalca naselja Lepovče so me 
dogodki prejšnjega tedna spodbudili  
k pisanju tega članka. Župan občine 
Ribnica je 15. 1. letos, objavil na oglasni 
deski razglas, kjer naznanja, da se bo 
cesta, ki pelje skozi podjetje Inles, prekat-
egorizirala iz javno dobrega v občinsko 
cesto z namenom kasnejšega zaprtja 
le-te. Razlog tega dejanja je po županovi 
razlagi nova kotlovnica, ki se bo gradila 
na območju Inlesa, njeno delovanje pa 
naj bi motil promet, ki se odvija po 
sporni cesti. To je seveda iz trte izvito, 
saj ima Inles, kljub prodaji večjega dela 
svojih funkcionalnih zemljišč, še vedno 
dovolj prostora tako za kotlovnico kot za 
deponijo biomase. Najverjetneje gre za 
vzajemni interes med občino in Inlesom, 
kjer igra veliko vlogo moč kapitala. 

Še bolj sporen pa je bil prispevek na radiu 
Univox in članek v dnevnem časopisu 
Dnevnik glede zaprtja javne ceste, kjer 
se je obakrat izpostavil občinski odbor 
SLS-a, saj je najverjetneje sklical novi-
narsko konferenco, da bi promoviral 
predvsem sebe. 

Takšna akcija SLS-a je bila neprim-
erna in moralno sporna, saj smo bili 
krajani Lepovč tisti, ki smo pod vod-
stvom Vaškega odbora sklicali zbor 
krajanov in vložili pripombe na županov 
razglas. Občinski odbor SLS tako ni 
bil pobudnik te akcije, kot je bilo raz-
brati iz zgoraj omenjenih medijskih 
prispevkov, ampak le eden od številnih 
podpornikov civilni iniciativi iz Lepovč. 

Od občine pa bi pričakoval pred tako 
pomembno odločitvijo, ki prizadene ne 
le krajane Lepovč, temveč tudi ostale 
prebivalce Ribnice, vsaj javni poziv k 
razgovoru. Očitno imajo v naši občini 
privatni interesi prednost pred interesi 
večine prebivalstva.  

Matej Zobec, krajan  Lepovč
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V Inlesu smo bili zgroženi nad tekstom 
zloženke anonimnih avtorjev, ki se  razdeljuje 
po občini. Navedeni tekst je za pozorne 
bralce izrazito nasprotovanje razvoju občine.
Zakaj? Pojasnjeno je bilo, da bodo kra-
jani Lepovč in podjetniške cone RIKO 
pred zaprtjem dobili ustrezno cesto, ki bo 
zadostila zahtevam prometne varnosti. Še 
več: občina je zagotovila, da bo izgradila 
še dodatno cesto za „Melesom do Mola“. 
Trenutno se še vedno uporablja tudi Struška 
cesta, ki pelje skozi Inles in sreča je, da 
se ni dosedaj zgodilo kaj hujšega. Moram 
pa povedati, da sem v preteklih 12-ih letih 
vodenja Inlesa doživel nešteto vprašanj part-
nerjev, kako je mogoče, da se zadeva ne 
uredi in sam osebno sem videl v svetu veliko 
rešitev, v katerih so krajani podprli razvoj 
podjetja in se morda odrekli kakšnemu 
parcialnemu ugodju za dolgoročne rešitve 
in razvoj. Seveda je iz besedila zloženke 
jasen odgovor „Vaših sokrajanov“, kot se 
pogumno nazivajo: zapreti je treba Inles.
INLES v obdobju, v katerem sem za poslovan-
je odgovoren, ni prodajal nobenih strateških 
zemljišč, prodali pa smo nekatere za Inles 
nefunkcionalne objekte in obrobna nepot-
rebna zemljišča. V nasprotju s t. i. mnenjem 
anonimnih sokrajanov ima Inles še 5 velikih 
nezazidanih parcel in možnosti praktično 
za neomejeno širitev. Ali pa si avtorji zopet 
želijo, da se proste parcele zasedejo z 
nešteto lesenimi skrpucanimi objekti, saj 
očitno vedo za vsak m2 zemljišča. V Inlesu 
smo zelo ponosni na sedanjo ureditev in 
podobo podjetja in bomo v tem smislu 
še nadaljevali. Vsi dobronamerni občani 
Ribnice si lahko sami ustvarijo zunanji vtis 
o Inlesu izpred 15 let in danes. V ureditev 
smo vložili nekaj milijonov eurov in urejenost 
podjetja znotraj objektov in navzven je naša 
velika referenca. Ali tudi krajanom Lepovč ni 
pogodu urejenost Inlesa?
Po več kot desetletju neuspešnih poskusov 
je občina podpisala koncesijsko pogodbo 
za daljinsko ogrevanje Ribnice, ki bo pre-
bivalcem in občinskim objektom zagoto-
vila cenejšo in stabilno oskrbo s central-
nim sistemom ogrevanja. Koncesionar je 
delniška družba Petrol in ne družba s tajnim 
lastništvom, kot navajajo anonimneži. Zaradi 
toplotnih vodov in optimiranja vodenja ter s 
tem nižje cene za koristnike je bila izbrana 
lokacija poleg Inlesove kotlovnice, ki pa bo 
lahko funkcionalno zgrajena ob določeni 
souporabi objektov in kadra le z delnim 
zaprtjem Struške ulice. Kje gre tukaj za 
tajkune in interes kapitala mi ni jasno, konc-
esija pa je podpisana za 50 let in tu ne gre 
za nikakršno solastništvo občine ali Inlesa, 
ki bo zemljišče oddal le v dolgoročni najem. 
Ali gre tudi tu za zelo ozke interese piscev in 
se bodo znatna občinska in zasebna sred-
stva še naprej trošila za predrago ogrevanje 
in upravljanje ter vzdrževanje nerentabilnih 
premajhnih kotlovnic na lahko kurilno olje?
Inles je imel v preteklosti veliko zainteresira-
nih ponudnikov za prosto zemljišče ob

Merharjevi ulici. Šlo je predvsem za interes 
za izgradnjo trgovskih centrov. Vendar
zemljišča za enkratno plačilo nismo hoteli pro-
dati, ker smo želeli zadostiti dolgoročnim
interesom občine in Inlesa. V letu 2010 se 
bo z avstrijskim kapitalom izgradila moderna 
proizvodnja stekla, ki bo namenjena potre-
bam Inlesa in trgov Slovenije ter Hrvaške. 
Po končanju investicije bo zaposlenih preko 
100 ljudi na kvalitetnih delovnih mestih, 
razvoj pa bo šel predvidoma tudi v proiz-
vodnjo specialnih stekel tudi z vgrajenimi 
fotovoltaičnimi celicami za pridobivanje 
elektrike iz sončne energije. V naprednih 
krajih Slovenije z lučjo iščejo takšne tuje 
investitorje, ki jih v Sloveniji ni, in nočem 
verjeti, da tudi v Ribnici ni zadosti napredno 
mislečih, ki v izgradnji takšnega podjetja ne 
vidijo velikanski učinek za razvoj Ribnice. Ali 
pa se zopet motim? Po dolgih desetletjih 
industrijske stagnacije gre za novo pod-
jetje, ki bo nastalo zaradi Inlesa iz nič in bo 
pomenilo zelo pomemben razvojni korak 
za bodočnost. Nepomembno je, kdo je 
lastnik, saj smo si želeli v EU, ne nazadnje 
pa objektov s tehnologijo ne more prepro-
sto prenesti kam drugam, za večno bodo 
ostali v Ribnici in od tega bo, prepričan sem, 
dolgoročno živelo veliko občanov. Tujemu 
investitorju se ne bi upal niti omeniti sicer 
povsem strokovno neresnih pomislekov, 
saj prihaja v Ribnico s prepričanjem, da 
bo za kraj naredil veliko pozitivnega. Gre 
namreč za globalizirano podjetje, ki ima 3 
zastekljevalnice v Avstriji in 2 na Češkem. 
Inlesu se bo oskrba pocenila za okrog 10 
%, kar bo tudi pozitivno za Inles, katerega 
„študirane glave“, kot nas v slabšalnem 
pomenu besede imenujejo anonimneži, že 
9 let vodimo s pozitivnim poslovanjem. V 
tem času je propadlo veliko pred desetimi 
leti boljših podjetij in pričakoval bi, da bodo 
dobronamerni Ribničani s tem vsaj zado-
voljni ali pa se naj vrnemo v čas, ko se je v 
Ribnici samo razglabljalo in ugibalo, kdaj bo 
šel Inles v stečaj. Tudi krizno leto 2009 smo 
zelo uspešno zaključili in vsaj v lesni branži 
Slovenije, ki jo dobro poznam in je zelo 
zahtevna in problematična, veljamo za eno 
najboljših, če ne najboljše podjetje.
Iz zloženke je izrazito, poleg žaljenja Inlesa in 
občine, razvidno arhaično nazadajaštvo, ki je 
poudarjeno v tezi, da navedena cesta obsta-
ja že 300 let. Kaj vse se je spremenilo v
preteklih 20, in ne 300 letih, in potrebno je 
priznati, da danes živimo v urejeni občini, ki 
ima smele načrte za razvoj in dvig splošnega 
standarda občanov. Po prepričanju piscev 
se naj bi očitno vrnili v srednji vek, se vozili s 
kočijami, kdor bi jo premogel, in si kurili na 
odprtih ognjiščih ... Napredek vedno pome-
ni določene kompromise, ki ne pomenijo, da 
bo sploh kdo kaj izgubil, predlogi občine so 
usmerjeni v to, da bomo vsi pridobili, saj se 
zgolj ne jemlje, temveč se vsem tudi še več 
daje. Ali naj se razvoj zaradi nekaj takšnih 
razmišljanj ustavi za vse občane?

INLES d.d.
Predsednik upravnega odbora:
mag. Andrej Mate

ZAPRTJE DELA 
STRUŠKE ULICE

Veterani vojne za 
Slovenijo skozi 2009

II. del

Člani in članice (v svojem članstvu imamo 
tudi nekaj članic) se udeležujemo različnih 
pohodov, organiziranih po Sloveniji. Na pov-
abilo veteranov OZVVS Zgornja Gorenjska 
se je 20 km pohoda in slovesnosti Spomina 
in prijateljstva 8. februarja, ob slovenskem 
kulturnem prazniku, iz Radovljice skozi Bled 
do Prešernove hiše v Vrbi udeležilo sedem 
članov. 

V spomin na zmago v Jelenovem Žlebu, 26. 
3. 1943 se je pohoda in slovesnosti udeležilo 
več članov in članic. Na pohodu iz Rakitnice k 
breznu v Jelenov Žleb, kjer je bila spominska 
slovesnost, smo hodili skupaj s pripadniki 
enote SV z Vrhnike. Pri slovesnosti pri breznu 
v Jelenovem Žlebu je bil naš praporščak 
Anton Perhaj, na svečanosti v Športnem 
centru v Ribnici je bil praporščak Benjamin 
Zabukovec. 
V aprilu je vodstvo OZVVS izvedlo občni 
zbor. Zanimivo popestritev je veteranom pri-
pravil trobilni trio učencev Glasbene šole 
Ribnica in profesorica na kromatični har-
moniki z nekaj glasbenimi vložki. Predsednik 
OZVVS Ribnica Peter Levstek je za uspešno 
delovanje podelil bronasto priznanje OZVVS 
Ribnica zaslužnim članom: Marku Koširju, 
Albinu Mikuliču, Janezu Henigmanu, Francetu 
Miheliču, Srečku Veselu, Janezu Goršetu in 
Ludviku Zalarju. 
Na zboru je predsednik Pokrajinskega odbo-
ra ZVVS Ljubljana okolica Darko Čop za 
uspešno delovanje v Zvezi veteranov podelil 
bronasto priznanje ZVVS Albinu Mikuliču.
V aprilu se je na povabilo veteranov OZVVS 
Ormož pet članov in dve članici udeležilo 
veteranskega pohoda v okolici Ormoža in 
Središča ob Dravi. 
Slovesnosti ob Dnevu veteranov, 23. 5. ‘09, na 
geometričnem središču Slovenije (GEOSS) 
na Slivni, kjer je bil slavnostni govornik 
načelnik GŠ Slovenske vojske, generalmajor 
Alojz Šteiner, so se udeležili tudi trije člani v 
svečanih oblekah in dve članici; s praporom je 
bil Benjamin Zabukovec.

Za OZVVS Ribnica Borut Kozina - sekretar

Ribniški veterani s praporom na Triglavu.
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RIBNIŠKI IGRALCI NA SKUPNI 
GLEDALIŠKI DELAVNICI

»Pokaži mi samo z očmi, da me sovražiš. Pokaži mi, da me ljubiš. 
kako pa bi odigrala, da me preziraš?« Brez gibov, brez besed, samo z 
očmi smo morali igrati in pravilno pokazati, kaj čutimo tisti trenutek.

Mentorica Maja Gal Štroman nas je tako 
»vzela« v roke in nas 30. januarja odpeljala 
v svet prave gledališke šole. Diplomantka 
Mednarodne šole za gledališče Jacquesa 
Lecoqa nas je zjutraj točno ob 9. uri zbu-

dila z vajami za ogrevanje. Z mislijo smo 
odpotovali na najlepše rajske plaže sveta, 
se prepustili soncu in poplesavali na valovih. 
Vsak je tako v svojem svetu sproščeno risal 
like sredi divjega morja. Seveda gledališka 
delavnica, ki smo se je udeležili igralci iz 
Hrovače in Slemen, ni bila zgolj sproščanje 
in iskanje svojega miru. Že pred seminarjem 
smo morali na pamet znati pesem in se 
naučiti monolog. Dvorano TVD Partizana je 
tako napolnilo recitiranje »Najlepše je drevo, 
ki raste na prostem, svoj vihar pošilja k nebu 
in svojo upornost zabija v zemljo …« Glasovi 
so se prepletali med seboj, gibanje teles je 
zapolnilo parket dvorane, vsak osredotočen 
na svoje besedilo, svojo nalogo - gledati 
predse, ne se zaleteti, pokazati, da se mu 
mudi - smo upoštevali navodila mentorice, 
ki nas je že do kosila pošteno »namučila«. 
Po odlični pogostitvi Alenke Pahulje, ki je na 
pobudo hrovaških igralcev, v imenu Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti OI Ribnica 
tudi organizirala seminar, bi najraje našli prvi 
kavč in  tako zaključili sobotni dan. Vendar 
ne, najboljše in hkrati najtežje je šele prišlo. 
Maja nam je dala novo nalogo: pripravite 
svoje monologe. Kar malce z neprijetnimi 
občutki in vznemirjenostjo, kaj bo nasled-
nja naloga, smo se posedli na stole. »Kdo 
gre prvi?« Ker se sama držim načela, prej 
narediš, prej si »frej«, sem se prostovoljno 
javila. Strumno in v stilu televizijskih napove-
dovalcev zrecitiram kratek monolog s kuhar-
ske oddaje Z Damijanom. Maja sicer ne 
komentira, pove pa, da je tole zvenelo, kot bi 
napovedovala oddajo, kar je tudi moje delo 
in poklicna deformacija. 

Dobim gledališko nalogo. »Ulezi se na tla, 
tvoji trije prijatelji naj se uležejo nate, pred-
stavljaj si, da je to gnoj, ki smrdi in te 
ne izpusti iz svojih krempljev. Poskušaj se 
prebiti do konca dvorane.« Ležim na tleh, 

na meni so moji prijatelji, eden sedi 
na mojem hrbtu, dva me držita za 
noge. Poskušam se prebiti do konca 
dvorane, v mislih si ponavljam, da je 
to gnoj, ki smrdi, moram občutiti gnus, 
moram se vživeti v to vlogo, pa čeprav 
govorim besedilo o slastnem korenčku. 
Vajo ponovimo šestkrat, tako da pride-
mo do stopnje, ko z gnusom govorijo 
samo še moje oči, brez besedila, brez 
gibov, samo oči. Tako se zaveš, da 
velikokrat ne potrebujemo besed, da 
bi povedali, kaj si v tistem trenutku 
mislimo. Tudi ostali nadobudni igralci 
so dobili podobne naloge: Urška je 

morala kratek vic povedati in odigrati v stilu 
kabareta, Gregor obvestilo Elektra Kočevje 
v znamenju radijske napovedi, ko se napove-
dovalcu strašno mudi na stranišče, Katarina 
kuharski recept z največjo jezo, brez zanjo 
značilnega prijaznega tona. Pošteno so nam 
delali možgančki in koordinirali telesne gibe. 
Zadovoljni, polni vtisov, česa vsega si sposo-

ben »izbezati« iz sebe pod pravim mentorst-
vom, smo ob 19. uri zaključili delavnico in 
se iskreno zahvalili Maji, Alenki in Urški, ki 
so združile moči in nam omogočile, da smo 
okusili pravo gledališko šolo. Nekaj utrinkov 
je za vas ujela tudi Alenka Pahulje. 
                                                     Maruša Prelesnik

PREVENTIVNE 
AKTIVNOSTI V 

MESECU MARCU V 
ZDRAVSTVENEM 
DOMU RIBNICA

Marec- mesec boja proti raku- 
ozaveščanje o pravočasnem odkrivan-

ju raka na debelem črevesju in 
danki (stojnica in zdravstveno vzgo-

jni material programa SVIT v avli 
zdravstvenega doma)

Marec- prijave za delavnico 
»opuščam kajenje«

Sreda 3. marec od 16.30 do 17. ure 
– srečanje bivših udeležencev »šole 

zdravega življenjskega sloga in 
hujšanja«

Sreda 3. marec ob 18. uri - Uvodno 
srečanje »Šole zdravega življenjskega 

sloga in zdravega hujšanja«
Četrtek 11. marec- svetovni dan 

ledvic- »Kronična ledvična bolezen 
je pogosta,  ogrožujoča, vendar jo 

lahko zdravimo !« (merjenje krvnega 
tlaka, indeksa telesne mase in deleža 

maščob v telesu v čakalnici ambu-
lante tri od 8. do 9.30  ure)

Ponedeljek 15. marec ob 12. uri  – 
začetek delavnice telesne dejavnosti

Zdravstveni dom dr. .Janeza 
Oražma Ribnica

Anka Debeljak, dipl.m.s. 

“V naravi ni najti nič lepšega in 
popolnejšega od glasbe. Ona usmer-
ja človeka v globine njegove duše.” 

(Marij Kogoj)

Komorni zbor p. 
Stanislav Škrabec 

vabi vse,  ki radi prepevajo, da se 
udeležijo avdicije, ki bo 12.3.2010 

ob 18.00 v prostorih OŠ Sušje.

Društvo Joga v 
vsakdanjem življenju 
Ribnica vas vabi v poslovno stav-

bo 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 ener-
gije, zadovoljstva, zbranosti, har-

monije telesa in duha.

-  Sprostite, razgibajte in nasmejte  
se v soboto,  6. marca, ob 17. uri  
z nadaljevalno smejalno jogo za 
otroke in odrasle pod vodstvom 

Darinke Suljević. 
Prijavite se po telefonu: 041 316 

989 ali 041 397 789.
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Resnice in zmote o maščobah in holesterolu
I. del

KOTIČEK ZA ZDRAVJE   pripravila Andreja Pogorelc

Dr. Borut Štrukelj, profesor na Fakulteti za 
farmacijo, izvedenec pri Evropski agenciji 
za zdravila, je v Dnevniku 7. 11. 2009 izjavil: 
»Če proizvajalcem statinov, zdravil proti prev-
elikemu holesterolu, uspe vplivati na dok-
trino in znižati mejo dopustnega holesterola 
za 0,1 odstotka, s tem pridobijo nekaj mili-
jonov novih bolnikov. Enako velja za sladkor 
v krvi.« To pove marsikaj o koristnosti tako 
imenovanih zdravil proti holesterolu, kajne!? 
Poučimo se o maščobah in holesterolu, kajti 
sami lahko veliko prispevamo k zmanjšanju te 
novodobne civilizacijske »bolezni«. Maščobe 
se med seboj zelo razlikujejo, zato je dobro 
vedeti, katere in kako jih uporabljati, da 
zdravju ne škodujejo. Za peko, kuho, cvrtje 
so zaradi svoje kemijske strukture najbolj 
primerne nasičene (živalske) maščobe, , 
sestavljene so namreč iz trdnih enojnih vezi, 
ki pri visokih temperaturah ne razpadejo in 
ne nastajajo škodljivi peroksidi, ki delujejo 
kot zelo škodljivi prosti radikali. Vendar pa 
so te maščobe velik dejavnik tveganja za 
različne civilizacijske bolezni. Nenasičene 
(rastlinske) maščobe so neodporne na seg-
revanje in bolj nagnjene k oksidaciji, saj 
imajo v svoji sestavi zelo nestabilne vezi. 
Prava škoda za telo ne nastaja zaradi 

maščob kot takšnih, ampak zaradi oksidira-
nih maščob, ki poškodujejo celice, ker ust-
varijo precejšnjo količino prostih radikalov. 
Res je, da so nenasičene maščobe bolj 
fleksibilne in lahke, torej bolj prebavljive, in 
da z njimi ne vnašamo holesterola, so pa tudi 
bolj občutljive, ker prenesejo manj kuhanja 
(pečenja), saj ob tem laže oksidirajo. Med 
pregrevanjem nenasičenih maščobnih kislin 
nastajajo že omenjeni peroksidi, poleg tega 
pa tudi transmaščobne kisline s številnimi 
negativnimi učinki na zdravje. Že nekaj 
desetletij je precej enostranska vojna proti 
holesterolu pripravila del populacije, da se 
izogiba vsem maščobam živalskega izvora in 
da se raje odloča za nenasičene maščobe 
rastlinskega izvora tudi pri kuhanju. Medtem 
ko je pravilo, da se zmanjša vnos maščob 
živalskega izvora v prehrano pravilno, ker so 
težko prebavljive, je bila in je zamisel, da je 
treba te zamenjati z rastlinskimi olji, tudi za 
kuho, napaka. Nepopolne informacije indus-
trije o »prednostih« rastlinskih olj so pripel-
jale do nepravilne uporabe le-teh. Za vsako 
pregrevanje, predvsem peko in cvrtje, ko so 
temperature višje od 180 °C, vedno upora-
bljajte le ekstra deviška kokosova in palmova 
olja, ki so sestavljena skoraj izključno iz 

nasičenih maščob. Ta so namreč pri pregre-
vanju edina stabilna, kar pomeni, da se v njih 
pri visokih temperaturah ne začnejo tvoriti 
škodljive transmaščobe. Pri nakupu bodite 
pozorni, da so res hladno stisnjena, ne belje-
na in ne aromatizirana. Za kuho sta primerna 
dobro filtrirano oljčno ali sezamovo olje, ki 
sicer spadata v kategorijo nenasičenih MK. 
Filtrirana zato, ker delci nefiltriranega olja pri 
višjih temperaturah oksidirajo in tako post-
anejo strupeni za organizem. Zavedati pa 
so moramo, da s kuho kljub vsemu uničimo 
nekatere koristne spojine.

VEŽICE TUDI NA POLJANAH

Na Velikih Poljanah bodo končno dobili mrliške vežice, po vzoru 
tistih pri Sv. Gregorju. Občina Ribnica namerava na zemljišču, 
ki je v njeni lasti, zgraditi mrliško vežico s pripadajočimi 
parkirišči in infrastrukturo za pokopališče na Velikih Poljanah, 
in sicer ob cerkvi sv. Tomaža iz 14. stoletja z znamenito fresko 
Luksurije. Krajani bodo zadovoljni, če bo Občina v kratkem začela.

Vežica bo služila za obred poslednjega 
slovesa od pokojnikov iz Krajevne skup-
nosti Velike Poljane. Le-ta obsega pet vasi 
in zaselkov: Velike Poljane, Škrajnek, Ravne, 
Vrh pri Poljanah in Žukovo skupaj pa z 220 
prebivalci. Na leto v tej KS umre od 3 do 
5 ljudi. Sedaj pokojniki do pokopa ležijo v 
domači hiši.
Program obsega izgradnjo nove mrliške 
vežice z vsemi potrebnimi prostori: osred-
nji prostor za žalujoče svojce, funkcionalne 
prostore s čajno kuhinjo za ca. 10 oseb, 
dvonamenski prostor ter prostor za orodje, 
ki ju je v primeru potrebe možno preured-
iti v vežico, sanitarije, izvedbo parkirišč in 
širitev pokopališča. V sklopu objekta bo 
tudi poslovilna nadstrešnica z nadkritimi 
hodniki, kjer bo možno opraviti poslovilni 
obred in formirati pogrebno povorko za 
pokojnikom. Objekt bo smiselno navezan 

na pokopališče, tako da bo z njim tvoril 
zaključeno celoto. Uredila in asfaltirala se bo 
tudi sedaj še makadamska cesta.
Projekt izgradnje vežice je zajet tudi v 
občinskem proračunu 2010, zato se bo 
vežice začelo urejati v enem do dveh mes-
ecev, dokončane pa bodo drugo leto, pravi 
župan Jože Levstek.
Predsednik KS Velike Poljane Jože Marolt 
je orisal zgodovinski kontekst in željo kraja-
nov: »Edino ta župnija in krajevna skupnost 
v občini Ribnica nima vežice. O njih se 
govori že 15 do 20 let. Zakompliciralo se 
je z zemljišči in soglasji, zato se je projekt 
zavlekel za kar 10 let. Zadnjih 8 let pa je bil 
še problem z zagotovitvijo financ. Letos je v 
občinskem proračunu za pričetek gradnje 
vežic namenjenih 100.000 evrov. Krajani pa 
smo še vedno skeptični. Verjeli bomo, ko 
se bo končno začelo graditi. Predračunska 

vrednost projekta je 200.000 evrov. Prvotni 
predlog pa je bil zelo ‘težak’, in sicer kar 
450.000 evrov. Zdaj je torej več kot še 
enkrat cenejši.«

Tekst in foto Zdenka Mihelič

Staro poljansko šolo tudi čaka obnova.

Predsednik KS Jože Marolt in župan.

GOSPODINJE IN GURMANI,

KAKO SKUHATI 
NAJBOLJŠE 

TESTENINE IN 
RIŽOTE? 

Skozi male skrivnosti vas bo 
popeljal eden najbolj priznanih 

slovenskih kuharskih strokovnja-
kov, Peter Patajac. 

6-urni tečaj vam je na voljo 
10. marca, začetek ob 16. uri, 

na Gorenjski cesti 10 
(v stavbi R-kanala)

Cena tečaja: 60 EUR

Organizator: Logus plus d.o.o., 
kontaktna oseba: 

Elizabeta Pelc (041 761 117)

Omejeno število prijav!
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Miti o fitnesu
III. del

Piše Natan Hojč
ISSA Specialist in Performance Nutrition

veliko prispeva k temu, da je mit številka 
3 iz tega članka še vedno dokaj trdno 
zasidran pri splošni populaciji, ki ne išče 
dodatnih kvalitetnih informacij. Trditve in 
obljube, podobne naslovu tega odstav-
ka, seveda nimajo veliko zveze s prakso. 
Prirastek mišične mase je omejen z velikim 
številom faktorjev, ki jih bom podrobneje 
razložil v nadaljevanju, za zdaj samo toliko, 
da je NAJVEČJI MOŽNI prirastek mišične 
mase v OPTIMALNIH pogojih približno pol 
kg MESEČNO. Namenoma sem izpostavil 
ključne besede, ker gre za znanstveno dejst-

vo, povezano z možnostjo telesa, da sin-
tetizira nove telesne beljakovine, ki so poleg 
vode sestavni del čiste mišične mase. 

Telesna teža ni enako mišična masa
Pri razumevanju koncepta pridobivan-
ja mišične mase je najbolj pomembno 
razumevanje, iz česa je sestavljeno naše 
telo in kateri dejavniki vplivajo na povečanje 
ČISTE mišične mase. Ključno je torej, da 
ločimo med ČISTO mišično maso in telesno 
težo. Kot ste opazili, sem besedo »čisto« 
dvakrat napisal z velikimi črkami. Naše telo 
je (poenostavljeno za tole razlago) sestavlje-

no iz vode, kosti, notranjih organov, mišic in 
maščobe. Ko pridobivamo na telesni teži, gre 
v veliki večini primerov za povečanje količine 
maščobe in vode (voda je lahko spravljena v 
mišicah ali pod kožo). Ko vadimo v fitnesu, 
lahko na zelo enostaven način preverimo, 
če smo dejansko pridobili kaj mišične mase; 
če namreč ne povečujemo obremenitev, 
s katerimi izvajamo vaje in ne pridobivamo 
na moči, NISMO PRIDOBILI čiste mišične 
mase. Če smo povečali telesno težo, je to 
zgolj na račun zadrževanja dodatne vode 
in/ali povečanja odvečne maščobe. 

Namesto zaključka…
Iz drugega odstavka vam dol-
gujem še razlago dejavnikov, 
ki vplivajo na povečanje ČISTE 
mišične mase. Ključni so: 
- spol in starost (povezana z 
delovanjem hormonov); ženske 
zaradi nizke vsebnosti testostero-
na izjemno težko pridobijo novo 
mišično maso, enako pa velja tudi 
za moške, starejše od 35 let;
- vadba; za povečanje mišične 
mase potrebujemo točno 
specifičen in izjemno intenziven 

trening;
- prehrana; vkolikor v telo ne vnesemo dovolj 
kalorij in beljakovin (te tvorijo novo tkivo), ne 
moremo pridobiti nove mišične mase.

Pridobivanje mišične mase je torej izjemno 
težaven in kompleksen proces, za katerega 
se nekateri brez posebnega uspeha trudijo 
leta in leta. Poleg tega so mišice glavni 
porabnik kalorij v telesu kot tudi nosilec vseh 
motoričnih funkcij. Dejstvo je tudi, mišična 
masa s starostjo pada. Drugo vprašanje iz 
prvega odstavka tega članka bi torej moralo 
biti: »Kako naj ohranim mišično maso?4«

Fitnes te bo napihnil
V prvem delu serije mitov o fitnesu, smo 
najprej definirali besedo »fitnes«. Ugotovili 
smo, da fitnes zajema zelo splošno področje 
vadbe in prehrane ter tudi načina življenja. V 
drugem delu smo govorili o maščobah v 
prehrani, pričujoči pa se nanaša na vadbo. 

»Nočem dobiti preveč mišic«
Pri vsakodnevnem srečevanju (predvsem to 
velja za ženski del populacije) z različnimi 
vprašanji s področja fitnesa sta dva najbolj 
pogosta stavka, ki jih slišim:
»Jaz skoraj nič ne jem,« in pa »Nočem dobiti 
preveč mišic«. Prvi se seveda nanaša na 
osebe, ki v fitnes pridejo z namenom izgubiti 
odvečno maščobo, drugi pa se nanaša na 
mit, ki je posledica marketinškega pristopa, 
značilnega za prvo obdobje v razvoju fitnes 
industrije. Za to obdobje je bila značilna 
agresivna promocija vadbe in prehrane, 
povezane s fitnesom, preko mišičastih tek-
movalnih bodibilderjev (najbolj znan med 
njimi je bil Arnold Schwarzenegger iz filmov 
Conan in Terminator). Takrat je bila vloga 
treninga z obremenitvijo bistveno manj razis-
kana, kot je sedaj, tako da se je marketing 
v zadnjih 20 letih usmeril v veliko širšo 
populacijo, katere skupna točka je skrb za 
zdravje, dobro počutje in vitalnost.

V 4 tednih do 20 kg novih mišic
Agresivno oglaševanje vadbenih programov 
in prehranskih dodatkov na žalost še vedno 

Letošnja zima nas je res bogato obdarila 
s snegom. Da pa nas bo tako dolgo raz-
veseljeval, si pa tudi nismo mislili. Zato je 
vaški odbor za rekreacijo pohitel s pripravami 
na nočno sankanje: NA VAŠKI ŠTOR SMO 
PRIBILI PLAKAT, KI JE POZIVAL STARO 
IN MLADO, DA SE UDELEŽI ŠTANFANJA 

IN NOČNEGA 
SANKANJA! 
Vsak, ki da 
kaj nase in na 
svoje zdravje, 
je pomagal pri 
pripravi terena. 
Kraj prizorišča 
je bila dolina v 
Župn’ci. Male in 
velike nogice so 
se veselile, ko 
je bilo steptano 
veliko sankališče. 
Še nedavno 
» u d a r n i š k o 
štanfanje« nam 
ga je uspelo 
oživiti in do 
konca tedna je 

bila proga nared.
Prišel je težko pričakovani 22. januar, dan za 
nočni »šššššššc izza ovinka«. Na sankališču 
smo uredili razsvetljavo in muziko, obrobje 
sankališča pa še polepšali s prižganimi 
baklami. Ker je bila temperatura krepko 

pod lediščem, so naši iznajdljivi fantje 
poskrbeli tudi za ogrevanje. Pripeljali so 
dva lesena »šporheta«, ki sta pripomogla 
k še pristnejšemu vzdušju. Kaj pa lakota in 
žeja? Za vse je bilo poskrbljeno! Bonkarjevo 
terensko kuhinjo smo pripeljali kar na štart. 
Sankači so se krepčali s hot dogi in raznimi 
hladnimi in toplimi napitki, ki so jih nanesle 
vaške gospodinje.
Da je bilo sankanje težko pričakovano, nam 
potrjuje kar 62 spustov željnih udeležencev. 
Najmlajši sankač je imel 7 mesecev, 
najstarejši pa 65 let! Nekaj med njimi je bilo 
tako zagnanih, da so za to priložnost izde-
lali posebne prototipe in modele sank, ki 
so poželi veliko zanimanja in smeha, pa tudi 
kakšno manjšo nezgodo nekoliko starejših 
udeležencev.
To pa je bilo nekaj! Sankali smo se sede, 
stoje, leže, naprej, nazaj in se v poznih 
večernih urah zardelih lic in premraženih 
okončin vrnili v svoje prijetne, tople domove. 
Z nečim smo se pa vsi strinjali: TO BOMO 
PA ŠE PONOVILI!

M. Pertot in P. Šilc, foto: T. Čampa

NOČNO SANKANJE V 
SLATNIKU
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SMUČIŠČE DANE – DA ALI NE?

Priznam, nimam najljubšega letnega časa, vsak ima toliko lepih 
čarov, da enostavno najljubšega ne morem izbrati. Pozimi obožujem 
plešoče kristale, odblisk sonca na snegu, hojo po zasneženih pros-
transtvih gora in, ja, šk-šk po belini navzdol. Smučanje seveda. In 
potem kar naenkrat slišim, da imamo v domačih logih možnost 
šviganja po urejenem smučišču. Ja, presneto, kako da tega ne vemo?!

Zato, ker smučišče obratuje na črno, mi 
povedo. Občina ne izda obratovalnega 
dovoljenja. »Smučišče na željo mnogih 
obratuje že od 10. januarja letos. Vsak vik-
end in med prazniki, torej ko so prosti dnevi, 
mi pa se trudimo po najboljših močeh,« pri-
poveduje Miha Gornik iz Dan, eden izmed 
zagnanih na tem smučišču. 
Tri leta so bile slabe sezone, »zadnja, tako 
zasnežena, kot je sedaj, je bila pred štirimi 
leti. Takrat smo imeli celo nočno smučanje,« 
pravi Gornik. Vlečnice imajo narejene neod-
visne od elektrike, vse na nafto. »Kolikor nafte 
‘nafehtamo’, toliko časa vlečnice obratujejo. 
Sicer pa moram reči, da s prostovoljnimi 
prispevki prispevajo tudi sami smučarji, 
veliko pa gre iz naših lastnih žepov.« 
Za vikend pride tudi okoli 100 navdušencev 
iz naše Doline in z bližnje Kočevske. Tisto 
nedeljsko dopoldne, ko sem jih obiskala, 
je bilo oblačno, malo megleno in prav nič 
vabljivo, toda na smučišču je bilo že preko 
dvajset ljudi. In popoldne se jih je oglasilo 
še dvakrat toliko. 
Ljudje bi, oblast pa ne da. 
Že kar nekaj let si zagnani iz Dan skupaj 
s Smučarskim klubom Ribnica, smučišče 
spada namreč pod okrilje SK Ribnica, priza-
devajo, da bi dobili obratovalno dovoljenje. 
Lani spomladi so na Občino ponovno pisali 
in dali vlogo, a so jim odpisali, da Občina 
nima interesa za zamenjavo parcel (teh, ki so 
na smučišču, za zamenjavo parcel v dolini) 
in nima interesa za smučišče. Ljudje bi 
parcele na smučišču zamenjali za občinske 
njive nižje po dolini oz. vasi. »Dvakrat je 
bilo to obravnavano na gospodarskem 
odboru (GO) občine, katerega predsednik 
je občinski svetnik Janez Pucelj iz Dan. 
Na GO je bilo sklenjeno, da gre Občina v 
zamenjavo, a do izvedbe ni prišlo. Celo kljub 
večkratnim pozivom Puclja županu ni bilo 
nič narejenega. Nezadovoljni smo. Več kot 
polovica parcel na smučišču je že občinskih 
in rezerviranih za to dejavnost. To se je 
uredilo v času županovanja Jožeta Tanka. 
Takrat je bil kupljen tudi teptalec, ki je last 
občine Ribnica. Od takrat naprej pa se žal 
ni nič premaknilo. Če ni urejenega lastništva 
in dovoljenja, pa ni mogoče postaviti stalne 
žičnice, vsako leto jo je potrebno na novo 
postaviti in prositi za soglasja.« 
Smučišče je skupaj veliko 7 ha z možnostjo 
razširitve še za 7 ha. Zgornji del, prim-
eren za dobre smučarje, ima 300 metrov 

dolgo žičnico, spodnji pa 200 m. Spodnji je 
namenjen predvsem otrokom in je idealen 
tudi za učenje.
Teptalec oz. ratrak po domače uporabljajo 
za teptanje smučišča in 3 km tekaških prog 
v Danah, približno 5 km tekaških prog v 
Ribnici (od Mlake do Žlebiča čez Breški 
hrib); pa tudi za teptanje izteka skakalnice 
pri Sv. Frančišku. S teptalcem upravljata 
strojnika Lojz Zobec na smučišču in Nande 
Šilc, ki v glavnem skrbi za tekaške proge. 
Glavni akterji in zagnanci za delovanje edin-
ega smučišča v Ribnici, ki ga pa Občina žal 
(trenutno?) noče, so vaščani Dan in nekaj 
zagnanih iz Doline, med njimi neugnani 
tekač, že omenjeni Nande Šilc, ter vodja 
skakalcev in predsednik SK Ribnica Brane 
Kožar. 
Kaj pa pravijo ljudje, ki so 14. februarja 
uživali na smučanju? 
»Zelo radi smučamo tu.«
»Super je, dosti boljše kot v Izverju.« 
»Predvsem nam je všeč, ker sta dve vlečnici, 
večja smučarska površina, pa tudi otroci 
imajo spodaj lepo urejeno za smučat.« 
Mnenja naključnih so bila vse več kot pozitiv-
na, otroci navdušeni na smučeh in nekateri 
tudi na saneh. 
Včasih so bili tu tudi smučarski tečaji. »Učitelji 
športne vzgoje so nam rekli, da je tu idealno 
za učenje, dosti boljše in primernejše kot 
v Izverju, kamor se sedaj odpravi šola,« je 
povedal Gornik.
Nekako se ves čas razpravlja, da je potrebno 
za otroke kaj narediti. K novemu vrtcu se 
je pristopilo, kaj, ko bi jim omogočili še 
smučanje in igro, učenje, veselje na svežem 
zraku v domačem kraju? Ni to neprecen-
ljivo? Sicer pa mora biti pravica do igre in 
učenja zagotovljena vsakemu otroku. Za 
letošnje leto je z dovoljenji že prepozno. 
Toda ZDAJ je pravi čas za ukrepanje glede 
naslednje sezone. Pa so me občinski veljaki, 
ki sem jih vprašala o njihovem mnenju glede 
smučišča, pocukali za rokav, rekoč ‘ja, saj 
morda dobro zasnežene zime ne bo, kaj pa 
potem?’ Tudi za letošnje leto so meteorologi 
in strokovnjaki še jeseni napovedovali, da 
bo ta zima zelo slabo pokrita s snegom. In 
resnica? Tako debele snežne odeje nismo 
imeli že lep čas. Sicer pa se nobena taka 
stvar ne dela za eno leto. 

Tekst in foto: Zdenka Mihelič

Lojz Zobec

Miha Gornik
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Datum: SOBOTA, 13. 3. 
Kam: na MONTE COCO = KOK (1941 
m), Italija
Izhodišče in načrt: Ukovška dolina, gostišče 
pri Gamsu (1136 m) – Sedlo (1814 m) 
– Monte Coco (1941 m) – enako nazaj 
Zahtevnost poti: LAHKA pot, zimska tura.
Trajanje hoje:  6 ur.
Prijave in akontacija: Torek pred pohodom, 
to je 9. marca ob 18. uri, v pisarni PD 
Ribnica.
Potrebna oprema: Potrebna je primerna 
zimska 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).

MAREC 2010

REFLEKSNA 
MASAŽA STOPAL

I. del

Refleksna masaža stopal je ena izmed 
najstarejših tehnik naravnega zdravljenja, ki 
obravnava človeka celostno, tako na tele-
snem kot tudi na čustvenem in duhovnem 
nivoju. 
Njeni natančni začetki niso znani, nekateri 
trdijo, da segajo celo v leto 4000 pr. n. št., 
v isto obdobje, iz katerega izhaja tudi aku-
punktura, s katero temeljita na številnih ena-
kih načelih. Zagotovo pa se je uporabljala 
že v letu 2330 pr. n. št. v Egiptu, kot lepo 
prikazuje ohranjena stenska slika. 

Masažo stopal so v različnih oblikah 
uporabljale številne stare kulture od 
Egipta, Kitajske, Rusije, Japonske do 
severnoameriških Indijancev, ki so jo upora-
bljali kot del zdravilne prakse. Vendar se je 
le na Kitajskem razvila v masažno tehniko, 
imenovano refleksna masaža stopal, ki je del 
tradicionalne kitajske medicine. Vzhodna 
medicina temelji na prepričanju, da se po 
našem telesu pretaka energija, poti, po 
katerih teče, imenujemo meridiani. Kadar je 
pretok energije po telesu tekoč in neoviran, 
smo zdravi, kadar pa pride do neravnovesja 
v telesu in je pretok energije oviran, se to 
najpogosteje izrazi kot slabo počutje, ki 
lahko kasneje preraste v bolezen. Refleksna 
masaža stopal je ena izmed metod, s katero 
lahko tok energije spet vzpodbudimo in 
sprostimo nastale blokade v telesu s tem, 
da nežno pritiskamo na določene reflek-
sne točke na stopalu. Na vsakem stopalu 
imamo namreč okrog osemdeset refleksnih 
točk, ki so povezane s točno določenimi 
organi v telesu. Tako je npr. točka na vrhu 
palca povezana z glavo in možgani. Če 
je določena točka na stopalu ob dotiku 
občutljiva ali boleča, nam to sporoča, da se 
s tem delom telesa nekaj dogaja. Dostikrat 
okoli take točke začutimo drobna zrnca, 
to naj bi bile nakopičene odpadne snovi v 
obliki kristalčkov kalcija ali sečne kisline. 
Takrat lahko s stimulacijo te točke odpadne 
snovi razgradimo in spodbudimo tok ener-
gije, da spet neovirano steče. Telo se tako 
čisti in razstruplja, izboljšuje se prekrvavitev 
organov oz. krvi in limfe.

Sandra Pucelj (031/218 550)
www.mudra.si

DOBER OBET PRED 
DRŽAVNIMI PRVENSTVI

Na mitingu je nastopilo preko 450 plaval-
cev iz Avstrije, Češke, Slovaške, Poljske, 
Nemčije, Litve, Madžarske in Slovenije. 
Ribničani so na mitingu, ki je služil kot 
generalka pred državnimi prvenstvi, nasto-
pili v postavi Chad Andoljšek, Jošt in Anže 
Pavlin, Robi Lovšin, Matej Padar, Tim Zobec, 
Jan Zajc, Jan Mate, Nik Obranovič, Lucija 
Kous, Maja Guduraš, Veronika Oražem, 
Zala Žagar in Maša Knapič. Tekmovanje je 
bilo oblikovano na način, da se finala na 100 
m mešano udeleži po 5 plavalcev iz vsake 
starostne kategorije, ki so zbrali največje 
število točk v 100-metrskih razdaljah vseh 
štirih stilov (delfin, hrbtno, prsno in pro-

sto). To pomeni, da je zmagovalec resnično 
najboljši plavalec. 
Najuspešnejši ribniški plavalec je bil na 
mitingu Chad Andoljšek, ki je zmagal v 
kategoriji dečkov letnika 1997 in je poleg 
skupne zmage vknjižil še dve zmagi, na 
100 m hrbtno in prosto. Odlično je nastopil 
tudi Robi Lovšin, saj je bil najuspešnejši 
po beri medalj. Poleg 2. mesta v skupnem 
seštevku dečkov letnika 1999 je usvojil še 
tri odličja. Le malo do finalnih nastopov je 
zmanjkalo Joštu Pavlinu, ki je osvojil dve 
medalji, Luciji Kous, ki je osvojila eno, ter 
Maji Guduraš. Tudi ostali plavalci so vses-
kozi izboljševali osebne rekorde ter pokazali 

dobro pripravljen-
ost pred državnimi 
prvenstvi, ki bodo 
v februarju. Trener 
Miha Koren je tako 
zelo zadovoljen 
in optimistično 
pričakuje nastope na 
najpomembnejšem 
tekmovanju zimske-
ga dela sezone.
  
Športni pozdrav! PK 
Inles Ribnica
foto: B. KnapičRIBNIŠKA EKIPA V LINZ-U 2010

23. 1. in 24. 1. letos so se ribniški plavalci udeležili močnega 
mednarodnega plavalnega mitinga 20. pokal Mc’Donalds Linz 
2010. 

Datum: SOBOTA,  27. 3. 
Kam: na 17. tradicionalni pohod v JELE-
NOV ŽLEB (980 m) ob 67. obletnici bitke v 
Jelenovem žlebu
Zborno mesto: ob 7. 30 v Rakitnici (pri 
nakladališču lesa).
Zahtevnost: LAHKA pot, zimske razmere.
Trajanje hoje:  6 ur.
Načrt pohoda: Pohod bo potekal po Rudeževi 
poti oz. po Poti pomnjenja in spominov iz Rakit-
nice po grebenu Velike gore, ki z ene strani 
oklepa Ribniško dolino, mimo Črnega vrha 
in gozdarske koče Korita do Brezna v Jele-
novem žlebu ter do Jelenovega Žleba (980 m). 
Povratek bo potekal po isti poti z možnostjo vari-
ante preko Turna (1254 m) in Rezinskega vrha 
(1235 m), po razglednem obronku gozda (po 
Ribniški planinski poti). Povratek v dolino bo od 
Brezna ob primernih razmerah morebiti tudi z 
avtobusom.
Potrebna oprema: Primerna planinska obutev in 
obleka, pohodne palice, varen korak in evidenčni 
kartonček o številu pohodov v Jelenov Žleb.
Vodja pohoda: Gregor Češarek 
(informacije: 031/ 538 005).

Zdenka Mihelič



svoji mladosti (letnik 1997) med člani s ska-
kalnimi smučmi osvojil odlično drugo mesto. 
Pridati je še, da je Bartol, ki skoke trenira od 
svojega četrtega leta, od oktobra lani tudi 
državni prvak med dečki do 13 let. 
Gledalci in skakalci so se lahko ob vznožju 
skakalnice okrepčali z jedačo in pijačo, za kar 
sta v prvi vrsti poskrbela Branko Ruparčič in 
Janko Gorše. Obiskovalci in tekmovalci pa so 
se lahko ogreli tudi v ogrevanem vojaškem 
šotoru. 
Poleg poizkusne serije in v dveh serijah za 
tekmo, so se lahko najpogumnejši tekmovalci 
pomerili tudi v prav posebni seriji, seriji za 
najdaljši skok. Zmagovalca te je čakala prav 
posebna, najdaljša nagrada. Primož Kožar, 
ki je že v poizkusni seriji s skokom preko 
40 metrov napovedal, da bomo spremljali 
tekmo, ki bo postregla z lepimi daljavami, je 
tudi v seriji za najdaljši skok dokazal, da ni 
bil zgolj po naključju že pred vrati mladinske 
reprezentance. Kožar je v svojem zadnjem 
nedeljskem skoku, ki je bil že pod reflektorji, 
pristal pri 43 metrih. Za najdaljši skok je dobil 
prav posebno najdaljšo nagrado - dvometrsko 
salamo. S tem skokom pa se je letos tudi 
najbolj približal rekordu skakalnice iz leta 
1999, ki ga drži Goran Janus, ki je pred 11 leti 
pristal pri 45-tih metrih. 
Organizatorji, z vodjo prireditve Brankom 
Kožarjem ter vodjo tekmovanja Poldetom 
Lovšinom, so se zares potrudili, saj je bil 
dogodek izveden na zelo visokem, lahko 
rečem, že celo profesionalnem nivoju. Preko 
20 ljubiteljev smučarskih skokov iz Ribniške 
doline bi zelo težko organiziralo tekmo v 
takem merilu brez ljudi, ki so jim pomagali pri 
pripravi skakalnice, pri samem tekmovanju, 
in vseh sponzorjev oz. donatorjev ter ostalih 
podpornikov in ljubiteljev smučarskih skokov. 
Še posebej lahko tu pohvalimo generalnega 
sponzorja Inotherm. Pohvaliti pa je potreba 
tudi gasilce iz PGD Bukovica, ki so uspešno 
pomagali organizatorjem, predvsem pri usmer-
janju prometa. Upamo, da se bo dogodek, ki 
se je tudi lepo vklopil v slovenski kulturni 
praznik naslednjega dne, v naslednjih letih 
še ponovil. Morda pa komu od tekmovalcev 
naslednje leto uspe podreti dosedanji rekord, 
ki počasi že dobiva brado? Ta izziv bo morda 
privabil še več tekmovalcev pa tudi gledal-
cev pod skalnico Sv. Frančiška v 
Sajevcu naj ne bi primanjkovalo. 
Temu dodamo tudi željo, da bi ta 
največji zimski športni dogodek v 
Ribniški dolini znala ustrezno pod-
preti tudi Občina Ribnica, kot ga je 
že znala: na zadnji tekmi, leta 2006, 
je bila Občina Ribnica generalni 
sponzor, letos pa je žal ni bilo med 
sponzorji.

Kristjan Kozina, 
foto skakalcev Aleksander Kozina
foto mladih junakov in skakalnice A. 
Pahulje

Smučarski klub Ribnica, Sekcija 
za smučarske skoke je 7. februar-
ja, po štiriletnem premoru zaradi 
neugodnih vremenskih razmer, 
ponovno priredil tekmovanje v 
smučarskih skokih na skakal-
nici pri sv. Frančišku v Sajevcu.

Skakalnico, katere korenine segajo v leto 
1957, ko je bila zgrajena po načrtih legend-
arnega  konstruktorja Stanka Bloudka, so 
marljivi organizatorji letos pripravili že kmalu 
po novem letu. Od takrat je bilo na skakalnici 
možno tudi trenirati. Od 1. februarja pa je bilo  
možno trening opraviti tudi v večernih urah, 
saj so skakalnico tudi osvetlili.    
Tekmovalci, ki jih je bilo letos na startu 49, 
so bili razdeljeni v 7 različnih kategorij. 
Najstarejši - najbolj izkušeni, so se pogna-
li z velike skakalnice s kritično točko pri 
40 metrih, mlajši pa z manjše skakalnice, s 
kritično točko pri 15 metrih. Skakalci so bili 
razporejeni glede na smuči, saj so lahko izbi-
rali med alpskimi ali pa skakalnimi smučmi. 
Tekmovalci, ki so prišli iz Ribnice in okoliških 
vasi, Sodražice, Loškega Potoka, Črnomlja, 
Ljubljane, Logatca, Lukovice in Kočevja, so se 
štiristotim obiskovalcem predstavili z najmanj 
po tremi skoki. Sodniki Miran Lavrič, Janko 
Gregorič in Ivan Knavs pa so poskrbeli, da so 
se morali tekmovalci letos poleg same dolžine 
osredotočiti tudi na svoj slog. Daljave skokov 
so organizatorji preračunali v točke, tem pa 
prišteli ocene sodnikov, in tako dobili skupni 
točkovni zbir.  
Na mali skakalnici so si tiste nedelje zmago 
priskakali: Jan Mohar (Loški Potok) v kategori-
ji dečkov do 13 let, med mladinci z alpskimi 
smučmi pa je bil najboljši Simon Potočnik 
(Jurjevica). Med tremi dekleti, ki so se letos 
spustile po skakalnici, je bila najdaljša Petra 
Gorše (SK Ribnica).
Na veliki skakalnici pa so slavili: Pavel Kos 
(SSK Ilirija) med  mladinci s skakalnimi 
smučmi. Med člani z alpskimi smučmi je bil 
najdaljši Jos Kozina (SK Ribnica). Primož 
Kožar (SK Ribnica) pa je zmagal v kategoriji 
članov s skakalnimi smučmi. Posebna sku-
pinica so bili  možje, starejši od 35 let (vet-
erani). V njihovi kategoriji je slavil Gorazd Šilc 
(SK Ribnica). Med vsemi tekmovalci pa velja 
omeniti Tilna Bartola (SSK Ilirija), ki je kljub 

TEKMA V SMUČARSKIH SKOKIH 
PRI SVETEM FRANČIŠKU

Tik pred padcem.

Skok na skakalnih smučeh.

Mladi junaki sajovške tekme.



NISO PREGNALI 
ZIME, SO PA 
PRIPELJALI 

SONCE
Domača pustna 

maškarijada privabila 
500 šem in 28 skupin

Prisegam na kontinuiteto, toda tale letošnji pust, 
kot da se mu je prileglo, da ga ni bilo od 
leta 2007. Razpršila so se ugibanja o tem, kaj 
hočemo, in dobili smo to, kar so mnogi želeli: 
da se pokažejo in da lahko kje poveseljačijo. 
Obiskovalci so spet pohiteli na ulice in to večina 
naših, kot so bile domače tudi pustne skupine, ki 
so se po trgu spustile na svečnico, 13. februarja. 
Sprašujem se, ali naj sploh objokujemo etnograf-
ski sprevod, ki v Ribnici ni povsem zaživel, čeprav 
so ga nekdaj krojile maske iz vse Slovenije in 
se jih je zbralo preko 1000. A vsako leto so 
prišli korenti, pa laufarji in ostale znane šeme, 
zdaj pa se je domišljija lahko brusila le v glavah 
ribniških ljudi. Pol manjši sprevod, toda 500 
šem je hudimano velika številka za našo Ribnico 
– prišle so tudi iz Kočevja, Kostela, Velikih Lašč, 
Prezida in Vira pri Domžalah, vsega skupaj 28 
skupin, ki so se res potrudile. Povsem so nas 
presenetili Zdomarji, ki so se spravili na dva voza 
in uprizorili prevoz bale ob kmečki poroki. »Na 
vuz so špampet, skrino, kopjarte, antule, burkle, 
frmetin in še vsga naluožl’, pa kamr je blu trajba, 
so krenil’. Še muskontarje so zaprosil’ dab’ kšno 
vižo od n´h dobil’. Na soboto pa so mat fjertah 
dol dal pa ruto nepraj zavezal, ata pa tabul klabuk 
na glavo djal. Pa so us´skp u farovž krenil, umajs 
pa kašnga štjefana spil. De pa vi vse tu njab poz-
abil, smo prjatl´glasbe, Zdumarji iz Sušja, taku 
napravlen pred vas krenil!«

Kakšne zgodbe so predstavljali ostali? 
Ribniški pihalni orkester je pred časom prejel 
ekskluzivno vabilo z Dubaja, da se kot protokolar-
ni orkester udeleži preimenovanja najvišje, 818 
m visoke stavbe na svetu. Nadležne vesele ose 
so se izgubile tako v prostoru kot času. Trenutno 
so se znašle v Ribnici in načrtujejo, da bodo 
s svojim strupom pokončale še zadnje viruse. 

Beneške maske iz Goriče vasi so predstavljale 
ljudi, ki so nekdaj pod maskami skrivali pravo 
razvratnost in marsikatera zlobna spletka je prišla 
izpod njihovih rok.  Skupina iz Hrovače je pred-
stavljala štiri bogate turške sultane, ki so menda 
že podpisali pogodbo o nakupu stanovanj v 
eminentni soseski Zlata ribica. Odločili so se, da 
si vsak kupi svoj lastni blok – 7 žena in številni 
otroci zahtevajo veliko prostora. Iz zanesljivih 
virov blizu župana so izvedeli, da so sultani svoje 
otroke že vpisali v ribniški vrtec, zato so s projek-
tom vrtca tako pohiteli. Menda so kot znak dobre 
volje občini že nakazali milijon evrov, ki bodo 
šli v obnovo centra Ideal. VETD Hrovača se je 
predstavila z arbitražnim postopkom. Spor med 
Hrvaško in Slovenijo je prišel rešit sam jugo-
slovanski ata, maršal Josip Broz Tito s soprogo 
Jovanko - tako se nam v prihodnosti lahko spet 
obeta vnovična združitev Jugoslavije brez meja.
Enota iz Lipovca je oživljala Slovenske železnice 
- krene, gre, se pelje po tirih, zmanjka sape, 
energije, mrzla piha, Vlačič in Križanič dasta 
enoti finančno injekcijo in okrepita trenutno 
podhranjenost. 
Finančno injekcijo je pustu dala Občina, izvedba 
je bila v rokah Pustnega društva Goriča vas, VED 
Hrovača je pred Miklovo hišo nudil jedačo in 
pijačo, sončno vreme pa je dal kar Bog sam. 

Tekst in foto Alenka Pahulje

PUSTNO DRUŠTVO GORIČA VAS se pri 
izvedbi pustnega karnevala v Ribnici,13.
februarja, zahvaljuje Občini Ribnica, vsem 
sodelujočim skupinam in maskam,
ki so bile odlične, vsem donatorjem, obiskoval-
cem sprevoda pustnih mask in
vsem, ki ste pri projektu kakorkoli sodelovali. 
HVALA!




