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Simfoniki odlični na prvem samostojnem koncertu

Simfonični orkester Glasbene 
šole Ribnica je 12. marca v 
Športnem centru pripravil večer 
za glasbene sladokusce in doka-
zal, da je bila ideja o ustano-
vitvi leta 2006 več kot na mestu. 

Simfonični orkester združuje vse instrumente, 
pa tudi zdajšnje in bivše učence ribniške 
glasbene šole ter profesorje. Tako zdaj v GŠ 
Ribnica deluje 14 komornih zasedb in trije 
orkestri: pihalni, godalni in simfonični. Dela 
za koncert je bilo veliko, prvič pa so izpel-
jali tudi skupne priprave, in sicer v Veržeju, 
vikend pred koncertom. Intenzivne vaje so 
še bolj povezale člane, prav tako pa so 
skladbe s tem še lepše zaživele. Niso bili zelo 
zadovoljni samo poslušalci, temveč tudi sami 
nastopajoči skupaj z ravnateljem, ki je po 
koncertu kar žarel: »Veseli smo, da je koncert 
tako lepo uspel. Tak koncert nameravamo 
pripraviti tradicionalno enkrat letno.« Program 
je bil zahteven, najrajši pa so po ravnateljevih 
besedah zaigrali Tico-Tico, pa čeprav je to 
precej tehnično zahtevna skladba. Kot solisti 
večera so se predstavili klarinetist, tukajšnji 
profesor Vanjo Tomc ter violončelistki, profe-
sorica Danica Kavrakova Žganjar in učenka 
10. letnika Ana Pucelj. Tomc je skupaj s 
simfoniki mojstrsko izvedel Adamičevo Suito 
za klarinet in jo posvetil spominu na svojega 

pokojnega profesorja, Gunzku. Predstavili so 
se nam pevci zbora GŠ Ribnica, ki so se v 
namen tokratnega koncerta pod vodstvom 
Majde Kokošinek prvič zbrali in zapeli Dan 
ljubezni. Druga zasedba, Jazz–rock ansambel 
profesorjev GŠ Ribnica, pa je prvič nasto-
pila lani na koncertu ob praznovanju 45. 
obletnice GŠ Ribnica. Navdušili so oboji, 
prvi z mladostno igrivostjo, drugi z radoživo 
profesionalnostjo. Jazz-rock ansambel sestav-
ljajo naslednji profesorji: Vanjo Tomc in Tjaša 

Perigoj – saksofon, Daniel Savnik in Matjaž 
Jevšnikar – trobenta, Andrej Sraka – pozavna, 
Aleksander Oražem – klaviature, Daniel Eyer 
– električna kitara, Maksim Bogdanov – bas 
kitara in na bobnih Gašper Gradišek.
Načrti GŠ pa segajo še na druga področja, 
ne samo strogo glasbena. V roku dveh let 
želijo postati najmodernejša glasbena šola 
v Sloveniji in širše. V ta namen se bodo 
tehnično opremili. »Učilnico za nauk o glasbi 
imamo že eno leto opremljeno z digitalnimi 
projektorji, računalniki. S pomočjo sponzo-

rjev in ministrstva smo 
dobili 11 PC-jev, kupili dva 
sposobna fotoaparata, 
naredili smo brezžično 
omrežje po celi šoli. Letos 
bomo multimedijsko opre-
mili osrednjo dvorano z 
mikrofoni, mešalno mizo, 
drugo leto pa se povezali 
še s kakšno tujo šolo, 
ter preko video - konfer-
ence pripravili skupne 
seminarje, skupne kon-
certe.« Edinstven pa bo 
tudi njihov spletni portal, 
vstop vanj bo vstop preko 
spletne strani www.gs-rib-
nica.si. Namenjen bo vsem 
učencem od predšolske 
vzgoje do instrumentov. 

Posamezni učenec bo imel dostop do vsebin 
svojega instrumenta in nauka o glasbi. Lahko 
bodo poslušali skladbe, ki se jih bodo učili, 
zaigrali jih bodo profesorji ribniške GŠ, pro-
gram pa bo omogočal tudi melodične vaje, 
integriran bo uglaševalec, metronom, pro-
gram za uravnavanje tempa, intonacijo. Tudi 
za pevce bo dobro poskrbljeno. Programe 
bodo stalno nadgrajevali, zvoke obogatili. 
Idejni oče projekta je ravnatelj Matjaž 
Jevšnikar, ki je seveda ključen tudi pri izvedbi, 

za tehnično izvedbo pa je odgovoren Daniel 
Eyer, profesor kitare (po rodu Švicar, poročen 
s Slovenko); programer pa je Danielov brat 
Leander Eyer, ki se v Švici ukvarja s pro-
gramerstvom in mu je ta projekt velik izziv. 
Prednost programa bo tudi ta, da bodo na 
primer pri nauku o glasbi učencem lahko 
pomagali tudi starši. Program jih bo vodil 
skozi vaje, pokazal napake, odstopanje od 
ritma itd. Možen pa bo tudi obraten postopek, 
učenec bo preko mikrofona npr. zapel inter-
vale in program mu bo zopet pokazal, kako 
uspešno napreduje njegovo delo. Za GŠ 
Ribnica, ki ima oddelke v Ribnici, Sodražici, 
Loškem Potoku in v Velikih Laščah ter skupaj 
združuje 358 učencev (304 na instrumentih, 
ostalo pevci), bo tehnična opremljenost in 
tak portal zagotovo velika pridobitev. Dela je 
ogromno, a njihov trud se bo najbolj zrcalil v 
učencih. Portal naj bi zaživel s 1. septembrom, 
to je z novim šolskim letom. Po oddelkih bodo 
pripravili tudi izobraževanja za starše, učenci 
pa se bodo s programi seznanili v prvih urah 
pouka. V bližnji prihodnosti bodo prešli tudi 
na kompletno digitalno vodenje šolske admin-
istracije in komunikacije. S 1. septembrom pa 
naj bi zaživela, kot imajo obljubljeno, tolkalna 
učilnica v Rokodelskem centru, ki bo zvočno 
primerno izolirana. 
Pa novosti še ni konec. Drugo šolsko leto bo 
po predmetniku zaživel tudi pevski zbor, ki ga 
do sedaj ni bilo. Načrtujejo njegovo redno 
delovanje pod vodstvom Kokošinkove. V 
zboru naj bi bili učenci iz neorkestralnih instru-
mentov, seveda če bodo želeli. »Vidimo, kako 
otroci čisto drugače zaživijo, ko igrajo skupaj 
v komornih zasedbah in orkestrih. Zares, to 
jim da neverjeten elan za igranje in vadenje. 
Tako nameravamo v prihodnosti postaviti tudi 
kitarski in harmonikarski orkester,« je zaključil 
ravnatelj Jevšnikar, ki je na tej funkciji od 1. 
9. 2007.
                         Tekst in foto: Zdenka Mihelič

Na koncertu ribniških simfonikov se je prvič predstavil tudi zbor Glasbene šole Ribnica

Jazz-rock ansambel sestavljajo profesorji glasbe
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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: 

29. april  2010

Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list št. 
89/98) sodi glasilo Rešeto med proizvode, za katere se 

obračunava DDV po stopnji 8,5%.
V primeru objave istih oglasov v drugih tiskovinah si 

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

tiskarskega škrata v našem glasilu.

Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 

15. aprila 2010
Članki v časopisu niso uradno 

mnenje Občine Ribnica.

Fotografija na naslovnici (hrani Muzej Miklova hiša):
Beli salon.

Čas nastanka fotografije je obdobje 20. stoletja, 
od začetka do 1935. Negativ na steklu.
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 O geografski označbi                        28
 Vrniti trgu dušo 29

BRALCI PIŠEJO 32

PO DOLINI
 Srebrni znak CZ Cvetu Marinšku                    34
 
ŠPORTNI UTRINKI 36

Območno združenje Rdečega križa  Ribnica v sodelovan-
ju z Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana 

organizira KRVODAJALSKO AKCIJO, 

ki bo 12. in 13. aprila 2010 v dvorani Športnega centra 
Ribnica, med 7.  in 13. uro.

Vabimo vse redne krvodajalke in krvodajalce v starosti 
od 18. do 65. leta, in vse tiste, ki se boste odločili za 
to plemenito in humano dejanje prvič, da se te akcije 
udeležite.
S seboj obvezno prinesite veljaven osebni dokument s 
fotografijo !

DAJEM KRI - REŠUJEM ŽIVLJENJA. 

10 let Društva mažoret in plesalcev Ribnica  

DRUŠTVO MAŽORET IN PLESALCEV RIBNICA VAS VABI NA 
PLESNO-MAŽORETNO  PRIREDITEV
OB 10-LETNICI DELOVANJA.

V SOBOTO, 24. APRILA, OB 18h, V ŠPORTNEM 
CENTRU RIBNICA

Gosti: Tamburaška skupina Dupljak
           Mažorete Kud Godba Kočevje

RIBN’ČANJE V BRUSLJU NEKOČ IN 
DANES
 
Društvo katoliške mladine Ribnica vabi na predstavitev 
delovanja Ribničanov v Bruslju in vloge tamkajšnjega 
Slovenskega pastoralnega centra, v petek, 9. 4. 2010, ob 
20h v zgornji dvorani ribniškega župnišča.
Julija 2009 se je skupina mladih iz naše župnije 
udeležila delovne akcije v Slovenskem pastoralnem cen-
tru (SPC) v Bruslju. Porodila se jim je ideja, da bi delo 
naših rojakov predstavili tudi vam. 
V prestolnici Evrope so namreč pustili sledi tudi 
duhovniki iz naših krajev, in sicer g. Karel Kozina, g. 
Anton Ilc in msgr. Janez Pucelj, ki tam deluje še danes.
 
Lepo vabljeni prav VSI – starejši in mlajši, tisti, ki ste 
o tem že karkoli slišali, in tudi tisti, ki niste, pa bi si to 
želeli.

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA RIBNICA 
VABI otroke, stare od 6 do 14 let, na velikonočno  
USTVARJALNO  DELAVNICO,  ki bo  v petek,  
2. 4., s pričetkom ob 17. uri, v prostorih RK v Goriči 
vasi 11a, v zgradbi Javno komunalnega podjetja 
Komunala Ribnica.
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PETROL ŠE VEDNO V FAZI 
POGAJANJA Z ODJEMALCI
Služite, a realno, so povedali v odboru za ogrevanje in ne pristajajo 
na visoko fiksno ceno

Zemeljski posegi naj bi bili pri gradnji daljinske-
ga sistema za ogrevanje na biomaso minimalni, saj se bo 
vzpostavljalo nove vode in se izogibalo starim zaradi tuje-
ga lastništva, gradnja pa je predvidena v poletnih mesecih.

Dve zadevi sta zmotili odbor za ogrevanje, 
ki so ga ustanovili na Knafljevem trgu (KT): 
zdi se jim, da je ponudba za ogrevanje na 
biomaso, ki jo daje Petrol, najdražja med 
primerljivimi občinami, ker je neprimerno 
razmerje med variabil-
nim in fiksnim delom 
cene – investicija bi 
se pokrila za 3 x nižjo 
ceno, domnevajo v 
odboru. »Fiksni del je 
prenapihnjen tudi do 
50 odstotkov, ker se 
ravno pri tako visoko 
nastavljeni ceni res 
služi denar.« Potem pa 
je na spisku problemov 
še ta, da sta poslovni 
in stanovanjski odjem 
izenačena in skupek 
obeh je primoral 
odbor v odločitev, da 
v projekt ne bo šel, 
ker Petrolove ideje 
ne bo mogel ‘prodati 
ljudem’, saj bi imeli 
v najboljšem prim-
eru 20-odstotkov 
cenejše ogrevanje, 
pri čemer ga že zdaj 
preplačujejo za 15 %. 
Podjetje Biomasa, ki 
je zdaj stopilo v konzorcij s Petrolom kot 
podjetje Ekoena d.o.o., je pred dvema leto-
ma dejalo, da je sistem na Knafljevem trgu 
tako predimenzioniran, da bi s porabljeno 
energijo lahko ogrevali 40 % večjo površino, 
a v Petrolovih izračunih tega dosedanjega 
preplačevanja ni zaznati. Predstavniki odbo-
ra KT domnevajo, da bosta na porabnikih 
Petrol in Občina precej zaslužila oziroma 
trdijo, da bi se cena lahko spravila na bolj 
realno raven. Prav fiksni del bo zdaj stvar 
pogajanja, saj drugače porabniki ne bodo 
mogli nikoli prihraniti dovolj energije, da bi 
se lahko ceneje greli. Petrol je sicer upal, 
da bo vlogo za gradbeno dovoljenje oddal 
že 19. marca, a se mu zamisel ni izšla in 
zdaj upa na zadnje dni v marcu ali prve dni 
aprila. Ne glede na to, da so predstavniki 
poudarjali, da je njihov sistem rentabilen že, 
če priključi zgolj občinske stavbe, je jasno, 
da bo dobiček prihajal le, če bo imel čim 
več odjemalcev. Prijateljev in Knafljev trg, 
ki predstavljata največjo sosesko, ki bi se 
lahko priključila, še nihata oz. sta se post-
avila v položaj pogajalcev, ne zgolj plačnikov 
stroškov novega sistema. Na svojo stran sta 

privabila še upravljavca SPL d.d., ki ima bolj 
razvejano mrežo strokovnjakov in svetoval-
cev, sicer pa se obe strani zelo intenzivno 
pogajata. Velik del časa je bil že zamujen, 
saj je Petrol s pogajanji začel šele dobra dva 

meseca prej, ni naprav-
il posebne raziskave 
trga oz. se je oprl na 
podatke družbe IBM 
iz Ljubljane, ki je nare-
dila študijo ogrevanja 
ter na podatke, ki sta 
mu jih dala Občina in 
Komunala. A Knafljev 
trg je že dve leti v sporu 
s Komunalo prav zara-
di domnevno netrans-
parentnih podatkov 
za ogrevanje. Direktor 
Petrolovega sektorja 
za energetiko, Janez 
Grošelj, trdi, da so se 
pri določanju fiksne 
cene strogo držali ure-
dbe o oblikovanju cen, 
a jo je moč v dogov-
oru z občinskim sve-
tom spremeniti. Tarifni 
sistem še ni sprejet 
niti ne objavljen, je pa 
res, da so v startu dali 
isto ceno za stanovan-

jski in poslovni del, ker je v Ribnici zelo 
malo poslovnega dela (20 %). Tudi to se 
lahko dogovorno spremeni, je dejal Grošelj. 
Priznal je, da so zaradi natrpanega termi-
nskega plana dokaj pozno začeli pogovore 
z odjemalci, hkrati pa so se ravnali po raz-
pisu, saj želijo pridobiti 30 %  nepovratnih 
evropskih sredstev. Kljub temu, da cena 
zdaj še ni dorečena, je jasno, da bodo vsi 
lokalni sistemi v naslednjih letih primorani 
presedlati na drug način ogrevanja, ker kuri-
lno olje ne bo več rentabilno. Stroški sanacij 
takih kotlovnic bodo tako visoki, da bo vsak 
prisiljen razmišljati o alternativnih rešitvah 
- in biomasa je med njimi. »V Ribnici se bo 
tako do 1. oktobra letos vzpostavil moderen 
sistem za 21. stoletje, kjer se bo maksimalno 
ohranjalo tudi naravo.«
Največji strošek bo gradnja sistema, ta pa 
se ne bo širil izven območja ekonomske 
cene. Je pa res, da v primeru, da se npr.
Knafljev trg ne priključi na sistem, ne bodo 
trpeli ostali porabniki,  kot je Gramiz, je dejal 
Grošelj. Slednji se ne boji, da bi biomase 
kdaj zmanjkalo, čeprav jo Slovenci na veliko 
izvažajo v tujino, predvsem Italijo, saj se bo 

pri nas kurilo na lesne sekance, ki jih bo 
dostavljal Lesoj, kotlovnica pa se je zato, da 
ne bi sekala železniške proge, iz prvotne 
lokacije za Mabolesom, preselila na Inles. 
Sistem je nastavljen na dobo 25 let, najvišja 
donosnost pa bi lahko znašala 8 odstotkov 
– če Petrol ne bo uspel dobiti evropskega 
denarja, pa še manjša, je dejal direktor sek-
torja ter zavrnil komentarje nekaterih, da se 
da s takim sistemom krepko zaslužiti. 

Tekst in foto Alenka PahuljE

Janez Grošelj, direktor sektorja za ener-
getiko na Petrolu

Občina Ribnica zaključila 
dodelitev sredstev po 
javnem razpisu za turizem
Občina Ribnica je konec januarja v Rešetu obja-
vila Javni razpis za sofinanciranje programov na 
področju turizma v občini Ribnica v letu 2010.
Vlagatelji so prijave na javni razpis zelo dobro 
pripravili, prispelo je 10 vlog, kar nekaj več 
kot v preteklih dveh letih. Vse vloge so bile 
uvrščene v nadaljnji postopek. Komisija jih 
je ocenila v skladu s postavljenimi kriteriji in 
merili za ocenjevanje, ki so bili objavljeni že 
v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ugotov-
ljenega skupnega števila točk, ki je bil 1907 
točk, je komisija določila tudi vrednost točke, 
in sicer je razdelila višino razpisanih sredstev 
(15.000 EUR) med celotno skupno število točk. 
Vrednost posamezne točke je tako znašala 
7,87 EUR. Na podlagi vrednosti ene točke je 
komisija pripravila tudi predlog za razdelitev raz-
pisanih sredstev ter dodelitev sredstev na posa-
mezno vlogo. Tako so vsi vlagatelji, ki so vložili 
vloge, dobili odobrena sredstva. Najnižja vsota 
odobritve je bila 755 EUR, najvišja odobritev 
pa je bila 2.446 EUR. Seznam odobrenih vlog, 
skupaj s sofinanciranimi programi, je dostopen  
na spletni strani Občine Ribnica. 
Upravičenci pogodbe še podpisujejo, do 15. 
oktobra pa morajo izvesti vse prijavljene pri-
reditve ter dostaviti vse dokumente, ki bodo 
podlaga za nakazilo odobrenih sredstev.

Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo
Občina Ribnica

Občina Ribnica obvešča, da je na oglasni 
deski Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
1310 Ribnica in spletni strani www.ribnica.si, 
objavila sklep 

O JAVNI RAZGRNITVI 
DOPOLNJENEGA 
OSNUTKA OBČINSKEGA 
PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA 
ZA OBMOČJE UREJANJA ZN 
R7/04 – DEL.
Gradivo bo  javno razgrnjeno od 30. marca 
do 29. aprila 2010 v prostorih oddelka 
za okolje in prostor, v prvem nadstropju 
občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 
Ribnica.
Javna obravnava o razgrnjenih dokumentih 
bo potekala v sejni sobi občine Ribnica, 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, v četrtek, 
15. aprila, s pričetkom ob 17. uri.

OBČINA RIBNICA
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kamor niti najmanj ne sodijo. Pošteno bi 
bilo, da bi najprej vsak pospravil pred svo-
jim pragom. Žal si v 21. stoletju marsikdo 
to razlaga po svoje. Pred svojim pragom 
že pospravi, vendar smeti odloži na sos-
edovo.  Naš največji in najboljši sosed ni 
tisti, katerega opevajo reklame. Ta sosed 
je Narava. Tu končajo vse naše smeti. 
Tiste, ki organizirano odložene skrbijo v 
vse večji meri za čim manjše negativne 
posledice v naravi. Vse drugo so divja 
odlagališča. Od manjših – vsaka odvržena 
smet, ki jo najdemo sredi naših naselij in 
sredi gozdov, do večjih, na katere odlagajo 
cele prikolice smeti.
Občina Ribnica je že leta 1996 pričela 
s sanacijo in s tem naredila praktično 
dvojno korist. Kot prvo so k temu pristo-
pila lokalna društva, od gasilcev, ribičev, 
lovcev, planincev in ostalih, ki jim ni bilo 
vseeno, kaj se dogaja v njihovem okolju. 

Kot drugo, so društva na ta 
način pridobila določena 
finančna sredstva za svoje 
delovanje, kar je v končni 
fazi tudi obča korist. V vseh 
teh letih je bilo očiščenih 
519.945 m2 na 78 črnih 
odlagališčih. Verjetno 
je bilo bolj kot našteto 
pomembno, da so pre-
bivalci določenega kraja 
postali veliko bolj pozorni 
na svoje bivanjsko okolje 
in želijo ohranjati čisto tudi 
za naprej.
Ob tem pisanju moram še 
posebej pohvaliti gasilska 

društva, ki so, tako rekoč glavni nosilec 
celotnega dogajanja v vaseh. Skrb, ki jo 
posvečajo svojemu kraju, ne samo po 
gasilski plati, ampak tudi pri sodelovanju 
z vaškim odborom in ostalimi institucijami, 
je gotovo zelo pohvalna. Prav tako zelo 
aktivno delajo s pionirji in mladino in tu 
je naša bodočnost. Res ni vse v denarju, 
zlatu in dragih kamnih. Prav tako gre poh-
vala ribniškemu vrtcu in osnovni šoli, ki že 
več desetletji ekološko osveščata otroke. 
Ti pa so stalni udeleženci čistilnih akcij. 
Celotno tehnično podporo akcijam vsa 
leta nudi ribniška Komunala.
Sam način druženja ob prostovoljnem delu  
tako povezuje širok krog ljudi, ki jim ni žal 
svojega prostega časa tudi za družbeno 
koristno delo.
Mi, nekoliko starejša generacija, ki smo 
služili še staro jugovojsko v Makedoniji, 
poznamo rek, da kdor ni za puško, tudi 
za žensko ni. Zadnjič sem slišal komen-
tar, da naša mladina ne pozna nobenega 
reda, da bi morali fantje vsaj za pol leta v 
vojsko, vendar ne tako, da gredo za konec 
tedna k mami na nedeljsko kosilo. Zelo me 
navdušujejo skavti, ker so prinesli človeško 
vedrino in optimizem med mlade po letih 
kot po srcu ter postavili v ospredje stare 
vrednote, ki jih je sodobno življenje post-
avilo v drugi plan. 

Načelo skavtov je; Bog – narava – domov-
ina - in do vsakega posebej imajo zelo 
spoštljiv odnos. Še posebej znajo ceniti 
naravo v njeni prvinskosti, saj nima nihče 
absolutnega lastništva nad njo. Narava 
je dar za prihodnje generacije, saj je ne 
moremo imeti v svoji lasti, v njej posa-
meznik težko preživi, kajti le skupnost mu 
lahko zagotavlja varnost in eksistenco. 
Zato ne preseneča, da se ob vsakoletni 
čistilni akciji v našem okolju z veseljem 
vključujejo tudi skavti. 
Letos se nam obeta res velika čistilna 
akcija pod geslom: »Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu«, v organizaciji društva 
Ekologi brez meja, ki se ji bo z veseljem 
pridružila tudi naša Ribniška dolina. Zato 
že sedaj lepo vabim vse posameznike, 
društva, šole, zavode in neformalne orga-
nizacije, da se nam pridružite 17. aprila in 
po svojih močeh prispevate za našo čisto 

Ribniško dolino. 
Spoštovane, spoštovani pa brez izgovo-
rov, prosim, vsaj ne takih, kot mi ga je v 
šali dejal prijatelj Jože iz Goriče vasi, in 
sicer: »Delo je zdravju škodljivo, jutri ne 
pojdemo na njivo.« Lepo slovensko nar-
odno pesem: »Polje, kdo bo tebe ljubil?« 
malce razširimo: »Narava, (Človek) kdo bo 
tebe ljubil?«. Le kdo? Tu živimo samo Mi!

Župan Jože Levstek

Spoštovane, spoštovani!

Zajadrali smo v dolgo pričakovano pom-
lad, ki ni in ni hotela priti, kot bi se bala 
zime. Tudi naši komunali in letošnjemu 
občinskemu proračunu se bo to še kako 
poznalo, saj je v zimskih mesecih zapadlo 
snega kot že dolgo ne.  
Nekaj zadnjih toplejših zim nas je kar 
malo razvadilo in skoraj smo verjeli, da 
se podnebje res segreva čez vse realne 
okvire znanstvenih dognanj. Bila so celo 
predvidevanja, da bodo, v ne tako daljni 
prihodnosti, pri nas rasle banane in drugo 
južno sadje. Mi, Ribničanje, ki živimo v t.i. 
suhi Dolenjski, bi bili za začetek zadovoljni 
že z vinsko trto in njeno žlahtno kapljico. 
Pa nič zato, saj so kleti v vinorodnih krajih 
še polne zalog, ker je recesija pač naredila 
svoje tudi na tem področju.

Za belo snežno odejo, ki 
je do sedaj okoli nas lepo 
zakrivala naše »grehe« 
s svojo belino, se je pri-
kazala realnost, katere 
avtorji smo mi vsi. Smeti 
in odpadki. Odkar obstoja 
človeška rasa, je v vseh 
časovnih obdobjih puščala 
za seboj različne ostanke, 
ki jih danes označujemo 
kot kulturno dediščino. 
Verjetno so imeli naši pred-
niki srečo, ker niso poznali 
plastike in drugih umetnih 
mas. Tako je bila večina 
njihovih snovi organskih, 
ki so se razkrojile in se vrnile v nara-
vo. Večino zapuščine tako predstavljajo 
zgradbe, orodja ali cela naselja. Tega, kar 
počenja današnja sodobna družba na 
račun narave, tega do sedaj še ni bilo. 
Tako bodo zanamci kot osrednje monu-
mentalne ostanke današnjega časa lahko 
občudovali smetišča, ki bodo v skladu 
z usmeritvami Evropske unije regionalna 
in velika kot manjše vasi. Vse knjižnice, 
športni objekti, znanstvene ustanove itd. 
se bodo po velikosti lahko skrili – pred 
smetišči.
Gledano iz današnjega časa, vse kaže, da 
drugače ne gre. Vendar, vsaj v Ribnici na to 
ne bi smeli pristajati tako zlahka. Včasih je 
Ribničan vse svoje smeti v celoti recikliral 
– jih porabil za kurjavo, gnojilo ali jih spre-
menil do zadnje krpice v nekaj koristnega. 
Tako ni bilo stroškov, temveč še koristi. 
Danes je ogromen strošek že proizvajanje 
smeti (plastične vrečke in druga embalaža, 
obleka za eno sezono, avtomobili …) in vse 
to plačamo dvakrat – ko to kupimo ali upor-
abimo in drugič, ko nam nekdo pospravi, 
kar je od teh silno uporabnih reči ostalo. 
In potem se še jezimo na tega, ki za nami 
pospravlja smeti, da mu moramo to plačati. 
V poplavi različnih izdelkov, ki so zaviti in 
embalirani na tisoč in en način, ne more-
mo niti sproti odstranjevati teh brezmejnih 
količin, ki se nabirajo iz leta v leto tudi tam, 

    Izpod županovega peresa Vesele velikonočne praznike 
vam želi župan s sodelavci.

V vodstvu Ribniške 
Komunale brez sprememb

V predzadnji številki Rešeta je bil obja-
vljen javni razpis za direktorja Javnega 
podjetja Komunala Ribnica. Razpisni 
pogoji so bili precej enostavni in so 
zahtevali predvsem vodstvene izkušnje, ni 
pa bila natančno določena smer izobraz-
be. Na razpis je prispelo 11 prijav, vendar 
skupščina, ki je odločala o imenovan-
ju novega direktorja in so jo sestavljali 
župani občin ustanoviteljic Jože Levstek, 
Blaž Milavec in Janez Novak, ni izbrala 
nobenega kandidata. Namesto tega je 
dosedanjega direktorja Jožeta Zakrajška 
imenovala za vršilca dolžnosti z man-
datom do konca novega razpisa, ki naj bi 
izšel predvidoma v mesecu maju oziroma 
za največ eno leto. Uradno mnenje direk-
torja je, da je tak postopek povsem nor-
malen in dopusten, čeprav naj bi večina 
kandidatov izpolnjevala pogoje in so tudi 
predložili vizijo razvoja in dela Komunale 
Ribnica. Naslednji razpis bo imel strožje 
pogoje, predvsem glede  izobrazbe, saj 
bo predvidoma zahteval visoko izobrazbo 
pravne, ekonomske ali ustrezne tehnične 
smeri.

Primož Tanko
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SAMOMORILSKO VEDENJE JE POSLEDICA 
BOLEZNI IN NIKOLI NI RACIONALNO
‘Šel je in se obesil.’ Ni bilo tako. Njegove stiske le nihče ni opazil.

Dve bistveni stvari nam je psihiater dr. Urban Groleger razjasnil 
na predavanju o samomorih: samomorilsko vedenje se ne pojavi 
pri nekom, ki je fizično in duševno zdrav, marveč pri človeku, ki 
ga tare bolezen oz. je podvržen dejavnikom tveganja. In drugo: 
kadarkoli v fazi nastajanja samomorilskega vedenja lahko zato 
človeka zaustavimo v tem dejanju. Tudi naslov članka je pomem-
ben za razumevanje samomorilskosti – to vedenje nikoli ni racio-
nalno, »zato je neumnost, da se ljudem omogoči samomor.«

Ta spoznanja so novejšega datuma in tudi 
Groleger je bil del študijskih spoznanj, ki jih 
je doprinesel že pokojni, a vsa zadnja leta 
vodilni psihiater za področje samomorilnega 
vedenja oz. duševnega zdravja dr. Andrej 
Marušič. Ugotovil je, da je človek, ki poskuša 
samomor, ožigosan za celo življenje, čeprav 
ne gre za osebnostno potezo, marveč eno 
od oblik človekovega vedenja. Samomor se 
sicer vedno, ko se zgodi, zdi kot nenaravna 
smrt, a praviloma je povezana z boleznijo. 
Ni bolnih 90 % ljudi, ki so že kdaj pomis-
lili, da bi se ubili. Stopnje, na katerih bi 
lahko koga zaustavili na poti do morebitne 
smrti, se začnejo pri 50 % tistih, ki imajo 
samomorilske misli, 10 % tistih, ki samomor 
dejansko poskusijo, in 0,1 do 1 % onih, ki jim 
samomor tudi uspe. Da je samomor proces 
in ne končno dejanje, je ključnega pomena 
za njegovo razumevanje; hitrost znotraj tega 
procesa in stopenj pa je različna – vse lahko 
traja le en dan, lahko pa veliko dlje.

Težave ljudje praviloma skrivajo, ker jih je 
sram govoriti o njih, še posebej o intim-
nih stvareh, ki so povezane s smrtjo. 
Pojavijo se jim hudi občutki krivde, zato je 
najpomembnejše, da proces prepoznamo in 
ustavimo dovolj zgodaj. Lahko se obrnemo 
na specialna društva za pomoč svojcem, 
zaprosimo za osebni obisk pri zdravniku, na 
ŠENT, socialne službe ter na 24-urne tele-
fone: SOPOTNIK (080 2223), SAMARIJAN 
(080 1113), TOM TELEFON (080 1234).
Andreja Štepec k sreči ni uspela dokončati 
samomora, ker so jo v njeni globoki depre-
siji, ko ji ni bilo več niti do tega, da bi zjutraj 
vstala, opazili svojci. »Vrtiš se le okrog ene 
misli, nič te ne veseli, niti v kopalnico se 
ti ne da iti – to se lahko opazi in svojci so 
me spraševali, kaj se dogaja z mano. To 
vprašanje je že zadosti in kaže na to, da smo 
odprti za najbližje.«

Samomor je sicer po dr. Grolegerju naraven 
izid bolezenskega stanja in stiske, čeprav 
prav krizne situacije mobilizirajo željo po 
življenju in je v takih časih najmanj izvršenih 
samomorov. Po znanih podatkih smo med 
23 evropskimi državami Slovenci šele na 
16. mestu po številu samomorov (prva je 
Belorusija), a ta pojav podcenjujemo in se 
velikokrat prikrije, »ker Cerkev še vedno 
ponekod ne dovoli pokopa samomorilcev«. 
V zadnjih 10 letih je naše število celo upadlo, 
ker je prav pokojni Marušič vložil ogromno 
truda v izobraževanje na področjih, kjer 

je samomorilnost najvišja: na Koroškem, 
vzhodnem Štajerskem in delu Dolenjske. 
Samomorilskih poskusov je bilo sicer 15 
- krat več kot dokončanih samomorov, a 
večine se niti ne odkrije. Drastično uspešni 
pri omejevanju pa tudi ne moremo biti, 
ker se nas drži posebna smola – Slovenci 
si za samomor večinoma izberejo smrt z 
obešanjem. V marsikateri državi so se lotili 
metod za preprečevanje samomorov tako, 
da so izdelovali manjše škatlice za tablete, 
postavili na mostove ograje .. vrvi pa ne 
moremo onemogočiti. 
A lahko smo pozorni na dejavnike tveg-
anja: alkohol, impulzivnost in agresivnost 
pogosto odločajo, kdo bo stopil čez rob. 
»200.000 Slovencev je odvisnih od alko-
hola, ki možganom odstrani zavore, in 90 
% samomorov se zgodi prav v akutnem 

alkoholnem stanju. Alkohol sicer ni povzročil 
samomora, je pa odstranil zavore, da se je 
lahko zgodil,« je dejal psihiater s Psihiatrične 
klinike Ljubljana. Impulzivnost je večinoma 
lastnost zelo ustvarjalnih ljudi, agresivnost 
pa je lastnost moških, ki nasploh sodijo v 
tvegano kategorijo. Ženske so bolj ranljive v 
meni, sicer pa se 60 odstotkov samomorov 
naredi pri starejših od 60 let. Če se depre-
sija vsaj enkrat ponovi, je verjetnost za samo-
mor 40 x večja; če je oseba sladkorni bolnik, 
10 x, če ima bolnik arterijsko hipertenzijo 
2 x in če epilepsijo, 15 x. Osamljenost je 
prav tako delikatna, svoje pa prispeva še 
temperament – pasivni imajo manj energije, 
njihov pristop k reševanju problemov pa je 
problematičen, ker se takim osebam vedno 
zdi, da so naletele na nepremagljive ovire. 

Tekst in foto Alenka Pahulje

Najvišja pojavnost samomorov v Sloveniji 
so zabeležili v obdobju 1988/90, 
najmanjšo pa 2008, s tem da jo merijo 
od leta 1954. V Kočevju je bilo lani pet 
samomorov, v Ribnici trije. Leta 2007 je 
imela cela država 434 samomore, leto 
kasneje 408; na 1000 prebivalcev se vrti 
delež na slabih 23 %. Ribnici je šlo leta 
2007 slabše, dosegla je 41,1 %. Podatke 
je na predavanju na Gimnaziji Kočevje, 
ki se ga je februarja udeležilo manj kot 
30 ljudi, povedal dr. Tihomir Odorčič. 
Predavanje je pripravil ŠENT, Kočevje.

Edo Belak predseduje društvu, kjer so 
člani svojci oseb, ki se soočajo s samo-
morilsko stisko. Spregovoril je o lastni 
izkušnji s sinom, ki se že 28 let sooča s 
poskusi samomorov.

Doktor Urban Groleger
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Peter Kotar, 
novi policijski komandir

38-letni Peter Kotar, novi komandir 
Policijske postaje Ribnica, že vse življenje 
prebiva v Kočevju, tako da mu tudi ribniško 
območje ni nepoznano. Že v osnovni šoli 
se mu je porodila želja biti miličnik, sedaj 
policist, in tako se je v sedmem razredu 
osnovne šole pridružil »pionirjem promet-
nikom«, ki so na prehodih za pešce ob 
začetku šolskega leta varovali mlajše, 
ko so stopali po šolskih poteh. Delovno 
pot je v policiji pričel kot policist v letu 
1991, za čas osamosvojitvene vojne, ko 
je zaključil šolanje v takratni Kadetski 
šoli za miličnike. »Danes nas določeni 
imenujejo kar ‘vojna generacija’, saj smo 
po zaključku šolanja brez pripravništva 
takoj zasedli delovna mesta po vsej 
Sloveniji. Delati sem začel na postaji 
prometne policije Ljubljana – okolica, 
kjer sem bil zaposlen vse do oktobra 
leta 1999, ko sem na Visoki policijsko 
varnostni šoli zaključil visokošolski študij 
varstvoslovja.« Oktobra 1999 je tako na 
PP Ljubljana Šiška pričel opravljati dela 
in naloge kot pomočnik komandirja, kjer 
je bil zaposlen vse do leta 2002, ko je bil 
na lastno željo premeščen na takratno 
PMP Kočevje, kjer je opravljal dela in 
naloge kot pomočnik komandirja, odgov-
oren za področje državne meje in tujcev. 
Sodeloval je pri vzpostavitvi »Schengna« 
in uveljavitvi SOPS-a na južni državni meji 
na območju PU Ljubljana. Od 2007 do 
sedaj je delal na PU Ljubljana, v kratkem 
pa bo zaključil še študij na doktorskem 
programu varstvoslovja.  

 Delovno mesto ste nastopili sredi oktobra 
lanskega leta, prejšnji komandir Matjaž 
Koprivšek pa je šel nazaj na kočevsko PP. 
Komandirji se v Ribnici menjajo precej 
pogosto, zakaj?

Res je, 15. 10. 2009, me je direktor PU 
Ljubljana, mag. Stanislav Vrečar, imenoval za 
komandirja PP Ribnica. 

Moj predhodnik, Matjaž Koprivšek, je namreč 
zaradi upokojitve komandirja PP Kočevje, 
Roberta SOMENSARY-ja, odšel na polici-
jsko postajo Kočevje, kjer opravlja dela in 
naloge komandirja. Mogoče je občutek res  
takšen, da se komandirji v Ribnici menjajo 
precej pogosto, ampak zagotovo ni tako. 
 Za koliko se je zmanjšalo število policis-

tov na PP Ribnica? 
O točni številki bi sedaj težko govoril, zago-
tovo pa je nekje okoli 20 delovnih mest manj, 
kot jih je bilo. Zdaj nas je vseh skupaj 65, 
to vključuje administracijo, vzdrževalce, mejo, 
cestni nadzor. Operativne potrebe dejansko 
niso tako pereče, da bi bilo potrebno večje 
število policistov, kljub dvema mejnima pre-
hodoma in državni meji, ki jo varujejo policisti 
PP Ribnica. Okoli 40 jih je zaposlenih samo 
za varovanje državne meje in za 2 mejna pre-
hoda. Z vsakim približevanjem Hrvaške EU oz. 
Schengnu se bo ta številka nižala.
 Kakšna bo vaša politika vodenja PP? Se 

obetajo kakšne spremembe in kakšne 
novosti?

Prvotni cilj ja zagotovo obdržati nivo varnosti, ki 
je na območju PP Ribnica, vsako izboljšanje na 
tem področju pa bo samo pozitivna stimulacija 
za nadaljnje delo. O politiki vodenja bi težko 
govoril, sem pač človek, ki je dostopen vsem, 
vse svoje sogovornike pa zagotovo poslušam. 
Na podlagi tega se poskušam pravilno odločiti 
bodisi za operativno delo bodisi za nasvet 
sogovorniku. 
Spremembe zagotovo bodo – bolj na dolgi 
rok, vendar bolj v obliki našega dela. Sam 
sem zagovornik klasičnega policijskega dela, 
ki ga v službi imenujemo opazovanje, med 
ljudmi pa je bolj poznano kot »patruljiranje 
peš«. Na takšen način zagotovo kvalitetnejše 
vzdržujemo kontakte s prebivalci. Drugi takšen 
način dela je bila tudi uvedba policijskega dela 
na smučišču Izver v Sodražici, poskušali bomo 
uvesti policiste kolesarje ipd. Moram reči, da 
mi pri tem zelo pomagajo in me podpirajo vsi 
moji zaposleni, veliko pomoč pa dobim prav od 
vseh svojih pomočnikov. 
 Lanskoletno policijsko poročilo je za 

Ribnico spet zelo ugodno. Kako pa je 
zdaj s problematiko drog in nasilja v naši 
občini? 

V letu 2009 so policisti PP Ribnica s področja 
prepovedanih drog obravnavali več prekrškov 
s področja Zakona o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami, prav tako pa so z 
daljšim zbiranjem obvestil podali nekaj kazen-
skih ovadb. Vsako informacijo, povezano z 
drogami, preverimo, spremljamo in v okviru 
pooblastil tudi izvedemo določene ukrepe. 
Nadzor smo v letu 2009 povečali, predvsem 
pa po tej problematiki delajo policisti v civilnih 
oblačilih zaradi taktike dela. Takšen način dela 
uporabljamo tudi v letu 2010.

Nasilje v družini – število zaznav teh kaznivih 
dejanj je v porastu, kar je značilno za celotno 
PU Ljubljana. Razlog je mogoče iskati tudi v 
tem, da si žrtve nasilje upajo prijaviti in kar je 
tudi zelo pomembno - da sodelujejo s policijo 
skozi ves postopek. Je pa še ena sprememba, 
ki jo je prenesla sprememba Kazenskega 
zakonika, in sicer je sedaj to uradno pregan-
jano kaznivo dejanje. Nanj moramo reagirati že 
po uradni dolžnosti, ker žrtev ne more umakniti 
prijave, kolikor je bilo kaznivo dejanje dejansko 
storjeno (npr. pod prisilo). Pohvaliti moram 
sodelovanje s Centrom za socialno delo, ki je 
na odlični ravni. 
 Kaj lahko sosedje družin z nasiljem sploh 

naredijo?
Sosedje lahko storijo ogromno – s tem ko vidi-
jo, da se takšno nasilje za štirimi stenami doga-
ja, naj takoj obvestijo policijo, bodisi na številko 
113 ali pa na anonimni telefon policije. 
 Velikokrat slišimo v gozdu po gozdnih 

poteh, pa tudi drugod (polja, travniki...) 
divje štirikolesnike in pa motokros motor-
je. Jih lahko nadzirate in kako jih zaustavi-
ti?

Res je, da je takšnih »prostočasnih« aktivnosti 
čedalje več, res pa je tudi, da so postale 
moteče. Udeleženci pač ne izbirajo primernih 
poti, ampak se dejansko vozijo čez drn in 
strn. V poletnih mesecih takšne udeležence  
poostreno nadzorujemo tudi z našimi mot-
ornimi kolesi, velikokrat pa si pomagamo tudi 
s helikoptersko observacijo, kjer skupaj s 
policisti iz helikopterja in policisti »na tleh« 
lažje izsledimo takšne kršitelje in zoper njih 
ukrepamo. V takšnih nadzorih sodelujemo tudi 
s pristojnimi inšpekcijskimi službami. 
Helikopter je tu prisoten najmanj 4-krat 
mesečno, nekajkrat po državni meji, nekajkrat 
po državni cesti. V Sloveniji imamo za 11 polici-
jskih uprav trenutno 6 policijskih helikopterjev, 
od tega sta dva namenjena samo za nadzor 
državne meje. Velikokrat vidimo na našem 
področju helikopter, ki pa je namenjen nujni 
medicinski pomoči. V ta namen si želimo tudi 
heliodrom ali v Kočevju ali v Ribnici.

Tekst in foto Zdenka Mihelič
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Kronika Občine Ribnica, marec 
2010 

V mesecu marcu je realizacija posameznih 
aktivnosti proračuna že v polnem teku: določene 
so v fazi priprave dokumentacije, določene v fazi 
razpisov za izbor izvajalcev, za določene so že 
podpisane pogodbe in se izvršujejo.
Predstavitev pomembnejših aktivnosti v okviru 
delovanja občinske uprave in proračuna za leto 
2010 (v oklepajih so napisane planirane vrednost 
za leto 2010 v eur):
1. Stalne zadeve - potekajo nepretrgoma celo 
leto: 
- Dejavnost Občinske gasilske zveze (45.000)
- Nakup gasilske opreme iz požarne takse 
18.600
- Sofinanciranje dejavnosti zdravstvenega varstva 
(42.904)
- Področje kulture: Miklova hiša (Knjižnica, Galerija, 
likovna šola, Muzej, TiC, Muzejska trgovina),  JSKD 
(438.667)
- Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, 
radio in TV (75.780)
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objek-
tov  - športne dvorane, igrišča… (240.00)
- Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Ribnica 
(1.028.270)
- Dejavnost javnih vrtcev -vrtci izven občine 
(125.000)
- Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
(26.500)
- Osnovno šolstvo: materialni stroški, dodatni 
programi v OŠ - mobilni predagog, investicije in 
investicijsko vzdrževanje osnovnih šol,  materialni 
stroški - OŠ Sveti Gregor ( 257.189)
- Prevozi učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 
(300.000)
- Glasbeno šolstvo: materialni stroški, investicije in 

inv. vzdrževanje  (47.000)
- Socialno varstvo: pomoč staršem ob rojstvu 
otrok, bivanje oseb v splošnih in posebnih  social-
nih zavodih, dejavnost izvajanja pomoči na domu  
(334.500)
- Socialno varstvo materialno ogroženih: subven-
cioniranje najemnin, plačilo pogrebnih stroškov za 
umrle brez dedičev (16.000)
- Humanitarne organizacije in Rdeči križ (17.500)
- Razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem: upravljanje in vzdrževanje poslovnih 
prostorov ter drugega stvarnega premoženja, 
adaptacija prostorov Gorenjska cesta 3 (74.400)
- Program reforme kmetijstva in živilstva (koma-
sacijski postopki, izvajanje LEADER - projektov,  
zavetišče  za živali  (321.191)
- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnos-
ti: delovanje občinskih in medobčinskih skladov 
za razvoj malega gospodarstva ,  sofinanciranje 
projektov, promocijske prireditve (npr: sodelovan-
je na sejmih), Ribniški dnevi, najemnina TiC, 
sofinanciranje regionalnih projektov, promocijske 
prireditve (npr. sodelovanje na sejmih), tekoči 
transferi v javne zavode – muzej in rokodelski 
center  (103.616)
- Spodbujanje stanovanjske gradnje in vzdrževanje 
stanovanj: nakupi, upravljanje, investicije in inves-
ticijsko ter tekoče vzdrževanje neprofitnih najem-
nih in službenih stanovanj  (155.500)
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest:  
Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - letna 
in zimska služba, vzdrževanje in gradnja gozdnih 
cest  (357.000)
- Urejanje cestnega prometa: obvestilna signal-
izacija in vzdrževanje svetlobne prometne signal-
izacije (54.000)
- Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče 
vzdrževanje javne razsvetljave, investicije in inves-
ticijsko vzdrževanje javne razsvetljave  (174.000)
- Zbiranje in ravnanje z odpadki: sanacija črnih 

odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, ureditev 
infrastrukture za sortirnice odpadkov (31.000)
- Druge komunalne dejavnosti: urejanje naselij, 
urejanje javnih površin (68.400)
- Letni programi in razpisi: Programi kulturnih 
društev (25.000) 
Šport v društvih - programi po razpisu 30.000, 
Neposredna plačila v kmetijstvu (49.483), 
Sofinanciranje turističnih in promocijskih prireditev 
na podlagi razpisa (15.000),  Sofinanciranje 
izgradnje malih čistilnih naprav na vodovarstvenih 
območjih (5.000)
- Krajevne skupnosti:  Ribnica, Dolenja vas, Sv. 
Gregor, Velike Poljane: delovanje krajevnih skup-
nosti - materialni stroški (13.400), investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov po 
krajevnih skupnostih (32.300)
2. Investicijski projekti  (študije, dokumentacija, 
izvedba):
- Sofinanciranje nabave gasilskega vozila s cis-
terno - PGD Ribnica  (85.265)
- Preureditev grajskega kompleksa  (993.000 
– pogojeno s sofinanciranjem)
- Dvorana Dolenja vas ( 50.000)
- Prenova in izgradnja kompleksa “Vrtec Ribnica”  
(272.000)
- Rokodelski center Marof  (771.037)
- Razširitev čistilne naprave Ribnica (930.000 
– pogojeno s sofinanciranjem)
- Sanacija in širitev regionalnega vodovoda 
Sodražica, Ribnica, Kočevje (50.000)
- Izgradnja mrliških vežic Velike Poljane (100.000)
- Investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne 
infrastrukture (200.000)
- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest (1.019.000): Rekonstrukcija križišča Šolska 
Merharjeva (210.000), Obnova javne poti Velike 
Poljane-Škrajnek-Bukovec (109.000), Obnova 
javne poti Kot - Lazar (200.000), Severna servisna 
cesta  (440.000), Modernizacija odcepov po KS 

(45.000), Preplastitev ceste Črni Potok-občinska 
meja Velike Lašče (10.000)
- Prostorsko načrtovanje (330.000): Rekonstrukcija 
mostu v Dolenji vasi - Lipovec (PGD, PZI), Ureditev 
Gallusovovega nabrežja (IP, OPPN), Ureditev G2-
106 - Pločnik Nemška vas - Prigorica ( IP, PGD, 
PZI), Izdelava projektne dokumentacije (DIP, IP, 
PGD, PZI), Športno rekreacijski kompleks - OC 
Ugar,  Severna servisna cesta - Inles - MOL (IP, 
OPPN), Ureditev vaškega jedra Velike Poljane 
(IP),  Ureditev vaškega jedra v Dolenji vasi in 
ožage (PGD, PZI),  Šolsko športno igrišče pri ŠC 
Ribnica (IP+OPPN)
- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  - javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča: 
drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne 
zadeve, geodetske zadeve), Komunalno urejanje 
ZN Hrastje, Komunalno urejanje - OC Ugar, 
Komunalno urejanje stan. soseske v Grčaricah, 
Komunalno urejanje stan. soseske v Lipovcu, 
Program opremljanja stavbnih zemljišč, Nakup 
kmetijskih in stavbnih zemljišč (305.367)

Dolgoročne usmeritve Občine Ribnica
V tem delu bom kratko orisal usmeritve za nasledn-
ja leta, ki zadevajo projekte na področju infrastruk-
ture in razvoja posameznih programskih vsebin, 
širše bodo predstavljeni v eni izmed naslednjih 
številk Rešeta. 

Občina Ribnica
- Izdelava strategije razvoja Ribnice.
- Sanacija in širitev regionalnega vodovoda 
Sodražica, Ribnica, Kočevje. 
- Širitev čistilne naprave v Ribnici.
- Postavitev primarnega kanalizacijskega voda  
Hrovača – Dolenja vas in čistilna naprava v Dolenji 
vasi.
Vse investicije so vezane predvsem na uspešnost 
kandidiranja na kohezijskem skladu.

-  Komunalno urejanje naselij:
-Stanovanjske soseske: Lepovče, Hrastje, 
Grčarice, Lipovec, Dolenja vas in ostala področja 
v skladu z izraženimi potrebami novogradenj in 
OPN.
- Komunalno urejanje gospodarstvo: gospodar-
ska cona Lepovče – I. faza (ca. 10 ha, glede na 
potrebe gospodarstva) in OC Ugar.
- Turizem, rekreacija: ureditev najmanj dveh 
izletniških točk (izvir Ribnice, razgledišče Bele 
stene, Francetova jama, Tentera ipd).
- Odpravljanje arhitekturnih ovir za invalide in 
gibalno ovirane občane.
- Ekologija: razvoj sistema ekološko prijaznega 
zbiranja, sortiranja in deponiranja smeti.

Mesto Ribnica: 
- Vrtec Ribnica: letos bomo izdelali gradbeno 
dokumentacijo in izvedli novogradnjo prve faze 
do 2012. Če bomo uspešni na kandidiranjih na 
razpisih za tovrstne investicije, bomo do 2012 
zaključili celotno investiciji, sicer bo ostal del še 
za leti 2013 in 2014.
- Ureditev ožjega mestnega jedra v Ribnici.  Letos 
izdelava načrtov, sledili bodo projekti za grad-
bene posege. Preureditev je povezana z ureditvijo 
ožjega cestnega obroča okoli Ribnice (križišče 
Šolska-Spar), ki bo predvidoma zaključen v treh 
etapah - letih do 2012. Takoj po tem je pred-
videno fizično preurejanje ožjega mestnega jedra, 
vključno s spremembo prometnega režima čez 
ribniški trg.
- Severna servisna cesta – Inles (Meles) – MOL.
- Izdelani so že projekti za letno gledališče v Gradu 
in postavitev prizidka na Marofu za širitev prosto-
rov muzeja. Izvedba se načrtuje takoj, ko bomo 
pridobili sredstva sofinanciranja od Ministrstva za 
kulturo (sofinanciranje za oba projekta so nam v 
letu 2009 zavrnili).
- S področja kulture načrtujemo še postavitev 

mladinskega kulturnega centra, zanj še iščemo 
možno lokacijo: Dom JLA, TVD Partizan, novo-
gradnja na novi lokaciji. V objektu predvidevamo 
tudi prostor za vaje večjih orkestrov, zborov in 
ansamblov ter za ostalo društveno dejavnost s 
področja kulture. Glede na razdelitev dejavnosti 
zavoda Miklova hiša, načrtujemo širitev knjižnice 
ali njeno preselitev na novo lokacijo (obnova 
obstoječih zgradb ali novogradnja), kar bo pove-
zano z investicijo kulturnega centra. Tudi ta del 
projektov bo povezan z možnostjo kandidiranja 
za nepovratna sredstva, predvsem od Ministrstva 
za kulturo.
- Športno rekreacijski kompleks - OC Ugar,  Šolsko 
športno igrišče pri ŠC Ribnica.

Ribniške vasi: ureditev vaškega jedra in ožage 
v Dolenji vasi, obnovitev – rekonstrukcija dvorane 
DC-16 v Dolenji vasi, rekonstrukcija mostu v 
Dolenji vasi –Lipovec, pločnik Nemška vas – 
Prigorica, mrliške vežice Velike Poljane, ureditev 
vaškega jedra na Velikih Poljanah, obnova javne 
poti Velike Poljane-Škrajnek-Bukovec, obnova 
javne poti Kot – Lazar, preplastitev ceste Črni 
Potok-občinska meja Velike Lašče in več koma-
sacijskih postopkov. 

V občinski upravi želimo investicije načrtovati 
strateško, v skladu s potrebami občanov in 
zmožnostmi proračuna. Zato vse občane vabim, 
da na e-naslov Občine Ribnica: obcina@ribnica.si 
sporočite svoje predloge za investicije ali vsebine, 
ki jih pogrešate in s katerimi bi po vaših ocenah 
dvignili kvaliteto bivanja v ribniški občini, ali pre-
prosto sporočite, kaj mislite, da v naših krajih še 
manjka. Na osnovi vaših predlogov bomo sprejeli 
določene ukrepe in vas o njih obvestili v eni izmed 
naslednjih številk Rešeta.

za občinsko upravo: Janez Mate

3.A RAZVOJNA OS UKINJENA, 
JUG POZABLJEN?
Živimo na politično neposrečenem koncu 
Slovenije, ki očitno izpade iz vsakega 
političnega dogovora. Po novem naj bi 
izpadli iz vladnega razvojnega programa, 
saj vlada ukinja 3., 3.a in 4. razvojno os 
– nadaljnjih 15 let tako ne bo pravne pod-
lage za izboljšanje cestnih in železniških 
povezav, čeprav ministrstvo za promet še 
ne želi dvigniti rok in išče finančne vire, ki 
bi področju, v katerega se vlaga zadnjih 
10 let, omogočili izvedbo začrtanih planov. 
Leta 2006 smo se nekako na silo le uspeli 
preriniti v resolucijo o nacionalnih razvojnih 
projektih, ki naj bi veljala do leta 2023, vanjo 

pa je bila vključena sodobnejša 
cestna povezava med Ljubljano 
in Petrino ter obnova železniške 
proge Ljubljana-Kočevje. 
Navsezadnje ne čudi, da je do 
črtanja osi prišlo, saj od zadnje 
tretjine leta 2009 zakoni, ki bi 
nam prinašali korist, padajo kot 
domine: ni ‘šel skozi’ prioritetni 
seznam posodobitve odsekov 
Žlebič-Unec, Kočevje-Novo mesto, Kočevje-
Črnomelj. Istega leta so se poslanci odločili, 
da železniška proga Ljubljana-Grosuplje-
Kočevje-Črnomelj ni vredna pozornosti. 
Nato so želeli del prometa od Ljubljane do 
Škofljice preusmeriti na mestni avtobus, a 
tudi to ni šlo. Občina Ribnica se je zato na 
izredni seji 11. marca odločila za protestno 
noto, računa pa, da se bodo enako odz-
vali tudi župani vseh občin, ki so izpadle 
na ostalih oseh. Željko Valčić meni, da se z 
izločitvijo iz resolucije dela velika gospodar-
ska škoda in da država ne spoštuje načela 
enakopravnosti in zmanjšuje možnosti za 
napredek. 
Jože Tanko, ki je takrat predlagal umestitev 
naše osi v nacionalni program, je dejal, vlada 

dokumenta sicer še ni dala v odločanje, je 
pa pripravljen, zato upa, da bodo nasproto-
vale tako velike občine, kot je Maribor, ki naj 

bi mu odvzeli za 160 mio evrov 
investicijskega denarja. »Borimo 
se za svojo perspektivo,« je dejal 
Tanko, Benjamin Henigman 
pa se je spraševal, kam naše 
območje sploh sodi. Ribnica oz. 
kar cela bivša ribniška občina 
ni niti vključena v razvojni svet 
Kočevske in Bele krajine, ki je bil 
ustanovljen ob zadnjem obisku 
vlade in zaradi tega je župan 
Borutu Pahorju tudi poslal pro-
testno noto. Toda, ali naj rinemo 

tja, kamor sploh ne sodimo? se sprašuje 
Benjamin Henigman. Prava varianta se mu 
nasploh zdi Barje-Kolpa, saj Ribnica z Belo 
krajino nima nobene zveze. Tudi Janez Pucelj 
je presenečen nad negodovanjem Občine, 
da ni priključena k omenjenemu razvojnemu 
svetu, »saj smo nasprotovali pokrajini, kjer bi 
bilo tudi Novo mesto, zdaj pa spet hočemo 
zraven«. Prepričan, je, da sami nismo storili 
dovolj, da bi se nekam umestili, zato nas vsi 
po vrsti izključujejo iz programov. Miha Klun 
trdi, da sploh ni pomembno, ali bomo del 
Ljubljane ali Novega mesta, »važno je, kaj bo 
Ribnica pridobila«. Njene ambicije pa so po 
njegovem, da bi bil sedež pokrajine pri nas.    

Tekst in foto Alenka Pahulje
Jože tanko in Miha Kljun

Benjamin Henigman
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Kronika Občine Ribnica, marec 
2010 

V mesecu marcu je realizacija posameznih 
aktivnosti proračuna že v polnem teku: določene 
so v fazi priprave dokumentacije, določene v fazi 
razpisov za izbor izvajalcev, za določene so že 
podpisane pogodbe in se izvršujejo.
Predstavitev pomembnejših aktivnosti v okviru 
delovanja občinske uprave in proračuna za leto 
2010 (v oklepajih so napisane planirane vrednost 
za leto 2010 v eur):
1. Stalne zadeve - potekajo nepretrgoma celo 
leto: 
- Dejavnost Občinske gasilske zveze (45.000)
- Nakup gasilske opreme iz požarne takse 
18.600
- Sofinanciranje dejavnosti zdravstvenega varstva 
(42.904)
- Področje kulture: Miklova hiša (Knjižnica, Galerija, 
likovna šola, Muzej, TiC, Muzejska trgovina),  JSKD 
(438.667)
- Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, 
radio in TV (75.780)
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objek-
tov  - športne dvorane, igrišča… (240.00)
- Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Ribnica 
(1.028.270)
- Dejavnost javnih vrtcev -vrtci izven občine 
(125.000)
- Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
(26.500)
- Osnovno šolstvo: materialni stroški, dodatni 
programi v OŠ - mobilni predagog, investicije in 
investicijsko vzdrževanje osnovnih šol,  materialni 
stroški - OŠ Sveti Gregor ( 257.189)
- Prevozi učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 
(300.000)
- Glasbeno šolstvo: materialni stroški, investicije in 

inv. vzdrževanje  (47.000)
- Socialno varstvo: pomoč staršem ob rojstvu 
otrok, bivanje oseb v splošnih in posebnih  social-
nih zavodih, dejavnost izvajanja pomoči na domu  
(334.500)
- Socialno varstvo materialno ogroženih: subven-
cioniranje najemnin, plačilo pogrebnih stroškov za 
umrle brez dedičev (16.000)
- Humanitarne organizacije in Rdeči križ (17.500)
- Razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem: upravljanje in vzdrževanje poslovnih 
prostorov ter drugega stvarnega premoženja, 
adaptacija prostorov Gorenjska cesta 3 (74.400)
- Program reforme kmetijstva in živilstva (koma-
sacijski postopki, izvajanje LEADER - projektov,  
zavetišče  za živali  (321.191)
- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnos-
ti: delovanje občinskih in medobčinskih skladov 
za razvoj malega gospodarstva ,  sofinanciranje 
projektov, promocijske prireditve (npr: sodelovan-
je na sejmih), Ribniški dnevi, najemnina TiC, 
sofinanciranje regionalnih projektov, promocijske 
prireditve (npr. sodelovanje na sejmih), tekoči 
transferi v javne zavode – muzej in rokodelski 
center  (103.616)
- Spodbujanje stanovanjske gradnje in vzdrževanje 
stanovanj: nakupi, upravljanje, investicije in inves-
ticijsko ter tekoče vzdrževanje neprofitnih najem-
nih in službenih stanovanj  (155.500)
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest:  
Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - letna 
in zimska služba, vzdrževanje in gradnja gozdnih 
cest  (357.000)
- Urejanje cestnega prometa: obvestilna signal-
izacija in vzdrževanje svetlobne prometne signal-
izacije (54.000)
- Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče 
vzdrževanje javne razsvetljave, investicije in inves-
ticijsko vzdrževanje javne razsvetljave  (174.000)
- Zbiranje in ravnanje z odpadki: sanacija črnih 

odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, ureditev 
infrastrukture za sortirnice odpadkov (31.000)
- Druge komunalne dejavnosti: urejanje naselij, 
urejanje javnih površin (68.400)
- Letni programi in razpisi: Programi kulturnih 
društev (25.000) 
Šport v društvih - programi po razpisu 30.000, 
Neposredna plačila v kmetijstvu (49.483), 
Sofinanciranje turističnih in promocijskih prireditev 
na podlagi razpisa (15.000),  Sofinanciranje 
izgradnje malih čistilnih naprav na vodovarstvenih 
območjih (5.000)
- Krajevne skupnosti:  Ribnica, Dolenja vas, Sv. 
Gregor, Velike Poljane: delovanje krajevnih skup-
nosti - materialni stroški (13.400), investicije in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov po 
krajevnih skupnostih (32.300)
2. Investicijski projekti  (študije, dokumentacija, 
izvedba):
- Sofinanciranje nabave gasilskega vozila s cis-
terno - PGD Ribnica  (85.265)
- Preureditev grajskega kompleksa  (993.000 
– pogojeno s sofinanciranjem)
- Dvorana Dolenja vas ( 50.000)
- Prenova in izgradnja kompleksa “Vrtec Ribnica”  
(272.000)
- Rokodelski center Marof  (771.037)
- Razširitev čistilne naprave Ribnica (930.000 
– pogojeno s sofinanciranjem)
- Sanacija in širitev regionalnega vodovoda 
Sodražica, Ribnica, Kočevje (50.000)
- Izgradnja mrliških vežic Velike Poljane (100.000)
- Investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne 
infrastrukture (200.000)
- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest (1.019.000): Rekonstrukcija križišča Šolska 
Merharjeva (210.000), Obnova javne poti Velike 
Poljane-Škrajnek-Bukovec (109.000), Obnova 
javne poti Kot - Lazar (200.000), Severna servisna 
cesta  (440.000), Modernizacija odcepov po KS 

(45.000), Preplastitev ceste Črni Potok-občinska 
meja Velike Lašče (10.000)
- Prostorsko načrtovanje (330.000): Rekonstrukcija 
mostu v Dolenji vasi - Lipovec (PGD, PZI), Ureditev 
Gallusovovega nabrežja (IP, OPPN), Ureditev G2-
106 - Pločnik Nemška vas - Prigorica ( IP, PGD, 
PZI), Izdelava projektne dokumentacije (DIP, IP, 
PGD, PZI), Športno rekreacijski kompleks - OC 
Ugar,  Severna servisna cesta - Inles - MOL (IP, 
OPPN), Ureditev vaškega jedra Velike Poljane 
(IP),  Ureditev vaškega jedra v Dolenji vasi in 
ožage (PGD, PZI),  Šolsko športno igrišče pri ŠC 
Ribnica (IP+OPPN)
- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  - javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča: 
drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne 
zadeve, geodetske zadeve), Komunalno urejanje 
ZN Hrastje, Komunalno urejanje - OC Ugar, 
Komunalno urejanje stan. soseske v Grčaricah, 
Komunalno urejanje stan. soseske v Lipovcu, 
Program opremljanja stavbnih zemljišč, Nakup 
kmetijskih in stavbnih zemljišč (305.367)

Dolgoročne usmeritve Občine Ribnica
V tem delu bom kratko orisal usmeritve za nasledn-
ja leta, ki zadevajo projekte na področju infrastruk-
ture in razvoja posameznih programskih vsebin, 
širše bodo predstavljeni v eni izmed naslednjih 
številk Rešeta. 

Občina Ribnica
- Izdelava strategije razvoja Ribnice.
- Sanacija in širitev regionalnega vodovoda 
Sodražica, Ribnica, Kočevje. 
- Širitev čistilne naprave v Ribnici.
- Postavitev primarnega kanalizacijskega voda  
Hrovača – Dolenja vas in čistilna naprava v Dolenji 
vasi.
Vse investicije so vezane predvsem na uspešnost 
kandidiranja na kohezijskem skladu.

-  Komunalno urejanje naselij:
-Stanovanjske soseske: Lepovče, Hrastje, 
Grčarice, Lipovec, Dolenja vas in ostala področja 
v skladu z izraženimi potrebami novogradenj in 
OPN.
- Komunalno urejanje gospodarstvo: gospodar-
ska cona Lepovče – I. faza (ca. 10 ha, glede na 
potrebe gospodarstva) in OC Ugar.
- Turizem, rekreacija: ureditev najmanj dveh 
izletniških točk (izvir Ribnice, razgledišče Bele 
stene, Francetova jama, Tentera ipd).
- Odpravljanje arhitekturnih ovir za invalide in 
gibalno ovirane občane.
- Ekologija: razvoj sistema ekološko prijaznega 
zbiranja, sortiranja in deponiranja smeti.

Mesto Ribnica: 
- Vrtec Ribnica: letos bomo izdelali gradbeno 
dokumentacijo in izvedli novogradnjo prve faze 
do 2012. Če bomo uspešni na kandidiranjih na 
razpisih za tovrstne investicije, bomo do 2012 
zaključili celotno investiciji, sicer bo ostal del še 
za leti 2013 in 2014.
- Ureditev ožjega mestnega jedra v Ribnici.  Letos 
izdelava načrtov, sledili bodo projekti za grad-
bene posege. Preureditev je povezana z ureditvijo 
ožjega cestnega obroča okoli Ribnice (križišče 
Šolska-Spar), ki bo predvidoma zaključen v treh 
etapah - letih do 2012. Takoj po tem je pred-
videno fizično preurejanje ožjega mestnega jedra, 
vključno s spremembo prometnega režima čez 
ribniški trg.
- Severna servisna cesta – Inles (Meles) – MOL.
- Izdelani so že projekti za letno gledališče v Gradu 
in postavitev prizidka na Marofu za širitev prosto-
rov muzeja. Izvedba se načrtuje takoj, ko bomo 
pridobili sredstva sofinanciranja od Ministrstva za 
kulturo (sofinanciranje za oba projekta so nam v 
letu 2009 zavrnili).
- S področja kulture načrtujemo še postavitev 

mladinskega kulturnega centra, zanj še iščemo 
možno lokacijo: Dom JLA, TVD Partizan, novo-
gradnja na novi lokaciji. V objektu predvidevamo 
tudi prostor za vaje večjih orkestrov, zborov in 
ansamblov ter za ostalo društveno dejavnost s 
področja kulture. Glede na razdelitev dejavnosti 
zavoda Miklova hiša, načrtujemo širitev knjižnice 
ali njeno preselitev na novo lokacijo (obnova 
obstoječih zgradb ali novogradnja), kar bo pove-
zano z investicijo kulturnega centra. Tudi ta del 
projektov bo povezan z možnostjo kandidiranja 
za nepovratna sredstva, predvsem od Ministrstva 
za kulturo.
- Športno rekreacijski kompleks - OC Ugar,  Šolsko 
športno igrišče pri ŠC Ribnica.

Ribniške vasi: ureditev vaškega jedra in ožage 
v Dolenji vasi, obnovitev – rekonstrukcija dvorane 
DC-16 v Dolenji vasi, rekonstrukcija mostu v 
Dolenji vasi –Lipovec, pločnik Nemška vas – 
Prigorica, mrliške vežice Velike Poljane, ureditev 
vaškega jedra na Velikih Poljanah, obnova javne 
poti Velike Poljane-Škrajnek-Bukovec, obnova 
javne poti Kot – Lazar, preplastitev ceste Črni 
Potok-občinska meja Velike Lašče in več koma-
sacijskih postopkov. 

V občinski upravi želimo investicije načrtovati 
strateško, v skladu s potrebami občanov in 
zmožnostmi proračuna. Zato vse občane vabim, 
da na e-naslov Občine Ribnica: obcina@ribnica.si 
sporočite svoje predloge za investicije ali vsebine, 
ki jih pogrešate in s katerimi bi po vaših ocenah 
dvignili kvaliteto bivanja v ribniški občini, ali pre-
prosto sporočite, kaj mislite, da v naših krajih še 
manjka. Na osnovi vaših predlogov bomo sprejeli 
določene ukrepe in vas o njih obvestili v eni izmed 
naslednjih številk Rešeta.

za občinsko upravo: Janez Mate

Mladi domači strokovnjaki že 
vključeni v rokodelsko zgodbo

Prenova rokodelskega centra na Marofu 
teče po načrtih: v centru so razpeljane vse 
instalacije, skoraj končana so suhomontažna 
dela (stropi v mansardi, pregradne stene…), 
sedaj pa sledijo polaganje tlakov in sliko-
pleskarska dela. Takoj, ko se bo vreme stabi-
liziralo, začnemo še z urejanjem okolice.
V vsebinskem pogledu teče tretja faza pro-
jekta: vzpostavljanje vsebin rokodelskega 
centra;  najbolj smo se osredotočili na post-
avitev stalne in občasne razstave. Izdelali 
smo tudi kataloge potrebnih znanj za nacio-
nalno poklicno kvalifikacijo suhorobar, ki jih 
je področni odbor za poklicne standarde na 
ministrstvu za šolstvo potrdil, kar pomeni, da 
jih zdaj odobri le še strokovni svet na tem 
ministrstvu.
Obiskali smo tudi muzeje v Idriji, Nazarjih, 
Ljubljani in Kobaridu. Zanimalo nas je, na 
kakšen način so predstavljene krajevne 
zgodbe in kako muzeji delujejo. V času 
odprtja našega centra bomo organizirali 
tudi lončarski tabor, zato smo obiskali prek-
mursko lončarsko vas v Filovcih, stopili v 
stik s posameznimi aktivisti, ki delujejo na 
področju lončarstva in so tudi pripravljeni 
sodelovati pri predstavitvi lončarske produk-

cije v Sloveniji. V delu je tudi izdelava študije 
trženja vsebin rokodelskega centra, ki bo 
postavila temelje za zagon centra.

Z Obrtno zbornico Slovenije smo se dogovo-
rili o postavitvi razstave rokodelskih mojstrov 
Slovenije, ki imajo najvišje priznanje - zlato 
vitico. OZS je ponudilo pomoč tudi na 
drugih strokovnih področjih, kjer se bodo 
vključili njeni strokovnjaki.
Popisana je tudi pogodba za nabavo strojne 
in ostale opreme za rokodelsko delavnico.
Naj izrazim zadovoljstvo nad odzivom javnosti 
na moj poziv v januarskem Rešetu. Posebej 
pozitivno sem presenečen nad mladimi, 
ki prihajajo s konkretnimi predlogi in želijo 
sodelovati pri nastajanju centra. Na zbornici 
smo dobili eno diplomsko in dve seminar-
ski nalogi, ki obravnavajo suho robo in 
lončarstvo. Prav zanimiv je primer študenta, 
ki je ustanovil svoje društvo, s kolegicami 
in kolegi pa izvaja projekte po vsej Evropi. 
Projekti so sofinancirani iz evropskih sred-
stev, glavna tema pa je animacija mladih na 
različnih področjih. S študentom smo se 
dogovorili, da bo na odprtju našega centra 
sodelovala  skupina 25-ih mladih ljudi iz vse 
Evrope.
V vse naštete aktivnosti smo že vključili štiri 
študente oziroma mlade diplomirane stro-
kovnjake, ki so domačini in bolje poznajo 
ribniško zgodbo.
Dobrodošli na Obrtno-podjetniški zbornici 
Ribnica, bodisi s svojimi kritičnimi pripom-
bami bodisi z novimi predlogi.

Pavel HočevarNa obisku v slovenskih muzejih smo nalete-
li tudi na ribniškega krošnjarja
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GLASBENIKI 
PONOVNO 
ODLIČNI

Ribniška glasbena šola na tek-
movanjih vedno znova dosega 
odlične uspehe. Konec janu-
arja, februarja in v marcu so 
se vrstila tekmovanja mladih 
glasbenikov, in sicer regi-
jski tekmovanji na Jesenicah 
in v Črnomlju s Semičem ter 
državno tekmovanju (TEMSIG) 
v Celju in Mariboru. Naši mladi 
glasbeniki so svoje znanje in 
nenehni trud lepo pokazali, vsi 
so dosegli izvrstne rezultate.

Na 13. regijskem tekmovanju Dolenjske, 
10. in 11. februarja, so tekmovali učenci 
osmih glasbenih šol iz Dolenjske in Bele 
krajine, in sicer GŠ Kočevje, Trebnje, Novo 
mesto, Sevnica, Krško, Brežice, Črnomelj in 
naša Ribnica. Mladi glasbeniki so tekmovali 
v naslednjih disciplinah: klavir, flavta, klju-
nasta flavta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, 
petje in komorne skupine s trobili. Flavtistki 
Vida Nadler in Lara Ivanc sta osvojili zlati 
priznanji; štiri srebrna priznanja so šla v roke 
pianistke Anje Aleksandre Adamič in Urše 
Indihar ter pevcema Juretu Zakrajšku in 
Matevžu Henigmanu, bronasto priznanje pa 
je dosegel Matej Sušec na klarinetu.  

Vsa ta imena so namreč pogosto prezrte 
priče naše preteklosti in zato zgovorni pisci 
naše zgodovine. Naš jezik ni od včeraj ali 
izpred sto let. Ima  tisočletno zgodovino in 
še starejšo predzgodovino, ki jo odkrivajo 
zgodovinsko in primerjalno jezikoslovje ter 
etimologija. Lani je izšel  Etimološki slovar 
slovenskih zemljepisnih imen, ki na znanst-
veno - kritični in na poljudnoznanstveni način 
prinaša dosedanje védenje o nastanku 
naših najpomembnejših 4021 zemljepisnih 
imen, ob tem pa tudi poldrugi tisoč priim-

kov. Sicer ima vsak kraj, ki kaj da nase in na 
svojo tradicijo, pogosto na nek način ljud-
sko etimološko razlago imena, vendar pa je 
potrebno za znanstveno razlago mnogo več 
znanja in historične slovnice, prav tako pa je 
nujno potrebno poznavanje tujih vplivov in 
razvoja le - teh v slovenščini. 
Med sogovorniki so bili profesor dr. Marko 
Snoj, ki je predstojnik Inštituta za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in redni pro-
fesor na Oddelku za primerjalno in splošno 
jezikoslovje ljubljanske Filozofske fakultete; 
drugi, generacijo mlajši, vendar prav tako 
znanstveno podkovan, je bil docent dr. Matej 
Šekli, ki je zaposlen na katedri za prim-
erjalno slovansko jezikoslovje Oddelka za 

slavistiko ljubljanske Filozofske fakultete in 
je sodelavec Dialektološke sekcije Inštituta 
za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU. Najmlajša, Januška Gostenčnik, pa 
je mlada raziskovalka v Dialektološki sekciji 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU. Podrobneje se je ukvarjala z 
imeni okrog Ribnice, Brega, Dolenjih Lazov 
in bližnje okolice. 
Gosteničnikova je predstavila tudi nekaj 
primerov iz ribniškega konca, npr. poi-
menovanje dela poti v bližini Brega, in sicer 

»Prdec«. Ta izhaja iz 
besede »preddolec«, ki 
je kos poti pred dolino. 
S skrajševanjem in skozi 
mnogo let pa se je poi-
menovanje spremenilo v 
»Prdolc« in nazadnje v 
danes poznani »Prdec«. 
Zanimiv je tudi izvor 
imena Kočevje, kjer je 
vmesno stopnjo nosilo 
nemško poimenovanje 
Gottschee, izvorno pa 
Hojčevje, torej kraj, kjer 
rastejo hoje. Ker pa je 
nemškemu jeziku črka H 
na začetku besede tuja, 
so jo spremenili v G, ki 
zveni podobno, svoje 
pa je dodal še čas. Na 
podoben način, vendar 
neposredno iz nemščine 
izvira ime kraja Šoštanj, 
ki je poslovenjeno ime, 

in sicer Schonstein, kar v nemščini pomeni 
Lepa pečina. Ni odveč povedati, da poi-
menovanje krajev, rek in zemeljskih oblik 
najdlje zadrži svoje ime, čeprav se med 
tem menja več narodov, plemen, ali pa se 
spremeni jezik. Na ta način je imenoslovje 
pomembno tudi iz vidika zgodovinopisja, ki 
z etimološkimi podatki lahko določi okvirni 
čas prve poselitve, kajti iz imena se da raz-
brati razvojno stopnjo jezika, iz te pa okvirni 
čas poimenovanja. Na ta način je bilo tudi 
ugotovljeno slovensko naselitveno območje 
v času priselitve Slovanov v naš prostor. 

Tekst in foto Primož Tanko

Imena naših krajev - od največjega do najmanjšega

Od Prdca do Hojčevja

Ob svetovnem dnevu maternega jezika, ki je bil 21. februarja, 
je Ustanova p. Stanislava Škrabca 19. februarja priredila prav 
zanimiv, etimološko obarvan večer. Predstavniki treh generacij 
slovenskih imenoslovcev so govorili o zemljepisnih lastnih imenih, 
od tistih, ki poimenujejo pokrajine, mesta in vasi, do onih, ki 
označujejo najmanjše predele, kot so njive, gozdne poti, pa tudi 
manjše dele, morda samo dolinico ali vzpon na gozdni poti.

Poln skedenj Škrabčeve domačije je resna razprava priteg-
nila za več kot poldrugo uro. Reševalo se je poimenovanje 
Hrovače in Gotenice, Lazov in Brega. Razpredalo se je o imenih 
in jezikovnih tegobah, predvsem ker tudi domače občinstvo 
precej natančno pozna naša krajevna imena, skupaj pa smo 
prišli do sklepa, da, kljub dobremu poznavanju naše Doline, 
marsičesa ne vemo in da bo potrebno še mnogo truda in 
znanstvenega dela, da jo spoznamo do potankosti. 

Urša Indihar, srebrno priznanje, osebni 
arhiv U. Indihar)
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Na regijskem tekmovanju zahodne Slovenije 
na Jesenicah sta se predstavili dve učenki, 
sicer novega oddelka citer, ki na šoli deluje 
šele drugo leto. Kljub mladosti in zgolj 
dobremu letu učenja citer sta obe citrarki 
nastopili zelo uspešno. Karin Bojc je prej-
ela srebrno priznanje, Tanja Govže pa bro-
nasto. 

Ravnatelj GŠ Ribnica Matjaž Jevšnikar je bil 
tudi uspeha citrark zelo vesel, v prihodnjem 
letu pa se obeta celo oddelek tamburice. 
»Na GŠ Ribnica smo zelo veseli in ponosni, 
da na šoli deluje oddelek citer, ljudskega 
glasbila, ki je nepogrešljiv del naše kulturne 
dediščine. Če bo ministrstvo za šolstvo v 
prihodnjem letu dovolilo širitev oddelkov, 
načrtujemo še začetek poučevanja tambu-
rice in tako omogočiti strokovno poučevanje 

za mnoge samouke in glasbene navdušence, 
ki že igrajo na ta lepi instrument, ki še pose-
bej lepo zveni v komornih zasedbah,« je 
razkril načrte ravnatelj Jevšnikar.

Na 39. tekmovanju mladih glasbenikov 
Republike Slovenije (TEMSIG), ki je poteka-
lo od 15. do 17. marca v Celju in Mariboru, 
so nastopili odlični flavtistki Vida Nadler in 
Lara Ivanc ter pevec Miha Lušin.  Vida je 
dosegla srebrno plaketo, Lara in Miha pa sta 
prejela priznanje.
Na tekmovanje v Italijo bo predvidoma v 
juniju odšla pianistka Meta Kokošinek.
Vsem učencem, mentorjem in korepetitor-
jema iskrene čestitke za odličen skupinski 
uspeh. 

Zdenka Mihelič

Vida Nadler na koncertu v Ribnici, dec. 
2009, foto Zdenka Mihelič)

Lara Ivanc

KAJ JE RESNICA?

V postnem času kristjani premišljujemo o pomenu Kristusovega 
trpljenja in njegove smrti na križu. Pri tem nam lahko inten-
zivno pomaga tudi pasijon, dramska uprizoritev trpljenja 
Jezusa Kristusa, ki tenkočutno razkriva Kristusove trenutke 
pred sodbo in po njej, sramotenje in izvršitev smrtne kazni s 
križanjem. Pasijon ima svoje dramske korenine že v srednjem 
veku. Mladi iz župnije Ribnica in Dolenja vas so se pred štirimi 
leti odločili, da bodo pripravili svojo uprizoritev Kristusovega 
pasijona. Letos so ga osmislili z vprašanjem Kaj je resnica?

Začetki pasijona so v ribniški mla-
dinski skupini, kjer so vsako leto 
pripravljali božičnico ob praznovanju 
božiča. Potem pa je prišla ideja, da 
bi pripravili o veliki noči večji projekt, 
ki bi povezal več ljudi. Mladi so želeli 
velikonočni čas približati ljudem na 
prav poseben način. »Hoteli smo, da 
se ljudi velikonočni čas bolj dotakne 
in da začnejo razmišljati o tem času 
kot o največjem Božjem darilu, ki 
nam ga je Bog podaril v svoji veliki 
ljubezni do nas,« pravijo ustvarjalci. 
Lucija Gelze je naredila scenarij, ki 
je povzet iz vseh štirih evangelijev. 
Zbrali so se ljudje, ustvarjala se je 
glasba in koščki mozaika pasijona 
so se sestavljali. Ideja je dozorela 
v Ribnici, zaživela pa v župnijah 
Ribnica in Dolenja vas ter povezala 
staro in mlado. 
Pasijon vsako leto poteka pod nekim 
geslom. Ljudem, ki pridejo na pasi-
jon, skušajo ustvarjalci in akterji dati 
ne samo neko gledališko predstavo, 
ampak nekaj več. Zato praktično 
vsako leto ribniški Grad opremijo, 
da se zdi kot ni prišli v Jeruzalem. 
In v luči tega dajo pasijonu vsako 
leto tudi nek poudarek. Letos – Kaj je 
resnica? Tako vprašanje si je postavil tudi 
Poncij Pilat, ko je želel ustreči ljudstvu, ženi 
in hkrati svoji vesti. S pasijonom skušajo 
biti tudi aktualni. »Mediji nas vsakodnevno 
zasipajo z vsemi mogočimi informacijami, 
raznimi ponudbami, velikokrat tudi s kvazi 
novicami, trači, zavajanji in podpihovanji. 
Ljudi skušamo zato vzpodbuditi, da bi se 
začeli spraševati, kaj je tista prava resnica 
za njih. Da ni to neka prva informacija, ki jo 
dobijo na pladnju, ampak da se vprašajo o 
svojem življenju, o svojem bistvu, o svojih 
vrednotah,« pravijo koordinatorji. Marija Ilc v 
vlogi Jezusove matere Marije pa je v imenu 
vseh sodelujočih ob koncu pasijona nagovo-
rila poln avditorij Gradu: »Marsikatera solza, 
marsikateri korak, marsikatera roka in marsi-
katera ura je potrebna, da postane iskanje 
resnice slog življenja. Slog, ki se ne naslanja 
na že slišano in prebrano, marveč  kliče po 
miru, v globini duše išče Njega, ki v veliki 
noči osvobaja vse, brez razlike. Želim, da ga 

v letošnji veliki noči srečate tudi vi.«
Letos je novo tudi to, da imajo poleg obeh 
‘glavnih’ župnij nekaj sodelujočih tudi iz 
župnij Sv. Gregor in Stara Cerkev. Vseh sku-
paj, igralcev, koordinatorjev, tehnične ekipe, 
kostumografov, scenografov, glasbenikov 
in pevcev sodeluje 165 ljudi – od mladih 
osnovnošolcev, srednješolcev, študentov 
in staršev do starejših ljudi. Sodelujejo 
cele družine, še več, cele generacije. To je 
praktično projekt cele Ribniške doline.
Prva uprizoritev Pasijona je bila v soboto, 
20. marca, druga pa v nedeljo, 28. marca. 
Gledalci, nekateri se vsako leto vračajo, 
so vedno znova presunjeni nad trpljenjem, 
navdušeni nad odlično igro, scenskimi 
mojstrstvi in glasbo, pesmimi. Pasijon nik-
ogar ne pusti ravnodušnega. Letos so se 
gledalci po koncu pasijona lahko pogreli še 
s toplim čajem in posladkali z dobrotami na 
stojnicah ob izhodu iz Gradu. 

Zdenka Mihelič, foto Slavko Činkelj



Poslopje ribniške Opekarne in parne žage. (Fotografija v zasebni lasti.)
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Kar je bilo, nikdar ne mine, samo 
obliko menja …

Prispevek k zgodovini trga Ribnica (15. del)

Sežane in Solkana, nato si sledijo Vrhnika, 
Ljutomer in Ljubljana. 
Pa poglejmo še k opekarjem, ki so se s to 
obrtjo ukvarjali pred  ustanovitvijo podjetja, 
saj je opekarstvo  stara obrtna dejavnost, ki 
je bila razširjena povsod po Sloveniji. Opeko 
so po navadi izdelovali večinoma blizu objek-
tov gradnje, za katero so jo potem tudi pora-
bili. Gradnja opekarn je povezana z bližnjim 
najdiščem gline.  Za gradnjo opekarne se 
je potrebovalo bogate zaloge gline in lesa. 
V Ribnici ni manjkalo gline, saj je področje 
pod Veliko goro bogato z njo, prav tako ne 
zalog lesa, ki so potrebne za sušilne peči. 
V davčnem katastru in popisnih listih 
Zbornice za trgovino obrt in industrijo sem 
zasledila naslednje obrtnike, ki so se z 
opekarstvom ukvarjali v drugi polovici 19. 
stoletja:
Peter Palome (?) 1870…1874 
Josef Rudež 1 1871 …1876…1877…1882 
Andreas Peterlin (94) 1882
Od naštetih lastnikov opekarn, je glede 
na odpis davka po davčnem katastru 
imela največ prometa opekarna ribniškega 
graščaka. Med opekarji najdemo tudi že 
Andreja Petrilna, ki se je z opekarstvom 
ukvarjal že leta 1882 in je torej omen-
jeno obrt, pred ustanovitvijo podjetja 1901, 
dobro poznal. 
Opekarne so delovale tudi  po vaseh, za 
potrebe vasi oziroma, če se je v vasi kaj 
gradilo, se je opekarna postavila za tisto 
obdobje. Med posamezniki, ki so se v trgu 
ukvarjali z opekarstvom,  nisem naštela 
Simona Pakiža, ki je bil doma iz Jurjevice 
10. Obrt opekarstva je imel zavedeno na 
Jurjevici v letu 1884. Glede na to, da je 
zabeležen v drugi polovici 19. stoletja kot 
lastnik ribniškega trškega mlina in žage, je 
zagotovo imel  s trgom tesne stike, zato je 
prav, da ga omenim. 

(Se nadaljuje prihodnjič.)

Tekst pripravila Marina Gradišnik, 
kustosinja ribniškega muzeja

1    V podatkih iz vprašalne pole, ki jih je leta 1919 poslala 
podjetjem Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Lju-
bljani (hrani ARS), za ribniško opekarno govorijo o 60-ih 
delavcih in 15-ih delavkah, na vprašanje po narodnosti pa 
odgovarjajo da so Italijani. Povsem možno je, da gre tu za 
italijanske ujetnike, ki so leta 1918 delali na opekarni. 

Nekdaj bil je takšen 
ribniški vsakdan… 

V.

Z odkupi zemljišč proti Veliki gori sta se 
večala površina in dejavnost podjetja. Prvi 
delničarji opekarne so bili: Andrej Podboj, 
Franc Pirker, Josip Klun in Andrej Peterlin. 
Kasneje v tridesetih letih je sin Andreja 
Peterlina, Filip, svoj delež prodal Ivanu 
Klunu, ki je s tem postal večinski delničar 
tega podjetja. Ime podjetja se spremeni v I. 
Klun in tovariši. 
Pri delavcih na opekarni ne moremo mimo 
Italijanov. Že pri zidavi ribniške cerkve se 
omenja italijanske zidarje. Italijani so bili v 
naših krajih spoštovani obrtniki, kar zade-
va zidarstvo, žganje apna in opekarstvo.  
Tudi med zaposlenimi v ribniški opekarni je 
najti več Italijanov, med njimi en opekarski 
mojster, opekarski preddelavec, eden je bil 
dninar in zanj ni posebej naveden posel, ki 
ga je opravljal, žagar, ter trije, za katere ni 
nikakršnega opisa del. 
Število Italijanov  je po letu 1924  upadalo, 
že leta 1924 jih je bilo le sedem.   Zgodnejši 
zapisi, pred letom 1919, o delavcih niso 
ohranjeni. Za ribniško opekarno je značilno, 
da je zaposlovala ljudi iz Ribnice in tudi širše 
okolice. V seznamih zaposlenih najdemo 
ljudi vse od Maribora, Kal – Gorice tudi 

Opekarstvo

Začetek 20. stoletja je prinesel v Ribnico 
industrializacijo. Leta 1901 v Ribnici 
zabeležimo prvi parni stroj. Tega leta je 
pričela delovati opekarna in parna žaga. 
Istega leta je parni stroj zagnal tudi Rudeževo 
žago v Jelenovem Žlebu. 
Zagotovo je opekarna in parna žaga poleg 
uvedbe parnega stroja zanimiva tudi zaradi 
števila delavcev, ki jih je to podjetje zapo-
slovalo. V letu 1924 je ribniška opekarna 
zaposlovala 167 delavcev.  Največje število 
zaposlenih se je gibalo do 180 oseb. Kolikor 
sem razbrala iz seznama delavcev, ki ga 
hrani Zgodovinski arhiv v Ljubljani v sklopu 
Občina Ribnica fond 27, menim, da takšno 
število zaposlenih ne pomeni, da so bili ti 
delavci ves čas prisotni, pač pa so prihajali 
ob večjih projektih za določen čas v letu. To 
število pomeni število ljudi, ki je v enem letu 
delalo na opekarni. Nekateri pol leta, drugi 
celo leto, nekateri  pa po nekaj mesecev. 
Načrte za stavbo podjetja Opekarna in 
parna žaga A. Peterlin in tovariši so izde-
lali na Dunaju. Zrasla je na Veliki Mlaki. 

Gospodarstvo
Županstvu Ribnica – Okrajni glavar, 
11. 1. 1886

Veleslavno c. kr. predsedništvo je u odlo-
kom … prošnjo občinskih zastopnikov Trga 
Ribnica in občin Jurjevica, Dane, Sušje, da 
bi se v trgu Ribnica obrtnijska šola za lesno 
robo osnovala…
Županstvu se torej naroči, de naj v dogovoru 
z županstvom Sušja, Jurjevice in Dan javijo:

A. Število ljudstva, katero se v občinah z 
    obrtvijo iz lesa peča.
B. Samih gospodarjev.
C. Pomočnikov

 A B C                     
Ribnica  115 69 22
Jurjevica 600 60 180 
Dane 217 53 93  
Sušje 80 44 41 
D. Kolikor se v vsako leto lesene robe, t.j. 
sitov, rešet, škafov…. Naredil?
rešeta (A), obodi (C), brente (E), kadi (G), 
rajte (B), škafi (D), grablje (F)        
 A B C D E F G
Ribnica 10000   230  100 80
Jurjevica 40000  4000   
Dane 62000   50 200 
Sušje 5000 2500

*ZAL, OR, 22/2048



mere zopet prepoznamo grad kot center 
Ribnice, kot nekaj, kar je živo in živi.’
Na razstavi sta natančneje predstavljeni dve 
obdobji gradu: prvo, sredina 17. stoletja, 
ki ga je že pred tem preko zapuščinskega 
inventarja podrobno obdelal dr. Marko 
Štuhec v knjigi Ščurki, rdeča postelja in 
solze vdove Prešern. V zapuščinskem inven-
tarju je namreč popisano premoženje, ki 
ga je imel grof Trilek ob smrti, narejen 
pa je tako, da je v vsaki sobi popisano 
premoženje. Iz tega zapisa je možno ugoto-

viti opremo in namen posameznih 
sob. Novejši opis pa temelji na 
pripovedi Olge Zorc Rudež, ki je 
natančno opisala prostore v 30-tih 
letih, ko je tam živela, prav tako pa 
so iz istega časa tudi fotografije. 
Posebej izvirni pa sta domišljijski 
sliki Janka Trošta, ki fiktivno prikazu-
jeta grad v času turških vpadov, in 
pa stol pred oknom galerije obrnjen 
v smer gradu, kot prikaz sedanjega 
stanja.  

Najmlajši del razstave je namenjen 
spremembi gradu v zdajšnjo podo-
bo s Parkom kulturnikov in letnim 
gledališčem. Ta situacija pa odpira 
tudi razmišljanje, kaj se bo zgo-
dilo z gradom v prihodnje. Z zdajšnji 

podobo gradu se ukvarja tudi arhitekt in 
umetnostni zgodovinar Igor Sapač. Njegovo 
predavanje na temo gradu napovedujejo 
muzealke za april, takrat pa naj bi izšla tudi 
zloženka z informacijami o gradu. 

Vsak, ki se ima za Ribničana, si mora ogle-
dati razstavo, kajti grad je pomembno krojil 
usodo Ribničanov, še pomembnejši pa je 
kot opomnik zgodovine. Razstava bo odprta 
do 18. aprila.

Tekst in foto Primož Tanko
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Utrinki iz zgodovine 
ribniškega gradu

V galeriji Miklova hiša je od 17. marca 
na ogled prijetna razstav z utrinki 
ribniškega gradu. Prikazuje nam grad 
od nastankov do današnje podobe 
in hkrati pušča prosto pot domišljiji, 
kaj vse se je v zgodovini dogajalo. 
V manjšem prostoru je predstavljen-
ih nekaj načrtov in skic ribniškega 
gradu, od prve razvojne dobe v času 
pred 13. stoletjem do gradu, popol-
noma obdanim z vodo in tudi v času 
največjega razcveta. 

Seveda so predstavljena tudi novejša obdob-
ja, z največjim poudarkom na dvajsetih in 
tridesetih letih preteklega stoletja, ki je tudi 
bogato fotografsko dokumentirano. Ta del 
je predstavljen v večjem prostoru galerije in 
vsakdo lahko sam podoživi občutek življenja  
na gradu. 
Avtorica Marina Gradišnik  je o razstavi 
povedala: ‘Zdi sem mi, da podobe ribniškega 
gradu v ljudski zavesti več ni, prav tako kot 
ni več podobe ribiškega festivala. Menila 
sem, da je potrebno predstaviti notranjost in 
zunanjost gradu, da Ribničani vsaj do neke 

Razstava 
Muzeja Miklova hiša

Utrinki iz zgodovine 
ribniškega gradu je na 

ogled v prostorih Galerije 
Miklova hiša 

do 18.aprila 2010, 
od ponedeljka do petka 

od 9. do 19. ure, 
ob sobotah in nedeljah 

od 10. do 12. 
in od 16. do 18. ure. 

V sredo, 31. marca 2010 
ob 19. uri vas vabimo v 

Miklovo hišo na 
predavanje 

dr. Igorja Sapača 
umetnostnega 

zgodovinarja in  arhitekta

STAVBNA ZGODOVINA 
RIBNIŠKEGA GRADU.

Jakobu Oražmu – Okrajno gla-
varstvo v Kočevju, 10. 2. 1914

Z ozirom na komisijsko obravnavo, ki se 
je vršila dne 12. februarja 1913 na Vašem 
svetu pri hiši št. 110 v Ribnici, daje c. kr. 
okrajno glavarstvo naknadno dovoljenje za 
zgradbo elektrarne na Diselmotor in dina-
mostroj od 230 voltov napetosti in največ 
60 amperov pri hiši št. 110 v Ribnici in vseh 
naprav v svrho električne razsvetljave trga 
Ribnici ter oddajo električne sile in dovoljen-
je za porabo teh vže izvršenih naprav pod 
sledečimi pogoji:
1. Napraviti je naknadno v centrali pretikalni 
obrazec, katerega je v bližini pretikalnika 

obesiti.
2. Sezidati je nov ognjevaren rezervar za 
sirovo olje. Tozadevne načrte je predložiti 
takoj c. kr. okrajnemu glavarstvu.   
3. Balon za kislino nameščen mora biti v 
stojalu, katero je mogoče poljubno obračati. 
Ugovor tamošnjega posestnika Miha 
Škrabca iz Ribnice 109, da se njemu ozi-
roma njegovim pravnim naslednikom vsaka 
vsled obrata elektrarne povzroča škoda 
povrne, se zavrne, ker ugovarjalec ne navaja 
in kakih konkretnih slučajev in vzrokov …

*ZAL, OR, 20/1865

Brane in Kristjan Kozina

Nekdaj bil je takšen 
ribniški vsakdan… 

Avtorica razstave 
Marina Gradišnik



Pospremil sem te do praga življenja, 
te izročil Bogu,
ti zaprl oči in zaželel:
Pojdi tja, kjer se ne umira in ne umre.
(P. Pavle Jakob)

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je zapustil naš dragi 

mož, oče, brat, stric in dedek

JANEZ MESTEK  
(1928 – 2010)

Iz Pugleda

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in znan-
cem, ki ste nam kakorkoli pomagali ob teh težkih trenutkih.
Zahvaljujemo se osebju ZD Ribnica, negovalkam CSD, 
patronažni sestri ter gospodu župniku Andreju Muleju za obiske 
na domu in lep poslovilni obred.
Hvala vsem, ki ste njegovo slovo spremljali z molitvijo in lepim 
spominom, darovali za svete maše in sveče.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Ena se želja je tebi izpolnila,
da vrneš se nazaj v svoj rodni kraj
in tukaj ostaneš za vekomaj.

ZAHVALA
V 81. letu je izdahnila plemenito dušo in ostala globoko v 

naših srcih ljubljena žena, mami, babica in tašča

MARIJA – MIMI ORAŽEM  
roj. RUS

 iz Dolenje vasi, Hrib 14.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo osebju zdravstven-
ega doma ter DSO Ribnica za njihovo prizadevanje v lajšanju 
pokojničine bolezni. Hvala sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za nesebično pomoč in sočutje, hvala župnikoma Cirilu Oražmu 
in Branku Potočniku za priložnostni obred, hvala pevcem 
ribniškega kvarteta, Komunali Ribnica za vzorno opravljeno delo. 
Hvala darovalcem cvetja in sveč ter vsem za izrečene besede 
sočutja in sožalja in vsem, ki ste pokojnico pospremili na njeni 
zadnji poti.

HVALEŽNI
MOŽ TONE TER SIN TONI IN HČI OLGICA Z DRUŽINAMA
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Ugasnila je luč življenja,
se prižala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

ZAHVALA
Ob  izgubi naše drage mame, žene, babice in prababice 

MARIJE DROBNIČ  
iz Vintarjev

 

se zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili, zanjo molili in jo 
pospremili na zadnjo pot.

Hvala dr. Milenki Starc Vidrih, patronažni sestri iz Sodražice, g. 
župniku in vsem sosedom,
ki ste nam v težkih dneh stali ob strani.

VSI  NJENI

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

STANETA ŠTEBLAJA  
(1948 – 2010)
Iz Dolenja vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala LD Dolenja vas in gospodu Branku Potočniku za opravljen 
obred, pevcem pevskega zbora Lončar in vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala osebju ZD Ribnica, dr. Lidiji Šmalc in sestri 
Danici Franga. 
Sosedom in prijateljem, ki ste ga v težkih trenutkih njegove 
bolezni obiskovali, mu  podarjali nasmeh in  z njim obujali spo-
mine, iskrena hvala.

VSI NJEGOVI
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Nepričakovano je zastalo tvoje
ljubeče in čuteče srce.
Zastal je korak sredi dela.
Mirno spi in naj ti bo lahka domača zemlja,
ki si jo tako ljubil.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata, starega 

ata in strica

MATIJE ANDOLŠKA  
(1928–2010) 

z Velikih Poljan 37

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
znancem in poljanskim gasilcem za vso pomoč in podporo v 
težkih trenutkih.
Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjene svete maše, sveče 
in cvetje. Posebej se zahvaljujemo g. župniku Masniku za lepo 
opravljen obred in molitve, pevcem za sočutno zapete pesmi, 
g. Jožetu Andolšku za poslovilne besede, Pogrebnemu zavodu 
Zakrajšek ter vsem, ki ste pokojnika v tako velikem številu pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI TVOJI                                                        

Spletla si svoj rožni venec … 
za nas ostala
je molitev tvojih ustnic,
pesem ista, ki še pela bo za tabo,
in topla misel,
blagi angelski odmev za vse,
ki v spominih jočejo za tabo.

ZAHVALA
ob izgubi naše ljube mame

NEŽKE IZLATY  
(1929–2010)

Iz Prigorice 115

Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo spoštovali.
Spominjajte se je v molitvi!

ŽALUJOČE HČERKE Z DRUŽINAMI

Tako tiho, skromno si trpela,
takšno tudi življenje si imela.
Zdaj rešena vseh si bolečin,
za tabo ostal je lep, a boleč spomin.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče in stare mame 

JOŽEFE PUCELJ  
(1923–2010) 

z Griča pri Ribnici

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se osebju ZD Ribnica dr. Alenki Nadler Žagar, 
sestri Branki Špoljarič in patronažni sestri Alenki Novosel. 
Hvala gospodu kaplanu Juretu Ferležu za lepo opravljen mašni 
obred in tolažilne besede ob slovesu.
Hvala pevcem za lepo zapete pesmi, pevkam skupine Večerni 
zvon, Komunalnemu podjetju Ribnica in vsem, ki ste pokojno 
pospremili na njeni zadnji poti ter nam v težkih trenutkih stali ob 
strani.

VSI  NJENI

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 socialnovarstvenem 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 na 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, zaželene 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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Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

PRED ODDAJO ZBIRNE 
VLOGE POZIVA 

NOSILCE KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV K 

UREDITVI GERK-ov IN 
VPISU NAMESTNIKA 

NOSILCA
 
Najpozneje en dan pred oddajo 
zbirne vloge morate imeti v registru 
kmetijskih gospodarstev (RKG) ure-
jene podatke o:
- GERK-ih,
- namestniku nosilca pri kmetijah ter
- trajnih nasadih.
Z neurejenimi podatki v RKG vnos zbirne 
vloge ni mogoč.

Podatke o GERK-ih morate urediti:
- če ste ob pregledu GERK-ov po 
posodobitvi v januarju 2010 ugotovili, da 
novo stanje GERK-ov ne odraža dejan-
skega stanja v naravi,
- če ste kupili ali najeli novo zemljišče ali 
če ste prenehali uporabljati določeno 
zemljišče (prodaja, sprememba v nek-
metijsko rabo),
- če ste spremenili vrsto dejanske rabe 
ipd. 

Podatke o namestniku nosilca morate 
urediti, če so na kmetiji poleg nosilca še 
drugi člani kmetije in vpisa namestnika 
še niste uredili. Podatke posredujete na 
obrazcu Podatki o namestniku nosilca 
in gospodinjstvih na kmetiji, ki je skupaj 
z navodili za izpolnjevanje objavljen na 
spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/ in 
je na voljo tudi na upravnih enotah ter 
na enotah kmetijskosvetovalne službe. 
Izpolnjeni obrazec s podpisom nosilca in 
njegovega namestnika pošljite na pristo-
jno upravno enoto.

Neusklajene podatke v RKG lahko vidite 
na javnem pregledovalniku na spletni 
strani http://rkg.gov.si/GERK/autoLogin.
jsp z navedbo KMG-MID številke (neusk-
lajeni podatki so navedeni pod sezna-
mom GERK-ov). Informacijo o neusk-
lajenih podatkih o trajnih nasadih in dru-
gih neusklajenih podatkih v RKG ste prej-
eli tudi na izpisu iz RKG ob posodobitvi 
GERK-ov konec januarja 2010. 

Nosilce kmetijskih gospodarstev 
prosimo, da si GERK-e najprej dobro 
pregledate na spletnem pregledo-
valniku in se na upravno enoto 
odpravite le, če morate GERK-e ali 
druge podatke v RKG še urediti.

Razpis za vpis predšolskih 
otrok v Vrtec Ribnica za 
šolsko leto 2010/2011

Vrtec Ribnica objavlja razpis za vpis 
predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko 
leto 2010/2011 (vpis z dnem 1. 9. 2010). 
Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca 
Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava 
vrtca – oranžni vhod. 
Izpolnjene obrazce Vloga  za vpis otroka v 
vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca 
ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.
com, v vrtec vrnite najkasneje do 15. aprila 
2010.  
Svoje otroke lahko vpišete v:
- dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur dnev-
no (od dopolnjene starosti enajst mesecev 
do vstopa v šolo),
- poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur 
dnevno (od dopolnjene starosti enega leta 
do vstopa v šolo),
- krajši program, ki traja 2 do 3 ure dnevno 
(od dopolnjene starosti treh let do vstopa v 
šolo).
Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno 
obveščeni najpozneje do 10. junija 2010.
V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v 
programe vrtca z dnem 1. 9. 2010 več, kot 
je prostih mest, bo o sprejemu odločala 
Komisija za sprejem otrok v vrtec.
V primeru, da število prijav za krajši in 
poldnevni program ne bo zadoščalo za 
oblikovanje oddelka, vas bomo o tem pisno 
obvestili.
Starše, ki potrebujejo vrtec v popoldanskem 
času, vabimo, da svoje potrebe evidentirajo 
v vrtcu.

Pomembno: Staršem, ki so vloge za 
vpis otroka v Vrtec Ribnica že oddali, 
le-te ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po 
telefonu 83 61 092 vsak ponedeljek in 
četrtek od 7. do 15. ure.

EVENTIM 
PRIREDITVE 

Turističnoinformacijski center Ribnica 
vas obvešča, da lahko v centru Ribnice, 
na Škrabčevem trgu 23, kupite vstopnice 
za prireditve iz sistema Eventim. Izbrali 
smo nekaj vidnejših prireditev, ki bi vas 
utegnile zanimati v mesecu aprilu letos.

• Hotel Babilon, komedija 1 igralke, 
11 vlog in 111 smehov. Nagrajena 
uspešnica Violete Tomić! V Siti Teatru, 2. 
aprila 2010, ob 20. uri. Cena vstopnice 
je 15,00 EUR.

• Dejan Zavec – Rodolfo Martinez, 
Zavec, svetovni boksarski prvak po verziji 
IBF, bo naslov svetovnega prvaka branil 
proti Argentincu Martinezu v Hali Tivoli, 
9. aprila, ob 19. uri. Cena vstopnice 
35,00-55,00 EUR.

• Svetovno prvenstvo v hokeju bo 
potekalo od 17. do 23. aprila v Hali Tivoli. 
Cena vstopnic za tekme, na katerih igra 
Slovenija, je 15,00-18,00 EUR, za ostale 
10,00 EUR.

• Riblja Čorba, koncert srbske rock 
skupine v ljubljanski Cvetličarni live2, 8. 
aprila, ob 21. uri. Cena vstopnice 23,00 
EUR.

• Hazard, ob 30-letnici bodo v izvirni 
zasedbi nastopili 10. aprila, ob 20. uri, v 
Hali Tivoli. Cena vstopnice 25,00-29,00 
EUR.

V prodaji so tudi vstopnice za Mestno 
gledališče ljubljansko in nekatere športne 
dogodke. Vse prireditve si lahko ogledate 
na www.eventim.si 
Za vse informacije smo dosegljivi na tele-
fonski številki: 836 93 35, 
elektronski pošti: turizem.ribnica@siol.si 
ali pa nas enostavno obiščite!

Datum: SOBOTA, 10. 4. 
Kam: na MRZLICO (1121 m), KUM 
(1220 m) in GEOSS (645 m)
Načrt poti: Pl. rudarski dom na Kalu (946 
m) – Pl. dom na Mrzlici (1093 m) – Mrzlica 
(1121 m); Lontovž (945 m) – Kum (1220 m) 
in Planinski dom na Kumu.
Zahtevnost poti: LAHKA pot, zimska tura 
oz. odvisno od razmer.
Trajanje hoje:  5 ur.
Prijave in akontacija: Torek pred poho-
dom, to je 6. aprila ob 19. uri, v pisarni PD 
Ribnica.
Vodja pohoda: Marjan Intihar, vodnik PZS 
(informacije: 031/ 560 664).

Datum: SOBOTA,  24. 4. 
Kam: na POHOD PO RIBNIŠKI 
PLANINSKI POTI, III. DEL, čistilna 
akcija
Načrt poti: Ribnica (492 m) – Sv. Ana (920 
m) – Grmada (887 m) – Ortnek (540 m)
Zahtevnost: LAHKA pot.
Trajanje hoje: 6 ur.
Prijave in akontacija: Torek pred poho-
dom, to je 20. aprila ob 19. uri, v pisarni PD 
Ribnica.
Vodja pohoda: Marjana Rozman (infor-
macije: 041/ 847 365).

Zdenka Mihelič
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1.  Pomlad je čas, da kljubujemo recesiji in osvežimo naš vozni 
park. Če se odpravimo proti Ljubljani in smo s pogledom 
bolj desno usmerjeni, med Velikimi Laščami in Turjaku 
zagledamo …

A  park z odsluženimi avioni
V  Avtohišo Zalar
D  Patria center
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Potem, ko zavijemo desno in se pred to hišo ustavimo, 

vidimo, da pri njih prodajajo in servisirajo avtomobile …
         
O  Opel 
L  Ford    
B  Seat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Odkrita znamka avtomobilov letos praznuje zavidljivih … 

J  100 let
Z  110 let
P  150 let
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Iz te hiše lahko odpeljete tudi simpatično Corso, ki so jo za 

to pomlad še posebej motornookoljsko osvežili. Doslej so 
prodali kar 11 milijonov teh avtomobilov, ki jih izdelujejo od 
leta …

           
O  2001
D  1990
I  1982
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Od najmanjše lepotice gremo k največji, ki ima zametke v 

legendarni Fronteri. Kar nekaj jih vidimo tudi v naši občini. 
Imenuje pa se … 

T   Antara
H   Samara   
M   Avatara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Če se še malce poigramo z nasledniki, opazimo, da je pred 

leti pri hišnih limuzinah kraljevala Vectra. S pionirskim diza-
jnom, inovativnimi tehnologijami za maksimalno varnost, 
vrhunsko dinamiko in popolno ergonomijo je njena nasled-
nica, ki je tudi avto leta 2009 …

 
E   Agila
U   Astra
P   Insignia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.  Ne moremo še mimo družinske Zafire, ki je zasnovana za 

vas in vaše ljubljene. Ena od prednosti te dame je sposob-
nost v nekaj sekundah povečati število sedežev na …

                                                                                       
L   6
E   7
C  8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Kot smo opazili, so imena avtomobilov, o katerih govorimo v 

tokratnem kvizu ženskega spola. Ob premetavanju črk imena 
avtohiše oz. pokrovitelja, ki prispeva tokratne nagrade, ravno 
tako dobimo nekaj ženskih imen. Katero od navedenih ni iz 
tega imena?

A   Lara
L   Mici
N  Zala

9.  Za konec vam bomo v teh pomladnih dneh spustili še veter v 
lase. V akciji Očistimo Slovenijo vam ta avto sicer ne bo kaj 
prida koristil, ker vanj ne boste spravili veliko smeti, bo pa 
služil potem, ko se boste v čistem okolju odpeljali na morje, 
na Bled oz. kamorkoli. Če na spletni strani poiščete spodaj 
navedeno kratico, boste videli da gre za …

B  kabino vlačilca
J  izredni športni avtomobil 
Š  jadralno letalo
______________________________________________________

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 ...

Pravilno rešitev napišite na dopisnico in jo pošljite 
najkasneje do 15. aprila.

Med pravilnimi rešitvami bomo znova izžrebali 5 lepih 
nagrad: darilne pakete, ki jih podarja AVTOHIŠA 
ZALAR.

POMLADNI KVIZ  (pripravil Marko Modrej)

Nagrajencem iskreno čestitamo! 
Obvestilo o prevzemu nagrad boste prejeli po pošti.

Pravilna rešitev 2. številke Rešeta je:
NAJ SMUČIŠČE 2009/2010

Med pravilnimi rešitvami je žreb določil naslednje nagrajence, ki 
prejmejo 3 x paket Dobro jutro Slovenija, 2 x paket Zavarovalnice 
Triglav. Poklanja jih radijska oddaja in turističnoinformativni 
spletni portal DOBRO JUTRO, SLOVENIJA.

FRANC HENIGMAN, Prigorica 57, 1331 DOLENJA VAS
NIKA ANTONČIČ, Iga vas 38 a, 1386 STARI TRG PRI LOŽU
TATJANA PUŽELJ, Podgorska 4, 1310 RIBNICA    
JANEZ BERKOPEC, Humec 11 b, 1331 DOLENJA VAS
DANICA PALČIČ, Podklanec 26, 1317 SODRAŽICA

4

8 7

23 5

7 8

21

9 6

64

7 2

MALI OGLASI
PRODAM
V Ribnici na Dolenjskem (Kolodvorska ulica) prodamo starejše 
2-sobno stanovanje v izmeri cca. 70 m2, s pripadajočim kletnim 
prostorom, pločevinasto triplex garažo in vrtom (75 m2). Brez 
CK. Cena po dogovoru. Več informacij na številki: 051-384-595.
V NAJEM
V Ribnici oz. bližnji okolici vzamem v najem manjšo sobo, z 
možnostjo tuširanja. Tel.: 051/ 896 806.
ODDAM
V okolici Ribnice oddam stanovanje v 1. nadstropju hiše.
Več informacij na tel. 051-890-398.
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»OČISTIMO SLOVENIJO V 
ENEM DNEVU«

Ker si organizatorji akcije želimo, da bi lahko vključili ter k sodelovanju pov-
abili vse občane Ribnice, smo organizirali po vseh krajih v občini kontaktne 
osebe, ki vam bodo na dan akcije, to je 17. 4. 2010, razdelili rokavice in 
vrečke za čistilno akcijo. Njim bodo posredovani tudi natančni podatki o 
odlagališčih, zato vas bodo usmerjali pri samem poteku akcije. Akcija se 
bo pričela ob 9. uri dopoldan ter bo uradno trajala do 14. ure. Za lažjo 
organizacijo vam posredujemo zborna mesta, kjer se boste vsi, ki se želite 
akcije udeležiti, zbrali ob 9. uri.

Pobrani odpadki se bodo zbirali na naslednjih lokacijah:
Žlebič – Ekološki otok v Žlebiču, Sveti Gregor – Gasilski 
dom Sv. Gregor, Velike Poljane – Gasilski dom Velike 
Poljane, Ribnica – Komunalno podjetje Ribnica , Jurjevica 
– Gasilski dom Jurjevica, Dolenji Lazi – Gasilski dom, Do-
lenji Lazi, Dolenja vas – OŠ Dolenja vas, Grčarice – Gasil-
ski dom Grčarice.
 Vodje posameznih krajev zato naprošamo, da organizirajo 
prevoz do omenjenih lokacij. Vse občane, ki imate kosovne 
odpadke, še posebej lepo naprošamo, da jih ta dan ne 
odlagate na ekološke otoke ali ob cesti, ampak jih poskušate 
urediti in javite na komunalno službo Ribnica, saj vam jih bodo 
odpeljali v naslednjih dneh, pri tem pa boste lahko unovčili 
svoj kupon za kosovni odpadek. 

Zaključni del čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu« se bo v primeru lepega vremena odvijal v 
ribniškem Gradu. Če pa nas preseneti dež, se preselimo v 
Športni center. Prireditev se bo pričela ob 16. uri, celoten 
zaključek pa bo posvečen ozaveščanju k pravilnemu ravnanju 
z odpadki. Tako nam bodo otroci iz vrtca pripravili »ekoigrico«, 
šolski otroci bodo prikazali izdelavo izdelkov iz odpadnih ma-
terialov ter pripravili »ekokviz«, skupina mažoretk bo pripravila 
svojo plesno točko, Društvo podeželskih žena Ribnica pa 
bo prispevalo s svojimi dobrotami. Skavti nam bodo prikazali 
pravilno sortiranje odpadkov, k sodelovanju pa smo povabili 
tudi komunalno podjetje, da bo posredovalo svoje nasvete 
in znanje. Tudi študentje bodo pripravili svoj pogled na 
pomembnost čistega okolja.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Infotočko, ki 
jo je pred dnevi odprl župan Jože Levstek v TIC-u. Še vedno 
se lahko po nasvet obrnete tudi na mail: 
andreja.skrabec@ocistimo.si ali na telefon 041 641 302.
Želimo si, da bi bila akcija uspešna, saj čistimo za seboj in 
za sebe, ter si tako dvigamo kvaliteto življenja. Udeležite se 
akcije po svojih zmožnostih, naj nas druži solidarnost in zave-
danje, da je narava občutljiva in da moramo skrbeti za njeno 
zdravje prav vsi.

 Zdenka Mihelič

KRAJ KONTAKTNA
OSEBA

ZBORNO MESTO
17. 4. ob 9. uri

Sv. Gregor, Andol, Junčje, Črni Potok pri
V.L., Grebenje, Marolče, Levstiki, Krnče,
Graben, Hojče, Hudi Konec, Zadniki, Črnec,
Brinovščica, Vintarji, Perovo, Pugled pri
Karlovici, Gašpinovo

Igor Adamič Gasilni dom

Velike Poljane, Škrajnek, Bukovec, Finkovo,
Žukovo, Vrh pri Poljanah, Ortnek, Dule

Mara Okorn pred cerkvijo

Maršiči, Praproče, Pusti Hrib, Rigelj pri
Ortneku, Zlati Rep,

Luka Levstek pred cerkvijo na
Maršičih

Gorenje in Dolenje Podpoljane Jože Marolt Gorenje Podpoljane 3
Žlebič Lojze Ilc pri Vrbi
Slatnik Lojz Lovšin pri vaški mizi
Sušje Erika

Radosavljević
pri kapelici

Mala Hrovača Jan Marolt pred Sparom
Hrovača Ivan Prelesnik pod lipo
Sajevec Gorazd Šilc Gasilni dom
Rakitnica, Kot pri Rakitnici Irena Henigman Gasilni dom
Prigorica Alojz Levstik Gasilni dom
Otavice Brane Lovšin Gasilni dom
Nemška vas Slavko Kersnič Gasilni dom
Grčarice, Grčarske Ravne Irma Grbec Gasilni dom
Jurjevica Janez Topolnik Gasilni dom
Kot pri Ribnici Marinka Vesel pri Marinki
Breže Janez Pirnat Makšar
Blate Gregor Levstik v križišču pri drevesu
Breg pri Ribnici Tomaž Horžen Kapelca
Bukovica Janez Šega Gasilni dom
Dane Janez Pucelj Gasilni dom
Gorenji Lazi Emil Adamič pri lipi v vasi
Goriča vas Jože Ilc, Luka Ilc Gasilni dom
Grič Tomaž Bartol na igrišču
Dolenja vas Igor Bančič,

Anton Berkopec
Gasilni dom Dolenja vas

Lipovec, Makoše Slavko Starc Gasilni dom
Dolenji Lazi, Zapuže Branko Dejak Gasilni dom
Mesto Ribnica se bo delilo na:
Center Jure Ferlež pred župniščem
Lepovče Matej Zobec Veterinarska klinika
Gornje Lepovče Mateja Erjavec

Lovšin
na igrišču

Knafljev trg do Prijateljev trg in vse vmes Katarina
Podobnikar

pred študentskim
klubom

Opekarska do Kurirska ulica (in vse vmes) Evita Tanko Bukovška ul. 5
Kolodvorska do Gorenje vasi (in vse vmes) Breda Oražem Ideal center pri pošti
Gorenja vas Zvone Oberstar pri Lipi

Društva oz. zavodi, ki bodo čistili na posebnih področjih:

Društvo Kontaktna oseba ZBORNO MESTO
17. 4. ob 9. uri

Ribiči Mirko Merhar obvesti vodja
Skavti Helena Ilc pred župniščem
Vrtec Ribnica Mojca Sever Mrhar pred oranžnim vhodom
Gasilska društva Kontakti so vodje

društev
obvestijo vodje

Lovska družina Dolenja vas Brane Dejak obvesti vodja
Lovska družina Ribnica Boštjan Češarek obvesti vodja
Društvo katoliške mladine Nejc Ilc pred župniščem
Jamarji Tedi Della Schiava pred društvenimi prostori
Planinci Zdenka Mihelič pred društvenimi prostori
Lions klub Ribnica Duška Mihelič obvesti vodja
Posestvo Ugar Simon Kozina Posestvo Ugar

Posebej bi opozorili, da akcija ni namenjena »čiščenju domačega 
dvorišča«, če se lahko tako izrazimo, ampak čiščenju javnih cest, gozdnih 
poti ter travnikov. Seveda bomo posebno pozornost posvetili tudi divjim 
odlagališčem. Potrudili se bomo počistiti kar največ, če pa česa ne bomo 
uspeli postoriti, pa bomo evidence predali direktorju Komunalnega pod-
jetja Ribnica, da mu bodo koristile kot osnova za nadaljnje ukrepe.

AKCIJA ZBIRANJA 
STAREGA PAPIRJA

Ribniški skavti vabimo na akcijo zbiranja 
starega papirja, ki bo potekala 

v soboto, 24. aprila 2010. 
Papir takrat lahko pripeljete v prostore 

JKP Komunala Ribnica v Goriči vasi, 
kjer bo stal zabojnik, od 9h do 14h. 

Tisti, ki nimate možnosti, da bi sami 
dostavili papir, se lahko do srede, 

21. aprila, 
predhodno “prijavite” pri  

Petru Cvaru (040 320 184) 
in vam bomo mi odpeljali papir. 

Hvala podjetju Komunala Ribnica in 
vsem, 

ki sodelujete v akciji. 
Naslednja akcija bo v juniju.

Ribniški skavti



skupina I.K.S. iz Ribnice, predstavile pa so 
se tudi pevke Vokalne skupine Vocabella 
iz Kočevja. Kot zadnji so nastopili gostje 
večera, in sicer vokalna skupina Gloria, s 
katero je cela dvorana prepevala njihove 
pesmi. Del koncerta, sicer samo prek tele-
fonskih linij, sta bila tudi Jože Potrebuješ in 
Trkaj, ki sta bila navdušena nad pozdravom 
občinstva in sta nas spodbudila, da vztrajno 
puščamo sledi na svojih poteh. Oglasil se 
nam je tudi skakalec Peter Prevc, ki nas je 
pozdravil iz daljnega Osla. Po blagoslovu, 
ki ga je vsem navzočim podelil kaplan Jure, 
so se na odru zbrali vsi glasbeniki, pevci in 
igralci ter skupaj z gosti večera in stoječo 
dvorano odpeli eno izmed uspešnic Glorie. 
Radi bi se zahvalili vsem, ki so nam pomag-
ali in omogočili izvedbo tega čudovitega 
večera: Osnovni šoli Sodražica, ki nas je 
gostila v svojih prostorih, Akustiki Pirman 
za ozvočenje, tiskarni Špes za tisk plakatov 
in transparenta, medijskima sponzorjema 
Radiu Ognjišče in Radiu Univox ter foto-
grafinji Luciji Kos. Velika zahvala gre vsem 
nastopajočim, ki so se odzvali povabilu – kot 
je bilo povedano: »Nocoj ste bili vi umetniki 
svojega časa, slikarji, ki puščate sled upanja 
in ljubezni.« 
Namen koncerta je bil, da tudi mladi prisp-
evamo k uspehu misijona, da damo sebe 
na razpolago Svetemu Duhu, da deluje 
po nas in po nas dela dobro. Želeli smo 
pustiti sled korakov, ki peljejo k našemu 
največjemu vzorniku, Jezusu Kristusu, ki je 
smisel življenja in izvor resničnega veselja. 
Upamo, da smo mi s tem koncertom pustili 
sled, po kateri bodo še hodili … 

Dekanijski odbor mladih za mlade, foto: 
Lucija Kos

krščanske in nato tudi univerzalne vrednote. 
Poleg oznanjanja Jezusa, Božje ljubezni 
in prinašanja Njegovega sporočila svetu 
... pa je nam, in upamo, da tudi tudi vam, 
poulični misijon prinesel še veliko več – od 
navezovanja prijateljskih stikov, prinašanja 
veselja, življenjskega elana, mladosti. Vse to 
izročamo v Božje roke in naj obrodi sadove 
v človeških srcih.

Peter Cvar
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PUSTI SLED.

»Lepo pozdravljen čisto vsak, ti, 
ti in ti, torej čisto vsi, ki ste se 
danes udeležili našega druženja!« 
Tako je bil slišati uvodni pozdrav 
na sobotni večer, 13. marca, in 
verjemite, da je bilo teh nagovor-
jenih veliko, dvorana OŠ Sodražica 
je bila polna do zadnjega kotička. 
Med 12. in 21. marcem v ribniški 
dekaniji namreč poteka misijon, 
zato smo se mladi odločili, da v ta 
namen povežemo mladino iz vseh 
župnij naše dekanije in skupaj pri-
pravimo koncert duhovno ritmične 
glasbe, z naslovom PUSTI SLED.

Konec septembra se je na pobudo 
ribniškega kaplana Jureta zbrala pisana 
druščina mladih, predstavnikov župnij 
ribniške dekanije, z namenom, da za svoje 
sovrstnike pripravimo dogodek, ki bi jih v 
času misijona nagovoril na njihov način. 
Idejo o koncertu, na katerem bi se pred-
stavile domače skupine, smo pozdravili z 
navdušenjem in priprave so se začele. Naj 
se zdi dolgo, vendar teh nekaj mesecev je 
minilo, kot bi mignil, in že je bil pred nami 
koncertni večer. Bolj ko se je ura približevala 
sedmi zvečer, več ljudi je skušalo najti svoj 
stol v dvorani, za katero se je hitro izkazalo, 
da bo premajhna za vse ljubitelje domačih 
talentov in duhovnoritmične glasbe.
Na začetku nas je pozdravil kaplan Jure, 
nato pa sta vodenje večera v svoje roke vzela 
Nastja in Blaž, ki sta nas peljala po različnih 
sledovih do vseh nastopajočih. Vsaka 
glasbena skupina je zapela dve pesmi, vmes 
pa se nam je tudi predstavila na sebi lasten 
način. Iz Roba sta nastopili glasbena skupina 

Spiritus in dramska sku-
pina z avtorskim skečem. 
Velike Lašče sta zastopali 
dekliška vokalna skupina 
Alegria in glasbena sku-
pina Jozue, ki je nastala 
prav zaradi tega koncerta. 
Mladinski band Izvir in 
dramska skupina SCENA 
sta predstavljala župnijo 
Dobrepolje, od koder je 
tudi Tina Gačnik – Tiana, 
ki je med drugim zapela 
tudi zmagovalno pesem 
festivala Ritem duha 
2009. Najštevilčnejša je 
bila Mladinska glasbena 

MISIJON NA RIBNIŠKIH 
ULICAH

V soboto, 13. marca, smo mladi ribniške 
župnije v sodelovanju s skupnostjo Emanuel 
pripravili poulični misijon. Priprave nanj so se 
začele že nekaj časa prej, ko nas je kaplan 
Jure povabil na srečanje s predstavniki skup-
nosti  Emanuel iz Ljubljane. 
Skupnost izvira iz Francije in je razširjena 
po celem svetu. Vanjo vstopajo ljudje z 
različnimi življenjskimi zgodbami: nekateri 
že od vedno kristjani, drugi spreobrnjen-
ci, lahko pari, družine ali samski in mladi, 
ki iščejo svojo poklicanost in črpajo moč 
iz temeljnih Karizem Skupnosti. Nekatere 
nagovorijo pesmi, slavilna molitev, liturgi-
ja, molitev, veselje. Drugi se se najdejo v 
bratski ljubezni in misijonskem navdušenju. 
Po uvodnem srečanju smo se odločili, da s 
skupnostjo Emanuel pripravimo program in 
poživimo že tako pestro dogajanje misijon-
skega tedna. Okoli 30 se nas je tako v sobo-
to zjutraj zbralo k slavilni molitvi in pripravi, 

nato pa smo krenili na ulico. Od 10h do 13h 
ste nas lahko srečali na trgu pred cerkvijo. 
Navdušeno petje pa vas je lahko prese-
netilo tudi pred Mercatorjem in Sparom. 
Poleg zborčka smo bili na 
teh krajih tudi misijonarji, 
ki smo mimoidoče skušali 
nagovoriti z odlomki iz 
Svetega pisma, jih povabiti 
na dogodke župnijskega 
misijona ali pa z njimi 
preprosto poklepetali. 
Presenetili so nas odprtost 
za pogovor pripadnikov 
drugih verskih prepričanj, 
nasmehi mimoidočih in 
navdušenje ob poslušanju 
petja. Ljudje smo res 
različni, a večinoma si vsi 
želimo živeti v miru in slogi, 
ki v osnovi spadata med 

Gostje večera – Vokalna skupina Gloria
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programu pa je predstavljal Fotonatečaj, 
s katerim smo želeli pri ljudeh spodbuditi 
občudovanje in vrednotenje lepot Ribnice in 
okolice v kombinaciji s kvalitetno fotografijo. 

Začeli smo z evropskim 
projektom
Preteklo leto smo v partnerstvu z Občino 
Ribnica prevzeli pomembno vlogo povezov-
alca v regionalnem razvoju turističnega 
območja od Turjaka do Kolpe in skupaj s 
partnerskimi občinami Dobrepolje, Kočevje, 
Kostel, Sodražica ter s privatnim partner-
jem iz Velikih Lašč začrtali nov projekt Od 
Nature Do Kulture 2010-2011. Pridobili smo 
nepovratna evropska sredstva Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, iz razvo-
jnega programa Leader. Projekt obsega pro-
mocijo turističnega območja na dveh sejmih 
Turizem in prosti čas, ponatis zloženke za 
Ribnico, oblikovanje in tisk skupne brošure 
za celotno območje od Turjaka do Kolpe in 
nadgradnjo tematskih pohodniških in kole-
sarskih poti.

Na Turistično informacijskem 
centru Ribnica se tudi v začetku 
letošnjega leta zadovoljno 
oziramo po preteklem. Poleg 
osnovnega turističnega servisa 
za domače in tuje obiskovalce v 
kraju ter domačine – vsega smo 
imeli več kot 7.500 obiskovalcev 
- smo lani uspešno izpeljali kar 
nekaj dodatnih aktivnosti, saj 
je eno glavnih poslanstev TIC-
a aktivno delovanje v javnem 
utripu ribniške občine in priza-
devanje za razvoj turizma.

Dogajanje za male in velike
Če smo za pestro dogajanje med najmlajšimi 
poskrbeli z »gregorjevanjem« ob Bistrici, ko 
smo v sodelovanju z osnovno šolo Ribnica 
spustili po vodi barčice, med poletnimi 
počitnicami z gledališko predstavo, decem-
bra pa z Muzejem in Knjižnico Miklova hiša 
pripravili pravljični večer v Gradu, smo se še 
toliko bolj posvetili odraslim. 
Organizirali smo dve potopisni predavanji, 
se smejali z Lucijo Ćirović in spoznavali 
Slemena na pohodu »Z znanimi Ribničani 
na pot«, kamor vas s soorganizatorjem PD 
Ribnica ponovno vabimo letos oktobra za 
občinski praznik.
Z Občino Ribnica smo izbrali najlepše ure-
jene domačije v sklopu akcije »Ribniška doli-
na – čista in urejena«. Novost v lanskoletnem 

TIC v prizadevanjih za 
turistični razvoj

O geografski oznaki, 
ali kako je suha roba postala kitajska roba

Mnogo Bistrice je že preteklo, odkar se 
je porodila ideja o geografski oznaki suhe 
robe. V julijski številki Rešeta iz leta 2002 
lahko beremo, da se je pričel postopek pri-
dobivanja geografskega porekla, ki določa 
predvsem območje izdelave, prav tako pa 
tudi materiale, tehnične postopke in tudi 
dobro mero kvalitete. Nekaj let pozneje, 
junija 2008, lahko znova zasledimo prisp-
evek na to temo. Geografska oznaka je 
pridobljena, a se zatika. 
In očitno je zataknjeno še naprej. Piše se leto 
2010, od ideje od izvedbe projekt je minilo 
veliko časa, očitno pa ga bo veliko tudi do 
uveljavitve v trgovskem prostoru. Merila so 
jasna, a sistem ne deluje. Ni potrebno, da 
čakamo Rokodelski center, da bi prodajali 
nekaj, kar se že sedaj prodaja, če pa vsemu 
skupaj dodamo dodatno vrednost z geograf-
sko oznako, ki daje precej specifičen pečat, 
pa je to zmagovalna kombinacija. 
Zakaj je ta kombinacija zmagovalna bi se 
kdo vprašal. Zato, ker z geografsko označbo 
pridobijo vsi, kupci in proizvajalci, le trgov-
cem kaže malo slabše. Kupci pridobijo, 
ker dobijo izdelke preverjene kakovosti, iz 
naravnih materialov in obdelane po tradicio-
nalnih postopkih, kar ima v današnjem svetu 
instant izdelkov precej pomembno mesto. 
Poleg tega dobi kupec z nakupom tudi zave-
danje, da podpira točno določeno področje 
in se nam ne more ponoviti zgodba o 
»Murinih majicah iz Maroka«.
Druga plat se tiče proizvajalcev: sicer jih 
geografska oznaka zavezuje h kvaliteti in 
uporabi določenih vrst lesa, vendar lahko 
vse našteto upravičijo z višjo ceno proizvoda. 

Tu pa nastane problem: največji odkupovalec 
lesenih izdelkov so trgovci, ki pa praviloma 
iščejo najvišji dobiček, pa čeprav to pomeni 
uvoz izdelkov iz BIH ali celo Kitajske, pro-
dajajo pa se po takšni ceni, kot je pristen 
ribniški izdelek. Razliko praviloma poberejo 
trgovci, plačamo pa kupci. Za enako ceno in 
vprašljivo kvaliteto.
Za prodajo izdelkov z geografsko oznako 
ni potrebnih posebnih prodajnih kanalov, 
zadošča le njihova promocija in razširjanje 
zavedanja, da obstaja »kitajska suha roba« 
in »Suha roba«. Vsaj jaz kot kupec bi ned-
vomno kupil izdelek z geografskim porek-
lom, pa čeprav stane nekaj več, vse iz zgoraj 
naštetih razlogov. Kvalitetnejši proizvajalci 
najbrž ne bi imeli težav, sam postopek pa 
tudi ni tako zapleten, da ne bi upravičil ure 
ali dveh. 

Za zdaj je stanje precej žalostno. Komisija 
je imenovana, pa tudi mandat ji je bil že 
podaljšan. V ocenjevanju je bilo 24 izdel-
kov, ki so ustrezali standardom, vendar pa 
še ni nikogar, ki bi lahko prodajal izdelke z 
geografsko oznako. In sicer iz popolnoma 
banalnega razloga, da jim niso bile vročene 
odločbe o izpolnjevanju pogojev in nalepke 
z logotipom. 
Marsikdo se vpraša zakaj. Za odgovor 
smo povprašali Pavla Hočevarja, sekretar-
ja Občinske obrtne zbornice Ribnica, ki 
koordinira celotni proces. »Težava neizdanih 
odločb je namreč ta, da smo iskali skupno 
oštevilčenje mnenj za geografsko oznako 
in za oznako Art&Craft, ki je slovenski stan-
dard za izdelke domače in umetnostne obrti. 
Celotni postopek se je zavlekel, vendar naj 
bi se v kratkem končal in bomo dobili enotno 
oznako.«
Vsekakor je enostavneje za proizvajalce, če je 
potrebno vpisovati samo eno številko mnenja, 
vendar je zamuda treh let zaradi tako banalne 
zadeve, kot je poenotenje logotipa, neumest-
na. Če ne drugače, naj bi se obe oznaki upor-
abljali skupaj, saj se med seboj ne izključujeta.  
V treh letih pa bi se lahko geografska oznaka 
že tako utrdila, da ji manjša sprememba logo-
tipa (oziroma združitev sedanjih dveh) ne bi 
škodila čisto nič.
Je pa v vsej zgodbi tudi nekaj pozitivnega. 
Pred odprtjem Rokodelskega centra naj bi 
se postopki vendarle izvedli, uporabila naj bi 
se nova enotna oznaka in tudi izdelki naj bi bili 
razstavljeni v stalni postavitvi Rokodelskega 
centra.  Tako da se nekaj vendarle premika. 
In tudi poziv izdelovalcem je na mestu, saj na 
ta način za svoje izdelke pridobijo dodano 
vrednost, ki pa je v današnjem svetu vedno 
pomembnejša.

Primož Tanko, 
foto (Ustvarjalna Slovenija, str. 51)

Franc Jaklič je za svoje suhorobarske 
izdelke prejel priznanje Zlata vitica.
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Ribniško naravoslovno pot čaka 
prenova
Za obnovo Ribniške naravoslovne poti, ki 
vodi do Sv. Ane, smo oblikovali delovno 
skupino iz predstavnikov Kmetijske sve-
tovalne službe Ribnica, Zavoda za gozdove 
OE Ribnica, Planinskega društva Ribnica, 
Osnovne šole dr. F. Prešerna Ribnica, 
Muzeja Miklova hiša in samostojne ilustra-
torke. Idejna zasnova in oblikovna podoba 
novih tabel sta v nastajanju, pridobili smo 
tudi soglasje Zavoda za gozdove za obnovo 
poti, pravkar pa nadaljujemo z zbiranjem 
sredstev za izvedbo. Nove table bodo na 
pogled zelo privlačne, predvsem pa nazorne 
in poučne, saj bodo vsebovale tekst, skice 
in ilustracije.

Tudi turistične vodnike skrbi 
urejenost mesta
Jeseni smo z Muzejem MH organizirali ses-
tanek z lokalnimi vodniki, da zaključimo 
turistično sezono, vnela pa se je tudi burna 
razprava o tegobah, s katerimi se srečujejo 

pri vodenju po občini Ribnica. Izpostavili so 
že tolikokrat ugotovljene pomanjkljivosti, od 
pomanjkanja javnih stranišč do problema 
odprtosti cerkve sv. Štefana za javnost. Vsi 
pa so vedeli povedati iz lastnih izkušenj, da 
na obiskovalce naredi najbolj negativen vtis 
ravno zanemarjeni videz trškega središča, 
in poudarili, da bi bilo nujno ukrepati in 
preprečiti nadaljnje onesnaževanje in van-
dalizem v okolici Gradu in Miklove hiše. 
Predstavniki Miklove hiše smo se zavezali, 
da bomo še naprej po svojih močeh opo-
zarjali pristojne.

Kakšen razvoj hočemo?
Omenjeno še zdaleč ni vse, kar smo lansko 
leto počeli. Med načrti za prihodnost pa 
vsekakor predstavlja največji izziv animacija 
in izobraževanje turističnih ponudnikov. Že 
v marcu mesecu bo v Ribnici potekala 
delavnica za turistične ponudnike, ki jo 
TIC organizira v sodelovanju z Notranjskim 
ekološkim centrom. Na delavnici, ki bo sle-
dila uvodnemu predavanju strokovnjaka s 
področja razvoja turizma, se bodo ponud-

niki in ostali, vpleteni v turistični razvoj, 
na demokratičen način izrazili o razvojnih 
priložnostih, poiskali slabosti in ovire ter 
skupaj začrtali prednostne naloge na poti 
razvoja turizma v Ribnici. Oblikovali se bodo 
predlogi projektov za skupno delo v prihod-
nosti.

Bodite na tekočem
Turistično informacijski center Ribnica si je 
že ob ustanovitvi zastavil cilj dejavno sode-
lovati v javnem življenju, redno prispevati k 
prireditvenemu dogajanju in spodbujati v 
razvoju, k pozitivnemu odnosu do naravne-
ga okolja, kulturne dediščine in turizma. 
Predvsem se želimo posvetiti vsem ciljnim 
skupinam in za vsakogar pripraviti kaj zanimi-
vega. Zato ste v naše prostore vabljeni tudi v 
prihodnje, lahko pa se tudi naročite na elek-
tronsko obveščanje o aktualnih dogodkih na 
naslov turizem.ribnica@siol.net. 

Helena Vičič

VRNITI TRGU DUŠO
Pri ureditvi mestnega jedra v Ribnici sodelovanje strokovne in 
domače javnosti

Občina želi začeti s prenovo javnih površin v središču Ribnice. 
Njena želja je celostni in organizacijski pristop k tej nalogi, in 
sicer tako, da bo rešitev vključevala najsodobnejše prometne, 
urbanistične, arhitekturne in tudi ekonomske normative. 
Za zdaj le z idejnim projektom, v prihodnosti pa tudi s konkretnimi 
dejanji, želijo osrednjemu delu Ribnice vrniti dušo in dodati vse-
bino. Občina želi pritegniti tako strokovnjake kot domačo javnost.

»Pri teh odločitvah si najprej želimo 
prenoviti Gallusovo nabrežje. Gre 
za zelo atraktiven del Ribnice, ki 
bi lahko kot nekakšen obrežni 
park povezoval stari del trga in 
ribniški Grad. Predel je tako zgo-
dovinsko kot kulturno zelo prepoz-
naven del tega prostora, ki pa je 
zaradi slabega vzdrževanja in tudi 
nedorečenosti glede pristojnosti 
med državo in občino že skoraj 
degradiran,« je dejal župan Jože 
Levstek. 
Projekt prenove, s katerim 
bodo kandidirali tudi na razpisu 
za državna in EU sredstva, bo 
razdeljen na več faz, časovno pa bo pogo-
jen z denarjem. Prva faza je torej prenova 
Gallusovega nabrežja, za katerega je v 
letošnjem letu v proračunu že namenjen del 
denarja, računajo pa še na dodatna sredstva. 
Nabrežje od župnišča do križišča z Urbanovo 
ulico naj bi dobilo klopce, slaščičarno, še 
kakšno kavarno, razsvetljavo … Sledi faza 
proti Gorenjski cesti z občinsko stavbo, nek-

danjo Šifrerjevo vilo. Na Gorenjski cesti pa 
je tudi stara glasbena šola. Le-to bi lastnik 
Inotherm že podrl in zgradil moderen hotel, 
če ne bi bila stavba pod spomeniškim varst-
vom, »tako pa Mojca Arh Kos z Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije stavbe 
ne pusti podreti. Kako bomo zadevo reševali 
naprej, bomo še videli,« je razložil župan, ki 
je bil kritičen tudi do novih lastnikov precej 
stavb na Škrabčevem trgu: »Veliko stavb na 

glavni ulici je praznih ali neustrezno urejenih. 
Lastniki so ob nakupu imeli denar, žal pa ne 
idej za ureditev. Morda bi ustanovili svet za 
ureditev, ki bi tem ljudem svetoval. Možna 
pa je tudi izdaja posebnega občinskega 
odloka.« Na Škrabčevem trgu je med dru-
gim potreben obnove in preureditve tudi 
Zadružni dom. »Kmetijska trgovina se bo 
najverjetneje v celoti preselila na Ugar, da 
bo zagotovljen tudi lažji dostop s traktorji. 
V tej stavbi bo potem kar precej prostora. 
Morda bi bila tam pivnica, spodaj pa piv-
ovarna.« Kdo ve, če res dobimo še eno 
pivnico v Dolini. Seveda se bo vse še dobro 
premislilo in morda te prostore Občina, po 
vedno znova izraženi želji mladih po več 
kot potrebnih prostorih, le-te nameni njim. 
»Celoten projekt ureditve trga, ki bi poskrbel 
tudi za ustrezno ozelenitev, naj bi zajemal del 
do križišča s Trubarjevo ulico oz. Knafljevim 
trgom. V tem kontekstu naj bi se reševala 
tudi prometna ureditev. Cesto je treba ovred-
notiti in urediti mostove čez Bistrico. Sam 
Škrabčev trg pa verjetno ne bomo zaprli, 
bolj verjeten je enosmerni promet,« je smelo 
povedal župan. Trg naj bi tudi ponovno 
dobil vodnjak in družabni prostor. »Projekt, 
razdeljen v več faz, bo izziv tudi za strokovno 
javnost. Želimo pa vključiti tudi širšo javnost. 
Od ljudi želimo, da nam povedo,  kako naj 
uredimo mestno središče.«
Kako združiti moderno in klasično bodo 
vedeli povedati strokovnjaki, kako pa si svoj 
kraj predstavljamo ljudje, moramo povedati 
mi. Jasno in glasno. Še predno so nas poz-
vali z občine, se je med ljudmi že začrtala 
ena izmed jasnih želja: ne želijo si selitve 
ribniškega TIC-a in muzejske trgovine, trgov-
ine v javnem interesu, z lokacije, ki v jedru že 
sedaj diha pristni ribniški značaj. 

Tekst in foto Zdenka Mihelič



POSLANČEVA ZAPISNICA: Semafor ukrepov izhodne strategije
                                Vladnih ukrepov za izboljšanje gospodarske rasti ni od nikoder

           Piše: poslanec SDS Jože Tanko
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Še enkrat več se je potrdil star pregovor, 
da kdor veliko govori, malo naredi. Ko je PS 
SDS januarja letos vložila predlog ukrepov, 
sta vlada in koalicija družno, v 
en glas zapeli nekako takole: 
»Nekaj vaših ukrepov je dobrih, 
nekaj jih že izvajamo, nekateri pa 
zgolj povečujejo primanjkljaj in 
javni dolg. Že skoraj pripravljeno 
imamo izhodno strategijo, ki bo 
dala pospešek našemu gospo-
darstvu. Izvedbeni ukrepi bodo 
takoj sledili in vsi bodo zapisani 
na semaforju, da se bo takoj 
videlo, v kateri fazi smo.« Čeprav 
so naši predlogi imeli podporo 
tudi v interesnih združenjih gos-
podarstva (npr. zbornice), so bili na glasovanju 
povoženi. Ne sicer s takim prezirom kot prvič 
in drugič, pa vendar.
Potem je prišla vlada s svojimi predlogom 
ukrepov. Minister za razvoj in evropske zadeve 
mag. Gaspari, jih je predstavljal po Sloveniji 
in več ali manj povsod, na vseh predstavitvah, 
doživel javno neodobravanje. Zbornice, gos-
podarstveniki, javnost …, so bili začudeni nad 
praznino. Ponekod celo zgroženi. Pa dobro. 
Čeprav predloženi vladni akt res ni bil konkre-
ten – bil je bolj lepljenka podatkov in interesov 
koalicijskih partnerjev, so pa vsi pričakovali, da 
pa bodo konkretni ukrepi predloženi čimprej. 
Čas je namreč dragocen. Še posebej tedaj, ko 
so težave, hitra pomoč največ odleže. 
Vendar čas teče, ukrepov pa od nikoder. 

Na marčni seji Državnega zbora ni niti enega 
zakona, ki je napisan na vladnem semaforju 
ukrepov. Tam še vedno gorijo rdeče luči. 

Pa na programu aprilske in 
majske seje parlamenta tudi še 
nimamo nič. Januarja in febru-
arja velike besede in bleščeče 
napovedi predsednika vlade in 
njegovih ministrov o tem, kako 
bo to potekalo, od tedaj dalje 
pa popoln mrk. Ta pa je vzrok za 
resno zaskrbljenost. 
V SDS smo v dilemi, kaj storiti. Ali 
se ponovno močno angažirati in 
pripraviti zakone, ki bodo zanes-
ljivo doživeli pogrom, tako kot vsi 
naši dosedanji poskusi, in ob 

tem še tvegati, da nas bosta vlada in koalicija 
ponovno obdolžili populizma in oviranja pri 
delu, ali pa ob tem, ko Slovenija tone vse niže 
in niže, potrpežljivo čakati, da bo vlada nekaj 
le pripravila? Nekaj bo najbrž potrebno sto-
riti. Najenostavneje bi bilo, če bi vlada povzela 
naše predloge, jih po svoji pameti dopolnila 
in dodelala ter vložila. Tako bi prihranili veliko 
časa in truda, rešitve pa so že prej naletele na 
široko podporo. Umanjkala je samo politična 
podpora. Vse bolj pa dobivamo občutek, da 
vladi in koaliciji sploh ne gre več za stvar – za 
uspeh Slovenije in njenih državljanov, ampak 
predvsem za zaščito vplivnih funkcionarjev, 
zlasti ministrov. Kar nekaj se jih je v kratkem 
času zapletlo v preštevilne afere. 
Zdi se, kot da samo še igrajo šah, vsake toliko 

časa koga izmed sebe žrtvujejo, da ostali 
kaj kilavega pridobijo. Občasno pa koalicija 
skliče še kakšno izredno sejo ali odredi parla-
mentarno komisijo, s katero se zaradi vtisa in 
preusmerjanja pozornosti ukvarja še z edino 
res močno parlamentarno stranko v tej državi, 
s SDS. SDS je še edina stvar, ki drži skupaj 
koalicijo. 
Medtem pa na semaforju gorijo rdeče luči in 
Slovenija tone in tone. Prehitevajo nas Čehi, 
Poljaki …

CENTER IDEAL NA PRODAJ
Ko sem izvedela, da se je center Ideal, ki stoji 
v samem centru Ribnice in ki je včasih že 
predstavljal kulturno središče le-te, pojavil na 
javni dražbi, mi je kar sapo vzelo. 
Ko ga le nihče ne bi kupil, sem 
najprej pomislila, vsaj ne kakšen 
trgovec, ki bi v tem delu mesta 
odprl še en trgovski center, saj 
to ne bi mestu prineslo nobene 
dodane vrednosti. 

Večinski lastnik centra Ideal je 
res Ministrstvo za obrambo, zato 
legitimno upravlja s svojo lastnino, 
vendar pa je lastnica manjšega 
deleža tudi Občina Ribnica in 
vredno bi se bilo potruditi, da 
bi slednja izkazala večji interes pri ohranitvi 
svojega lastništva oziroma prevzema objekta 
pod svoje okrilje, še posebno, ker se ta nahaja 
v neposredni bližini kulturne dediščine. Zakon 
o spodbujanju skladnega regionalnega raz-
voja (Uradni list RS 83/2003 UPB1) daje 
pravno podlago za prenos premoženja v 

svojem 21. členu, kjer opredeljuje možnost 
prenosa državnega premoženja v last in pos-
est oziroma v upravljanje lokalni skupnosti 

(občini) z namenom uporabe 
tega premoženja v razvojne 
namene. Dodatno z Uredbo o 
dodeljevanju regionalnih spod-
bud med drugim določa pogoje, 
merila in postopek brezplačnega 
prenosa premoženja države v 
last občinam, če le-te namenijo 
to premoženje v razvojne pro-
grame, za kar pa je potrebno 
pripraviti dober razvojni načrt. 
Če povem bolj preprosto, bi za 
prenos lastništva centra Ideal  
iz Morsa na občino Ribnica, 

morala Občina to načrtovati v svojih razvojnih 
programih, vendar tega ni storila. V nobenem 
načrtu razvojnih programov zadnjih let nisem 
zasledila ničesar namenjenega prenovi ali raz-
voju Ideal centra. Večina izmed vas se še 
dobro spomni, kako nam je ta služil v pretek-
losti. Imeli smo večnamensko dvorano za kino 

in gledališče, svoje prostore so našla številna 
društva, osrednji prostor je bil namenjen pred-
stavam in druženju. Zavedam se, da je center 
iztrošen in prepotreben obnove. Vendar to ne 
sme biti razlog, da se zanj ni vredno potruditi. 
Prostor in njegova pozicija sta tisti prednosti, ki 
bi Ribnici prinesli marsikaj, mogoče tudi letno 
ploščad za druženje in ples.
Nikar ne mislite, da sem proti trgovskim cen-
trom, vendar pa menim, da taki centri spadajo 
na obrobje mesta, saj njihova veličina v veliki 
meri ne prinaša višjega standarda življenja, 
prinaša le večje trošenje, če imajo ljudje sploh 
kaj trošiti. Za primer vzemimo Kočevje, ki se 
lahko pohvali z veliko trgovskimi centri, njihova 
brezposelnost in kulturni razvoj mesta pa dose-
gata nezavidljiv nivo. Zato naj bo center mesta 
namenjen predvsem kulturnim in družbenim 
dejavnostim.

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

ZA BOLJŠI OBČUTEK NA 
NORI CESTI

Po dolgotrajnem pogajanju na upravi 
za zaščito in reševanje v Ljubljani, in žal 
tudi po tragičnih dogodkih na regionalni 
cesti Ljubljana – Ribnica, nam je končno 
uspelo premakniti birokratske ovire. Gre 
namreč za to, da bomo lahko odslej v 
prometnih nesrečah od sedanje meje 
na ‘’Vahtnici’’ proti Ljubljani (območje 
Velike Lašče) pokrivali ribniški gasilci. 
Do sedaj je marsikateri ponesrečenec v 
avtomobilu čakal na pomoč iz oddaljene 
gasilske brigade Ljubljana. Za nas je 
to sicer dodatna odgovornost, vendar 
nam dosedanja ureditev že dalj časa ni 
dala spati, tako si novo ureditev štejemo 
za velik uspeh v zagotavljanju hitre in 
učinkovite pomoči v primeru prometnih 
nesreč.

Gregor Virant, poveljnik PGD Ribnica 
enote širšega pomena



Minuli mesec smo v občinskem odboru 
SLS Ribnica sklicali novinarsko konferenco, 
na kateri smo predstavili svoja stališča do 
najaktualnejših tem našega lokalnega okolja. 
Spregovorili smo o svojih pomislekih glede 
bodočega ogrevanja Ribnice na lesno bio-
maso, načina reševanja ceste skozi Inles in 
stanja v ribniški komunali. Krajani Lepovč so 
ustanovili civilno iniciativo proti zaprtju ceste 
skozi Inles, ki ji izražamo podporo, hkrati pa 
želimo poudariti, da je treba najti rešitev, ki 
bo ustrezala tako civilni iniciativi kot podjetju 
Inles. V OO SLS Ribnica menimo, da se 
morajo problemi, ki nastajajo med Občino 
in občani, reševati z najširšim družbenim 
konsenzom in tega bi se morali zavedati tudi 
naši občinarji. 
V OO SLS Ribnica namenjamo veliko 
pozornosti izgradnji 3.a razvojne osi, kajti 
zavedamo se, da bi prav Ribnica z omenjeno 
povezavo ogromno pridobila, saj je to pod-
laga za gospodarski razvoj in posledično za 
nova, kakovostna delovna mesta. Kot veste, 

je eden izmed večjih problemov 
omenjene povezave nedvomno 
obvoznica na Škofljici. V SLS, 
natančneje v Novi generaciji 
SLS, v zvezi z omenjeno cest-
no povezavo izvajamo mnoge 
aktivnosti. Med drugim smo 
bili pobudniki dveh sestankov 
županov od Škofljice do Kolpe. 
Zadnji sestanek je bil 19. feb-
ruarja 2010 na Škofljici. Na 
njem so prisotni potrdili Janeza 
Cimpermana, župana Občine 
Ig, za koordinatorja županov v 
zvezi z omenjeno problematiko. V OO SLS 
Ribnica smo veseli, da so naši pritiski oz. pri-
tiski našega podmladka in županov na pris-
tojne resorje dosegli svoj učinek. Po zadnjih 
informacijah, ki smo jih prejeli z ministrstva 
za promet, je potek škofljiške obvoznice 
določen in poslan v nadaljnje postopke. 
Ministrstvo za promet smo naknadno zapros-
ili za pojasnila tudi o časovnem načrtu 

ŠKOFLJIŠKA OBVOZNICA DOLOČENA 
– PREMIK NAPREJ?

in pričetku gradbenih del. Zaskrbljujoče 
je namreč, da za obvoznico na Škofljici 
v proračunu ni zagotovljenih sredstev, 
kar zna zelo zavleči postopke. Zato javno 
apeliram na poslanca v Državnem zboru 
RS iz naše regije, Jožeta Tanka in Janka 

Vebra, da sta sedaj dolžna in 
odgovorna ljudem, da se za 
omenjeno obvoznico najdejo 
ustrezna sredstva v proračunu 
in da presežeta nepotrebno 
in neproduktivno politiziranje, 
ker gre v omenjenem primeru 
za dobro vseh prebivalcev, 
ne glede na njihovo politično 
opredelitev.
V OO SLS Ribnica se bomo 
17. aprila pridružili tudi vses-
lovenski čistilni akciji Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu, ker 

menimo, da je prav, da poskrbimo tudi 
za naravo, naše bogastvo, česar pa se 
največkrat ne zavedamo.
Bliža se tudi 25. marec, zato bi v OO 
SLS Ribnica ob materinskemu dnevu želeli 
čestitati tudi vsem materam in se jim zahvaliti 
za njihov neizmerni prispevek.

Predsednik OO SLS Ribnica Luka Ilc
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IZHOD IZ KRIZE - POTREBNO JE 
KORENITO SPOŠTOVANJE VREDNOT

Bolj ali manj večina občank in občanov 
občine Ribnica pozna mojo zgodbo, kako 
sem se leta 1995, ko je bila največja 
Inlesova delniška družba v Ribnici obso-
jena na stečaj, postavil na stran delavcev 
in skupaj s še ostalimi člani stavkovnega 
odbora in predsednikom sindikata Dragom 
Škuljem prispeval velik delež, da ni šlo 
podjetje s ca. 700 delavci v 
stečaj in še danes obstaja. Moj 
nadrejeni mi je takrat rekel, da 
nimam nobenih možnosti, da 
bi preprečil kar so si vodilni 
zamislili, da bom »pregorel« 
kot žarnica, opozoril me je, 
da imam veliko družino in naj 
se zavedam, da se mi bodo 
maščevali. Kljub temu, da sem 
bil opozorjen, sem vztrajal, 
prevzel funkcijo predsednika 
stavkovnega odbora in pod 
vodstvom sekretarja občinskega sindikata 
Dušana Bajdeta prispeval, da podjetje Inles 
v Ribnici še danes obstaja. Razpolagam 
z dokazi, da bi šlo podjetje Inles v Ribnici 
septembra 1995 v stečaj. Ker sem bil skupaj 
z Dragom Škuljem največja ovira, da ni vod-
stvo podjetja pri nečednih načrtih  doseglo 
svojega cilja, se je nama le-to maščevalo in 
naju na nepošten način izključilo iz delovne-
ga razmerja. Šest let sva nato iskala pravico 
na Delovnem in socialnem sodišču, skozi 
kakšno »kalvarijo« sva šla, pa mogoče kdaj 

drugič.
Delček zgodbe o mojem zavzemanju za 
delavce na Inlesu sem napisal zato, ker 
menim in se zavedam, da moramo tudi v 
politiki delovati predvsem za dobro vseh 
občanov, ne pa za svojo korist. 
Sedaj pa nekaj besed o dogodkih, v zvezi 
z daljinskih centralnim ogrevanjem Ribnice 

na lesno biomaso. Ker se zadnje 
čase veliko govori in piše, kaj vse 
je narobe okrog tega projekta, 
sem se napotil do župana, ki mi 
je povedal, da je bil za ta posel 
javni razpis, da se je na ta raz-
pis javil samo en ponudnik. Ker 
je bil ocenjen kot dober, je bil 
tudi potrjen in sprejet. Kot večina 
strank tudi v OO N.Si projekt 
podpiramo.
Ne morem si kaj, da se ob tem 
svojem pisanju ne dotaknem še 

enega najpomembnejših problemov v naši 
družbi. Vemo, da je po osamosvojitvi prišlo 
do tako imenovane »divje« privatizacije in z 
njo povezane »tajkunizacije«, ki žal traja še 
danes. Posledica tega je, da so nekateri čez 
noč obogateli do te mere, da človek ne more 
verjeti, da je to res. Na drugi strani pa je 
ogromno število brezposelnih in aktivno še 
zaposlenih z minimalnimi osebnimi dohodki, 
ki ne zadoščajo za normalno preživetje. Tudi 
v Ribnici je kar nekaj oseb, ki so obogatele 
na malo čudne in nečedne načine in sedaj 

uživajo na »žuljih« zgaranih upokojenih  in 
izkoriščanih še aktivnih delavcev. Nekatere 
teh oseb so lastniki podjetij, drugi direktorji 
z velikimi lastninskimi deleži v podjetjih, malo 
od teh pa je takšnih, da so na kolikor toliko 
pošten način prišli do velikih premoženj. 
Zelo boleča je ugotovitev, da je kar nekaj 
podjetij v Ribnici, kjer so delavci brez 
osnovnih človekovih pravic in morajo biti 
delodajalcu na razpolago skoraj 24 ur na 
dan. Odnosi nadrejenih do podrejenih v 
teh podjetjih so na zelo nizki človeški ravni. 
Delavci so velikokrat v stresnih situacijah in 
človek se sprašuje, kam vse to pelje.
Mogoče sem bil v nekaterih pogledih malo 
preveč kritičen, a vse, kar sem napisal, je 
dobronamerno. Smo ljudje, ki v življenju 
naredimo velikokrat marsikaj narobe, a 
pomembno je, da ob spoznanju le-tega 
poskušamo tudi popraviti. 
Apeliram na vse, ki je od vas odvisna usoda 
delavcev in njihovih družin, in prosim, 
spoštujte dobre in poštene delavce in jim 
dajte plače, kakršne jim za dobro opravljeno 
delo pripadajo, da bodo lahko živeli človeka 
dostojno življenje.
Ne delajte drugim ljudem tistega, česar 
ne želite sebi. Če boste tako delali, boste 
osrečili bližnjega, še najbolj pa samega 
sebe. 
Na koncu želim vsem občankam in občanom 
občine Ribnica v svojem imenu in v imenu 
OO N.Si krščansko ljudske stranke Ribnica 
vesele in blagoslovljene velikonočne 
praznike.

Predsednik OO N. Si Ribnica 
Janez Merhar
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Gornje Lepovče, tudi del Rikovega dvorišča ali 
bomo tedaj zaprli tudi to cesto? 
Ob spremljanju teh dogodkov mi kot prebival-
cu Lepovč pride na misel parola iz polpretekle 
zgodovine in je predvsem v starejši generaciji 
še kako poznana:
TUJEGA NOČEMO, SVOJEGA NE 
DAMO!

Gregor Virant

ALI OBČINA ŠE POTREBUJE 
OBČANE?

Ne da bi vedel, kaj se pripravlja, je na 16. 
redni seji Občinskega sveta Občine Ribnica, 
ki je bila v četrtek, 8. oktobra 2009, Janez 
Zobec zastavil sledeči vprašanji: »Kakšne 
aktivnosti potekajo glede celovitega zaključka 
servisne ceste in 
priključka na MOL? Ali 
potekajo razgovori o 
odkupu zemljišča skozi 
MELES?« Ustreznega 
odgovora na ti dve 
vprašanji še do danes 
ni dobil. 
Občina bo v letošnjem 
letu dokončala Servisno 
cesto od Brega do 
odcepa za industrijsko 
cono RIKO in naselja 
Lepovče. Za ta del je 
pripravljena vsa doku-
mentacija in po zagoto-
vilih Občine so zagotov-
ljena finančna sredstva. 
Iz projekta je razvidno, 
da bo Servisna cesta 
postala glavna cesta. 
Vse ceste, ki se bodo 
nanjo priključile, pa 
bodo imele status 
stranskih cest. Ker 
nam župan obljublja 
nadaljevanje Servisne 
ceste do MOL-a, je 
predviden tudi umik tranzitnega prometa (iz 
centra, Merharjeve ulice) na to cesto. S tem 
se predvideva, da se bo število vozil povečalo. 
Želja vsakega voznika je, da promet poteka 
čim bolj tekoče. 
Sprašujemo vas, zakaj ni predvidenega 
odstavnega pasu (pas za zavijanje) za izvoz 
Kolodvorska iz smeri Lepovč in odstavnega 
pasu Lepovče iz smeri železniška postaja. Če 
je projektant predvidel odstavni pas v Gornjih 
Lepovčah, bi ga moral tudi na prej omenjenih 
mestih, saj je v industrijski coni RIKO pred-
videnih 50 ha površin za industrijo, Kolodvorska 
cesta pa bo postala ena od vpadnic v center 
Ribnice. Ta odstavni pas za industrijsko cono 
RIKO je pomemben še z enega vidika, ki so ga 
načrtovalci najverjetneje spregledali. Po letu 
2012 je predvidena obnova železniške proge 
proti Kočevju. Zahteva države je, da se povsod 
tam, kjer je intenziteta prehodov čez železniško 
progo velika, postavijo zapornice. V primeru, 
da ne bo odstavnega pasu, zapornice pa bodo 

ODMEVI    ODMEVI    ODMEVI    ODMEVI    ODMEVI    ODMEVI    ODMEVI  

ODZIVI NA DOGODKE OB ŽELJI 
PO ZAPRTJU CESTE

V prejšnjem Rešetu smo lahko prebrali kar 
nekaj odzivov na zbiranje podpisov, glede 
zaprtja Struške ceste, ki poteka ob Inlesu, 
predvsem pa na zloženko, ki je zaokrožila po 
Ribnici. Predvidevam, da je bila nepodpisana 
zloženka (kot jo imenujemo) le reakcija na 
županov razglas, očitno pa se je dotaknila 
kar nekaj posameznikov, ki jih v njeni vsebini 
sploh nisem opazil, so pa očitno z dejstvi zelo 
povezani. Čisto očitno je, da je bila zloženka 
napisana spontano in je izraz prizadetosti in 
užaljenosti večje skupine ljudi. In verjetno so 
s tem želeli v prvi vrsti na svoj način izraziti 
svoje nestrinjanje s početjem ljudi, ki bi morali 
zagovarjati širši lokalni interes, predvsem pa z 
dogajanji obvestiti širšo javnost. Vzrok, zakaj 
se avtorji pod zloženko niso podpisali, je ver-
jetno ta, da očitno niso želeli postati tarča takih 
in drugačnih maščevanj, ki tudi v našem okolju 
niso nepoznana. 
Nesporno je, da je širši interes, da podjetje 
Inles uspešno posluje in da bo v njem dobilo 
zaposlitev vedno več ljudi. Kategorično pa 
lahko z mojega vidika zavračam županovo 
trditev, da je kategorizirana javna pot Inlesovo 
dvorišče. Če je to res, je on prvi odgovoren, 
da je do tega prišlo. Ne bi smel dovoliti, da 
je izhod iz proizvodne hale neposredno na 
cesto – javno dobro – brez ustreznih oznak 
oziroma omejitev. Za vse kategorizirane ceste 
tako v lasti države kot v lasti lokalne skupnosti 
veljajo enaki predpisi (zakon o varnosti v cest-
nem prometu), ki so jih dolžni upoštevati vsi 
udeleženci v prometu oz. vsi uporabniki ceste, 
za to pa morajo biti temu ustrezno oprem-
ljeni. Če pa je ta cesta res Inlesovo dvorišče, 
nekako ne razumem, kako lahko na dvorišču 
stojijo policisti in ustavljajo mimoidoče. Na 
našem dvorišču jih namreč še nisem opazil 
početi kaj takega.
Prebivalci Ribnice, ki to cesto dnevno upora-
bljamo, smo strpni in bomo razumeli, da je 
podjetje Inles zaradi povečanja proizvodnje pri-
morano zaprositi na primer za začasno zaporo 
ceste (1-6 ur). Menimo, da bo potrebno najti 
pameten kompromis, ki bo omogočil vsem 
normalno uporabo te ceste. Verjamem, da je 
tudi župan spoznal, da je bila storjena napaka, 
ki je povzročila med občani val nestrinjanja z 
njegovo odločitvijo. O morebitnem izvzemu 
iz javnega dobrega predlagam, da se z njim 
počaka do tedaj, ko bo širši lokalni interes 
po tej cesti zamrl (uporabniki je ne bodo 
želeli več uporabljati). Občina Ribnica mora 
poskrbeti za to, da bo cesta v dobrem stanju 
in varna (s pločnikom za pešce, ustrezno 
prometno opremo in po potrebi z ustrezno 
prometno signalizacijo). Nikakor ni namen 
tudi tega mojega pisanja ovirati razvoj podjetja 
Inles, še kako se zavedam, kaj pomeni taka 
organizacija za socialno blaginjo tega kraja, 
vendar se sprašujem, ali ni cena za nemoten 
razvoj vseeno previsoka. Predvsem se bojim, 
da z morebitnim zaprtjem ustvarjamo nek 
kliše reševanja podobnih problemov v občini. 
Na primer: če bodo začeli na Riku kot nekdaj 
svoje izdelke transportirati na vagone, bo post-
ala ta cesta, ki naj bi vodila mimo Mabolesa v 

spuščene, se zna zgoditi, da bo zastal promet 
na celotni Servisni cesti.
Dne 10. 2. 2010 smo se na Občini Ribnica 
ponovno pozanimali, kje naj bi potekala 
Servisna cesta od Lepovč proti MOL-u. G. 
Pahulje nam je potrdil, da nadaljevanje te ceste 
predvidevajo ob železniški progi po parceli, ki 
je trenutno še v lasti Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov (v nadaljevanju SKZG). Predvidena 
rešitev ni dobra iz sledečih razlogov:
- Parcela je na najožjem delu široka le 4,2 
m. Če želimo nadaljevati s širino cestnega 
telesa, ki se gradi, sedaj potrebujemo najmanj 
8 m (cestišče, pločniki, kolesarska steza). Kar 
pomeni, da je potrebno odkupiti zemljišče od 
lastnika sosednje parcele. 
- Parcela, ki je še v lasti SKZG, poteka tik ob 
železnici, torej je tudi cesta predvidena tik 
ob železnici. Zakon o varnosti v železniškem 
prometu (Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 
7. 2007) v svojem 48. členu navaja: »Razdalja 
med progo in javno ali nekategorizirano 

cesto (v nadaljnjem 
besedilu: cesta) mora 
biti tolikšna, da je 
med njima mogoče 
postaviti vse naprave, 
potrebne za oprav-
ljanje železniškega 
prometa na progi in 
cestnega prometa na 
cesti, znašati pa mora 
najmanj 8 m, merjeno 
od osi skrajnega tira do 
najbližje točke cestišča 
ceste.« V skrajnem prim-
eru dovoljuje izgradnjo 
ceste tudi bližje, ven-
dar le ob postavitvi 
ustrezne varovalne 
ograje. Širina koridorja, 
ki ga potrebujemo za 
cesto, je v najboljšem 
primeru, (če bo postav-
ljena varnostna ograja) 
najmanj 10 m.
- Ob izgradnji ceste ob 
železnici bi podjetje 
GRČA d.d. izgubilo 
povezavo z industrijskim 

tirom, ki je življenjskega pomena za to podjetje. 
Zelo verjetno bi morebitna razlastitev zaradi 
ceste sprožila zahtevke po visoki odškodnini 
ali celo zahteve po menjavi zemljišča. 
- Naslednja težava, ki grozi cesti ob progi, je 
oster ovinek pod kotom 90° proti MOL-u. Na 
cesti, ki ima 1 km ravnine z ene strani in 300 
m ravnine na drugi strani, tak ovinek predstav-
lja črno točko in v današnjem načinu gradnje 
predstavlja popolnoma neustrezno rešitev.
- Ali so s tako umestitvijo v prostor seznanjeni 
prebivalci Hrovače, mimo katere se bo odvijal 
tranzitni promet in ali se s tem strinjajo?
Edina sprejemljiva rešitev za prebivalce kot tudi 
uporabnike te ceste je najkrajša povezava do 
MOL-a. Ta rešitev je bila predvidena že v letu 
1998 (zapisnik 24. 2. 1998). Kot je razvidno, 
so vsi lastniki zemljišč pristali na zamenjave, a 
so zaradi neznanih razlogov pogovori s strani 
Občine zastali. Takrat nobena od aktualnih 
parcel ni bila pozidana. Informacije, ki sedaj 
krožijo v javnosti, da so lastniki zahtevali previ-

Trasa servisne ceste je označena s črno 
prekinjeno črto.
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soke cene, so po pripovedovanju takratnih last-
nikov netočne. Občina je imela v prvi polovici 
devetdesetih, ko je bil lastnik parcele INLES, 
predkupno pravico in bi lahko odkupila traso 
za cesto po ceni, ki je veljala okoli 17 DEM za 
vse kupce.
Kot prizadete stranke se prebivalci Lepovč 
sprašujemo, kdo koga zavaja. Glede na zgoraj 
navedena dejstva, je Občina šele začela iskati 
»ustrezno« rešitev za nadaljevanje ceste proti 
MOL-u. Rešitev, ki je bila v igri pred dobrimi 12 
leti, je bila daleč najboljša. 
Na primeru Severne in Struške ceste se vedno 
bolj potrjuje, da je župan z metodo izvršenih 
dejstev pri občanih dosegel ravno nasprotni 
učinek, kot ga je pričakoval. Ljudje smo post-
ali nezaupljivi, čutimo se izigrane, ogrožene 
in prevarane. Občina, ki naj bi bila servis na 
lokalni ravni, za prebivalce vedno bolj postaja 
naš nasprotnik.
Zavedamo se, da nobena od rešitev ne bo 
zadovoljila vseh. Za ustrezno rešitev pa je 
potrebno pridobiti soglasje čim širšega krog 
prebivalcev, ki bodo tako ali drugače od ceste 
odvisni. 

Vaški odbor Lepovče: 
BRANE RUPARČIČ, JANEZ ZOBEC, FRANC 
ORAŽEM 

KOMENTAR OBČINSKE UPRAVE 
– JAVNO DOBRO

Glede na prispevke v zadnji številki Rešeta in 
javnih razprav v zvezi s posledicami razglasa, 
s katerim Občina Ribnica razglaša, da je bil 
podan predlog za ukinitev javnega dobrega 
(del Struške ulice), Občina Ribnica obrazlaga 
potek postopka v primerih ukinitve javnega 
dobrega:  
Z razglasom, ki ga Občina Ribnica objavi na 
svoji oglasni deski in spletni strani, Občina 
Ribnica razglaša, da je podan predlog za pre-
nos določenega zemljišča, ki je opredeljeno 
kot javno dobro, iz javnega dobrega v last 
Občine Ribnica, hkrati pa poziva vse pravne 
in fizične osebe, da v roku 30 dni od objave 
razglasa dajo svoje pripombe in mnenja o 
predlaganem prenosu.
Razglas ni upravni akt, njegov namen je le 
pridobiti čim več informacij, ki so podlaga za 
odločitev o izvedbi nadaljnjih postopkov. 
 Razglasu namreč, glede na pridobljena mnen-
ja in pripombe, lahko sledi:
- Odločitev, da se aktivnosti ustavijo: v tem 
primeru ostane javno dobro v taki obliki in 
namenih, kot je bilo.
- Odločitev, da se prične s uradnim postop-
kom ukinitve javnega dobrega: v tem prim-
eru sledi županov predlog občinskemu svetu 
za ukinitev javnega dobrega. Občinski svet 
sklep o ukinitvi obravnava, sprejme ali predlog 
zavrne. Če občinski svet ta sklep sprejme, 
sledi odločba o ukinitvi javnega dobrega, z 
izdajo le-te se šele začne upravni postopek. 
Ker gre za večje število oseb, ki organu niso 
znane ali se ne morejo določiti, se odločba v 
skladu z določili ZUP (ZUP UPB2, Ur. L. RS, 
št. 24/06, 105/06- ZUS-1, 126/07 in 65/08) 

vroča z javnim naznanilom na oglasni deski in 
na spletni strani Občine, na odločbo pa ima 
vsak zainteresirani možnost vložiti ustrezno 
pravno sredstvo v zakonsko določenem roku. 
V primeru, da občinski svet predlog zavrne, se 
postopek ustavi.
Tako je Občina Ribnica v tem primeru ravnala 
povsem skladno z zakonodajo, ki ji predpisuje, 
kako ravnati v takih primerih. 

Premoženjskopravna služba Občine 
Ribnica

V KATEREM NADSTROPJU JE 
OBČINSKA UPRAVA?

V letošnji februarski številki Rešeta sta dve 
strani poimenovane Novice iz Doline … Mislim, 
si, da je pač februar, čas pustnih norčij, ki se 
zrcali kot rdeča nit skozi pričujoče prispevke.

En prispevek v stilu ‘’kaj nam pa morejo’’ ali v 
stilu ‘’saj ni res, pa je’’ se je za celotno ekipo 
občinske uprave podpisal skrbnik Janez Mate. 
Če smo prav seznanjeni, je to v stilu tv reklame 
za neka okna iz Celja ‘’verjetno najboljša 
občinska uprava na svetu’’…
Nehote sta se mi pojavili dve prispodobi 
podobnih primerov, prva še iz časa osmero-
glavega zmaja (beri Predsedstva SFRJ), ko se 
je eden od tedaj predsedujočih na letališču 
vprašal : ‘’Ali mi to nekoga čakamo ali mi nekam 
gremo?’’ in drugi, mislim da iz hrvaškega revi-
jalnega tednika Globus, ene od kolumen, 
ko se sprašuje , kako deluje naša vlada in jo 
primerja s psihiatrično kliniko, gre pa približno 
takole: ‘’V prvem nadstropju so lahki bolniki, v 
drugem z omejenim izhodom, v tretjem brez 
izhoda , v četrtem težki bolniki, v petem najtežji, 
v šestem pa je uprava’’ …
Kako mora biti že zjutraj težko obč. upravniku, 
ko mora pregledati in preveriti dnevno v upravi 
tisoč ‘’aktivnosti’’ (ne vem, kaj je mišljeno kot 
aktivnost), premisliti vsako nadaljnjo potezo, 
skratka uporabljati ‘’pamet’’ in ekonomičnost 
, kako vse to reševati … Sem mislil, da so 
zaposleni zato, da rešujejo probleme … Več 
jih je, lažje opravičimo svoje delo, ki nam ga 
nikoli ne sme zmanjkati, saj nas sicer nihče ne 
potrebuje.
Upravnik ugotovi, da morajo ‘’izboljševati 
odnose’’ z občani. … Navede podatek o zado-
voljnih, ki jih ne hvalijo in kot 5 % problematičnih, 
ki jih prav tako ne hvalijo. Bolje tako kot v prim-
eru ‘’cesarjevih novih oblačil’’, kjer vsi hvalijo, 
pa se pokaže, da je cesar nag, ko vsaj eden 
(1) vidi, kar vidi (kar je res).

Krona cesarjevih novih oblačil oz. izboljševanja 
odnosov med občani vsega pa so ugotovitve s 
Struško ulico. 
Predvsem gre za nikakršen odnos do prebival-
cev in občanov, ki so se podpisali pod peticijo. 
Večsto podpisov je nekaj več kot 500 odgov-
ornih in prizadetih prebivalcev, iz vsake družine 
sta to eden ali dva. G. Janez Mate lahko ugo-
tovi, da je praktično 300-400 družin iz Lepovč, 
Hrovače, Otavic, dela Struške. Omenjeni so še 
nekateri Avstralci. 

Skratka –  poskus razvrednotenja, nepomemb-
nosti. Logično mišljenje odpove, saj kar 
sami napovedujete, da se bo morda malo 
poslabšalo stanje za 3 % prebivalcev!? Če 
je v občini 9800 prebivalcev, je to ca. 300 
prebivalcev. Peticiji pa je podpisalo več kot 
500 odraslih, ne naših otrok ali predšolskih ali 
ostarelih …
Prosim, da mi poveste, kaj to pomeni, to je 
poslabšanje stanja oz. kateri so ti kriteriji za 
3% prebivalstva. Vi imate študije in ankete 
zagotovo narejene, pa nam jih, prosim, pred-
stavite. Še en bistroumni nesmisel, da: ‘’ali 
ni sporno, če več kot 90 % prebivalcem ne 
omogočimo boljšega dostopa …?’’ Katere pre-
bivalce štejete v 90 % in kaj je to boljši dostop? 
Dolga pot v tem primeru ni prava pot.
Povsem nedoločljive so ugotovitve v stilu, 
da niso pomembni razvojni načrti (prosim, 
navedite te pomembne razvojne načrte), da ni 
pomembna varnost v cestnem prometu (ali naj 
ne upoštevamo promet. predpisov), ni pomem-
ben ‘’dvig standarda ‘’v cestnih povezavah (kaj 
je ta ‘’standard’’, kaj je to v zakonu o cestah …), 
da niso pomembni razvojni načrti največjega 
ribniškega podjetja (ali predsednik občinske 
uprave pripravlja poslovne načrte za največje 
(a) ribniško podjetje …).

Za konec še majhen predlog:
da bomo vsi prebivalci v enakem položaju, 
prosim urad župana, da malo pogleda po 
občini in razglasi (z Razglasom, seveda) vse 
javno dobro za občinsko last. Zagotovo se 
bo našlo kaj v Gor. Lepovčah, v Nemški vasi, 
v Slemenih, od Žlebiča do Rakitnice, vse 
možnosti ob 3a razvojni osi ... in bo preveril, 
kako se bo odzvalo 97 % prebivalcev.
Pri tisoč aktivnostih nekaj razglasov ne bo 
hudo breme.
Ko bo pa to dobro občinska last, ga lahko pa 
tudi prodamo in bomo lažje financirali razvo-
jne projekte, morda odkupimo TVD Partizan, 
IDEAL, da bi prišli in obnovili kakšno dvorano 
za manjše kulturne prireditve (glej aktivnosti 
obč. uprave) in mesto za kulturne shode pre-
bivalcev in pogovore o razglasu in bodočih 
razglasih.
Pričakujem, da bom dobil odgovore, saj je pro-
stora zanje v Rešetu več kot dovolj (Županov 
kotiček, Novice iz Doline).

PS : Morda pa smo si samo malo napačno 
razlagali Razglas, njegov pomen in posledice
(prosto po županu) in so bili vsi shodi, tiskovne, 
sestanki pol. strank, odg. upravnika največjega 
podjetja samo tratenje časa, da se malo zbu-
dimo iz zimskega dremeža.
Kaže, da so v ljudskem izročilu še živi odzivi 
na Razglase, ki jih je delala revolucionarna 
oblast. V Ribnici imamo spomenik revoluciji 
(poglejte napis na skulpturi pred ‘’najboljšim 
sosedom’’).
V katerem nadstropju se že nahaja uprava?

Marjan Peteh,
Lepovče (ca. 0,01 % deleža prebivalstva 
obč. Ribnica )

ODMEVI    ODMEVI    ODMEVI    ODMEVI    ODMEVI    ODMEVI    ODMEVI  



34

P
O

 
D
O

L
I
N
I

Veterani vojne za 
Slovenijo skozi 2009

III. del

Štirje člani (A. Perhaj, D. Nosan, M. Merhar in J. 
Mihelič) so se 10. julija udeležili 24. tradicional-
nega spominskega pohoda veteranov na Triglav 
in dan pozneje proslave na Pokljuki. S praporom 
na očaku je bil Anton Perhaj.
Pred slovesnostjo ob dnevu državnosti, 23. 6. 
‘09, v ŠC Ribnica, je bila maša za domovino. 
Na željo oz. pobudo ribniškega dekana, mag. 
Berčana, se je je udeležilo tudi nekaj članov v 
svečanih oblekah in s praporom.
Slovesnosti ob dnevu državnosti, istega dne, 
se je udeležilo več članov v svečanih oblekah, 
obakrat je bil s praporom Andrej Zbašnik. 
Spominske proslave na Ogenjci, zadnjo nedeljo 
v juliju, se je udeležilo veliko število veteranov, 
predvsem iz Loškega Potoka. S praporom je bil 
Anton Ivančič.
V avgustu se je 13 članov in 4 članice udeležilo 
družabnega srečanja veteranov OZVVS Ljubljana 
okolica v Šentvidu pri Stični, kjer so člani sode-
lovali v krajšem pohodu in družabnih igrah, nekat-
eri tudi v panoramskem poletu s športnim leta-
lom. Na tem srečanju je predsednik PO ZVVS 
Ljubljana mesto, Darko Čop, podelil predsednik 
Petru Levstku srebrno priznanje Zveze veter-
anov.
Naš član Igor Stošič je 5. septembra ‘09 na 
vojaškem maratonu na 42 km, iz Mozirja v 
Logarsko dolino zasedel 1. mesto med veterani 
Slovenije in skupno 3. mesto. Anton Žagar pa 
je bil med veterani na 17 km v svoji starostni 
skupini drugi. 
V septembru smo organizirali in izvedli svoj 
4. veteranski pohod po območju Male gore. 
Udeležilo se ga je 23 domačih in 23 povabljenih 
pohodnikov. Med njimi je bil tudi predsednik 
ZVVS Janez Pajer. Na povabilo OZVVS Domžale 
se je 6 članov in dve članici udeležilo pohoda v 
okolici Mengša, Trzina in Domžal. 
Svečanosti ob občinskem prazniku Ribnica 
v oktobru, v ŠC Ribnica, se je na povabilo 
župana Jožeta Levstka udeležila naša delegacija 
v svečanih oblekah in s predsednikom Petrom 
Levstkom. 
Veteranskega plesa v organizacij OZVVS 
Domžale sta udeležila dva naša para. 
Na povabilo OZVVS Kočevje pa sta se dva 
para udeležila veteranskega plesa na Marofu v 
Kočevju, ki ga že vrsto let organizirajo veterani 
OZVVS Kočevje.
V decembru smo se na povabilo OZVVS Kočevje 
trije člani udeležili odkritja spominske plošče 
Manevrski strukturi Narodne zaščite na občinski 
stavbi v Kočevju, v spomin na prve zametke 
organiziranja MSNZ v letu 1990 ter svečanosti 
ob praznovanju dneva samostojnosti in enot-
nosti pri piramidnem spomeniku v Kočevju. Med 
več prisotnimi prapori je bil tudi naš prapor, 
praporščak pa Anton Perhaj. 
V OZVVS Ribnica želimo, da bi se več veteranov 
vključilo v različne aktivnosti, ki jih skozi leto 
organizirata Zveza veteranov vojne za Slovenijo in 
Območna združenja veteranov vojne za Slovenijo 
v Sloveniji. Informacije o aktivnostih pa se lahko 
dobijo v glasilu Veteran ter poslovnem prostoru 
na Gorenjski cesti 9A ali na gsm 031/ 427-157.

Za OZVVS Ribnica Borut Kozina - sekretar

SREBRNA ZNAKA CIVILNE ZAŠČITE CVETU 
MARINŠKU IN GASILCEM S SV. GREGORJA

opremljen z načrti za evakuacijo, manjka pa 
mu več črpalk za črpanje umazane vode, 
če bi prišla povodenj. Na vodo se nasploh 
najlažje pripravimo, je dodal, medtem ko 
bi bil velik gozdni požar že hud problem in 
bi potrebovali širšo pomoč. Solidarnosti v 
Sloveniji ne manjka in v takih primerih so na 
razne konce odšli pomagat tudi naši gasilci 
in prostovoljci.

Alenka Pahulje, foto Ladislav Mate

Na osrednji državni prireditvi  ob dnevu 
Civilne zaščite, ki je bila 1. marca v 
Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 
so posameznikom, ustanovam in podjetjem 
podelili priznanja za požrtvovalnost pri 
reševanju človeških življenj in materialnih 
dobrin. 
Iz naše občine sta dva dobitnika priznanj 
Civilne zaščite: Cveto Marinšek je prejel 
srebrni znak na osrednji regijski proslavi, 
ki je bila 9. marca v občini Škofljica, PGD 
Sveti Gregor pa bo srebrni znak podeljen 
na proslavi pri Sv. Gregorju. 
Marinšek je sicer zdaj predsednik Gasilske 
zveze Ribnica, od osamosvojitve dalje pa je 
bil niz let poverjenik CZ in skrbel za pravilno 
obveščanje ljudi. Spominja se napetih dni 
v času slovenske vojne, ko so morala biti 
pripravljena tudi zaklonišča na Inlesu, Riku 
in Prijateljevm trgu, kjer bi lahko zaklon 
našlo 500 ljudi. Akcije ‘Nič nas ne sme 
presenetiti’ se civilna zaščita že dolgo ne 
gre več, njene naloge pa prevzemajo gas-
ilci, gorska reševalna služba, potapljači in 
posebne ekipe prve pomoči. V Ribnici razen 
naraslih voda nismo imeli večjih težav, ki 
bi terjale posredovanje posebej usposo-
bljenih skupin, »nikoli pa se ne ve, ali nas bo 
nesreča vedno obšla, ali nas bo kdaj ujela,« 
se sprašuje Marinšek. Domači štab CZ, ki 
ga po večini sestavljajo gasilska društva, je 
pripravljen z vrečami za polnjenje s peskom, 

Cveto Marinšek

RIBNIŠKI SEJEM JIH BO IMEL LETOS ŽE 35!

Letos bomo praznovali jubilejnih 
35 let ribniškega sejma suhe robe 
in lončarstva, na kar se Turistično 
društvo Ribnica že pripravlja: da se 
ne bo leto prehitro odvrtelo, se bo 
jubilej obeleževal z raznimi natečaji. 
S pripravami na sejem bo TD začelo 
že junija, ko bo objavilo razpis za 
oddajo stojnic. Program sejma naj bi 
se začel v četrtek, 2. 9., s konferen-
co na temo suhe robe in lončarstva v 
rokodelskem centru ter s koncertom 
resne glasbe v župnijski cerkvi. Dan 
kasneje bo Urbanova noč, v soboto 
festival plesa in gibanja, v nedeljo pa 
velika sejemska prireditev. V Gradu 
bodo potekale igre brez meja, na 
katerih bodo sodelovala ribniška društva. 
Cilj članov turističnega društva je tudi, da bi 
v jubilejnem letu izdali priložnostno znamko. 
Leto pa ne bo pestro zgolj zaradi oblet-
nice, marveč bodo potekali že drugi gra-
jski večeri – v bran pred morebitnim muhas-
tim vremenom se bo postavil priložnostni 
šotor, pod katerim se bodo tokrat pokazali 
oktet Gallus z ansamblom Roka Žlindre in 
Borisom Kobalom, Aljaž Vesel bo skupaj 
s kolegi pel znane operne arije, podeželke 

bodo v goste povabile kmetice iz Slovenije in 
poskrbele za petje, glasbo, ples in domače 
dobrote. KUD France Zbašnik že priprav-
lja novo dramsko delo, Imago Slovenije bo 
pripravil koncert klasične glasbe, en večer 
bo v celoti narodno-zabavni … Glede na to, 
da so stroški grajskih večerov kar visoki, vas 
bodo letos poprosili za simbolična 2 evra 
vstopnine. 

Alenka Pahulje, foto Marko Modrej

Na občnem zboru, ki so ga člani TD imeli 19. marca na 
Riglju nad Ortnekom, so za štiri leta ponovno izvo-
lili Jožeta Zakrajška, sicer direktorja Komunale.
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Ribniški (ne) turizem

13. marca sta se v športnem centru odvili 
dve čudoviti prireditvi. Plavalni miting Inles in 
tekma mladih plezalcev. Volonterski športni 
delavci obeh klubov so se izkazali z vrhun-
sko organizacijo, zato jim gredo vse čestitke. 
Športni center je tako rekoč pokol po šivih. 
Skratka, Ribnico je obiskalo 400 plavalcev 
in okoli 150 plezalcev. Če prištejemo še 
kopico staršev in spremljevalcev, je Ribnica 
gostila po moji oceni od osemsto do tisoč 
ljudi.
Tekmi sta bili čudoviti, a se je pojavil prob-
lem pri gostinski ponudbi.
Obiskovalci so spraševali po omenjenih 
uslugah vse do Velikih Lašč in Pijave Gorice 
(Čota). Najbolj pri vsem žalosti to, da takšne 
prireditve niso v celoti pripravljene. Ko sem 
preverjal na Turističnoinformacijskem cen-
tru, zaposleni nista prav nič vedeli, da se je 
tisti dan v Ribnici kaj dogajalo (po njihovih 
besedah niso bili obveščeni). Koordinacija 
ribniških profesionalcev je zatajila oziroma 
sploh ne obstaja, saj celo sam župan ni 
znal povedati (Univox), kdo je odgovoren za 
koordinacijo športnih prireditev z ostalimi 
subjekti (TIC-em, društvi, gostinci, itd). 
Prvi v Ribnici, ki je vedel, kaj, kdo in koli ljudi 
bo tisti dan v športnem centru, je bil seveda 
sam upravnik športnega centra. Po kmečki 
pameti (na katero se radi sklicujemo) bi 
bilo normalno, da bi on obveščal ustrezne 
institucije, ki bi lahko izvajale nadaljnje deja-
vnosti.
Upravnikov problem je, da formalno spada 
pod oddelek za gospodarstvo in kmeti-
jstvo (vsaj tako je poučil svetnike v svojem 
poročilu na eni od ribniških občinskih sej). 
Kam spada  neformalno, tega ne ve nihče.
Tako lahko sklepamo, da na občini obsta-
jata dve smeri upravljanja: formalna in neka 
druga, ki pa je kriva, da ni nihče za nič 
odgovoren.

Drago Marjanovič

DAN ŽENSK SE PRAZNUJE NA GRMADI

Turistično društvo Grmada je 7. marca na Grmadi pripravilo lepo proslavo ob 
mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu. Kljub zimskim razmeram se je na Grmado 
povzpelo veliko žensk in drugih obiskovalcev, kar potrjuje, da ženske potrebu-
jemo svoj praznik in da ima 8. marec velik pomen.

Marinki Pirnat, ki je pozdravila vse navzoče in spregovorila o pomembnosti 
praznika ter uveljavljanju pravic žensk, je sledil kulturni program. Na flavti se 
je predstavila Urška Pirnat, na harmoniki Katja Strnad in Marko Drobnič. Recital 
“Ker sem ženska” sta izvedli Tea Pirnat in Katja Strnad. Po končanem programu 
smo vsem ženam in dekletom podarili cvetje in se pogostili s pecivom. Sledilo 
je prijetno druženje ob glasbi. 
Vse udeleženke so izrazile željo, da bi bilo več takih dni v letu!
 
Mara Okorn, foto Aleš Pirnat

Njihov občni zbor je bil pričakovano pose-
ben - ko smo poslušali predsednico Marinko 
Vesel o tem, kako bi bilo dobro, da dobijo 
prostor, kjer se bodo lahko združevale in raz-
stavljale, kot nekdaj ob veliki noči in božiču 
že so, je pred nami dišalo. 
Oči so nam begale po sladkem pecivu, 
vmes smo zaploskali štirim gospem, ki so 
praznovale rojstni dan, poslušali pa smo tudi 
predsednico Zveze kmetic Slovenije. 
Ta zdaj združuje 80 podobnih društev kot je 
naše, 6500 članic, ki so vedno tam, ko jih 
nekdo rabi, in podpira se tudi take projekte, 
kot je izdaja pesniške zbirke. 
Tam neka pesem govori tudi o tem, da 
ženske ni sram, ker je kmetica … 

Ribniške podeželske žene 
se bodo udeleževale tudi 
festivalov in sprevodov po 
Sloveniji, pripravljale kuhar-
ske tečaje in odločile so 
se tudi, da si morajo vzeti 
čas zase in za svoje telo, 
ter družno oditi v naravo. 
17. aprila bodo med tistimi 
društvi, ki se bodo trudila v 
enem dnevu očistiti Ribnico. 

Tekst in foto 
Alenka Pahulje

LE ŠE MALO IN TU BO 10 LET 
RIBNIŠKIH PODEŽELK

Čaka jih 25 večjih aktivnosti 
skozi leto, vsaj dve na mesec, 
kar bo za okrog 40 aktivnih 
članic, ki so hudo zaposlene 
žene, kar velik zalogaj. Društvo 
podeželskih žena Ribnica se 
bo med drugim predstavilo 30. 
julija na grajskem večeru, kjer 
se bo pelo, plesalo, igralo in 
kaj pojedlo, vse tudi v sode-
lovanju s skupinami, ki jih 
ima pod okriljem Zveza kmet-
ic Slovenije, katere del so po 
novem tudi naše podeželke. 

6. marca so se podeželke srečale Pri Makšarju v Brežah in 
zapele celo svojo himno. Njihova posebnost je, da se vedno 
trudijo prikazati kaj novega, a tako intenzivno delo izčrpa. 
Dolgoletna predsednica, saj društvo s prihodnjim letom že 
vstopa v 10. leto delovanja, želi, da bi se počasi vodstveno 
mesto predalo novi članici.  Na fotografiji Marinka Vesel 
(levo) s predsednico sorodnega kočevskega društva.
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Miti o fitnesu
IV. del

Piše Natan Hojč
ISSA Specialist in Performance Nutrition
Inštruktor fitnesa FZS

Ugotovil je, da obstaja neposredna poveza-
va med maksimalno močjo in sposobnostjo 
aktivacije čim večjega števila motoričnih 
enot v čim krajšem času (»power«, ozi-
roma v slovenskem prevodu hitra moč ali 
eksplozivnost). Šprinterji so najhitrejši posa-
mezniki na svetu in izvajajo trening v fitnesu z 
ogromnimi težami. Nekateri izvajajo počepe 
in potiske s prsmi celo z 2-3-krat večjo obre-
menitvijo od svoje telesne teže (pri 80 kg je 
to čez 150 kg potiska s prsmi). Tudi v ostalih 
ekipnih športih, sploh kjer je veliko medse-
bojnih kontaktov, kot je npr. rokomet, igra 
moč vedno večjo vlogo. Zmagujejo hitrejši 
IN močnejši. PRAVILEN trening za moč 
torej športniku izboljša ključne telesne spo-
sobnosti, ki so pomembne v vseh športih 
eksplozivnosti.

Moč pridobivamo z leti
Največja težava in razlog, zakaj se je pred 
desetletji uveljavil princip, da trening v fit-
nesu posameznika naredi počasnejšega, 
je izostanek študij in nepravilen trening 
v fitnesu. Pristop izolacijskih vaj in princi-
pov, ki so bili pripeljani iz bodibildinga, so 
dejansko lahko športniku povečali mišično 
maso na napačen način. Namesti hitrih 
vlaken je razvil srednja vlakna in ob nekaj 
dodatnih kilogramih postal počasnejši. Ko 
torej govorimo o fitnesu za športnike, mora 
biti glavni cilj predvsem preventiva pred 
poškodbami (popravljanje mišičnega ner-
avnosvesja, jačanje tetiv in ostalih vezivnih 
tkiv in priprava sklepov in mišic na velike 

napore in sile, ki jih bo potrebno prema-
govati na tekmah. Drugi cilj (ki bo izboljšal 
telesne sposobnosti, kot je eksplozivnost 
in hitrost), pa je pravilen in načrten trening 
za moč. Posebej pomembno je, da gre za 
NAČRTNO delo, ki se nadgrajuje skozi 
leta, saj je moč (kakor druge sposobnosti) 
potrebno razvijati s treningom in ne pride 
sama od sebe.

Moč in telesna teža
Za razumevanje razlike med tema dvema 
konceptoma je potrebno nekaj teoretičnega 
znanja o delovanju telesa. Moč je odvisna od 
dveh dejavnikov:
- sposobnosti aktivacije čim večjega števila 
motoričnih enot,
- količine mišične mase.
Telesna mesa je prav tako v grobem sestav-
ljena iz dveh elementov:
- mišične/ puste mase,
- maščobne mase.
Iz analize je razvidno, da samo ČISTA 
mišična masa dejansko povezuje moč in 
telesno težo. Zaradi dejavnika sposobnosti 
aktivacije (ki mora biti GLAVNI cilj treninga 
za moč pri športnikih) je popolnoma nor-
malna situacija, kjer je posameznik z 80 kg 
telesne teže močnejši od drugega s 120 kg 
telesne teže. Športnik si mora prizadevati, 
da bi imel OPTIMALNO (NE maksimalno) 
količino mišične mase, ki je potrebna za nje-
gov šport ter MAKSIMALNO relativno moč 
(to je razmerje me močjo in telesno težo).

V prvih treh delih smo najprej 
definirali besedo fitnes, sledi-
la sta članka o vlogi prehrane 
in vplivu fitnesa na pridobivanje 
mišične mase. Četrti del se nanaša 
na mit o vlogi fitnesa v športih. 

Kako trenirajo šprinterji
Eden začetnikov preučevanja vpliva maksi-
malne moči na hitrost in eksplozivnost je bil 
ameriški trener šprinterjev Charlie Francis. 

Ugar Equestrian Team začel 
tekmovalno sezono 2010 v Avstriji

Avstrijski konjeniški center Glock Horse 
Performance center, ki se nahaja v bližini 
Beljaka – Treffen, je tokrat gostil nacionalno 
tekmovanje v preskakovanju ovir. V zadnjem 
času so lastniki ta koroški konjeniški center 
temeljito prenovili. Dve ogrevani pokriti jahal-
nici s skupno površino okoli 4000 m2, hlevi 
za konje, parkirišča, restavracije in ne nazad-
nje prenočitvene kapacitete v neposredni 
bližini so zagotovilo za veliko udeležbo tek-
movalcev. 
Jahači iz Avstrije, Nemčije, Italije in Slovenije 
so na tekmi merili svoje moči v različnih kate-
gorijah od najmlajših pa do najbolj izkušenih. 
Konjeniški klub Ugar je na tekmovanju zas-
topalo več tekmovalcev. Predvsem velja 
izpostaviti odlične dosežke juniorskega dela 

ekipe, ki je na štirih tekmah kar trikrat pose-
gel po stopničkah. Najmlajši član Ugar 
Equestrian Teama, enajstletni Gaj Riossa, 
ki je v izteku lanske sezone že dosegal 
odlične rezultate na tekmovanjih v Italiji, 
je tokrat resnično pokazal svoje znanje in 
talent. S poni kobilo Tesso je že prvi dan 
turnirja dosegel tretje mesto, drugi dan pa 
je s suverenim nastopom v stilnem jahanju 
in najboljšo oceno dneva slavil zmago. 
Prav tako pa velja pohvaliti tudi mladinca 
Julijana Panteliča, ki si je s konjema Faith in 
Natura prijahal tretje in šesto mesto.

Simon Kozina

Najmlajši član, 11-letni Gaj Riossa



Moška v zasedbi Blaž Ficko, Jošt Pavlin, 
Robert Lovšin in Ožbe Poje je zasedla 4. 
mesto na  4*50 m prosto in 5. mesto na 
4*50 m mešano, ženska v zasedbi Zala 
Podobnik, Nastja Rupar, Žana Knapič in 
Maja Ferko pa 9. mesto na 4*50 m prosto. V 
ekipnem seštevku so osvojili 10. mesto med 
22 plavalnimi klubi.
Zadnji so v Mariboru nastopili dečki in 
deklice. 4-članska zasedba ni bila številčna, 
vendar pa po kakovosti med najmočnejšimi, 
saj se je v vseh nastopih borila za stopničke, 
ter na koncu osvojili 9. mesto v ekipnem 

točkovanju. 
Maja Guduraš je bila nepremagljiva v prsni 
tehniki in se okitila s tremi naslovi prvakinje 
na 50, 100 in 200 m prsno.  Temu lepemu 
dosežku je dodala še 2. mesto na 100 m 
mešano in  5. mesto na 200 m mešano. 
Fantje pa so se kljub temu, da so tekmovali 
z leto starejšimi fanti, odlično odrezali.  Chad 
Andoljšek z 2. mestom na 100 m mešano, s 
3. mestom na 50 in 200 m prosto, 4. mes-
tom na 100 m hrbtno, 100 in 400 m prosto, 
v mlajši kategoriji pa je bil kar 5-krat najboljši. 
Tim Zobec  je v vseh šestih nastopih nasto-
pil v B-finalu in se najvišje povzpel na 200 m 
prsno, kjer je bil skupno 10. Med  mlajšimi 
pa  je dvakrat stopil na najnižjo stopničko.  

Čestitamo, PK Inles Ribnica, foto arhiv PK
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DVA DRŽAVNA PRVAKA IN 11 
ODLIČIJ RIBNIŠKIH PLAVALCEV 

Zimska plavalna sezona se počasi končuje, svoj vrh je imela s 
tremi državnimi prvenstvi v januarju in februarju. Med ribniškimi 
plavalci sta na najvišjo stopničko stopila dva. Maja Guduraš v kat-
egoriji deklic in Jošt Pavlin v kategoriji mlajših dečkov. Na oder za 
zmagovalce pa so na nižje stopničke stopili še Jan Zajc in Anže 
Pavlin v kategoriji mladincev, Chad Andoljšek v kategoriji dečkov 
ter Tim Zobec v kategoriji dečkov (priznanje za mlajši letnik).

Z državnimi prvenstvi so začeli kadeti, 
mladinci in člani konec januarja v Celju. V 
svoji prvi sezoni med mladinci so se zelo 
uspešno odrezali prav vsi plavalci. Jan Zajc 
je na 200 m hrbtno osvojil 2. mesto, temu 
pa je dodal še 5. mesto na 50 m in 100 
m hrbtno. Uspešno je nastopil tudi Anže 
Pavlin, ki je zbral največ finalnih nastopov. 
Na 50 m hrbtno je osvojil 3. mesto, na 50 
m delfin 4. mesto, na 100 m mešano 5. 
mesto, na 100 m hrbtno, 50 m prsno in 
50 m prosto 7. mesto, na 100 m delfin pa 
9.mesto. Najbolje ovrednoten rezultat po 
FINA točkah pa je dosegla Lucija Kous, ki 

je na 100 m hrbtno dosegla 646 FINA-točk, 
kar pa je zadostovalo le za 4. mesto. Lucija 
je tudi trikrat nastopila v absolutnem finalu. 
Poleg 100 m hrbtno je tudi na 50 m hrbtno 
osvojila 4. mesto, na 200 m hrbtno 5. mesto 
ter na 100 m mešano 6. mesto. Med kadeti 
in kadetinjami je najbolje nastopal Jan Mate, 
ki je  na 50 m prsno osvojil 5. mesto, na 100 
m prsno in 100 m hrbtno pa 8. mesto.
Državnemu prvenstvu v Celju so sledili 
najmlajši v Ljubljani. Joštu Pavlinu je uspel 
trojček, saj je postal državni prvak na 50, 100 
in 200 m prsno ter osvojil še 6. mesto na 100 
m mešano in 8. mesto na 50 m prosto. Zelo 

uspešno so nas-
topili tudi ostali. 
Žana Knapič 
Je osvojila 8. 
mesto na 100 
m prsno, Robi 
Lovšin pa je bil 
kot mlajši letnik v 
vseh disciplinah 
malenkost pod 
s topn ičkami . 
Uspešno sta 
nastopili tudi 
štafeti. 

Nikakor pa ne smemo pozabiti na tekmo, 
ki jo je 13. marca v našem plavalnem 
bazenu pripravil ribniški plavalni klub. 
Pritegnil je rekordne 402 plavalce iz 
vse države, borili pa so se za 3. Pokal 
Inles. Nepopisna gneča, dobra orga-
nizacija in korak bližje k velikim ciljem 
našega kluba, o katerem bomo pisali v 
naslednji številki. (uredništvo)

Maja Guduraš                Jošt Pavlin                                       Jan Zajc

VETER Z NOVIMI JADRI

Društvo Veter Breg je izvolilo novega predsednika: to odgovorno vlogo 
so člani, trenutno jih je v društvu okoli 120, zaupali Tomažu Horženu. 
27. februarja pa so že pozdravili tudi zmagovalca druge šaharijade.

V šahu se je pomerilo 12 tekmovalcev, 
vsak je igral z vsakim na dve dobljeni par-
tiji, in na koncu se  je zmage veselil Tone 
Pogorelc. Zmaga pa ni bila enostavna, 
saj sta za prvo mesto z drugouvrščenim 
Janezom Levstkom morala odigrati dodatno 
partijo. Na tretje mesto se je zavihtel France 
Rus. »Najboljši trije so prejeli pokale, vsi 
udeleženci pa praktične nagrade, ki so jih 
prispevali Tomas sport, zavarovalnici Triglav 
in Adriatic, Občina Ribnica in SDS. Za 
pomoč se jim najlepše zahvaljujemo,« se 
je zahvalil novi predsednik Horžen. Med 
drugim si društvo želi šaharijado nadgraditi 
s kategorijami za deklice, dečke in ženske. 

Velik projekt, ki jih čaka letos, je začetek 
gradnje vaškega doma Kozolec, pri kat-
erem bodo priskočili na pomoč praktično 
vsi člani in ostali vaščani. Tradicionalno 
bodo pripravili kulturni dan ob materinskem 
dnevu in dnevu očetov ter tretjo soboto v 
maju Brški kulturni dan. 17. aprila se bodo 
pridružili vseslovenski čistilni akciji, maja 
bodo brali šmarnice, ob prazniku sv. Ane 
pripravljajo žegnanje z mašo in kulturnim 
programom, jeseni tradicionalno kostan-
jado, potem pa odmevno žganjekuho ter v 
decembru miklavževanje, postavitev jaslic 
in božično-novoletne smreke. Zadovoljni so, 
da Breg živi s tem društvom ter da so vsi pri-

pravljeni pomagati – tako pri urejanju vaških 
in gozdnih poti kot tudi pri pripravi kulturnih 
programov.

Tekst in foto Zdenka  Mihelič
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svojimi strahovi, žalostjo … in ko razrešimo 
vzroke, tudi težave po navadi čudežno 
izginejo.
Refleksna masaža nam pomaga, da se lažje 
sprostimo in umirimo, vzpostavimo čustveno 
ravnovesje, prisluhnemo sebi, svojemu tele-
su in svojim resničnim potrebam. Krepi 
tudi spanec in je preventivna metoda za 
vzdrževanje zdravja in dobrega počutja, saj 
povečuje odpornost telesa proti boleznim. 

Učinkovita je tudi pri vrsti drugih težav, 
učinkovito lajša alergije, glavobole in 
migrene, bolečine v hrbtenici, križu in vratu, 
išias, prehlade in viroze, zaprtje , astmo 
in bronhitis, blaži težave s sklepi (boleče 
rame, kolki, kolena, gležnji, komolci, zapest-
ja), in menstrualne težave, povečuje imun-

sko odpornost telesa … Vendar pa je pri 
omenjenih težavah potrebno več zaporednih 
terapij, da telo začne s samozdravljenjem. 
Pomembno se je namreč zavedati dejstva, 
da nas nihče drug ne more ozdraviti in 
opraviti dela namesto nas, lahko pa spod-
budi procese v telesu, da telo začne s 
samozdravljenjem.
Za začetek lahko blagodejne učinke masaže 
stopal preizkusite kar doma,saj že preprosta 
samomasaža dela čudeže. Pred spanjem 
privoščite svojim stopalom kopel z morsko 
soljo, in jih nato nežno zmasirajte s hranljivo 
naravno kremo ali oljem. Zagotavljam vam, 
da se boste počutili kot prerojeni in tudi sto-
pala vam bodo zelo hvaležna. Če pa se želite 
še dodatno pocrkljati in poskrbeti za svoje 
zdravje, vas vabim, da obiščete naš salon , 
več informacij lahko najdete na www.mudra.
si ali na tel št. 031-218-550. 
Za konec naj vam zaželim še čim lažji korak 
in obilo zdravja, ker pa se počasi bliža pom-
lad in za njo poletje, naj vas spomnim, da 
stopala čudovito masiramo, kadar hodimo 
bosi. 

Sandra Pucelj (031/218 550)
www.mudra.si
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Vsak organ in vsaka težava imata svoje 
sporočilo. Ljudje največkrat opazimo samo 
fizične simptome in prezremo druge ravni 
našega življenja - čustveno, mentalno in 
duhovno. Pri odpravljanju bolezni in slabega 
počutja pa je najpomembneje, da najdemo 
vzrok za nastalo stanje. V današnjem svetu, 
polnem hitenja in pehanju za materialnim 
bogastvom, kaj hitro pozabimo nase in na 
svoje telo. 
 Nezdrava prehrana, stres, negativna čustva, 
vse to se zrcali na našem počutju in stanju 
telesa. Jeza je npr. povezana z jetri, tudi 
v pogovornem jeziku radi rečemo »….mi 
gre na jetra«, tako so težave z jetri lahko 
tudi posledica močnih, nerazrešenih nega-
tivnih čustev, globoke zamere in pretirane 
kritičnosti, iskanju napak pri drugih in sebi 
…  Pri težavah te vrste zdravila ne pomaga-
jo, težave lahko le omilijo, vendar se le-
te običajno spet pojavijo in se ponavljajo, 
dokler se ne soočimo s sabo, svojo jezo, 

EXTREMOVCI V FUTSALU 
BRONASTI IN SREBRNI V DRŽAVI 

Bronasto slavje z Extremovci U13
Letošnje državno prvenstvo U13 (starostna 
kategorija do 13 let) je potekalo vso zimo. 
Trener Jani Čampa je s svojo ekipo veliko 
potoval in se bolj ali manj uspešno vračal 
domov. Njegovi varovanci so bili ves čas 
v stiku z vrhom, ki je na koncu prve štiri 
ekipe z rednega dela prvenstva popeljal na 
zaključne boje 27. 2. 2010 na Ptuju. Naši 
igralci so odšli v polfinale s četrtega mesta, 
pomerili so se z NK Tolmin ter izgubili s 5:1, 
kar je pomenilo, da nam preostane še tekma 
za končno tretje mesto z organizatorji FC 
Ptuj. Domačine so suvereno premagali ter 
tako prejeli pokal in odličja za končno tretje 
mesto v državi, kar je  zelo lep uspeh.
 

Srebrni Extremovci U15
Ko se slavje po prvem prejetem odličju še 
ni dodobra poleglo, že se je bilo treba pre-
buditi v nov dan, ki je bil seveda ravno tako 
pomemben, saj smo bili 28. 2. 2010 orga-
nizatorji zaključnega turnirja za kategorijo 
U15, ki je potekal v dvorani Športnega 
centra Ribnica. 
Pred polno dvorano se je odvijal veliki fina-
le, ki je odločal, kdo bo letošnji državni 
prvak. Naši igralci so se pomerili z ekipo 
KMN Zavrh-Selce iz Slovenskih Goric. Priča 
smo bili pravemu navijaškemu vzdušju od 
gostujočih navijačev kot od naših, ki jih tudi 
ni manjkalo. Igralci so se dobro držali vse 
do zadnje minute, ko je bil izid 2:2, nato pa 

smo prejeli nesrečni zadetek, ki je Zavrhu 
povsem zasluženo prinesel državni naslov. 
Čeprav smo bili po nesrečnem porazu malo 
razočarani, a smo se hitro zbrali, saj smo 
prejeli srebrni pokal in odličja, o katerih smo 
pred prvenstvom le sanjali. Za nameček pa 
smo imeli še najboljšega strelca Suvada 
Okiča, ki je tako po lanskem Alenu Zakrajšku 
že drugi iz Extremove ekipe, ki mu je pri-
padel ta laskavi naslov in pokal.
Ob tej priložnosti bi se vsem, ki ste nam pri 
organizaciji in izpeljavi pomagali, najlepše 
zahvalili, kajti tudi vi ste del naših uspehov, ki 
bi jih drugače veliko težje dosegli. 

Trije extremovci prvič v 
reprezentanci U21
Med tem, ko se igralci U21 še veselo potijo 
in borijo za končno uvrstitev, pa se je vesel 
dogodek za naš klub zgodil že 7. 3. t. l. V 
mlado reprezentanco Slovenije U21 so bili 
prvič povabljeni tudi trije extremovci: Smajil 
Okić, Matej Gregorič in Jure Kordiš.

Mladinci še vedno na vrhu lest-
vice
Še vedno zelo uspešno tekmujejo Extremovi 
mladinci U21, saj so kot edini neporaženi 
še vedno na vrhu lestvice zahodne skupine. 
Več o samem tekmovanju in o terminih 
tekem izveste na našem spletnem mestu: 
www.sd-extrem.si. 

Tadej Levstek, strokovni vodja vseh selekcij 
v ŠD Extreme, foto arhiv Extreme

Smajil Okić, Jure Kordiš in Matej Gregorič



MARIMBA, SNARE DRUM, VIBRAFON IN CHOPIN
Prvič zazvenela klasična tolkala, tudi v sozvočju s klavirjem

V prostor je vnesel glasbeno 
svežino, gledano geografsko ali 
pa kot mesto prireditve. Koncert 
klasičnih tolkal in klavirja, ki si ga 
je 13. marca v Galeriji Miklova hiša 
zamislil Matija Bartol (kot tolka-
lista smo ga predstavili nedavno), 
je prevzel vse čute poslušalca. 

Lahko je opazoval marimbo in snare ter 
paličice, ki so porajale zvok – in zdelo se 
mu je imenitno prisostvovati tej igri giba in 
zvoka. Enkrat v rokah Matije, drugič nje-
govega dekleta Petre Vidmar, na koncu v 
duetu. Poslušalca so naši priznani domači 
glasbeniki, več kot polovica jih je namreč 
prišla iz ribniško-kočevskega konca, vpeljali v 
razmeroma nov glasbeni svet, saj klasična tol-
kala postajajo popularna šele zadnjih 10 let. 
Za laike je bil preudarno zastavljen pro-
gram. Snare drum nas je predramil v hipu 
in nam s svojim mogočnim zvokom vzbudil 
pričakovanja za cel večer, dokler nas ni Erik 
Šuler vpeljal v polurno Chopinovo zgodbo. 
Šuler sodeluje v vseslovenskem projektu 
obeleževanja Chopinovega leta in je zato v 
goste pripeljal tudi predstavnike s poljskega 
veleposlaništva. 
In če je prvi del prevzel klavir, nato v duetu s 
snare drumom vpeljal tolkala, je drugi del kon-
certa pripadal marimbi in vibrafonu, na koncu 
pa še Trio instrumentalis z mandolinami, flavto 
in kitaro ter Zemljo pleše.

Bistveno je tudi, da se je med gledalci in 
nastopajočimi od prvega takta dalje tvorila 
posebna energija, ki je žarčila obojestran-
sko naklonjenost in se na koncu odrazila v 
močnem aplavzu. Glasbeniki so bili napeti 

pred koncertom – želeli so nastopati v Miklovi 
hiši, ker majhna dvorana zagotavlja intimnost, 
ni se pa vedelo, kako dobro preko zidov 
prenaša zvok. Hkrati so vedeli, da izvajajo 
program, ki bo izzval zanimanje poslušalcev, 
toda kakšen bo odziv? Splošno povzet je v 
tem stavku: ‘Prosim, lotite se festivala klasične 
glasbe, enega koncerta na mesec ali več v 
krajšem časovnem obdobju…kajti tole je bilo 
tako zelo izpolnjujoče…’

Organizatorja, Galerija Miklova hiša in Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Ribnica, 
sta se s podporo Občine tokrat prvič podala 
v skupno organizacijo prireditve. Cilj jima je 
enak: mar ne delamo zgolj za kulturno dobro, 
ne glede na to, pod okriljem katere institucije 
smo? S sodelovanjem se delajo večji in bolj 
raznoliki projekti, in ta kooperacija, ki se 
pojavlja kar že med mnogimi institucijami na 
kulturnih in ostalih javnih nivojih, je lahko zlati 
ključ do skladnega napredka.  
 
Tekst in foto Alenka Pahulje

Petra Vidmar

Trio instrumentalis

Matija Bartol na tolkalih in Šuler za 
klavirjem

IMPRESIJA, VZHAJAJOČE SONCE
Vila Manin nudila ogled ene največjih svetovnih razstav impresionistov

Po svoje spominja na roko, ki objema vati-
kanski trg, na zunaj pa deluje veliko bolj 
romantično. Postavljena je blizu italijanskih 
Udin in se imenuje Vila Manin. Zdelo se je, kot 
da je v slabe pol leta tja romalo pol Slovenije, 
da bi si ogledalo 120 del evropskih impre-
sionistov, med katerimi je bila posebna soba 
namenjena tudi slovenskim umetnikom, kot je 
Anton Ažbe.
Sicer pa se nas je tja 27. februarja pod 
okriljem Galerije Miklova hiša, ki že drugo 
leto vodi likovno šolo, odpravil cel avtobus. 
Na razstavo nas je Polona Lovšin silno dobro 
pripravila že med vožnjo, da smo se nato 
lahko v miru ustavljali pred neprecenljivimi 
umetninami, ki jih sicer vidimo samo v knjigah 
ali na TV. Monet, Courbet, Van Gogh, Sisley, 
Renoir, Pisarro… Le streljaj stojiš ob originalni 
sliki, ki nosi razpoke stoletja, saj so impresion-

isti svoj razcvet doživljali relativno kratko 
obdobje v drugi polovici 19. stoletja 
– to je tisto doživetje, ki je vredno. Ko 
jih opazuješ, zlahka razumeš, zakaj ta 
razstava ne more pripotovati v Slovenijo 
– ker nimamo denarja niti za zavarovanje 
teh dragocenosti, kaj šele za postavitev 
razstave. Priložnost, ki se človeku ponudi 
le na vsake kvatre, prinese pa spomin, ki 
bo trajal v nedogled. Tudi zato, ker se je 
naša pot končala v historičnem Ogleju, 
kjer nas je s popoldanskim soncem obsi-
jana kamnita bazilika osupla s svojimi 
mozaiki in mogočno gradnjo. Je lahko 
enodnevno potovanje več kot popolno?

Tekst in foto Alenka Pahulje



Karavana Očistimo Slovenijo v 1 dnevu! 
se je 18. 3. ustavila na Dolenjskem 

z osrednjim dogodkom v Ribnici
Pred TIC Ribnica je potekal zabavni in osveščevalni 
program s poudarkom na sožitju generacij. Prišli so 
varovanci Doma starejših občanov Ribnica, številni 
šolarji in skupine iz vrtca, tudi ekoskupina, s katero 
je ekipa OSVED posnela primer dobre prakse, 
in je karavani na kratko predstavila tudi projekt 

Ni vsak aparat 
za na odpad. 
Pred TIC-em sta 
koordinatorka za 
ribniško občino 
Andreja Škrabec 
in župan občine 
Ribnica Jože 
Levstek odprla 
Infotočko, kjer 
bodo občani 
lahko dobili izčrpne informacije o akciji, pridružitvi 
in poteku na sam dan, v soboto, 17. 4. Predstavnici 
društva Ekologi brez meja (Nara Petrovič in Petra 
Matos) ter lokalni koordinatorki (Andreja ŠKrabec 
za Ribnico, Tina Križman za Kočevje, Kostel in 
Osilnico) so bile popoldne gostje še v oddaji Čez 
hribe in doline, kjer so v osrednjem delu oddaje 
spregovorili o vtisih z obiska na Dolenjskem, kako 

so jih ljudje sprejeli, pa tudi o sami akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, koliko 
smeti na leto pridelamo v Sloveniji (450 kg/ prebivalca), o namenu in ciljih akcije, kako 
se ji ljudje lahko priključijo in kje, kako se 
bo čistilo na tem koncu na dan D.
Zvečer se je karavana vrnila v Ribnico, 
natančneje v Škrabčev skedenj v 
Hrovačo, kjer je potekal informativni 
forum Očistimo Slovenijo v enem dnevu. 
Prisotnih je bilo okoli 70 ljudi, ki jim ni 
vseeno za naše okolje. Med njimi so bili 
tudi številni vodje očiščevalnih skupin v 
RIbnici ter predstavniki naše občine in 
sosednjih občin (Ivančna Gorica, Videm-
Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica) ter 
tudi direktor ribniškega komunalnega 
podjetja. Premierno je bil predstavljen 
film OVSED Primeri dobrih praks v 
Sloveniji (snemali so tudi v ribniškem 
vrtcu), navdihujoči film iz Estonije, od 
koder se je ideja o enodnevni vsedržavni 
akciji prenesela k nam; občine oz. 
koordinatorji so predstavili svoje delo, 
ribniška koordinatorka pa je razdelila 
prostovoljcem tudi karte ribniške občine 
za dokončni vpogled potencialnih divjih 
odlagališč. Predvsem pa so si bili vsi 
prisotni enotnega mnenja, da čistilna 
akcija ni nekaj novega - vse občine, 
društva in lokalna samoiniciativa na ta 
način skrbijo že vrsto let, toda v takem 
obsegu čistilna akcija ne v teh krajih ne v 
Sloveniji še ni bila izpeljana, in to je treba 
pozdraviti, saj lahko tako še v večji meri in 
bolje očistimo naše okolje ter ozavestimo 
še več ljudi. Združiti moči za dobro vseh 
nas, vsaka roka šteje.

Tekst in foto Zdenka Mihelič




