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PISALA SE JE ZGODOVINA

Ribničani smo s sodelovanjem v čistilni akciji Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu! 17. aprila ponovno dokazali, da znamo stopiti skupaj in 
narediti pravo stvar v pravem trenutku. Tako se je tudi z našo pomočjo 
pisala zgodovina, ko je v akciji skupno sodelovalo neverjetnih 250.000 
Slovencev, kar je za 50.000 ljudi več od zastavljenega plana. Tudi 
Ribničani smo se izkazali, sodelovalo nas je 1570, od tega sodelujočih 
samo na zaključni prireditvi 100. Akcije se je udeležilo 16,85 % 
prebivalcev občine Ribnica, še enkrat več od planiranega števila.

Trditev ‘kot posameznik lahko naredim nekaj, 
skupaj lahko naredimo VELIKO’, drži več kot 
pribito. Med drugim medsebojno sodelovanje 
človeku da občutek pripadnosti in neverjet-
nega elana. Ko smo se na akcijo pripravljali, 
je bilo tako vzpodbudno slišati navdušujoče 
odzive vasi in društev, ustanov, kako se prip-
ravljajo, organizirajo za dan same akcije. Vse 
navdušenje se je strnilo in obrodilo sadove. 
Ribničani smo očistili veliko večino divjih 
odlagališč po Ribniški dolini ter Mali in Veliki 
gori, kar precej jih je bilo odkritih na novo, nekaj 
pa jih je še ostalo. Ta so podrobno popisana 
in evidentirana za naslednje čiščenje, saj se 

bo akcija nadaljevala 
tudi v prihodnjih letih. 
Tokrat se je zbralo in 
odpeljalo kar 560 m2 
odpadkov, ca. 80 ton 
odpadkov različnih 
zvrsti od železa, papir-
ja, plastike, tekstila, 
pa do starih avtomo-
bilskih školjk, koles, 
gum in drugega. 
Med drugim so našli 
eksplozivno telo iz 2. 
svetovne vojne, iz 60 
m globeli so ribniški 
gasilci dvignili 2 avto-
mobila, udeleženci pa 
so pri pobiranju smeti 
tudi ločevali. 
Zaključne prireditve 

v Gradu se je udeležilo veliko udeležencev 
akcije, ki so se okrepčali z lovskim golažem, 
pijačo in z dobrotami Podeželskih žena, 
uživali v predstavi Čistilna akcija ekoskupine 
Vrtca Ribnica, plesnih nastopih mažoretk, 
v kvizu OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, 
skeču Ku Kuc teatra iz Murske Sobote in se 
marsikaj modrega naučili iz izkušenj in spomi-
nov – Kako je nekdaj bilo – stanovalcev Doma 
starejših občanov Ribnica. Navdušili so likovni 
izdelki učencev ribniške OŠ s podružnicama 
in tudi stojnice z delavnicami. Stojnico o 
izdelavi papirja je pripravila OŠ, skavti so nam 
na stojnici pripravili kviz Stop - ali ločuješ?, 

študenti pa so predstavili čistila iz naravnih 
materialov. Resnično, vse se da, če se hoče.
Vsem sodelujočim pri projektu čiščenja se 
je koordinatorka akcije v Ribnici Andreja 
Škrabec zahvalila in med drugim dejala, da 
»smo bili Ribničanje več kot uspešni. Pokazali 
smo, da nam ni vseeno za naše okolje.« Vse 
prisotne je pozdravil tudi ribniški župan Jože 
Levstek.
Na nas je, da Ribnica – lepa in čista – taka 
tudi ostane. Zaman bi bile vse akcije, zaman 
vsa osveščanja in trud organizatorjev, če ne 
bomo naših glav in misli nastavili na pro-
gram ‘obnašaj se spoštljivo do narave, ne 
onesnažuj, ločuj’. 

Z veseljem sodelovala in zapisala: 
Zdenka Mihelič, foto: Alenka Pahulje

17. aprila se je v Sloveniji pisala zgodovina. 
Pisala se je tudi v Ribnici. Naredili smo to, 
česar ni do sedaj naredil še nihče. Množično 
smo se udeležili vseslovenske čistilne akcije 
ter skupaj naredili nekaj dobrega zase in 
našo naravo. Počistili smo ogromno divjih 
odlagališč in zbrali neverjetno količino odpad-
kov odvrženih v naravo. Vendar danes ne bom 
pisala o statističnih podatkih, kljub temu, da 
so vredni omembe, ampak o vtisih koordina-
torke čistilne akcije.
Vsako leto se mnoga društva udeležijo posa-
meznih čistilnih akcij ter s tem po svojih 
močeh pripomorejo k čistejšemu okolju. Na 
pobudo nekaterih posameznikov smo se v 
lanskem letu prvič tudi združili in skupaj 
očistili del Ribnice. Zbralo se nas je okoli 100. 

Ne le, da smo tako počistili več, tudi druženje 
je bilo nadvse prijetno, zato smo želeli akcijo 
ponoviti tudi letos. Ravno smo se pričeli dogo-
varjati, ko nas je dosegla ideja o vseslovenski 
akciji. Brez obotavljanja smo se ji pridružili in 
pričeli z organizacijo na občinskem nivoju. 
Dela ni bilo malo in zavihali smo rokave. Ne 
bom trdila, da je vse teklo gladko, vendar smo 
ovire družno premagali. Vodila nas je skupna 
želja, da se akcije udeleži čimvečje število 
občanov in da presežemo medsebojna neso-
glasja. Narava je samo ena in vsi smo del nje, 
zato se je zanjo vredno boriti.
Prišel je dan »D«. Kljub dobro premišljeni 
organizaciji in večkrat preverjeni logistiki sem 
se zbudila z mešanimi občutki. Uspeh akcije 
je bil odvisen predvsem od vas, občanov, saj 

je bila akcija – ne nazadnje - vaša. Naloga 
nas organizatorjev, je bila dobra organizacija, 
uspešnost akcije pa odvisna od pridnih in 
zavednih ljudi. Udeleženci akcije ste mi doka-
zali, da ne smem nikoli več dvomiti v vas, kajti 
toliko pozitivne energije in delovne vneme, 
kot ste jo pokazali tisto soboto, še dolgo ne 
bom pozabila. Hvala vam, iskreno in iz srca, 
vsem, ki ste pomagali pri izvedbi akcije na 
kakršenkoli način in ki ste razumeli, da je čas 
za »akcijo«, ki presega prag našega doma. 
Bodite ponosni na svojo udeležbo, saj ste tudi 
vi pisali zgodovino.

Naj zaključim z željo, da se drugo leto spet 
vidimo in da se nam pridružite še tisti, ki vam 
tokrat ni uspelo.

Vaša občinska koordinatorka
Andreja Škrabec

skavti s svojo stojnico

Lepovčani so čistili ob progi 

Zbiranje smeti na komunali
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Občinsko glasilo REŠETO izdaja Občina Ribnica. 
Uredniški odbor: 

 Alenka Pahulje - odgovorna urednica 
Polona Klajič - članica

Zdenka Mihelič - članica
Programski svet: Brane Kozina, Anica Benčina, 

Danica Fegic, Marjan Peteh, Anton Ilc, Maruša Prelesnik, 
Miha Klun, Janez Mate.

Lektura: Tanja Debeljak
Trženje oglasnega prostora: 

 Marko Modrej, GSM: 041-536-889
Tisk in prelom strani: 
KVM Grafika, Ribnica.

Naklada: 3.300 izvodov 

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

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

28. maj  2010

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

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

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

tiskarskega škrata v našem glasilu.

Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 

18. maja 2010
Članki v časopisu niso uradno 

mnenje Občine Ribnica.

Fotografija na naslovnici (Alenka Pahulje):
Počistili smo Ribnico
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V KRIZI RABIMO NOVE IDEJE 
IN PRODUKTE

Gospodarska zbornica Slovenije-Območna zbornica Ljubljana in 
Razvojni center Kočevje Ribnica sta v sodelovanju z Zavodom 
za zaposlovanje-Območno službo Ljubljana-29. marca pri-
pravila gospodarski posvet za delodajalce na temo krize, 
soočanja z njo, aktivnih ukrepov ter možnosti vzpostavl-
janja delovnih mest v kriznih razmerah. Ribnica je z 8,1-
odstotno brezposelnostjo pod slovenskih povprečjem (10,6%).

Gospodarski posvet, na katerem so sode-
lovali še podjetniki iz Ribnice in sosednjega 
Kočevja, je pokazal, da se večina uspešno 
spopada s trenutnim položajem, vendar pa 
krizi uspešneje kljubujejo Ribničani tako 
glede stopnje registrirane brezposelnosti 
kot tudi glede števila poslovnih oseb. V 
Ribnici je 478 registriranih brezposelnih 
oseb (v Kočevju 1467), od tega največ ljudi 
nad 50 let in dolgotrajno brezposelnih. 
»Podatki za kočevsko-ribniško območje za 
zadnjih 20 let kažejo, da je bila največja 
kriza brezposelnosti leta 1992, najmanjša 
pa leta 2008 (v Ribnici le 283 brezposel-
nih). Žal se trend zopet zvišuje in so letošnji 
podatki primerljivi z 
letom 1992,« je dejala 
Romana Lapajne, vodja 
Urada za delo Kočevje 
Ribnica. 

Kljub temu, da je 
stopnja registrirane 
brezposelnosti (gleda-
no za letošnji januar) v 
primerjavi s slovenskim 
povprečjem nižja za 
več kot dva odstotka, 
od kočevskega pa nižja 
kar za 10,5 %, se je 
v Ribnici v primerjavi 
za lanskim januarjem 
stopnja brezposelnosti 
povečala, lani januarja 
je bila 6–odstotna. 
Med brezposelnimi je 
veliko oseb brez izo-
brazbe in s IV. stopn-
jo, prijavljati pa so se 
začeli tudi brezposelni 
s VII. stopnjo izobrazbe. 
Trenutno je v Ribnici le 
13 prijavljenih prostih 
mest za nedoločen čas 
in 84 mest za določen. 
Kot pravi Lapajnetova, 
je žalostno, da je 
čedalje manj prostih 
mest za nedoločen čas, 
a se bo s tem potrebno 
ustrezno spopasti. 

Trenutno je največ prostih mest za mesto 
likalcev, komercialistov za prodajo, voznikov 
tovornjakov, pa tudi menedžerjev, sledijo 
poklici s po dvema prostima mestoma, med 
njimi športnik, gozdar sekač. »Pri pregledu 
števila poslovnih oseb  v občinah Kočevje in 
Ribnica je videti, da je v Ribnici število dovolj 
veliko, in sicer jih je bilo  v lanskem letu 970. 
V občini Kočevje pa jih je glede na velikost 
občine  relativno malo, le 1060,« je  dejala 
Lapajnetova. 
Marta Turk, predsednica GZS OZ Ljubljana, 
je dejala, da so delodajalci poudarili pred-
vsem dva problema: eden je nepripravljen-
ost bank za kreditiranje obratnih sredstev, ki 

jih podjetja običajno potrebujejo, tudi v tistih 
podjetjih, ki imajo morda že naravnan izvoz 
in prodajo zagotovljeno. Podjetniki pa se 
soočajo tudi s problemom dviga minimalne 
plače, ker to poveča stroške samega dela, 
posledično pa prinaša izgubo, posebej na 
področju storitev.

Kako pa naj vzpostavljamo delovna 
mesta v kriznih razmerah? 
»Če podjetje zazna dolgoročno upadanje 
naročil, potem mora takoj poiskati rešitve. 
Eno je seveda iskanje novih produktov. In 
tega imamo v Sloveniji premalo. 
Preveč se vsi skupaj držimo enega samega 
produkta, enega samega trga, ene same 
tržne poti. Po drugi strani pa moramo pred-
vsem mlade pravočasno vključevati in jim 
odpirati možnosti, da so inovativni pri svojem 
razmišljanju. Morda bi se vsaj enkrat do 
dvakrat na leto delodajalci organizirali v neka 
skupinska srečanja, kjer bi se oblikovale 
nove ideje v manjšem okolju, ki pravzaprav 
potrebuje svojo lastno lokalno strategijo 
izhoda. Če je tako visoka stopnja brezposel-
nosti, kot je npr. sedaj v Kočevju, je tam 
ogromno mladih ljudi, ki niso našli še niti 
svoje prve zaposlitve, a imajo želje, cilje 
in ideje. Morda je sedem idej neumnih in 
neuresničljivih, a osma bi že morda bila 
takšna, ki bi pripeljala k nekim spremem-
bam. Mislim, da je treba prisluhniti ljudem. 
Prav tako bi morali znanje vzpodbujati, 
a ne samo znanje, pridobljeno po redni 
izobraževalni poti, ampak ga nadgrajevati v 
tujini. Vsak državljan Slovenije bi moral naj-
manj dvakrat letno v tujino na nek pomem-
ben sejem ali seminar, da bi se soočil z 
novimi izzivi.« 
 

Zdenka Mihelič, foto Simona Fajfar

POPRAVKA

V februarski številki sta se nam pojavili 
dve neljubi napaki, za kateri se iskreno 
opravičujemo.

V dodatku k članku na strani 5 pod skico 
cestnega odseka severne servisne ceste 
piše, da je rokodelski center od izvedbe 
do nadzora v rokah Tanko d.o.o. To ne 
drži, saj ima gradnjo v rokah kočevsko 
podjetje, nadzoruje pa drug projektant.

Na strani 8 pa v članku z naslovom 
Vladni obisk Ribnico pustil mlačno, piše, 
da ja bilo ob obiskih vladne delegaci-
je pričakovati tudi ravnatelja Vrtce in 
osnovne šole, a o nobenem ni bilo ne 
duha ne sluha. Prišla nista zato, ker ju 
nihče ni niti povabil.
Prosimo za razumevanje.

UredništvoZainteresirana javnost se je zbrala v podjetju 
Riko Ribnica  d.o.o.

Romana LapajneMarta Turk
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krog našega življenja. Na njem so posamezne 
pomembne postaje, ki lahko spremenijo našo 
pot v prihodnost. Dejstvo je, da je vsak človek 
unikum, vendar vsi od nekod izhajamo, v 
končni fazi od Adama in Eve. Še vedno je 
zelo zanimivo proučevati, do kod sežejo naše 
korenine. Vendar sta, kot povsod, tudi tu 
dve poti, ena po očetovi, druga po materini 
strani, vsaj do sedaj je bilo tako oz. bo, dokler 
ne dobimo novega družinskega zakona. 
Sprašujem se, kaj počnemo z našo naravo, 
ne samo z okoljem, katerega smo tudi letos 
s pomočjo vas (nas) prostovoljcev zelo lepo 
očistili, za kar se vam tudi v 
imenu občine iskreno zah-
valjujem. Mislim na naravo v 
širšem smislu. Na naravno. 
Na tisto, kar izvira iz narave 
in kar nam je naravno dano. 
Ta narava nas je izoblikova-
la, nam daje zavetje in ljudi 
spremlja od vekomaj. Tudi 
še tako moderna tehnologija 
narave ne more nadomes-
titi, ampak je lahko samo 
v pomoč pri njenem razis-
kovanju. Proti naravi smo v 
resnici popolnoma nemočni. 
Samo poglejmo, kaj povzroči 
izbruh vulkana na enem delu 
zemeljske oble, ko malo-
dane vse zastane in kakor 
se zaključi naša zgodba, se k naravi vedno 
vrnemo. Tako ali drugače. Tako tečejo tudi 
medčloveški odnosi, ki so se skozi tisočletja 
izoblikovali skozi načela narave. Ta načela 
sam spoštujem, saj so temelj, na katerem se 
gradi človeška skupnost, in edini garant za 
njen obstoj. Zato tudi spadam med tiste, ki 
nasprotujejo vplivu ozkih, a močnih lobijev, ki 
si prizadevajo ta načela prikrojevati v interesu 

lastnih koristi. Na vseh področjih, tudi ko gre 
za poskus zlorabe tradicionalnega pojma 
družine, ki jo sestavljajo oče, mati in otrok.
No, včasih, še posebej v predvolilnem času, 
postanejo pomembni tudi naši priimki, ki 
jih poleg imen dobimo ob rojstvu in nas 
spremljajo skozi življenje. Priimki so pome-
nili pripadnost določeni družinski skupnosti. 
Vse do današnjih dni.  Človeška domišljija, 
včasih zloba in želja po maščevanju, včasih pa 
samo postranski gostilniški pogovor,  znajo 
priimke hitro povezati s temo, kdo je s kom 
v žlahti in kako je kdo s kom povezan, bodisi 

poslovno ali politično. Očitno 
Občina Ribnica ni več izjema 
in se bo potrebno navaditi 
tudi na to, da bo kdo koga 
zašpecal tej ali oni komisiji, ki 
ji bo potrebno pojasnjevati, 
da kljub enakim priimkom na 
občini nismo vsi v žlahti, da 
razpise jemljemo resno in 
ne delimo poslov pod mizo, 
da člane razpisnih komisij 
imenujemo po strokovnih 
usmeritvah in nanje ne vpliva-
mo. Ne nazadnje pa tudi to, 
da s kakšnim poslom izpred 
osmih let, celo mi, sedanja 
garnitura na občini, nimamo 
ničesar skupnega. 
V življenju je bistven občutek 

za pravo mero tako v medčloveških odnosih, 
ne glede na vsakdanji ali predvolilni čas, kot 
občutek za pravo mero v človeški intimi, ko 
veš, da imaš zase dovolj dve ribi in si boš s 
tretjo nakopal same težave, kajti zaželel si boš 
še četrto in peto in šesto in tisočo, vendar 
vmes ne bo zlate ribice …

Župan Jože Levstek

Spoštovane, spoštovani!

Pred ne tako davnimi časi je ob veliki reki 
živel moški srednjih let, ki je imel majhno, a 
prijetno hišico, v kateri je prebival z družino. 
Preživljal se je z ribolovom, vendar je kljub 
obilici rib, ki so živele v reki, vedno ujel samo 
toliko,  kolikor jih je potreboval. Nekega dne, 
ravno ko je ribaril, pride k njemu fin gospod, 
ga prijazno pozdravi, prisede in se pričneta 
pogovarjati. Beseda je dala besedo in tujec 
ga začne spraševati, kako to, da vedno ujame 
samo dve ribi v enem dnevu, ko pa jih v vodi 
kar mrgoli. Pa mu moški odgovori, da jih on in 
njegova družina več ne potrebujeta. Fini gos-
pod ga zato poduči, da bi z velikim ulovom rib 
lahko veliko zaslužil in postal samostojen pod-
jetnik.  Mož ga pogleda izpod čela in vpraša: 
»Zakaj pa bi to naredil?« Odgovor je takoj 
sledil zaključeni misli sogovornika, češ da si 
bo lahko marsikaj privoščil, potoval po svetu, 
se udeleževal različnih prireditev na visokem 
nivoju in konec koncev bi tudi on tako postal 
fin gospod. »Zakaj pa bi?« je moža še vedno 
zanimalo. Tujec mu je odgovoril, da bi si 
potem  kupil velike ribiške ladje in lovil po 
širnih morjih, ustanovil lastni koncern za pre-
delavo rib ter  vodil in ukazoval svojim podre-
jenim, skratka, živel bi na »veliki nogi«. Moža je 
zopet zanimalo, kaj bi počel pa potem. In fini 
gospod mu je takoj postregel z odgovorom: 
»Potem pa bi si na obali reke kupil majhno 
hišico in v miru lovil ribe.« Tokrat je mož 
pohitel z odgovorom in mu rekel:»No, saj to 
počnem že sedaj!« Fini gospod se tokrat glo-
boko zamisli, namršči obrvi, tudi sprememba 
barve na obrazu je bila očitna, naglo vstane, 
se obrne in odide brez besed …
Velikokrat pravimo, da se naše življenje vrti v 
krogu, pravimo mu življenjski krog ali še lepše 

Izpod županovega peresa

Občina Ribnica se zaveda potrebe po zdrave-
mu in čistemu okolju. V preteklih letih je bilo 
veliko storjenega na področju sanacije divjih 
odlagališč, sedaj pa je potrebno urediti tudi 
odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih 
voda. To področje je potrebno čim prej 
urediti, saj se z izpusti neprečiščenih komu-
nalnih voda v okolje povečuje onesnaženost 
virov pitne vode. Zdrava pitna voda pa je 
prav gotovo eden izmed najpomembnejših 
obveznosti občine.
 Vlada Republike Slovenije je sprejela 
Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 
10572002 ,50/2004, 109/2007),v katerem 
so podrobno opisani način in roki, do kdaj 
je potrebno urediti sistem odpadnih komu-
nalnih voda.
Na osnovi teh pravilnikov je Občina Ribnica 
leta 2007 sprejela Operativni program odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, 

ki natančno ureja način reševanja odpad-
nih komunalnih voda za vse dele občine. 
Operativni program je dostopen na spletni 
strani www.ribnica.si.
 Po veljavni zakonodaji je l. 2017 zadnji rok, 
ko je potrebno urediti odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih voda, bodisi z izgrad-
njo nepretočne greznice ali postavitvijo male 
čistilne naprave,na področjih kjer z oper-
ativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda ni predvidena 
izgradnja kanalizacijskega sistema. 

Z namenom, da se omogoči čiščenje in 
odvajanje odpadnih komunalnih voda na 
tistih območjih, na katerih z aglomeracijo 
ni predvidena izgradnja kanalizacijskega 
sistema, je Občina v proračunu za leto 2010 
predvidela določena finančna sredstva za 
sofinanciranje nabave in vgradnje malih 
čistilnih naprav. Občinski svet je sprejel 
pravilnik o njihovem sofinanciranju, kar je 
osnova za razpis, ki je objavljen v tej številki 
Rešeta. Občina Ribnica je ena redkih občin 
v Sloveniji, ki sofinancirajo tak nakup. 

Z vgradnjo MČN se za 85 % zmanjša 
obveznost plačila okoljske dajatve zaradi 
odvajanja odpadnih voda.

O možnostih sofinanciranja nabave in vgrad-
nje malih čistilnih naprav je Občina v mes-
ecu januarju in februarju 2010 organizirala 
srečanja z zainteresirano javnostjo pri Sv. 
Gregorju in na Velikih Poljanah, na katerih 
so bili občanom konkretno predstavljeni 
možnosti pridobitve nepovratnih sredstev 
za nabavo in vgradnjo malih čistilnih naprav 
ter predpisi, ki urejajo področje odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda.
 
Občina Ribnica se zaveda pomena 
čistega okolja in na tak način želimo 
doseči zmanjševanje izpustov neočiščenih 
odpadnih komunalnih voda v okolje, še 
prav posebej na vodovarstvenih območjih. 
Prizadevanje za čisto okolje in zdravo pitno 
voda mora biti skrb nas vseh.

Vinko Levstek, podžupan

MALE ČISTILNE 
NAPRAVE
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RIBNIČANI V BRUSLJU
Obnavljamo pastoralni center, ki ga vodi rojak Janez Pucelj

Stara zgodba pravi, da je Krištof Kolumb ob izkrcanju v Novem svetu 
presenečeno uzrl Ribničana s krošnjo. Nekaj bo že na tem. Ko so 
slovenski poslanci prvič odšli v Bruselj na zasedanje v parlament 
EU, je bil Ribničan že tam. In pred njim že dva, ki sta pustila močne 
sledi na straneh zgodovine. Kdo so ti možje in kaj se danes dogaja 
v evropski ter belgijski prestolnici na temeljih, ki so jih postavili 
naši rojaki, smo spoznavali 9. aprila  v dvorani ribniškega župnišča.

V obdobju zadnjih dveh let in pol 
je imela manjša skupinica ribniške 
mladeži kar dvakrat priložnost aktiv-
no sodelovati pri končni ureditvi 
Slovenskega pastoralnega centra 
(v nadaljevanju SPC) v Bruslju. 
Ob urejanju prostorov se je prah 
zgodovine dobro vtrl v naše pore. 
Preteklost hiše nas je ob večernih 
pogovorih s sedanjim upravnikom, 
gospodom msgr. Janezom Pucljem, 
začela vse bolj zanimati. Posledice 
naše radovednosti se vam strnjeno 
razkrivajo v naslednjih vrsticah.
Če bi vprašal slovenske izseljence 
in zdomce po vzroku njihovega 
odhoda iz Slovenije, bi verjetno 
našel skoraj toliko vzrokov, kolikor 
ljudi bi vprašal. Kljub temu pa lahko 
najdemo dva glavna vzroka in tri 
večja obdobja izseljevanja iz slov-
enskega ozemlja. Konec 19. in v 
začetku 20. stoletja je bil glavni 
vzrok gotovo ekonomske narave. 
Ljudje so odhajali, kot radi rečemo, 
»s trebuhom za kruhom«. Ribniško-
kočevsko območje je bilo tukaj eno 
izmed vodilnih po številu ljudi, ki so 
si boljših možnosti za življenje iskali 
v tujini. Med drugo svetovno vojno 
in po njej je bilo največ t.i. političnih emi-
grantov, ki jim družbene razmere v domovini 
niso dovoljevale bivanja in so morali oditi, 
če so si hoteli rešiti življenje. Ni bilo malo 
primerov, ko so odšle cele družine. Zadnje 
večje obdobje odhajanja so šestdeseta leta 
prejšnjega stoletja, ko je v državah srednje 
Evrope, zlasti Nemčiji, potekala gospodar-
ska obnova. Države so iskale delovno silo, 
državljani jugoslovanskih republik pa boljše 
materialno stanje zase in za svoje najbližje. 
Zadnji val selitev je torej ekonomske vrste, 
kljub temu pa vemo, da je imela v Jugoslaviji 
glavno besedo pri gospodarskem razvoju 
država, zato lahko te selitve označimo kot 
politično-ekonomske.
V težkih časih druge svetovne vojne sta 
se znašla tudi msgr. Anton Ilc in g. Karel 
Kozina. 
Anton, rojen leta 1923 v Goriči vasi, je gim-
nazijska leta preživel z Lojzetom Grozdetom 
(slovenski kandidat za blaženega, umorjen 
pri devetnajstih letih), ki mu je pokazal zgled 

krepostnega krščanskega življenja. Kot dijak 
je bil Anton zaprt v taborišču Gonars v 
Italiji, po izpustitvi leta 1944 pa je dokončal 
klasično gimnazijo v Ljubljani. Po vojni je 
odšel študirat v Rim, kasneje je bil dodeljen 
na delovno mesto v Bruselj. 
Karel, rojen 1925 na Bregu,  je z bratom 
Matijo po vojni pobegnil v tujino, kjer je 
izvedel, da sta bila v Teharjah ubita njegova 
dva brata. Zavedal se je, da se v Slovenijo ne 
more vrniti. Tudi on se je odpravil v Rim, kjer 
se je vpisal na študij bogoslovja.  Leta 1953 
je bil poslan v Bruselj. V Belgiji je bila v tistem 
času zelo močna ruska emigracija. Veliko 
Rusov je prisilno ali prostovoljno pribežalo 
na drugo stran železne zavese, ker je bila 
doma vera prepovedana.  Naša rojaka sta v 
Rimu študirala t.i. vzhodni obred »Rusikum«, 
zato sta v Bruslju prevzela vodenje vzhod-
nega krščanskega centra. Iz male stavbe sta 
ustvarila precejšnje prostorsko premoženje, 
kjer sta skrbela za tiskarno, v kateri so tiskali 
Sveto pismo in ostalo literaturo za slovanske 

brate v vzhodnem bloku. Ribniška iznajdlji-
vost je znova prišla do izraza pri transportu 
teh knjig do tistih, ki so jim bile namenjene – 
vernikom v Sovjetski zvezi. Njuno življenjsko 
delo je tako eden izmed glavnih vzrokov za 
ohranitev vere v Rusiji, Ukrajini itd. Ribničani 
smo vedno dobro znali z denarjem. In tudi 
onadva nista bila izjema. Kot mecena sta 
poskrbela, da je Zgodovina Ribnice in 
ribniške pokrajine šestintrideset let po smrti 
avtorja Antona Skubica, ribniškega dekana, 
uzrla luč sveta. Knjiga je bila natisnjena leta 
1976 v Buenos Airesu.
Gospodoma Ilcu in Kozini smo lahko 
hvaležni tudi za to, da sta v času rojevanja 
naše Slovenije v Bruslju lobirala za priznanje 

njene samostojnosti in sta storila vse, kar 
je bilo mogoče, da bi tam razumeli želje 
in odločitve slovenskega naroda.
G. Ilc je umrl leta 1998, g. Kozina pa 
leta 2004. V svoji oporoki sta stavbi 
prepustila ljubljanski nadškofiji. Tako sta 
dve vrstni hiši na Avenue de la Couronne 
spremenili namembnost – iz Vzhodnega 
krščanskega centra sta postali Slovenski 
pastoralni center. 
Sprva je zahtevno vodenje dobil v roke 
Lojze Rajk, nato pa prepustil krmilo g. 
Puclju, sam pa nadaljeval vodenje slov-
enske katoliške misije v Essnu.

Msgr. Janez Pucelj je na svet prišel 3. feb-
ruarja 1949 v Goriči vasi. Starša Janez in 
Pavla Pucelj sta se po hčerki Mariji 
lahko veselila drugega otroka. Pozneje 
je mali Janez dobil še tovariša v igri, brata 
Andreja. Osnovno šolo je obiskoval v 
domači Ribnici. Šolanje je nadaljeval v 
škofijski gimnaziji in malem semenišču 
v Vipavi, kjer je preživel štiri leta. Po 
odsluženi vojaščini se je odpravil na pot 
duhovništva. Hoditi po poti za Bogom in 
oznanjati njegov evangelij v tistem času 
gotovo ni bilo enostavno, kljub temu pa 
je bila takrat Teološka fakulteta v Ljubljani 
precej bolj polna bodočih duhovnikov 
kot danes. S petindvajsetimi leti je bil 

Janez pripravljen dokončno reči DA. Za 
novomašniško geslo si je izbral besede 
Janezovega evangelija: »Kristus je prava luč, 
ki razsvetljuje vsakega človeka.« Slovesna 
posvetitev je potekala 29. junija 1974. To 
leto je bilo za ribniško župnijo izjemno, saj 
je slavila kar tri nove maše. Takrat sta imela 
namreč novo mašo še Jože Grebenc iz 
Goriče vasi in Jože Mate iz Hrovače. 
Prvo leto je opravljal pastoralno prakso 
v župniji Novo mesto na Kapitlju, nasled-
nja štiri leta pa je bil kaplan na Brezovici 
pri Ljubljani. Leta 1979 postal upravitelj 
župnije Dolenja vas pri Ribnici, kjer je 
služboval dve leti. Ljudje se ga spominjajo 
kot odprtega in sposobnega duhovnika, ki 
je dal župniji nov zagon. V njegovem času 
se je v Dolenji vasi rodila zakonska sku-
pina, ki je obrodila številne sadove in se je 
ohranila vse do danes. Njegova modrost, 
požrtvovalnost in pokornost so ga vedno 
postavljali pred nove izzive. Leta 1981 je 

Pastoralni center v Bruslju



7

V
 
S
R
E
D
I
Š
Č
U

odšel v Nemčijo na prošnjo 
škofa Stanislava Leniča, ki je 
bil v tistem času odgovoren za 
pastoralo Slovencev po svetu. 
Msgr. Pucelj od tega leta dalje 
deluje kot izseljenski duhovnik 
v Nemčiji. Dobro desetletje 
je bil nastanjen v slovenski 
župniji Oberhaussen, danes 
pa vodi slovensko katoliško 
misijo v Münchnu. Imenovan 
je bil za delegata Slovenske 
škofovske konference za pas-
toralo Slovencev v Evropi, nato 
ga je Slovenska škofovska kon-
ferenca s posebnim dekretom 
pooblastila za odgovornega 
za pastoralno oskrbo sloven-
skih vernikov, ne le v Evropi, 
ampak tudi drugod po svetu. 
Odgovoren je tudi za Slovence 
v Argentini, Kanadi, ZDA, 
Avstraliji. Je tudi predsednik 
Zveze slovenskih izseljenskih 
duhovnikov, diakonov in pas-
toralnih sodelavcev v Evropi, 
poleg tega ureja mesečnik 
Slovencev po svetu, Naša luč. 
Gospod Pucelj je bil 3. julija 
2007 imenovan v Svet Vlade 
Republike za Slovence po 
svetu. Prevzel je tudi vodenje 
SPC-ja, ki je srčika sloven-
ske identitete v naši skupni 
prestolnici. Ima namreč zelo 
pomembno vlogo: na dve 
nedelji v mesecu se daruje 
bogoslužje v slovenskem jeziku, po njem pa 
je vedno še kratko in sproščeno druženje. 
Poleg tega, da je kot ognjišče, ki povezuje 
Slovence daleč od doma, je tudi prenočišče 
za nekatere študente ali pa asistente in 
pripravnike v kateri od evropskih institucij. 

Popolno delovanje SPC-
ja bi pomenilo tudi ohran-
janje materialne in duhovne 
dediščine. Notranjost obeh 
stavb je namreč lepo načel 
zob časa. Oba gospoda sta šla 
z dobrim namenom pomagati 
drugim včasih predaleč in tako 
je slabše vzdrževanje prineslo 
obilico dela danes. Vse to 
smo tudi mi sami izkusili na 
lastni koži. Delovne akcije so 
bile namenjene čiščenju in 
vzdrževanju prostorov ter 
preurejanju številnih sob v 
spalne prostore. V času, ko 
smo bili mi tam, je npr. SPC 
za nekaj dni sprejel folklorno 
skupino iz Argentine, ki je bila 
na poti v Slovenijo na nastope 
in obiske sorodnikov. Eden 
od asistentov našega evrop-
skega poslanca nam je zatrdil, 
v čisto sproščenem klepetu 
in mimogrede, kako veliko 
vlogo ta center ima: košček 
Slovenije, občutek varnosti, 
drugi dom. Servis, kjer se 
napolnijo in gredo pogumno 
naprej soustvarjat bodočnost 
Slovenije in Evrope.
Torej neverjetna dediščina 
preteklosti in ogromen poten-
cial sedanjosti za lepši jutri – to 
se danes zrcali v Slovenskem 
pastoralnem centru.
Ponovitev predstavitve dela 

naših rojakov in SPC-ja bo 7. maja 2010, ob 
19:30, v župnišču v Dolenji vasi.

Rok Trdan, Alen Prelesnik
foto arhiv Društva katoliške mladine

Anton Ilc

Karel Kozina

Skupna občinska uprava 

Občine Ribnica, Loški Potok, 
Sodražica, Velike Lašče in 
Dobrepolje bodo ustano-
vile skupno občinsko upra-
vo. Podlaga ustanavljanju je 
zakonodaja o lokalni samou-
pravi, ki omogoča, da občine 
za določene službe lahko 
ustanovijo skupno upravo. 

Na novo upravo bodo prenesli delo s 
področja inšpekcijskega nadzora in redar-
skih služb, ki jih predpisuje Zakon o varstvu 
javnega reda in miru ter pa zakoni o lokalni 
samoupravi, kot dodatek pa bo skupna 
uprava opravljala pravne posle občin. 

V začetku naj bi skupno občinsko upravo 
sestavljali po en pravnik, inšpektor in en 
redar, sčasoma pa naj bi se razširila na dva 
inšpektorja in tri redarje. Posebej zanimivo 
je, da bodo občine združile moči pri finan-
ciranju in zaposlovanju kadrov, tako da skup-
na občinska uprava ne bo pomenila dodatne 
obremenitve za proračun, prav tako pa bo iz 
državnih sredstev za lokalno samoupravo 
dobila del sredstev za svoj zagon in vodenje. 
Predstojnik skupna občinske uprave so vsi 
župani občin ustanoviteljic, ki tudi financirajo 
delovanje uprave. Razdelitev financiranja 
je razdeljena med občine, deloma pa jo 
financira država. Informativni izračuni kažejo, 
da bodo stroški približno 96.000 EUR na 
strani občin, približno 58.000 EUR pa s 
strani države. 

Razdelitev zneska med občine pa je nasled-
nja: (zneski so okvirni) Ribnica 58.000 EUR, 
Dobrepolje 10.000 EUR, Loški potok 7.000 
EUR, Sodražica 8.000 EUR in Velike Lašče 
ca. 13.000. Dobrepolje ima nekoliko manjši 
delež, ker pravnik skupne občinske uprave 
ne bo sodeloval pri pravnih poslih občine 
Dobrepolje, zato tudi pride do nekoliko 
spremenjenih deležev financiranja pravnika 
in ostalih delov skupnih služb. 
Z ustanovitvijo skupne občinske uprave se 
morda zmanjšuje obdobje neizpolnjevanja in 
neupoštevanja občinskih predpisov. Uprava 
bo namreč izvajala inšpekcijski nadzor nad 
postopki in dogodki, ki niso v pristojnostih 
državnih inšpekcijskih služb. Nadzor nad 
izvajanjem lokalnih predpisov je v rokah 
občin. Službe, ki bi opravljalo takšno, pa 
do sedaj- razen ribniškega občinskega 
inšpektorja- pa občine še nimajo. 

Primož Tanko

RIBNIŠKI SKAVTI 
PRAZNUJEMO 

10 LET DELOVANJA

Ribniški skavti na poti, ki jo je 
začrtal Baden Powell (začetnik 
skavtstva), stopamo že deseto 
leto. Število naših članov se iz 
začetnih nekaj deset vzpenja 

proti 100. Kakor pač je v življenju, 
so ljudje prihajali in odhajali. Prav 

vsak pa je pustil svoj, edinstven 
pečat, zaradi česar ribniški skavti 

danes smo to, kar smo. 
Nabralo se je veliko nepozabnih 

dogodivščin in spominov, ki bi jih 
radi podelili z vami. Vabljeni, da 

se  nam pridružite na praznovan-
ju 10. obletnice delovanja našega 

stega 

v nedeljo, 16. maja 2010 
na Ribniškem polju 

(v bližini Nemške vasi). 
Pot do lokacije bo 

označena. Zbirati se bomo 
začeli ob 13.30. 

Ob 14h bomo začeli s slovesnim 
bogoslužjem, pri katerem bomo 
vključno z novimi člani obnovili 

obljube. Maši bo sledil kratek pro-
gram, na ogled bodo fotografski 

utrinki minulih let. Poglejte kako 
smo preživeli prvo desetletje in 

kako živimo skavtstvo. 

BODITE PRIPRAVLJENI!

Ribniški skavti
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Občinska uprava, april 2010

Uresničevanje proračuna Občine Ribnica za leto 
2010 je na področju stalnih in projektnih nalog v 
polnem teku. Občinska uprava je v letošnjem letu 
odprla 680 spisov, v zadnjem mesecu 220.
Zaključuje se glavnina del na občinskih razpisih 
– objave razpisov, odpiranje vlog, dopolnjevanje 
vlog, ocenjevanje vlog, pripravi sklepov o zavrnitvi 
neustreznih prijav, priprava  potrebnih podlag za 
strokovno komisijo, ki pripravi  končni predlog  
županu v potrditev in izbor.  Skupaj razpisanih 
130.000 eur.  Programi kulturnih društev – pre-
jeto 24 vlog, Šport v društvih – prejeto 18 vlog 
– razpis razširjen, Sofinanciranje kmetijstva – pre-
jeto 30 vlog. Sofinanciranje turističnih in promo-
cijskih prireditev- prejeto 10 vlog. Sofinanciranje 
izgradnje malih čistilnih naprav – razpis odprt.
Na občinskih cestah se je zaključila zimska 
sezona rednega vzdrževanja. Pretekla zima je 
bila ena hujših v zadnjem desetletnem obdobju, 
kar je vidno tudi po nastalih poškodbah na 
občinskih cestah. Vzdrževalec občinskih cest je 
že pospravil večino peska z vozišč. Sledi krpan-
je udarnih jam s hladnim asfaltom in čiščenje 
jaškov ter propustov. Zaključena je širša akcija 
poostrenega inšpekcijskega nadzora nad izvaja-
njem rednega zimskega vzdrževanja občinskih 
cest. Posebna pozornost je bila namenjena zim-
skemu vzdrževanju površin za pešce, metanju 
snega s površin ob cestah na vozišče ceste 
ali pločnike ter nameščenosti snegobranov na 
objektih ob cestah. 

Pripravljeni so podatki za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010. Večja 
pozornost je bila posvečena predvsem nezazi-
danim stavbnim zemljiščem, na katerih je mogoče 
pridobiti gradbeno dovoljenje in pričeti z gradnjo. 

Povpraševanje po tovrstnih zemljiščih je v občini 
namreč veliko. Eden od inštrumentov prostor-
ske politike je,  aktiviranje obstoječih zazidljivih 
površin, kar je delno mogoče doseči tudi z 
odmero nadomestila. Slednje je pomembno za 
reševanje prostorskih vprašanj, saj omogoča akti-
vacijo obstoječih zazidljivih parcel ter zmanjšuje 
pritiske za pridobivanje novih.

Predstavitev dela razvojnih načrtov:  
Do junija bo končana severna servisna cesta, s 
katero bomo večji del tovornega in del ostalega 
prometa  usmerili ven iz ožjega mestnega jedra 
in povezali Breg z Industrijsko cono.  V treh 
letih bo po odsekih končana državna investicija: 
Šolska-Merharjeva-Mol-Spar. To je pogoj za spre-
membo prometnega režima v centru Ribnice 
in čas za preureditev mestnega jedra.   Izdelan 
je prvi del načrtov za Vrtec v Ribnici.  Ko bo 
sezidan novi vrtec, načrtujemo porušiti (študije 
so pokazale, da konstrukcije niso primerne za 
obnovo ali preureditev) stari montažni del vrtca. 
V zidanem delu starega vrtca bomo zagoto-
vili prostor za VDC – Varstveno delovni center, 
na celotnem prostoru bo možno zgraditi tudi 
negovalno bolnico. Na področju športa imata 
prioriteto dva projekta – izgradnja športnega 
igrišča za osnovno šolo in izgradnja igrišč v bivši 
Kasarni. Na področju kulture načrtujemo krepitev 
dejavnosti predvsem na trikotniku Miklova hiša-
Grad-Marof  in razvoj kulturnih dejavnosti  v 
skladu z aktivnostmi v zvezi z bivšim Domom JLA 
– podali smo vlogo za prenos premoženja na 
občino -  in s TVD Partizanom – dogovarjamo 
se z lastnikom za odkup stavbe. Sledijo načrti 
za področje kanalizacije (primarni in sekundarni 
vodi), odlaganja odpadkov in vodovoda (primarni 

vodi in manjši sistemi po vaseh) ….
Realizacija projektov v okviru 
letošnjega proračuna:
Izdelava idejnih (PGD, PZI) in prostorskih študij 
(IP, OPPN):   Prenova in izgradnja kompleksa 
“Vrtec Ribnica” - izdelana projektna dokument-
acija predana na UE Ribnica, gradbeno dovoljen-
je pričakujemo do  konca aprila  2010. Sledi 
prijava na razpis za pridobitev EU-sofinanciranja. 
Izgradnja vrtca v letih 2011-2012. Občinski svet 
je na zadnji seji sprejel Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za novi severni 
del centra mesta, ki obravnava območje, kjer je 
predvidena postavitev novega vrtca v Ribnici. 
Predmet OPPN je bila določitev urbanističnih, 
oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogo-
jev za ureditev severnega dela centra mesta. 
Začeli smo postopke izdelave dokumentacije za 
projekte:  Dvorana v Dolenji vasi , Rekonstrukcija 
mostu v Dolenji vasi-Lipovec,  Severna servisna 
cesta - Inles – MOL, Ureditev vaškega jedra v 
Dolenji vasi in ožage, Ureditev Gallusovovega 
nabrežja,  Ureditev G2-106 pločnik Nemška vas 
- Prigorica, Ureditev vaškega jedra Velike Poljane, 
Sanacija in širitev regionalnega vodovoda 
Sodražica, Ribnica, Kočevje, Športnorekreacijski 
kompleks- OC Ugar, Šolsko športno igrišče pri 
ŠC Ribnica.

Komunalno urejanje: Zazidalni načrt Hrastje 
- dela se izvajajo po terminskem planu, trenutno 
se polagajo robniki in priprava planuma za asfalti-
ranje, ki je predvideno v maju 2010,  stanovanjski 
soseski v Grčaricah in Lipovcu, OC Ugar, OC 
Lepovče (predvideno javno-zasebno partnerstvo).

Projekti, ki »čakajo« na možnosti 
za kandidiranje na sredstva države 
ali EU: Razširitev čistilne naprave v Ribnici 
(930.000) - pričakujemo podpis pogodbe o sofi-
nanciranju s strani MOP (sredstva EU-Kohezijski 
sklad),  po podpisu pogodbe javni razpis za grad-

njo.  Preureditev Grajskega kompleksa – letno 
gledališče (1 mio), prizidek na Marofu – Muzej 
(1 mio) oboje vezano na uspešnost kandidiranja 
na Ministrstvu za kulturo, Kanalizacija Lepovče (1 
mio), Obnova javne poti Kot – Lazar (200.000), 
Asfaltiranje ceste Lipovec-Makoše (400.000)…

Investicije v  izvajanju, ki bodo letos 
končane:  Severna servisna cesta  - dela pote-
kajo po terminskem planu, trenutno se polagajo 
robniki in kocke, hkrati  se izvaja vsa potrebna 
infrastruktura, vodovod,  javna razsvetljava in 
elektrodela. Obnova Marofa  –  Rokodelski 
center, gradbena dela se zaključujejo, sledijo 
zaključna dela v objektu, ureditev okolice in 

nabava opreme, zaključek do konca poletja. 
Rekonstrukcija križišča Šolska - Merharjeva  - 
pred začetkom del je bila nujna tehnična uskla-
ditev uvozov v novo predvideno gradnjo podjetja 
Egger in uskladitev z izgradnjo toplovodnega 
omrežja. Rekonstrukcija bo obsegala izgradnjo 
komunalne infrastrukture v celoti (meteorna 
kanalizacija, vodovod, NN omrežje, telekomuni-
kacijsko omrežje, javna razsvetljava, toplovodno 
omrežje). Dela bodo potekala pod polovično 
zaporo državne ceste in se bodo predvidoma 
zaključila do konca poletja. 
Daljinsko ogrevanje na biomaso (investira kon-
cesionar) – po načrtih bo investicija izvede-
na do ogrevalne sezone. Obnova javne poti 

Velike Poljane-
Š k r a j n e k -
Bukovec  – dela 
bodo izvedena v 
naslednjih mes-
ecih. Izgradnja 
mrliških vežic 
Velike Poljane. 
Sofinanciranje 
nabave gasilske-
ga vozila s cister-
no GVC 24/50-
PGD. Obvestilna 
signalizacija v 
Ribnici. Vsi pro-
jekti so v izvaja-
nju.  

Za zaključek še predstavitev ene izmed inves-
ticij, ki bo realizirana med prvimi v nasledn-
jem obdobju. Športno igrišče pri osnovni šoli 
Ribnica bo obsegalo področje med Športnim 
centrom Ribnica, TVD Partizanom, osnovno šolo 
Ribnica, Majnikovo ulico in Ulico Jožeta Petka 
(bivše rokometno igrišče in travnik. Namenjeno 
bo predvsem učencem osnovne šole, ki bodo 
na njem preživljali uče ure telovadbe, v popol-
danskem času pa ostalim rekreativcem in 
športnim društvom.  Igrišče bo omogočalo vrsto 
športov: krajše tekaške preizkušnje, površine 
za Cooperjev test,  skok v višino, skok v daljino, 
rokometno igrišče s področjem za košarko in 
odbojko. Na robu športnega področja bodo 
postavljena tudi otroška igrala. Tako bo učencem 
osnovne šole omogočena poletna športna 
vzgoja in telovadba v neposredni bližini ostalih 
šolskih učilnic, omogočeno bo tudi raba gard-
erob in ostalih pomožnih prostorov v Športnem 
centru, v neposredni bližini.  V enaki meri bo v 
času, ko objektov ne bo potrebovala Osnovna 
šola, omogočena rekreacija ostalim športnim 
društvom, mladini in drugim  posameznikom.  Na 
območju športnih površin bo možno v zimskem 
času postaviti tudi drsališče.

Za zadnjo fazo vzpostavljanja športne infra-
strukture v okolici Športnega centra Ribnica 
načrtujemo v neposredni bližini obstoječih objek-
tov zgraditi še zunanji bazen, ki bo omogočal 
plavanje v poletnem času in bo namenjen pla-
valnemu športu in zabavi v času poletnih šolskih 
počitnic.
 

Za  Občino Ribnica: župan Jože Levstek in 
sodelavci

Le vkup, le vkup, Rib`nčani!
September se bliža, z njim pa tudi odprtje 
Rokodelskega centra suhe robe in lončarstva, 
o katerem je bilo že veliko napisanega. 
Da pritegnem vaše zanimanje in vzbudim 
radovednost, pa bom v prispevku delila svojo 
izkušnjo sodelovanja ob zaključku 3. obdob-
ja vzpostavitve vsebin Centra. 
Kot bodoča etnologinja sem članke o celot-
nem projektu z zanimanjem prebirala, saj 
sem kot humanistka v godlji glede dela na 
mojem področju, vsaj tako je mnenje večine 
ljudi, ko jim povem, kaj sem izbrala za študij. 
Malokrat se ponudi tako odlična priložnost 
za sodelovanje mladih kadrov, kot se je ponu-
dila na ribniško-kočevskem območju z izved-
bo tako velikega projekta, kot je Rokodelski 
center suhe robe in lončarstva, zato sem se 
pozanimala, kaj in kdo stoji v ozadju projekta. 
Ker se je na našem oddelku precej govorilo 
o tej temi, je tudi do mene pricurjala novica, 
da bo v Ribnici septembra potekala strokov-
na konferenca na temo vpliva zakonodaje na 
razvoj rokodelstva in domače obrti. Čeprav 
se pri pisanju diplomske naloge ukvarjam 
z družabnim življenjem, sem na avtobus 
rokodelstva stopila tudi sama in se udeležila 
konference, pri čemer sem občutila toplo 

dobrodošlico organizatorjev, torej OOZ 
Ribnica. 
Udeleženci konference smo prišli do 
zaključka, da je treba zakonodajo poenostav-
iti in širše odpreti vrata zaslužka rokodelcem, 
sicer se bo njihovo število še zmanjšalo. 
Zame je bila konferenca pomembna, ker 
sem dobila vpogled v zakonodajo o rokodel-
stvu, še pomembneje pa je bilo, da sem 
spoznala strokovnjake iz drugih Centrov 
domače in umetnostne obrti, ki so se razvili 
v zadnjem času, in sicer iz Škofje Loke in 
Veržeja, navezala pa sem tudi stik z bodočo 
lončarico ribniškega Rokodelskega centra. 
Moje zanimanje je torej obrodilo sadove, 
saj je nato spomladi s strani OOZ Ribnica 
padla pobuda, da obiščemo nekaj lončarjev 
in jih povabimo k sodelovanju na lončarskem 
taboru, ki bo vzporedno z odprtjem našega 
Rokodelskega centra. Brigita Mestek, ki 
bo pri Centru aktivno sodelovala, je, glede 
na poznanstva in tradicijo lončarstva v 
Prekmurju, predlagala, da obiščemo lončarja 
Štefana Zelka z Goričkega, s čimer sva se 
tudi s Pavlom Hočevarjem strinjala. Dobili 
smo pozitiven odgovor, obilo gostoljubnosti, 
zraven pa še kup nasvetov, kako zasnovati 

celoten dogodek. Pri gospodu Zelku smo 
si ogledali delavnico ter ročno narejene 
izdelke, med katerimi so tudi pütre, tradi-
cionalni vrči za pitje vode. Je eden redkih, 
ki še obvlada že skoraj pozabljeno znanje: 
redukcijsko ali črno žganje. Mojster za črno 
žganje lončenih izdelkov zna kopasto peč 
tudi sam zgraditi. 

Štefan Zelko z Goričkega

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
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vodi in manjši sistemi po vaseh) ….
Realizacija projektov v okviru 
letošnjega proračuna:
Izdelava idejnih (PGD, PZI) in prostorskih študij 
(IP, OPPN):   Prenova in izgradnja kompleksa 
“Vrtec Ribnica” - izdelana projektna dokument-
acija predana na UE Ribnica, gradbeno dovoljen-
je pričakujemo do  konca aprila  2010. Sledi 
prijava na razpis za pridobitev EU-sofinanciranja. 
Izgradnja vrtca v letih 2011-2012. Občinski svet 
je na zadnji seji sprejel Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za novi severni 
del centra mesta, ki obravnava območje, kjer je 
predvidena postavitev novega vrtca v Ribnici. 
Predmet OPPN je bila določitev urbanističnih, 
oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogo-
jev za ureditev severnega dela centra mesta. 
Začeli smo postopke izdelave dokumentacije za 
projekte:  Dvorana v Dolenji vasi , Rekonstrukcija 
mostu v Dolenji vasi-Lipovec,  Severna servisna 
cesta - Inles – MOL, Ureditev vaškega jedra v 
Dolenji vasi in ožage, Ureditev Gallusovovega 
nabrežja,  Ureditev G2-106 pločnik Nemška vas 
- Prigorica, Ureditev vaškega jedra Velike Poljane, 
Sanacija in širitev regionalnega vodovoda 
Sodražica, Ribnica, Kočevje, Športnorekreacijski 
kompleks- OC Ugar, Šolsko športno igrišče pri 
ŠC Ribnica.

Komunalno urejanje: Zazidalni načrt Hrastje 
- dela se izvajajo po terminskem planu, trenutno 
se polagajo robniki in priprava planuma za asfalti-
ranje, ki je predvideno v maju 2010,  stanovanjski 
soseski v Grčaricah in Lipovcu, OC Ugar, OC 
Lepovče (predvideno javno-zasebno partnerstvo).

Projekti, ki »čakajo« na možnosti 
za kandidiranje na sredstva države 
ali EU: Razširitev čistilne naprave v Ribnici 
(930.000) - pričakujemo podpis pogodbe o sofi-
nanciranju s strani MOP (sredstva EU-Kohezijski 
sklad),  po podpisu pogodbe javni razpis za grad-

njo.  Preureditev Grajskega kompleksa – letno 
gledališče (1 mio), prizidek na Marofu – Muzej 
(1 mio) oboje vezano na uspešnost kandidiranja 
na Ministrstvu za kulturo, Kanalizacija Lepovče (1 
mio), Obnova javne poti Kot – Lazar (200.000), 
Asfaltiranje ceste Lipovec-Makoše (400.000)…

Investicije v  izvajanju, ki bodo letos 
končane:  Severna servisna cesta  - dela pote-
kajo po terminskem planu, trenutno se polagajo 
robniki in kocke, hkrati  se izvaja vsa potrebna 
infrastruktura, vodovod,  javna razsvetljava in 
elektrodela. Obnova Marofa  –  Rokodelski 
center, gradbena dela se zaključujejo, sledijo 
zaključna dela v objektu, ureditev okolice in 

nabava opreme, zaključek do konca poletja. 
Rekonstrukcija križišča Šolska - Merharjeva  - 
pred začetkom del je bila nujna tehnična uskla-
ditev uvozov v novo predvideno gradnjo podjetja 
Egger in uskladitev z izgradnjo toplovodnega 
omrežja. Rekonstrukcija bo obsegala izgradnjo 
komunalne infrastrukture v celoti (meteorna 
kanalizacija, vodovod, NN omrežje, telekomuni-
kacijsko omrežje, javna razsvetljava, toplovodno 
omrežje). Dela bodo potekala pod polovično 
zaporo državne ceste in se bodo predvidoma 
zaključila do konca poletja. 
Daljinsko ogrevanje na biomaso (investira kon-
cesionar) – po načrtih bo investicija izvede-
na do ogrevalne sezone. Obnova javne poti 

Velike Poljane-
Š k r a j n e k -
Bukovec  – dela 
bodo izvedena v 
naslednjih mes-
ecih. Izgradnja 
mrliških vežic 
Velike Poljane. 
Sofinanciranje 
nabave gasilske-
ga vozila s cister-
no GVC 24/50-
PGD. Obvestilna 
signalizacija v 
Ribnici. Vsi pro-
jekti so v izvaja-
nju.  

Za zaključek še predstavitev ene izmed inves-
ticij, ki bo realizirana med prvimi v nasledn-
jem obdobju. Športno igrišče pri osnovni šoli 
Ribnica bo obsegalo področje med Športnim 
centrom Ribnica, TVD Partizanom, osnovno šolo 
Ribnica, Majnikovo ulico in Ulico Jožeta Petka 
(bivše rokometno igrišče in travnik. Namenjeno 
bo predvsem učencem osnovne šole, ki bodo 
na njem preživljali uče ure telovadbe, v popol-
danskem času pa ostalim rekreativcem in 
športnim društvom.  Igrišče bo omogočalo vrsto 
športov: krajše tekaške preizkušnje, površine 
za Cooperjev test,  skok v višino, skok v daljino, 
rokometno igrišče s področjem za košarko in 
odbojko. Na robu športnega področja bodo 
postavljena tudi otroška igrala. Tako bo učencem 
osnovne šole omogočena poletna športna 
vzgoja in telovadba v neposredni bližini ostalih 
šolskih učilnic, omogočeno bo tudi raba gard-
erob in ostalih pomožnih prostorov v Športnem 
centru, v neposredni bližini.  V enaki meri bo v 
času, ko objektov ne bo potrebovala Osnovna 
šola, omogočena rekreacija ostalim športnim 
društvom, mladini in drugim  posameznikom.  Na 
območju športnih površin bo možno v zimskem 
času postaviti tudi drsališče.

Za zadnjo fazo vzpostavljanja športne infra-
strukture v okolici Športnega centra Ribnica 
načrtujemo v neposredni bližini obstoječih objek-
tov zgraditi še zunanji bazen, ki bo omogočal 
plavanje v poletnem času in bo namenjen pla-
valnemu športu in zabavi v času poletnih šolskih 
počitnic.
 

Za  Občino Ribnica: župan Jože Levstek in 
sodelavci

Legenda: 

Predvidene športne površine

Pot, ki tistega dne ni pretirano vijugala, saj 
so nas domačini venomer usmerjali: »Samo 
ravno!«, nas je zanesla še do  Lončarstva 
Bojnec v Filovcih. Navdušila nas je zagnanost 
te družine, saj so leta 2005 ustanovili Zavod 
lončarska vas Filovci. Ob paleti lončarskih 
izdelkov so se mi porajale ideje o vsebini in 
poteku lončarskega tabora, vesela sem bila 
ob spoznanju, da je v Sloveniji kljub izumi-
ranju nekdaj tako cenjene obrti širši publiki 
moč pokazati toliko znanja in raznovrstnosti. 
Pokukali smo še na prleško stran Mure, kjer 
nas je presenetila ustrežljivost na Centru 
Domače in umetnostne obrti, saj sta nas 
kljub petku in pozni uri zaposlena z veseljem 
sprejela. Aprila smo se v isti zasedbi odpel-
jali še na Gorenjsko, kjer smo v Komendi pri 
predsedniku Sekcije za domačo in umet-
nostno obrt pri Obrtni zbornici Slovenije 
Francu Kremžarju dobili usmeritev, kako naj 
izpeljemo lončarski tabor. Kremžar, ki se z 
lončarstvom ukvarja tudi sam, pravi, da je 
za tako prireditev najpomembnejši prikaz 
celotne tradicionalne in tekoče produkcije 
lončarskih mojstrov, poudaril pa je tudi, da se 
brez združevanja lončarjev in izobraževanja 
ter spodbud države ta panoga ne bo ohranila, 
vsaj ne na področju tradicionalnih izdelkov. 
Tako smo se strinjali, da mora biti načrtovani 
tabor vseslovenski presek ali pa kar »revija« 
lončarskih izdelkov domačih mojstrov. 

Medtem se seveda odvijajo tudi druge deja-
vnosti, povezane z načrtovanjem delovanja 
Rokodelskega centra suhe robe in lončarstva. 
Ena izmed njih je bil obisk Slovenj Gradca, 
kjer je 16. aprila potekalo odprtje bienalne 
18. razstave domače in umetnostne obrti, 
ki so se je udeležili župan Jože Levstek, 

Pavel Hočevar iz OOZ, ter arhitekt  Trdan. 
Pregledali so tekočo produkcijo slovenskih 
obrtnikov ter iskali ideje za stalno razstavo v 
našem rokodelskem centru.
Nisem edina, ki se je odzvala povabilu k 
sodelovanju pri nastajanju Rokodelskega 
centra suhe robe in lončarstva, priključila 
sta se tudi mlada diplomanta, ki priprav-
ljata študijo trženja rokodelskih vsebin. 
Pripomogla bo k povezovanju in sode-
lovanju vseh akterjev na področju obrti in 
tudi turizma na našem območju. Študija ni 
namenjena le Rokodelskemu centru, z njo 
bodo sodelujoče občine pridobile vpogled 
v možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj 
regije v omenjenih smereh.
Na Obrtno zbornico Ribnica se obračajo 
študenti s svojimi diplomskimi deli; zakaj 
bi uporabne naloge ležale na polici, če pa 
lahko zapisano v njih pade na plodna tla? 
Dobrodošla so vsa dela, naj bodo s področja 
turizma, zgodovine, ekonomije, etnologije, 
lesarstva ali drugih strok. Dobrodošle so vse 
ideje, dobrodošli predlogi, nasveti. Odgovorni 
se trudijo, da bi Rokodelski center suhe robe 
in lončarstva zaživel s prebivalci, da bi postal 
del nas in naše zavesti, del naše identitete. 
Sama mislim takole: »Če stremimo k isti 
stvari, je že več kot pol narejenega!«       
 
Tina Zajc

Lončeni izdelki
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Iz  stavbne zgodovine 
ribniškega gradu

V sklopu razstave Utrinki iz zgodovini 
ribniškega gradu je Miklova hiša gostila 
tudi uglednega umetnostnega zgodovinarja 
in arhitekta Igorja Sapača. Ta je zaposlen 
v Arhitekturnem muzeju in je zadolžen za 
obdobje srednjega veka; je eden redkih, ki 
se je konkretno ukvarjal s stavbno zgodo-
vino ribniškega gradu. Svoja dognanja je 
predstavil na zanimivem predavanju.
Prvi del je bil namenjen umestitvi izgrad-
nje gradu v čas. Grad je najbrž nastal v 12. 
stoletju, gre pa za poseben način gradnje, 
ki pri nas ni bil posebej uveljavljen. Večina 
gradov v našem področju je višinskih, pred-
vsem zaradi obrambnih namenov, ribniški 
pa je ravninski, v prvem obdobju niti ni 
bil zaščiten z vodnim jarkom. To kaže, da 
grad ni bil zgrajen z namenom zasedbe in 
obrambe področja, pač pa kot središče 
za  kolonizacijo ortenburških posesti med 
Turjakom in Kolpo. 
Prvotna stavba je stala na zahodnem delu 
sedaj obstoječih temeljev, bližje današnji 

poročni dvorani. Stavba je tvorila en del 
obzidja, ostale tri pa so bile samo obzidje. 
Sčasoma se je stavba razširila še na krilo, 
ki je bližje Bistrici, prostor med njima pa je 
postalo notranje dvorišče. Ko so se začeli 
turški vpadi, to je konec 15. stoletja, so grad 
obdali z obzidjem, ki je bilo okrepljeno s 
petimi stolpi. Trije so vidni še danes, eden 
je bil pozneje vključen v osrednjo stavbo, 
peti pa je stal na današnji poti proti Marofu. 
Takrat so grad tudi obdali z vodnim jarkom, 
ki je bil precej blizu obzidja. Vhodni stolp, 
skozi katerega še danes vodi dostop v grad, 
je imel lesen dvižni most. To je bila prava 
ravninska utrdba, ki je po pisanju Valvasorja 
Turki, ki so sicer pogosto požgali trg, niso 
nikoli zasedli. 
Ko je turška nevarnost ponehala in je post-
ala bolj pomembna udobnost bivanja kot 
pa obrambna sposobnost, je to za grad 
zopet pomenilo precej sprememb. Zasuli 
so obrambni jarek in uredili vrt, imenovan 

»gartlc«, tam so tudi ohranili del vodne 
površine, bajer. Prekinili so del obzidja proti 
Bistrici, enega od stolpov pa povezali v 
matično stavbo, ki je tako pridobila precej 
prostora. Enega izmed stolpov so  podrli, 
saj je na njegovem mestu nastala pot proti 
današnjemu Marofu. Spremenila se je tudi 
podoba gradu, saj je dobil večja okna, zno-
traj pa je nastalo arkadno dvorišče. Grad je 
vedno bolj postajala podoben dvorcu in ne 
več utrdbi, sicer pa v 18. in 19. stoletju ni 
bilo več konkretne vojaške nevarnosti. 
Seveda je imel grad tudi pomožne prostore 
in ne samo bivalnih. To so bili remiza in 
konjski hlev, ki sta stala na mestu današnje 
poročne dvorane, pa pralnica, desno od 
vhodnega stolpa, gledano z mostu. Pralnice 
se je držala ledenica, ki je služila za shram-
bo.  
Grad je v svoji zgodovin zamenjal precej 
lastnikov. Postavili so ga Ortenburžani, 
ga za njimi podedovali Celjski in nato 
Habsburžani. Po še nekaj menjavah last-

nikov je končno pristal v 
lasti družine Rudež, ki 
je v njem bivala vse do 
poznih 30-ih let. Takrat 
pa so ga prodali jugo-
slovanski vojski. V času 
druge svetovne vojne 
je bila v njem najprej 
italijanska, po kapitu-
laciji Italije pa do janu-
arja 1944 partizanska 
bolnišnica. Konec vojne 
je grad doživel žalostno 
usodo, saj so ga zažgali, 
po vojni pa še deloma 
zrušili. Dokončno so 
grad porušili v 50-ih letih 
20. stoletja, v spomin na 
nekdanjo obliko pa so 
ohranili temelje, ki naka-

zujejo velikost in obliko gradu. Od ostankov 
gradu, ki jih je v današnjo podobo postavil 
arhitekt Ciril Tavčar, sicer Plečnikov učenec, 
pa so ostali le trije obrambni stolpi in pa 
povezovalni hodnik.
Ob izčrpnem predavanju pa se je postavilo 
pravo vprašanje za arhitekta in umetnostne-
ga zgodovinarja: kaj in kako z gradom v pri-
hodnosti, da ta ohrani vrednost dediščine, 
obenem pa je živ, aktiven prostor. Mnenje 
Igorja Sapača je, da je grad bil krona trga, 
vendar pa je le-ta sedaj izgubljena. Vendar 
pa moramo Ribničani definirati namen 
in kvaliteto tega prostora. Morda je pravi 
namen v kulturnem prostoru, nikakor pa ta 
prostor ni primeren za profane dejavnost, 
kot je, denimo, hotel. 
Na nas, Ribničanih, je odgovor na vprašanje: 
kaj želimo, kaj hočemo?

Tekst in foto Primož Tanko

Tudi letos 
Grajski večeri

Tako kot preteklo leto, ko so se grajski večeri, 
ki jih organizira Turistično društvo Ribnica v 
sodelovanju z Občino Ribnica, kar lepo 
prijeli pri obiskovalcih, bodo ti potekali tudi 
letos. Z nekoliko bolj zgodnjim začetkom v 
sredini junija bo tako zapolnjenih približno 
deset petkovih večerov, ki bodo ponudili 
različne dogodke. Začeli se bodo s pred-
stavitvijo Glasbene šole Ribnica, Društvom 
mažoretk in plesalcev Ribnica, pihalnega 
orkestra, ki naj bi zaznamovali državni 
praznik dan državnosti. Program za mesec 
julij in avgust je še v nastajanju, vendar pa 
so nekateri izvajalci že potrjeni. Predvsem 
velja izpostaviti dogovor Občine s projek-
tom Imago Sloveniae - Podoba Slovenije, 
ki vsako leto pripravlja kulturne dogodke 
najvišje ravni. Ta bo v Ribnico pripeljal uvelja-
vljeno ime resne glasbe. Sodelovanje je prav 
tako potrdila tudi ribniška izpostava JSKD, v 
načrtih pa je še kar nekaj imen z različnih 
področij glasbe, umetnosti in kulture. V 
idejnem programu, ki zajema potencialne 
izvajalce, tako najdemo Gregorja Čušina, 
Eroiko, Alenko Godec, eno izmed kostelskih 
tamburaških zasedb, narodno-zabavni ans-
ambel in pa kot morda najpomembnejše, 
sodelovanje domačih društev, kot so VETD 
iz Hrovače ali pa Ribniški študentski klub. 
Celotni program, tako Grajskih večerov 
kot prireditev v sklopu Ribniškega sejma 
nameravata turistično društvo v sodelovanju 
z občino ponuditi pod enotnim imenom 
Ribniški dnevi. Ker je bil predstavljen že 
okvirni program semnja, ki bo letos 35., je 
prav, da jih predstavimo tudi širši javnosti. 
Ker gre za več prireditev, podrobni program 
še ni znan, pa vendar: ob odprtju rokodel-
skega centra naj bi tam potekala konferenca 
na temo suhe robe in lončarstva, v večernih 
urah pa koncert resne glasbe, ki bo najbrž 
v cerkvi sv. Štefana. Petek pred semnjem 
je rezerviran za živahnejšo glasbo, pred-
videna je Urbanova noč. V soboto naj bi v 
Gradu potekal festival plesa in glasbe in pa 
že tradicionalni veteranski rokometni turnir. 
Tudi v nedeljo je predviden pester program, 
vendar pa je še v nastajanju. 
V letošnjem letu namerava turistično društvo 
razpisati natečaj na temo »Suhorobarstvo 
in lončarstvo« ki bo obsegal tako izdelavo 
lesene skulpture, fotografski natečaj ter 
izdelavo Ribničana. Zaključil se bo pred-
vidoma pred semnjem, tako da bodo rezul-
tati na ogled že v času semnja. 
Napovedi so smele, organizatorji optimistični 
in kot kaže, jim bo letos uspelo ugnati še 
dež, saj napovedujejo začasno pokritje odra 
in vsaj dela prostora za obiskovalce s najeti-
mi šotori, vendar le, če bodo uspeli pridobiti 
sponzorja. Morda bo to dobra izkušnja za 
predvideno prenovo tega prostora.

Primož Tanko

Arhitekt Igor Sapač
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’ZMAGA V JELENOVEM ŽLEBU 
KLJUČNA VOJAŠKA ZMAGA.’

»Jelenov žleb pomeni za nas Slovence to, kar za Ruse pomeni 
Stalingrad, za Američane Omaha Beach, za Angleže Monte 
Cassino in Tobruk. To so bile ključne vojaške zmage, ki so 
omogočile zmago nad fašizmom in nacizmom v drugi sve-
tovni vojni,« je v svojem pozdravnem nagovoru na spomin-
ski slovesnosti ob 67-letnici zmagovite bitke v Jelenovem 
žlebu dejal predsednik ZZB NOB Slovenija Janez Stanovnik.

Ob 67. obletnici zmage 
Cankarjeve, Gubčeve, 
Tomšičeve in Šercerjeve 
brigade 26. marca leta 
1943 v bitki z elitno itali-
jansko brigado Macareta 
pri Jelenovem žlebu, so v 
Športnem centru Ribnica 
pripravili 27. marca osred-
njo proslavo v spomin na 
ta dogodek. Slavnostni 
govornik je bil pod-
predsednik državnega 
zbora Miran Potrč. 
Pred osrednjo 
svečanostjo so se že 
dopoldne pred spome-
nikom pri Breznu pri 
Jelenovem žlebu pred-
stavniki Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB, občinskega obora 
te zveze, Veteranov vojne za Slovenijo in 
Slovenske vojske poklonili padlim v tej borbi. 
Do Brezna v Veliki gori je večina zbranih prišla 
peš, na pot pa so se podali iz Rakitnice po 
Rudeževi poti s planinci iz domačega PD in 
od drugod, skupaj okoli 170 ljudi. O epopejni 
bitki, kot jo je označil podpredsednik odbora 
7. korpusa NOV in predsednik Območnega 
združenja častnikov Novo mesto Jožef 
Florijančič, je marsikateremu mlajšemu le še 
malo znanega. Zato je Florijančič potek bitke 

in njen pomen za celotni narod orisal v učni uri 
zgodovine. General Lado Kocjan, udeleženec 
bitke, je učno uro in svoje zapisane spomine 
spremljal s ponosom. Venca sta položili dve 
delegaciji, v prvi Janez Stanovnik, predsednik 
ZZB za vrednote NOB Slovenija, general Lado 
Kocjan, predstavnik Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo Jože Klun in predstavnik ZB 
Ribnica Stanko Rus. Drugi venec so položili 
predstavniki Slovenske vojske brigadir Balant, 
major Povšič in stotnik Štefanič.
V kulturnem programu osrednje proslave 
v Ribnici, ki ga je povezovala Irma Grbec, 
so nastopili kvartet Gallus, Kvartet trobil, 

Slavica Marinkovič, 
recitatorke ZB Ribnica, 
učenci OŠ dr. Franceta 
Prešerna Ribnica, OŠ 
Stara Cerkev, dijakinje 
Gimnazije Kočevje in 
amaterska dramska igr-
alka Nives Mikulin. OO 
ZB NOB Ribnica je 
podelila tudi dve plaketi 
Jelenov žleb za dolgo-
letno požrtvovalno delo 
in negovanje tradicije 
NOB, in sicer Francetu 
Vidmarju in Antonu 
Gregoriču. 14. inženirski 
bataljon SV pa je prejel 
sliko Jelenovega žleba.

delegacija Slovenske vojske polaga venec, z leve stotnik Štefanič, 
brigadir Balant, major Povšič

Slavnostni govornik Miran Potrč je zbrane 
spomnil, da bi morali biti upravičeno ponosni 
na to, da smo Slovenci ob sodelovanju s 
pripadniki drugih jugoslovanskih narodov v 
drugi svetovni vojni ne le osvobodili svojo 
domovino, temveč prispevali pomemben delež 
k skupnemu boju in zmagi vseh naprednih ter 
svobodomiselnih in demokratičnih držav sveta 
zoper nacifašizem. Med drugim je bil tudi 
kritičen: »Danes, namesto da bi bili ponosni 
na svojo zgodovino, na naš partizanski narod-
noosvobodilni boj in na našo osamosvojitev, 
se še vedno ali morda ponovno celo bolj kot v 
preteklosti, pogovarjamo le o mračnih straneh 
naše zgodovine in se prepiramo o tem, kdo 
je odgovoren za napake in zločine in kdo je 
edini zaslužen za osamosvojitev. In to delamo 
v času, ko nas pestijo najhujše gospodarske 
in socialne stiske in problemi od naše samo-
stojnosti in neodvisnosti dalje. Zato bi morali 
strniti vrste za izhod iz krize, ne pa povzročati 
vsak dan nova sovraštva in ustvarjati nove 
afere.«
Ob koncu slovesnosti je vse nagovoril še 
predsednik Območnega združenja borcev za 
vrednote NOB Ribnica Jože Andoljšek.

Tekst in foto Zdenka Mihelič

z leve Lado Kocjan, Janez Stanovnik, Jožef Florijančič, Miran Potrč

KRESOVANJE NA 
GRMADI

 
Turistično društvo Grmada vabi 

30. aprila na tradicionalno 
kresovanje na Grmado.

Z gotovostjo lahko trdimo, da bo 
letošnje 50. tradicionalno 

kresovanje na Grmadi največje v 
naši Dolini. 

Ob 21. uri bo zagorel kres, iskali 
bomo skriti zaklad, 

ob 23. uri pa bomo občudovali 
ognjemet.

Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. 
V primeru dežja ognjemet odpade. 

 
---------------------------------------------------------------------

 
Vabljeni tudi l. maja. Pridite 

po že tradicionalni nagelj 
na Grmado – letošnji bo že 

deseti po vrsti – in na tradiciona-
lni prvomajski golaž. 
Prijazno povabljeni. 

Poskrbeli bomo za dobro počutje,
veselje in zabavo.
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Kar je bilo, nikdar ne mine, samo 
obliko menja …

Prispevek k zgodovini trga Ribnica (16. del)

številko tisoč, pa naj je šlo za trg ali mesto, na 
Kranjskem ali pa tudi v drugih deželah. 
V obdobju, ki smo ga obravnavali, se pravi v 
drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stolet-
ja, je Ribnica doživela številne spremembe: 
vzpostavitev javne uprave, orožništva, odkup 
zemlje po zemljiški odvezi, obrtno svobodo, 
ureditev vodovoda in kanalizacije, prihod 
železnice, elektrifikacijo in še vrsto drugih 
sprememb. Predvsem so se spreminjali njena 
uprava, gospodarstvo in način življenja ter tudi 
podoba. Zrasli sta nova šola (prva leta 1849, 
druga leta 1907, tretja leta 1925) in nova 
cerkev (1868), začeli so graditi prve industri-
jske stavbe in meščanske hiše. Gradnja Južne 
železnice, katere realizacija se je zaradi zloma 
dunajske borze premaknila proti koncu 19. 
stoletja, je kraju prinesla tudi nove gospodar-
ske možnosti. Kljub številnim spremembam in 
v okolici nastajajočim novim trgom (Sodražica 
1865, Velike Lašče 1910) je Ribnica ohranila 
svojo dominantno vlogo, kar sta ji omogočali 
njena geografska lega in bogata zgodovinska 
dediščina. 
V trgu so delovali številni obrtniki, od čevljarjev, 
klobučarjev, vrvarjev, usnjarjev idr., med njimi 
sta bili najštevilčnejši obrti gostinstvo in trgovi-
na. Čeprav so določene obrti sčasoma zaradi 
tržnega odnosa izginile oziroma so se pojavile 
nove, sta ti dve ostajali in po številu obratov v 
kraju (oziroma posameznikov, ki so se v kraju 
ukvarjali z njima) celo napredovali. Zagotovo 
pa sta te kraje najbolj določala domača obrt 
- suha roba, po kateri je Ribniška dolina znana 
daleč naokoli, in pa tudi svojevrsten in prepoz-
naven ribniški humor. 

ČISTO ZA KONEC
Naslov, ki nas je več kot leto dni spremljal, ko 
smo potovali skozi kotičke, iztrgane iz pretek-
losti  ribniškega trga, je izbran iz dnevnika 
Avgusta Juvanca, brivca in frizerja, začetnika 
Juvančevega rodu v Ribnici. Avgust Juvanc je 
pisal dnevnik s prekinitvami  tri leta,  od 18. 
januarja 1892 – 8. junija1895. Tako, kot mi 
zapisujemo v svoj dnevnik različna razmišljanja, 
o življenju, odnosih, politični situaciji, pred-
vsem vse tiste stvari, za katere mislimo, da jih 
ne bo nikoli več nihče prebral, je tudi Avgust 
zapisoval vanj najbolj intimna doživljanja svoje-
ga vsakdana. Družina je ta dokument ohranila 
in ga dala na razpolago in uporabo  muzeju.  

piše, da se je kljub plenjenju in požarom, ki so 
trg opustošili, »vselej lepši iz pepela vzdignil 
in je zdaj v dobrem stanju, zlasti odkar ima tri 
sejme na leto«. Valentin Vodnik pa v Veliki pra-
tiki leta 1795 pravi, da je »… Ribnica, najlepši 
trg na Kranjskem; tukaj je okoli 26 krznarskih 
mojstrov in zraven v petih velikih vaseh so vsi 
lončarji, kolikor je hiš«.
Verjetno je k lepemu izgledu poleg »urejenosti« 
in »snažnosti«, ki jo omenjajo tudi drugi pisci, 
k slovesu trga prispevala njegova obulična 
karejska pozidava in mogočen srednjeveški  
grad. Vsekakor pa je omembe vredna tudi 
velikost trga, saj je tudi po številu prebivalstva v 
19. stoletju eden največjih trgov na Kranjskem. 
Ribnica je bila tudi med večjimi naselji v 
takratni Kranjski, le malokateri kraj v 19. in tudi 
še v začetku 20. stoletja se je lahko pohvalil 
s tem, da po številu prebivalstva presega 

ZAKLJUČEK
Ribniški trg je eden najstarejših trgov na 
Kranjskem. Prvič se  kot trg omenja že leta 
1350.   Svoje mesto v zgodovini si je utrdil kot 
duhovno, kulturno in gospodarsko središče. 
Na specifični razvoj kraja je vplivala v pretek-
losti močna vloga Cerkve, saj je bila v Ribnici 
prafara in pozneje naddiakonija, ki je že v 14. 
stoletju tu vzpostavila kvalitetno šolo. Prav 
tako je bila dominantna vloga srednjeveškega 
gradu v samem središču kraja, ki je bil trgu 
in njegovemu razvoju osnovno jedro. Ribnica 
je bila tudi središče trgovskih poti, kar je 
prebivalcem trga omogočalo boljše pogoje za 
preživetje. 
Če prisluhnemo Valvasorju in Vodniku, ki nam 
Ribnico opisujeta v svojih časih, je Ribnica 
tudi eden najlepših trgov na Kranjskem; Janez 
Vajkard Valvasor v Slavi, ki je izšla 1689 leta, 

Nekdaj bil je takšen 
ribniški vsakdan… 

VI.

Župan F. Češarek – 
Gospodarskemu odboru, 29. 12. 
1914
Znano je, da daje ribniški vodovod nekaj 
let ob deževnem vremenu silno vmazano 
vodo.
Pravi vzrok še do danes se ni moglo 
dognati. Več posestnikov iz Ribnice se 
je pritožilo, da je temu vzrok nezadostno 
snaženje reservarja, in od l. 1906 voda 
nikoli več skozi reservar ne teče in sicer 
samo zaradi zanikernosti vodovodnega 
paznika, da mu ni treba reservarja snažiti.
Da se temu najde vzrok… se reservar 

nemudoma temeljito osnaži in da se pusti 
vodo teči skozi reservar za čiščenje vode 
in za potrebni pritisk vode napravljen.

* ZAL, OR, 14/1244

Gospodarski odbor – županstvu, 
11. 1. 1915
Resnično je, da priteče ob nalivih po 
ribniškem vodovodu umazana voda in 
sicer ne samo nekaj let sem, pač pa že 
od časa, ko je bil vodovod zgrajen. Da bi 
ta nedostatek odpravili, trudili so se že vsi 
gospodarski odbori. Poklicali so že razne 
strokovnake, kakor gg. Hraskyja, Puticka 

in dr., kar je povzročilo že precej stroškov 
vendar brezuspešno…
Ako pa županstvo dobi moža, ki bo ta res 
neprijetni nedostatek v resnici odpravil, 
hvaležen mu ne bode samo gospodarski 
odbor, temveč vsi prebivalci trga. 

*ZAL, OR, 14/1252

Gospodarski odbor -  županstvu, 
25. 4. 1915
… leta 1894 zgrajen je bil z državno in 
deželno podporo vodovod za trg Ribnico 
po načrtnih dežel. stavb. urada.
Ob hudem deževju prihaja po vodovodu 

kalna nepitna voda. Vzrok temu je, ker ni 
studenec obzidan in se iz gozdnega pota 
voda, katera po tem potoku ob deževju 
pridere, čez studenec razliva…
… G. Sbrizaj pregledal je vodovod in se po 
njegovih navodilih vse potrebno napravilo, 
kar je stalo 600 K.
Toliko v vednost in dokaz, da je gospo-
darski odbor vse storil, da bi nedostatke 
odpravil. Na pritožbo oziroma zahteve 
posameznih nevšečnih tržanov se pa gos-
podarski odbor ne more ozirati in se ne 
bo oziral…

*ZAL, OR, 14/1255

Slavno glavarstvo – trgovci, 7. 5. 
1919
Prišla je mast, ki jo prodaja trgovina Picek. 
Plača naj torej tudi ona ogromne davke. V 
Ljubljani se prodaja mast po K 14 kg na 
drobno, tukaj pa po K 22 kg. Bo torej par 
tisoč kron dobička. Sedaj nam ne kaže 
drugim trgovcem druziga kakor zapreti 
trgovine. OD novega gospoda glavarja 
pričakujemo tozadevne ugodne rešitve, 
če ne se bodemo morali obrniti na vlado 
v Ljubljani.

*ZAL, OR, 44/4737  

Brane in Kristjan Kozina

Ribniški tržani, fotografirani pred letom 1914 na Pickovem vrtu. Avgust Juvanc - pris-
lonjen na portal, poleg njega Ivan Arko – Johanov, pred njim Franc Picek, njegova žena 
Franja Picek stoji v prvi vrsti s torbico v rokah. (Fototeka Muzeja Miklova hiša, origi-
nal v zasebni lasti.)
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Nekdaj bil je takšen 
ribniški vsakdan… 

VI.

Župan F. Češarek – 
Gospodarskemu odboru, 29. 12. 
1914
Znano je, da daje ribniški vodovod nekaj 
let ob deževnem vremenu silno vmazano 
vodo.
Pravi vzrok še do danes se ni moglo 
dognati. Več posestnikov iz Ribnice se 
je pritožilo, da je temu vzrok nezadostno 
snaženje reservarja, in od l. 1906 voda 
nikoli več skozi reservar ne teče in sicer 
samo zaradi zanikernosti vodovodnega 
paznika, da mu ni treba reservarja snažiti.
Da se temu najde vzrok… se reservar 

nemudoma temeljito osnaži in da se pusti 
vodo teči skozi reservar za čiščenje vode 
in za potrebni pritisk vode napravljen.

* ZAL, OR, 14/1244

Gospodarski odbor – županstvu, 
11. 1. 1915
Resnično je, da priteče ob nalivih po 
ribniškem vodovodu umazana voda in 
sicer ne samo nekaj let sem, pač pa že 
od časa, ko je bil vodovod zgrajen. Da bi 
ta nedostatek odpravili, trudili so se že vsi 
gospodarski odbori. Poklicali so že razne 
strokovnake, kakor gg. Hraskyja, Puticka 

in dr., kar je povzročilo že precej stroškov 
vendar brezuspešno…
Ako pa županstvo dobi moža, ki bo ta res 
neprijetni nedostatek v resnici odpravil, 
hvaležen mu ne bode samo gospodarski 
odbor, temveč vsi prebivalci trga. 

*ZAL, OR, 14/1252

Gospodarski odbor -  županstvu, 
25. 4. 1915
… leta 1894 zgrajen je bil z državno in 
deželno podporo vodovod za trg Ribnico 
po načrtnih dežel. stavb. urada.
Ob hudem deževju prihaja po vodovodu 

kalna nepitna voda. Vzrok temu je, ker ni 
studenec obzidan in se iz gozdnega pota 
voda, katera po tem potoku ob deževju 
pridere, čez studenec razliva…
… G. Sbrizaj pregledal je vodovod in se po 
njegovih navodilih vse potrebno napravilo, 
kar je stalo 600 K.
Toliko v vednost in dokaz, da je gospo-
darski odbor vse storil, da bi nedostatke 
odpravil. Na pritožbo oziroma zahteve 
posameznih nevšečnih tržanov se pa gos-
podarski odbor ne more ozirati in se ne 
bo oziral…

*ZAL, OR, 14/1255

Slavno glavarstvo – trgovci, 7. 5. 
1919
Prišla je mast, ki jo prodaja trgovina Picek. 
Plača naj torej tudi ona ogromne davke. V 
Ljubljani se prodaja mast po K 14 kg na 
drobno, tukaj pa po K 22 kg. Bo torej par 
tisoč kron dobička. Sedaj nam ne kaže 
drugim trgovcem druziga kakor zapreti 
trgovine. OD novega gospoda glavarja 
pričakujemo tozadevne ugodne rešitve, 
če ne se bodemo morali obrniti na vlado 
v Ljubljani.

*ZAL, OR, 44/4737  

Brane in Kristjan Kozina

S pomočjo tega dragocenega dokumenta 
se nam lahko  razkrije marsikateri zorni kot 
življenja posameznika v določenem zgodovin-
skem obdobju. Avgust Juvan svoj dnevnik 
zaključi z zapisom: »Zopet nova doba! In sicer 
mojstrska!  Petek dne 7. rožnika prevzel sem 
brivnico v Ribnici…« To je bilo leta 1895. 
Tega leta so se Ribničani dobro navadili na 
železnico, ravno tega meseca je potekalo tudi 
leto dni, odkar je trg Ribnica dobil svoj prvi 
vodovod. Iz njegovega dnevnika razberemo 
njegov odnos do glasbe, do literature, do 
slovenstva, prav tako do telovadbe. In kasneje, 
ko mu sledimo po njegovi življenjski poti, njega 
in njegovo družino označujejo prav te stvari, 
ki so Avgusta v času njegovega odraščanja 
najbolj prevzemale: obrt – brivstvo in frizerstvo,  
telovadba - aktivna udeležba pri sokolih in  
glasba – ribniška pihalna godba.  
Veliko družinskih zgodb ustno ali prek 
družinskih dokumentov sreča raziskovalec, ko 
na terenu brska po preteklosti.  To mu je v 
veliko pomoč za razumevanje odločitev ljudi, 
časa, ki ga raziskuje. Nemalokatero zgodbo 
nese s sabo domov. Vsi ljudje, tisti, ki jih srečaš 
osebno,  ali ki  jih spoznaš preko dokumen-
tov, fotografij, postanejo del tvojega vèdenja. 
Zaveš se minljivosti življenja in tega, da, kar je 
bilo, nikdar ne mine, samo obliko menja.
Za zadnji prispevek sem nekoliko več napisala 
o Juvancu, ker sem razlagala naslov prisp-
evkov, a Juvanc ni bil edini, pač pa je Ribnica 
prava zakladnica bogatih družinskih arhivov, 
rodovnikov, zbiralcev, ljudi, ki so ponosni na 
svoje korenine in na Ribnico. Prav v ponos mi 
je bilo, da sem imela priliko srečati se s toliko 
posamezniki, ki so mi odpirali vrata  in me 
sprejemali v svoje domove. Na tem mestu se 
vsem najlepše zahvaljujem.
To ni, ne sme biti končana zgodba, nekaj je 
narejeno, veliko dela pa še čaka. Upam, da 
bomo v muzeju v prihodnosti za vse domačine 
in za obiskovalce od drugod predstavili ribniški 
trg  v vsej njegovi slavi, mu dali mesto, ki mu 
v slovenski zgodovini in zgodovini ribniške 
pokrajine pripada.

KONEC

Tekst pripravila Marina Gradišnik, 
kustosinja ribniškega muzeja

TIGR, OBČINA RIBNICA IN 
ZDRUŽENJE BORCEV ZA 

VREDNOTE NOB
VABIJO NA

SPOMINSKO 
SLOVESNOST 

V POČASTITEV 
PRVEGA 

OBOROŽENEGA 
UPORA 

SLOVENCEV 
PROTI 

OKUPATORJU
Mala gora nad Ribnico

sobota, 15. maj, ob 12. uri

Slavnostni govornik bo 
predsednik države.

SREČANJE 
SLOVENSKIH 

OGLARJEV
Oglarji Grčaric in Rakitnice v sode-

lovanju s Klubom  oglarjev Slovenije,  
z Gozdarskim  društvom  Medved, 
Zavodom za gozdove Slovenije, s 
Športnim društvom Lončar, z LD 
Dolenja vas, Društvom likovnega 
ustvarjanja Ribnica ter ostalimi 

partnerskimi organizacijami vabijo 
na:

vseslovensko srečanje oglarjev, ki bo 

v petek 21. maja, 
ob 17. uri pri  lovskem 

domu v Rakitnici 
pri Ribnici na Dolenjskem. 

Dogodki v času oglarjenja:
Sobota, 15. 5.:
• Likovna kolonija: v okviru kolonije pod 
vodstvom gozdarja Branka Žuniča in
Društva likovnega ustvarjanja Ribnica  bodo 
prijatelji umetnosti ustvarjali na temo oglar-
ske kope, lepote narave… Vzporedno bo 
potekala otroška ustvarjalna delavnica .

Sobota, 22.5.: gozdarsko lovski dan 

Nedelja, 23. 5. :
• ob 14. uri športno - družabno srečanje: 
tekmovanje v vlečenju vrvi.
• ob 9. uri kolesarjenje po okoliških goz-
dovih 

Petek, 28. 5.  ob 19.  uri:
• Predstavitev (rastlinstva in živalstva) 
Dolenjevaškega polja in  popis ptic koscev 
(Crex crex)  z družabnim srečanjem. (Mirko 
Perušek)

Sobota in nedelja, 28. in 29. 5.: 
 »Štoranje«, razdiranje kope

Vsak dan v času kuhanja oglja od 15.  do 30. 
5. 2010 je možen voden ogled in razgovor 
z oglarji.

KONCERT 
ZABAVNE 
GLASBE

Galerija Miklova hiša
sreda, 12. maj ob 20. uri

Slavica Marinković na harmoniki
Gosta: Simon Korošec, kitara

Martin Oražem, kojan

Čaka vas glasbeno zelo bogat 
koncert, kjer so bodo prepletale 

različne zvrsti, zato vabljeni, 
da se nam pridružite.

Prireditev so podprli: 
Galerija Miklova hiša, 

JSKD Ribnica, 
Občina Ribnica 



ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, 

dedija, brata in strica

FRANCETA BELAJA  
(1952–2010) 
iz Sajevca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala gospodu Antonu Berčanu za opravljen obred, pevcem 
Pevskega zbora Lončar, Komunalnemu podjetju Ribnica in 
vsem, ki ste pokojnega pospremili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Življenje je kot vetra piš, 
le za trenutek ga uloviš. 
Življenje sploh ni tisto, 
kar se zdi, je le 
korak na poti k večnosti.

ZAHVALA
ob izgubi naše botre in tete

MARIJE AMBROŽIČ  
(1921 – 2010)
iz Rakitnice 15

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in znancem, ki ste nam v času tetine smrti stali ob strani, izrekli 
sožalje, darovali sveče in jo pospremili k večnemu počitku.
Najlepša hvala g. župniku Potočniku z ministranti, pogrebcem, 
pevskemu zboru Lončar ter Komunalnemu podjetju Ribnica. 
Zahvaljujemo se tudi negovalkam CSD Ribnica, podjetju Lesoj 
d.o.o. ter družinam Oražem, Ilc in Kožar.

NEČAKA ZDRAVO IN FRENK
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Po novih hodim zdaj poteh, 
nevidnih, neslišnih, a vedno bom ob vas
in od tam po svojih najboljših močeh
brisal bom solze v vaših očeh.

ZAHVALA
ob izgubi našega dragega moža, očeta in dedija 

JOŽETA AMBROŽIČA  
(1939-2010) 

iz Goriče vasi
 

Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in znancem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in maše.
Hvala PGD Goriča vas in gospodu župniku Antonu Berčanu za 
lepo opravljen mašni obred in tolažilne besede ob slovesu. 
Hvala pevcem za lepo zapete pesmi, trobentaču, pogrebni službi 
Ave, Komunalnemu podjetju Ribnica.
Posebna zahvala osebju ZD Ribnica, dr. Lidiji Šmalc, sestri 
Danici Franga in patronažni sestri Jani Žagar.
Hvala vsem, ki ste pokojnega pospremili na njegovi zadnji poti ter 
nam v težkih trenutkih stali ob strani.

ŽALJUJOČI VSI NJEGOVI

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

za delo v ambulanti v 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. 



15

R
A
Z
P
I
S
I

DEJAVNOSTI DRUŠTVA INVALIDOV RIBNICA 

DI Ribnica obvešča vse svoje člane, da bo 29. 5. t. l. organiziran izlet v Doberdob, 
kjer si bomo ogledali znamenitosti Doberdoba in okoliških krajev. Vodil nas bo magister 
farmacije Jože Kukman, ki je nekdanji najožji sodelavec patra Simona Ašiča in je eden 
največjih poznavalcev sakralnih objektov.
V mesecu juniju bo 19. v Metliki organizirano srečanje dolenjsko-belokranjske regije, 
in sicer na tamkajšnjem letališču.
Od 23. 6. do 30. 6. pa bo potekalo 7-dnevno letovanje v hotelu Salinera v Strunjanu. 
Rok za prijavo na letovanje je 10.maj.

Vse dodatne informacije dobite v pisarni društva v uradnih urah, in sicer :
v ponedeljek in petek od  9. do 11. ure ali po telefonu  836-11-69  

Društvo invalidov Ribnica

Svet zavoda Vrtec Ribnica, 
Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica 

razpisuje delovno 
mesto

RAVNATELJA / 
RAVNATELJICE

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkci-
jo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne pogoje 
in posebne pogoje, skladno z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 
– UPB5, 36/8 in 58/09). 
Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imeno-
van, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali 
svetovalnega delavca, ima najmanj pet let 
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
najmanj pet let naziv mentor in opravljen 
ravnateljski izpit. 
Poleg naštetih pogojev mora kandidat/-ka 
imeti še pedagoške, vodstvene, organizaci-
jske izkušnje in sposobnosti za uspešno 
vodenje vrtca.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 
let. Začetek dela je 1. 12. 2010.
Kandidati/-ke, ki bodo izpolnjevali razpisne 
pogoje, bodo povabljeni, da predstavijo pro-
gram dela pedagoškim delavcem in svetu 
zavoda.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, 
nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
potrdilo o nekaznovanosti zaradi nak-
lepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev, in 
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznive-
ga dejanja zoper spolno nedotakljivost), 
program vodenja zavoda, opis dosedanjih 
delovnih izkušenj, kratek življenjepis pošljite 
najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa (do 
8. 5. 2010) na naslov Svet zavoda Vrtec 
Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, s 
pripisom ZA RAZPIS RAVNATELJA.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-le pisno obves-
tilo o imenovanju v zakonitem roku.    
RAZPIS ZA RAVNATELJA JE OBJAVLJEN 
NA ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE,  V 
URADNEM LISTU, NA SPLETNI STRANI 
VRTCA IN OBČINE RIBNICA.

Glasbena šola Ribnica razpisuje naslednje 
programe:

• PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 
(samo v Ribnici):
Kandidati, ki v letu 2010 dopolnijo 5. leto 
starosti

• GLASBENA PRIPRAVNICA (Ribnica in 
Velike Lašče):  
Kandidati, ki v letu 2010 dopolnijo 6. leto 
starosti in začnejo v septembru 2010 obis-
kovati 1. razred devetletke.

Za vpis v predšolsko glasbeno vzgojo in 
glasbeno pripravnico ni potrebno oprav-
ljati preizkusa glasbenih sposobnosti. V 
oba predšolska programa je lahko vpisanih 
največ 15 učencev na razred. V primeru 
prevelikega števila kandidatov bodo imeli 
prednost tisti, ki bodo oddali prijavnice prvi. 
Več podatkov o obeh programih lahko naj-
dete na spletni strani šole:
www.gs-ribnica.si - Izobraževalni programi.
  
Starši prejmejo prijavnice v tajništvu šole 
ali jih kupijo v poslovalnici DZS (Obr. 1,94 
a).  Izpolnjeno prijavnico je potrebno oddati 
do 24. maja 2010 v tajništvu šole ali poslati 
s priporočeno pošto na naslov: Glasbena 
šola Ribnica, Kolodvorska ulica 10, 1310 
Ribnica.
 
• Program GLASBA - posamezni 
inštrumenti in petje ( violina, viola, violončelo, 
kontrabas, klavir, harmonika, trobenta, rog, 
pozavna, tenor, bariton, tuba, klarinet, sak-
sofon, flavta, kljunasta flavta, tolkala, kitara, 
in petje)

Kandidati, ki v letu 2010 dopolnijo 7. leto sta-
rosti in starejši, ki se želijo vpisati v program 
GLASBA (instrumenti in petje), obvezno 
opravljajo preizkus glasbenih sposobnos-
ti. Učenci, ki v šolskem letu 2009/2010 

obiskujejo pouk Glasbene pripravnice in 
se želijo vpisati na posamezne inštrumente, 
prav tako opravljajo preizkus glasbenih spo-
sobnosti. 

Kandidati prinesejo na preizkus glasbenih 
sposobnosti pravilno izpolnjeno prijavnico.
Prijavnico lahko prejmete v tajništvu šole ali 
jo kupite v poslovalnici DZS (Obr. 1,94 a).
Prijavnico lahko izpolnite tudi neposredno 
pred pristopom na preizkus glasbenih spo-
sobnosti.
 
Glasbena šola uskladi število vpisnih mest 
v skladu s sistemizacijo šole ter s kadrovs-
kimi in prostorskimi zmogljivostmi. Pri vpisu 
bodo imeli prednost naslednji orkestrski 
instrumenti: violina, viola, violončelo, klarinet, 
rog, bariton, tenor, pozavna, tuba.

PREIZKUS GLASBENIH 
SPOSOBNOSTI bo potekal po 
sledečem razporedu:

• RIBNICA: ponedeljek, 17. maj 2010  
(od 17. do 19. ure - instrumenti)
( od 19. ure do 20.30  – petje)
• VELIKE LAŠČE: Ponedeljek, 24. maj 
2010   (od 17. do 19. ure - instrumenti)

Namen sprejemnega preizkusa je ugotoviti, 
ali ima kandidat, ki se želi vpisati v glasbeno 
šolo, primerno razvite posluh, čut za ritem, 
sposobnost glasbenega pomnjenja ter 
fizične in zdravstvene sposobnosti za učenje 
ustreznega instrumenta.
Natančno priporočeno starost za vse instru-
mente in petje si lahko pogledate na spletni 
strani šole:
www.gs-ribnica.si - Izobraževalni programi.

Kandidati bodo prejeli pisna obvestila o 
rezultatih preizkusa glasbenih sposobnosti 
najkasneje do 1. julija 2010.

Razpis za vpis novih učencev v šolsko leto 
2010/2011(GLASBENA ŠOLA RIBNICA)
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J A V N I    R A Z P I S
ZBIRANJA PREDLOGOV 
ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV 
ŠPORTA V OBČINI 

RIBNICA V LETU 2010

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: 
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 
Ribnica.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:  zbiran-
je predlogov za uresničevanje javnega intere-
sa v     športu, opredeljenega v spremembah 
in dopolnitvah letnega programa športa po 
naslednjih vsebinah programov:
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport 
      3. Kakovostni šport
3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 
5.000,00 EUR
4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO 
KANDIDIRATI NA JAVNI RAZPIS: 
• športna društva in klubi, ki izvajajo programe 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport ter program kako-
vostni šport, 
• zveze športnih društev, ki jih ustanovi-
jo športna društva s sedežem na območju 
občine Ribnica,

• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in 
druge organizacije, registrirani za opravljanje 
dejavnosti v športu in 
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje 
dejavnosti v športu in so splošno koristne in 
neprofitne.
5. POGOJI, KI JIH MORAJO 
PREDLAGATELJI IZPOLNJEVATI:   
• da so registrirani in organizirani v skladu z 
veljavnimi predpisi,
• da je njihova glavna dejavnost izvajanje 
športnih programov (velja samo za društva),
• biti najmanj eno leto registrirani s sedežem 
v občini Ribnica in izvajati športne programe, 
namenjene občanom občine Ribnica,
• imeti zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 
tednov v letu (ne velja za zavode s področja 
vzgoje in izobraževanja), 
• imeti zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za real-
izacijo načrtovanih športnih aktivnosti, 
• imeti najmanj 20 članov s plačano članarino 
(velja za društva),
• imeti urejeno zbirko članstva (ne velja za 
šole in vrtce),
• imeti urejeno zbirko članov s plačano 
članarino (ne velja za šole in vrtce),
• imeti urejeno zbirko udeležencev programa 
• izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji 
za sofinanciranje programov. 
Posamezni izvajalci športnih programov lahko 
le enkrat letno kandidirajo s svojimi programi 
po posameznih vsebinah iz 5. člena za dodel-
itev sredstev iz občinskega    proračuna že 
citiranega pravilnika, in to le s člani s stalnim 
prebivališčem na območju občine Ribnica. 

6. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH 
PROGRAMOV: točkovni sistem kot sestavni 
del že obstoječega pravilnika o sofinanciranju 
programov športa v občini Ribnica. 
7. OBDOBJE, DO KATEREGA IZVAJALCI 
LPŠ LAHKO ČRPAJO SREDSTVA: 
od podpisa pogodbe do 30. 11. 2010.
8. OBJAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:  
od 29. 4.  2010 na spletni strani Občine 
Ribnica http:// www.ribnica.si  in v vložišču 
Občine Ribnica.  
9. PODROBNEJŠE INFORMACIJE 
IN MOREBITNA POJASNILA O 
IZPOLNJEVANJU RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE: skrbnica razpisa 
Nevenka Turk Kraljič, tel. 837-20-08. 
10. ROK ZA PREDLOŽITEV IN NAČIN 
ODDAJE VLOG: 17. maj 2010 do 11. ure v 
vložišču Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
Ribnica.
11. ODPIRANJE VLOG: 17. maj 2010 ob 20. 
uri v pisarni Oddelka za družbene dejavnosti  
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.  
12. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O 
IZBORU: 8 dni po sprejeti odločitvi.
13. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA 
PREVERITEV UTEMELJENOSTI SKLEPA: 
8 dni od prejema sklepa pri županu občine. 
V pritožbi mora predlagatelj natančno opre-
deliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne 
morejo biti merila za ocenjevanje vlog. 

Jože Levstek, župan

OBČINA RIBNICA 
VKLJUČENA V PROJEKT 
AKTIVNA E-DOLENJSKA

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo je konec leta 2010 skupini občin 
Jugovzhodne statistične regije dalo pozitiven 
sklep o izbiri projekta Aktivna e-Dolenjska, 
ki smo ga prijavili  na javnem razpisu za 
spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin 
in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih 
organizacij 2009 in 2010. V okviru omen-
jenega razpisa smo opazili možnost za nad-
aljevanje projekta »Regijske tematske poti«. 
Koordinator projekta – prijavitelj- je Občina 
Škocjan, pri projektu kot konzorcijski partner 
sodeluje tudi Občina Ribnica. Projekt traja 
od 18. 8. 2009 do 30. 9. 2010. Odobrena 
višina sofinanciranja je 238.677 EUR, skup-
na vrednost projekta pa 291.304 EUR. 
»Operacijo delno financira Evropska unija, in 
sicer iz Evropskega sklada za regionalni raz-
voj, v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdob-
je 2007-2013, razvojne prioritete 3.5.2. 
Gospodarsko razvojna infrastruktura ter 
prednostne usmeritve: 3.5.2.2 Informacijska 
družba.«
Projekt, ki povezuje kar 18 konzorcijskih 
partnerjev statistične regije Jugovzhodna 

Slovenija, vse z istim namenom: narediti 
nov, inovativen in atraktiven e - produkt  in 
razviti e – storitve ki bodo v regijo privabile 
nove goste -  turiste. Tako bomo na področju 
Občine Ribnica, skupaj s Kolesarskim 
klubom Ribnčan in Planinskim društvom 
Ribnica pripravljali nekaj kolesarskih ter 
nekaj pohodniških poti, ki bodo predstav-
ljene na spletni strani http://www.slovenia-
heritage.net/. 
V projektu pa bomo vzpostavili informacijsko 
podprto lokalno mrežo tematskih poti, ki 
bo nameščena na navedenem regijskem 
portalu ter na spletnem portalu vsakega 
od sodelujočih partnerjev. Tematske poti 
bodo digitalizirane, 3 D vizualizirane, kar 
bo omogočilo GPS navigacijo po njih, digi-
talizirana in geolocirana bo ponudba ob 
teh poteh. Naredili bomo mobilni portal s 
podatki o lokalnih tematskih poteh, ki ga bo 
turist lahko uporabljal na sami poti. 
Kar nekaj gostincev ter drugih ponudnikov je 
na tej spletni strani že predstavljenih. Kljub 
temu pa vabimo tudi vse ostale, ki bi svojo 
ponudbo želeli vključiti na ta spletni portal, 
da kontaktirajo ali s TIC (8369-335) ali pa z 
Občino Ribnica, Oddelkom za gospodarstvo 
in kmetijstvo (8372-025 ali 8372-028). 

Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo 
Občine Ribnica

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 

RIBNICA

Obveščamo vas, da bo 13. maja 
ob 11. uri v gostišču Pugelj 

ŠAHOVSKI TURNIR. Sodelovala 
bodo vsa društva Dolenjske.

28. maja prirejamo PIKNIK 
– družabno srečanje v Maticovi 

etno hiši v Ravnem Dolu. Začetek 
ob 15. uri. Cena 3 eur. Prijavite se 

do 24. maja.

5. junija pripravljamo PRIJETEN 
SPOMLADANSKI IZLET NA 

BIZELJSKO IN V KUMROVEC. 
Prijavite se na tel. št.: 8361 277 ali 

031 792 694.

Vabljeni. 

DU Ribnica
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Občina Ribnica bo v letu 2010 sofinancirala 
nakup in vgradnjo malih (individualnih ali 
skupinskih) čistilnih naprav, velikosti do 50 
PE, na območju občine Ribnica. 
Nepovratna sredstva se dodeli samo za 
nakup in  vgradnjo malih čistilnih naprav na 
območjih, na katerih ni predvidene gradnje 
javnega kanalizacijskega sistema.
1. Upravičenci: Fizične osebe s stalnim 
prebivališčem na območju občine Ribnica, 
ki so malo čistilno napravo vgradili v letih 
2008, 2009 ali 2010.
Čistilna naprava mora biti izven območij, 
na katerih je predvidena izgradnja kanali-
zacije, skladno z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v občini Ribnica. Območja, na kat-
erih je možno sofinanciranje izgradnje malih 
čistilnih naprav do 50 PE, so navedena v 
prilogi I.
2. Razpisana sredstva: Občina Ribnica 
razpisuje nepovratna sredstva v višini 
5.000,00 EUR iz proračunske postavke 
1528 Sofinanciranje izgradnje malih 
čistilnih naprav na vodovarstvenih območjih. 
Višina sofinanciranja je odvisna od kapac-
itete novozgrajene male komunalne  čistilne 
naprave, in sicer v višini 150 EUR/PE, 
vendar ne več, kot je v proračunu Občine 
Ribnica zagotovljenih sredstev.
3. Vlogi za dodelitev sredstev mora biti 
priloženo:
- izjava o nameravani vgradnji male čistilne 
naprave, ki ima certifikat oz. listino o sklad-
nosti z zahtevami glede doseganja mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod, kot 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07);
 - izpisek iz zemljiške knjige ali notarsko over-
jena služnostna pogodba, za lokacijo male 
čistilne naprave.
4. Rok za prijavo in obdelavo vlog:
Razpisna dokumentacija je na voljo v 
vložišču Občine Ribnica in na spletni strani 
www.ribnica.si. 
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na 
naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
1310 Ribnica. Vloga mora biti predložena 
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti 
na sprednji strani označen z napisom »NE 
ODPIRAJ – MČN 2010«. Na hrbtni strani 
ovitka mora biti označen pošiljateljev polni 
naslov. Oddaja vloge pomeni, da se predla-
gatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2010. 
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja 
pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. 
Če tega ne stori oziroma je vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s 
sklepom zavrže.  
Postopek javnega razpisa in razdelitev sred-
stev vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje 
župan občine Ribnica. Vloge, ki ne bodo 
izpolnjevale zahtevanih pogojev, bodo 
izločene iz nadaljnje obravnave. Sredstva 

bodo dodeljevana po vrstnem redu pris-
petja popolne vloge do porabe sredstev. 
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 
15 dneh od dne, ko komisija pripravi pred-
log dodelitve proračunskih sredstev . Sklep 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo male čistilne naprave v letu 2010 
izda župan občine Ribnica na podlagi pred-
loga komisije. Sklep župana je dokončen.
Na podlagi sklepa bo z upravičenci sklen-
jena pogodba.
5. Delitev sredstev: Sredstva se bodo 
odobrila pa načelu prispelosti popolne 
vloge, vendar najdlje do porabe načrtovanih 
sredstev. 
Popolne vloge, ki zaradi porabe proračunskih 
sredstev v tekočem proračunskem letu 
ne bodo realizirane, se prenesejo, ob 
upoštevanju vrstnega reda prispelosti v 
naslednje leto. 
6. Črpanje sredstev: Upravičenec lahko 
črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene 
med upravičencem in občino. Za črpanje 
sredstev je do 15. 11. 2010 zavezan posre-
dovati naslednje dokumente:
- zahtevek, 
- certifikat oz. listino o skladnosti z zahtevami, 
glede doseganja mejnih vrednosti parame-
trov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, 
št. 98/07);
- ustrezno upravno dovoljenje za izvedeni 
poseg v prostor za malo čistilno napravo 
(lokacijsko informacijo),
- zapisnik o pregledu dokumentacije in 
naprave, ki ga opravita predstavnik JKP 
Komunala Ribnica d.o.o. in lastnik naprave, 
- dokazila o poravnanih stroških izgradnje 
(fotokopije plačanih računov in potrdil o 
plačilu). 
7. Dodatne informacije: Vse dodatne 
informacije v zvezi z razpisom dobite na 
Občini Ribnica, na tel. št. 837 20 07 , pri g. 
Alojzu Pahuljetu. 

župan Jože LEVSTEK

Priloga I: Območja, na katerih je možno 
sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 
naprav do 50 PE
KS Sveti Gregor: Praproče, Maršiči, Pusti 
Hrib, Rigelj, Gašpinovo, Hojče, Graben, 
Hudi Konec, Sv. Gregor, Andol, Krnče, 
Levstiki, Marolče, Junčje, Grebenje, Zlati 
Rep, Brinovščica, Črnec, Zadniki, Perovo, 
Pugled pri Karlovici, Vintarji, Črni Potok.
KS Velike Poljane: Ortnek, Gorenje 
Podpoljane, Dolenje Podpoljane, Finkovo, 
Vrh pri Poljanah, Škrajnek, Bukovec pri 
Poljanah, Žukovo, Dule.
KS Ribnica: Gorenji Lazi, Jelendol, Jelenov 
Žleb, Zapuže pri Ribnici.
KS Dolenja vas: Grčarske Ravne, 
Makoše.

Občina Ribnica 
in Miklova hiša – 

Turističnoinformacijski 
center objavljata 

Razpis
RIBNIŠKA DOLINA 
– ČISTA IN UREJENA 
2010

Prijazno vabimo k udeležbi v vsakoletni 
akciji RIBNIŠKA DOLINA – ČISTA IN 
UREJENA  vse občane ribniške občine, 
ki z veseljem in ljubeznijo urejate svoje 
vrtove, gredice in balkone. Razpisujemo 
dve kategoriji.
1. kategorija: VRT 
Ocenjevali bomo urejenost okolice hiš, s 
poudarkom na zelenih površinah. Dodatne 
točke prinese tudi urejenost gredic in 
pomožnih objektov.
2. kategorija: BALKONI
Ocenjevali bomo cvetlične aranžmaje na 
balkonih ali gankih kateregakoli objekta.
Zbiranje prijav
Na razpis se lahko prijavite sami do konca 
junija, lahko pa predlagate udeležbo svo-
jega soseda, prijatelja, znanca ali sorod-
nika. Predlagani kandidati bodo o prijavi 
obveščeni. 
Ob prijavi je potrebno izpolniti obrazec. 
Dobite ga na internetni strani TIC Ribnica 
ali pa v Turističnoinformacijskem centru 
Ribnica, na Škrabčevem trgu 23. Lahko pa 
podatke posredujete po telefonu.
Prijave zbiramo:
• na naslov: TIC Ribnica, Škrabčev trg 23, 
1310 Ribnica;
• na tel: 836 93 35
• po elektronski pošti: turizem.ribnica@siol.
net 
Strokovna komisija, sestavljena iz pred-
stavnikov Kmetijskosvetovalne službe 
Ribnica, Občine Ribnica in Miklove hiše, 
bo poleti opravila oglede na terenu, pos-
nela fotografije in na zaključni prireditvi 
podelila nagrade.

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev za nakup in vgrad-

njo malih komunalnih čistilnih naprav v 
občini Ribnica  za leto 2010

Občina Ribnica



OBVESTILO ZA 
JAVNOST

Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica 
d.o.o. bo organiziralo brezplačno zbiranje 
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. 
Te boste lahko oddali po naslednjem raz-
poredu: 

Dne 8. 5. 2010 bo brezplačno pobiranje 
potekalo na naslednjih lokacijah:

GRČARICE 8.00 DO   8.30
 1/2 URE – GASILNI DOM 
Zbiranje za kraje: 
GRČARICE, GRČARSKE RAVNE
DOLENJA VAS 8.45 DO   9.45   
1 URA - KS DOLENJA VAS (RUMENA HIŠA)
Zbiranje za kraje:
DOLENJA VAS, LIPOVEC, MAKOŠE, 
RAKITNICA, BLATE, KOT PRI RAKITNICI
PRIGORICA 9.50 DO   10.20  
 1/2 URE – GASILNI DOM
NEMŠKA VAS 10.25 DO   10.55  
 1/2 URE – GASILNI DOM
RIBNICA 11.00 DO   12.00   
1 URA - GOZDARSKI DOM – KNAFLJ. TRG 
  12.05 DO   13.05  
1URA – ŽULJ
Zbiranje za kraje:
CENTER, GORIČA VAS, HROVAČA, 
LEPOVČE, OTAVICE
BUKOVICA 13.15 DO   13.45  
 1/2 URE – GASILNI DOM
Zbiranje za kraje: BUKOVICA, DANE
JURJEVICA 13.55 DO   14.25  
 1/2 URE – TECHNOKEMA
Zbiranje za kraje: 
JURJEVICA, SAJEVEC, KOT, BREŽE
DOLENJI LAZI 14.40 DO   15.10 
 1/2 URE – GASILNI DOM
Zbiranje za kraje:
DOLENJI LAZI, GRIČ, BREG, ZAPUŽE
ŽLEBIČ  15.20 DO   15.50  
1/2 URE – AVTOBUSNA POSTAJA - KLUN
Zbiranje za kraje: ŽLEBIČ, GORNJI LAZI, 
SLATNIK, SUŠJE

Dne 15. 5. 2010 pa bo brezplačno pobi-
ranje potekalo na naslednjih lokacijah:

VELIKE POLJANE   8.00 DO  8. 30  
 1/2 URE – GASILNI DOM
Zbiranje za kraje:
VELIKE POLJANE, RAVNE, ŽUKOVO, 
VRH PRI POLJ., ŠKRAJNEK, BUKOVEC 
PRI POLJANAH
ORTNEK 8.40 DO   9.00  
20 MIN. – GOSTILNA ČEZ ŽEL. PROGO- 
MATJAK
Zbiranje za kraje:
ORTNEK, GORENJE PODPOLJANE, 
DOLENJE PODPOLJANE, LUKNJA, 
FINKOVO, MOČILE, ZLATI REP, DULE
MARŠIČI 9.10 DO   9.30  
 20 MIN. – NASPROTI CERKVE
Zbiranje za kraje:

MARŠIČI, PRAPROČE, RIGELJ PRI 
ORTNEKU, PUSTI HRIB

SV. GREGOR 9.50 DO   10.50  
 1 URA – GASILNI DOM
Zbiranje za kraje:
SV. GREGOR, GAŠPINOVO, GRABEN, 
KRNČE,  ANDOL,  LEVSTIKI, MAROLČE, 
JUNČJE, BRINOVŠČICA, ČRNEC, 
ZADNIKI, HOJČE, HUDI KONEC, ČRNI 
POTOK PRI V. LAŠČAH, GREBENJE .
                                                         
Pod nevarne odpadke iz gospodinjstev 
spadajo:
• barve in sorodni pripomočki -  barve 
na osn. org. topil, oljne barve, barve za tek-
stil, razredčilo, odstranjevalec rje, laki, kiti, 
tesnila, lepila,
• različna čistila - organska topila, jedka 
čistila,
• kozmetika in zdravila - kozmetika na 
alkoholni osnovi, toniki in losjoni, tablete, 
razpršila, laki za nohte in odstranjevalci, 
preparati za lase,
• avtomobili - motorno olje, bencin, 
avtokozmetika, avtomobilske barve in kiti, 
tekočine za pranje stekel, hladilna tekočina, 
zavorna tekočina, akumulatorji,
• nevarni predmeti in snovi – fluo-
roscentne žarnice, živosrebrni termometri, 
fotokemikalije, različne kisline in baze, jedil-
no olje in mast, naftalinske kroglice, bateri-
jski vložki, različna razpršila,
• vrtni izdelki – razpršilo za zajedalce, 
gnojila, pesticidi in insekticidi, fungicidi, her-
bicidi in strupi.

Goriča vas, marec 2010
JKP Komunala Ribnica d.o.o.

OBVESTILO
Nič več obveščanja o izteku pravice do 
otroškega dodatka
Od 1. aprila 2010 dalje Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve 
ne bo več pošiljalo obvestila o izteku pravice do otroškega dodatka !

Starši, bodite pozorni, kdaj se vam izteče pravica do otroškega dodat-
ka, da boste pravočasno vložili zahtevek za nadaljevanje te pravice! 
Pravica do otroškega dodatka se namreč prizna za dobo enega leta, 
in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. 
Obnovitveno vlogo se torej vloži v mesecu, v katerem se izteče pravi-
ca, kar je razvidno iz izreka odločbe o priznanju pravice do otroškega 
dodatka .
(Primer: Z odločbo je priznana pravica do otroškega dodatka od 1. 5. 
2009 do 30. 4. 2010, novo vlogo za uveljavitev te pravice je potrebno 
vložiti najpozneje do 30. 4. 2010, če želite prejemati otroški dodatek 
kontinuirano, torej tudi od 1. 5. 2010 dalje!)

Prejemnikom otroškega dodatka predlagamo, da preverijo odločbo, ki 
so jo prejeli, in iz izreka odločbe ugotovijo, kdaj se jim izteče pravica 
do otroškega dodatka in da v mesecu izteka pravice vložijo zahtevek 
zanj.

 Direktorica mag. Majda Vrh

ZDRAVSTVENO 
LETOVANJE OTROK 

2010

Območno združenje Rdečega križa 
Ribnica iz vseh treh občin tudi letos orga-
nizira zdravstveno letovanje za 84  otrok, 
starih od   7 do 14 let na Debelem rtiču.

Zdravstveno letovanje bo potekalo v dveh 
terminih:

1. termin od   2. - 12. 7.  za otroke iz OŠ 
Sodražica in Loški Potok 
2. termin od  12. - 22. 7.   za otroke iz 
občine Ribnica

Vse zainteresirane obveščamo, da zbi-
ramo  predloge otroškega zdravnika od 
3. 5. - 28. 5. 
Ekonomska cena  za  otroka je 344,80 
eur, prispevek staršev je 100,00 eur. 

Informacije dobite po tel: 01 836 20 56 
med 9. in 12. uro ali po e-pošti; ribnica.
ozrk@rks.si 

OZRK Ribnica Branka Milinovič
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1.  Čeprav se je mrzla zima od nas šele dobro poslovila, že 
razmišljamo o naslednji. Za čim manj izgub pri ogrevanju 
bomo v prvi vrsti poskrbeli z dobrimi  …

A  odejami
F  izolacijskimi materiali
D  telesnimi ogrevanji
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Za pravilno zgoraj izbrani odgovor poskrbi …
R  Skupina Fragmat
L  Dormeo  
B  večnamenska fitnes naprava
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Podjetje Fragmat, ki je nastalo leta 1991 v vasi Metulje na 

Blokah, šteje z odkupom priznanega ljubljanskega podjetja 
v letu 1996 precej daljšo zgodovino. Katero ljubljansko pod-
jetje se je pridružilo skupini Fragmat?

J  Velana
A  Izolirka
P  Rog
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Leta 2005 so k skupini Fragmat priključili še eno slovensko 

podjetje, ki je doma v Laškem. Vam je znano, katero podjetje 
je to?

O  Zdravilišče Laško
D  Pivovarna Laško
G  TIM Laško
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Fragmat skupina pa ne širi svoje dejavnosti le v Sloveniji. 

Proizvodne obrate in prodajo imajo tudi v drugih državah. 
V kateri od bivših jugoslovanskih republik nimajo svojega 
obrata?

M   Črna gora
H   Makedonija
M   Hrvaška
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  V zadnjem času v trgovini Fragmat v Sodražici nudijo tudi 

izdelke iz programa …
 E   vse za prosti čas
U   ribištva
T   železnine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.  Poleg zgoraj omenjenega programa lahko za gradnjo hiše 

oz. adaptacijo stanovanja pri njih kupite tudi …
L   Hmm, ne vem, to je pretežko.
I   Mislim, da vse, od gradbenega materiala naprej.
C  Kaj pa vem, morebiti zavese?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Lahko pri njih kupimo tudi belo tehniko?
A   To je zame pa že preveč.
L   Ne.
Z   Da.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. V Fragmatu poskrbijo tudi za streho nad glavo. Na voljo 

imajo kakovostne kritine, med proizvajalci pa ne zasledimo 
znamke …

B  Tondach
O  Arexons   
Š  Bramac
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Če vam zmanjka denarja pri nakupu artiklov v trgovini 
 Fragmat oz. bi radi še kaj prihranili za dopust, lahko blago  

kupite na ugoden kredit do …
R   12 obrokov
L   24 obrokov
S   48 obrokov

11. Tako, dovolj smo se namučili, čas je, da si oddahnemo, 
gremo na kresovanje oz. na prvomajsko zabavo z ansamb-
lom Roka Žlindre, ob …

K   20 - letnici Športnega društva Lončar Dolenja vas
P   začetku pašne sezone v Senožetih
I   regratovem pikniku pri Sv. Gregorju

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 na 
uredništvo Rešeta, najkasneje do 15. maja.

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

IZOLACIJSKI KVIZ  (pripravil Marko Modrej)

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

Pravilna rešitev 3. številke Rešeta je:
VOZITI OPEL JE LEPO

Med pravilnimi rešitvami je žreb določil naslednje nagrajence. Ti 
prejmejo darilne pakete, ki jih poklanja AVTOHIŠA ZALAR.

MARIJA PETELIN, Struška ulica 8, 1310 RIBNICA
ANICA KNAVS, Podklanec 6, 1317 SODRAŽICA
GAŠPER HLEBEC, Prijateljev trg 2, 1310 RIBNICA    
URŠKA PRAZNIK, Podsmreka 2, 1315 VELIKE LAŠČE
SREČKO VESEL, C. Notranjskega odreda 35, 1317 SODRAŽICA

3

9 11

63 5

8 2

21

10 3

74

7

MALI OGLASI
PRODAM
V centru Ribnice prodam stanovanjsko hišo z gostinskim 
lokalom, gospodarskim poslopjem ter pripadajočim dvoriščem. 
Tel.: 031/ 519 368.
V Beli krajini prodam vinograd na lepi, sončni lokaciji, v bližini 
zidanic. Tel.: 070 / 848 994.
V Ribnici (Kolodvorska ulica) prodamo starejše 2-sobno 
stanovanje v izmeri ca. 70 m2, s pripadajočim kletnim pros-
torom, pločevinasto triplex garažo in vrtom (75 m2). Brez CK. 
Cena po dogovoru. Več informacij na številki: 051-384-595.

ODDAM/NAJAMEM
V okolici Ribnice oddam stanovanje v 1. nadstropju hiše.
Več informacij na tel. 051-890-398
Najamemo hišo ali del hiše v Dolenji vasi ali okolici. 
Telefon: 031/ 272-900.
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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 maju letos.

• Agencija za ločitve, ljubezensko-
kriminalna komedija o ločitvenem agentu 
in njegovi nevsakdanji stranki, na spo-
redu 7. 5. ob 20. uri v Siti teatru. Cena 
vstopnice 15,00 EUR.
• Mišo Kovač, koncert hrvaškega 
pevca, 18. 5. ob 20:30 v Križankah. Cena 
vstopnice 29,00 EUR.
• Mars Festival – Skunk Anansie, 
Ljubljana – Zagreb Trans Europe fes-
tival. Nastopili bodo Skunk Anansie, 
Dan D, Urban&4 in mnogi drugi. Na 
Gospodarskem razstavišču 27. 5., ob 20. 
uri. Cena vstopnice 29,00 EUR.
• Maksim Mrvica, koncert hrvaškega 
pianista, 27. 5. ob 20:30 v Križankah. 
Cena vstopnice od 39,00 do 49,00 
EUR. 
• Niet, koncert z naslovom Čas je za 
revolucijo, v Križankah 31. 5., ob 21. uri. 
Cena vstopnice 19,00 EUR.
• Elvis Presley muzej, razstava Elvisovih 
predmetov, od 8. 6. – 13. 6. od 10. – 20. 
ure na Gospodarskem razstavišču. Cena 
vstopnice 15,00 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!

Društvo katoliške mladine Ribnica se v 
imenu vseh koordinatorjev in sodelujočih 
pri letošnjem Ribniškem pasijonu zah-
valjuje vsem, ki ste nam na kakršenkoli 
način pomagali pri pripravi in izpeljavi tega 
velikega projekta. Posebej se zahvaljujemo 
sponzorjem in donatorjem, ki so nam nudili 
finančno, materialno ali medijsko podporo. 
Ti so bili:
OI JSKD Ribnica, Župnija Ribnica, Lekarna 
Ribnica, Maboles d.o.o., Šilc d.o.o., Ribniški 
študentski klub, Stegu Joško s.p., Deta 
& Co. d.o.o., Koving d.o.o., Janez Poznič 
s.p.,   KVM Grafika, grafično podjetje 
d.o.o.,    Jupiter mediji d.o.o., oglaševanje, 

tiskarstvo in grafični dizajn, Klementina 
- sadje in zelenjava, Idajet Sulejmani 
s.p., Riko Hiše d.o.o., Gostilna Mihelič, 
Branko Kotur s.p.,  Osnovna šola Ribnica, 
Slaščičarna in okrepčevalnica Pr Isanu, 
Iseni Mustafa s.p.,   Šilc trade d.o.o., Kus 
d.o.o. Ribnica, Anica Rigler s.p., Lions 
klub Ribnica, Riko KOR d.o.o., občinsko 
glasilo Rešeto (Ribnica), občinsko glasilo 
Suhorobar (Sodražica), občinsko glasilo 
Naš kraj (Dobrepolje), Novi utrip d.o.o., 
Radio Univox, Radio 1 - Urban, Radio 
Ognjišče, R-Kanal 
Bog povrni!

DKM Ribnica

RIBNIŠKI PASIJON 2010 - ZAHVALA

SMEJALNA JOGA – S SMEHOM JE VSE 
LAŽJE

Z nasmehom na obrazu je svet lepši. Že 
samo blag nasmešek vzpodbudi izločanje 
hormona sreče. Smeh je prijetno občutje, ki 
nas sprosti in razvedri. Če smo nasmejani, 
smo dobre volje in to se razširi tudi na ljudi 
v naši okolici. Smeh izboljša našo delovno 
učinkovitost in s smehom je res vse lažje. O 
tem smo se prepričali, ko smo isto vajo izv-
edli s smehom in brez njega Vsakogar je že 
kdaj po intenzivnem smejanju bolel trebuh, 
torej je smeh tudi dobra telovadba, pri kateri 
poleg trebušnih delujejo skoraj vse mišice v 
telesu. Smeh pa ima na nas še veliko drugih 
pozitivnih učinkov.
Smeh je nalezljiv. To smo v živo že štirikrat 
preizkusili tudi v Ribnici in se res dobro nas-
mejali in razgibali na Smejalni jogi pod vod-
stvom dr. Vojke Bole Hribovšek in Darinke 
Suljević, ki sta inštruktorici joge v Društvu 
Joga v vsakdanjem življenju Ljubljana in 
Ribnica. Program je bil enostaven in igriv, 
primeren za otroke in odrasle, zato je 
povezal različne generacije in imel še večji 
protistresni učinek.

Smejalna joga je enostavna aerobna vadba, 
po kateri se cel teden počutimo dobro in 
smo pozitivno naravnani. Primerna je za vse 
starosti: od predšolskih otrok do upokojen-
cev obeh spolov, ne glede na fizično moč. S 
smejalno jogo se sprostimo in razgibamo na 
zabaven način, saj pomaga obuditi otroka 
v sebi. Je kombinacija smeha, pravilnega 
dihanja, telesnih vaj in sproščanja. Smejimo 
se brez pravega razloga s pomočjo eno-
stavnih vaj, sčasoma pa to preide v iskren in 
spontan smeh. 
Medicinske raziskave kažejo, da je eden 
glavnih razlogov za nastanek bolezni poman-
jkanje kisika v celicah. S smejalno jogo se 
količina kisika v telesu poveča, v nas prihaja 
več življenjske energije, učimo pa se tudi 
pravilneje dihati. Izboljšuje se prekrvavitev 
celotnega telesa, to krepi naš imunski sistem, 
večji pretok krvi pa tudi masira notranje 
organe. Pomaga tudi uravnavati visok krvni 
tlak. Ob smehu se sprošča hormon sreče 
serotonin, naravni antidepresiv. Povečano 
pa je tudi izločanje endorfinov, naravnih 
protibolečinskih hormonov, kar pa zavira 

oziroma odpravlja 
bolečino. Pri redni 
vadbi se lahko 
izboljša tudi span-
ec, zaradi vpliva na 
mišice mehkega 
neba grla pa se 
zmanjša smrčanje. 
Prečistijo se 
dihalne poti in 
okrepijo dihalni 
organi, dokazano 
pa smejalna joga 
blaži bolezni dihal, 
npr. astmo. Vaje 
niso tekmovalne, 
vadba poteka brez 
kritike drug druge-
ga, zato so učinki 
še večji. Razvijamo 

zaupanje, odprtost, srčnost, znebimo se 
stresa in počasi tudi starih blokad. Sproščajo 
se brezmejni potenciali, saj smeh aktivira 
desno, instinktivno možgansko polovico. 

Življenje v današnjem času je stresno, res-
nobno in polno tekmovalnosti. Če se smeji-
mo, je lahko vse drugače. Smeh širi pozitivno 
energijo in nas vodi k vse večji odprtosti, pri-
pravljenosti pomagati bližnjemu. Velikokrat 
slišimo izrek: »Smeh je pol zdravja.« Smeh 
je res zelo učinkovito zdravilo. Prinaša nam 
sijoč izraz obraza in nas pomladi. Zato 
poskrbimo, da se bomo veliko smejali vsak 
dan in si tako polepšali življenje. 

Barbara Žnidaršič, foto: Šele Suljević
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’DO DRUGAČNIH SMO SEBIČNI.’
Paraplegiki so nezadovoljni, ker jim je po Ribnici otežen dostop do 
vseh javnih prostorov, in terjajo ukrepe

Prvi nas bodo po žepu gotovo udarili policisti. 
Pospešeno sankcionirajo vse, ki parkirajo na 
pločnikih, sistematično pa se bo lovilo vse, 
ki parkirajo na mestih, ki so rezervirana za 
invalide. Mestna občina Ljubljana je nekajkrat-
no povišala kazni za take kršitelje in nekajkratno 
se je zmanjšalo tudi število kršiteljev. Ribnica 
naj bi bila po podatkih društva paraplegikov 
ljubljanske pokrajine najbolj pereča glede dos-
topnosti invalidov, zato je 13. aprila na pogovor 
prišel sam predsednik Gregor Gračner, da bi 
po svoje izvajal pritisk na lokalno skupnost, 
da zazna ljudi s posebnimi potrebami. Doslej 
so imeli na to temo dva srečanji in župan 
Jože Levstek je dejal, da prihodnje leto to ne 

bo problem, saj se bo v proračunu planiralo 
sredstva za odstranitev arhitektonskih ovir. 
Pogreša pa, da ni prej prišlo do komunikacije, 
ker bi se lahko nove investicije prilagajale tudi 
željam paraplegikov. V območju, ki pokriva 38 
občin, je Ljubljani že uspelo postati mesto, 
prijazno invalidom. To listino, ki jo podeljuje 
ZDIS, so pred leti dobile tudi Trbovlje. Ribniški 
paraplegik Slavko Ivančič, ki se zelo trudi, da 
bi vsaj naše mesto prepoznalo stisko invalidov, 
je pripravljen iti po Ribnici in pokazati, kje in v 
čem so težave, društvo pa bo pripeljalo svoje-
ga arhitekta, ki bo te ovire lahko odpravil. Delal 
je tudi že dom za ostarele, kjer je sestanek z 
županom, namestnikom policijskega koman-

Slavko Ivančič Gregor Gračnar

Ribniški študentski klub v začetek 
prenove klubskih prostorov

Vhodna vrata v prostorih našega kluba je bilo nujno potrebno zamenjati, saj so se zaradi 
velike vlage v prostorih in močnega deževja napela, da jih skoraj ni bilo mogoče več 
zapirati. Odločili smo se, da se obrnemo na domače podjetje Inotherm d.o.o. To se je 
na našo prošnjo zelo hitro odzvalo in nam doniralo nova vhodna vrata. Za prijaznost se 
na tem mestu zahvaljujemo tudi Juretu Šilcu in Mirku Kaplanu.
Z menjavo vrat pa se je začela celotna prenova klubskih prostorov, ki jih študentom pri-
jazno oddaja v brezplačen najem že vrsto let občina Ribnica. Prenova se je začela  sredi 
aprila z nujnimi zunanjimi obnovitvenimi deli na stavbi Knafljev trg 2. Vlažnost kletnih pro-
storov je bila največja težava stavbe, zato so obnovitvena dela stekla v smeri izboljšanja 
izolacije in odtekanja vode.
Po končanih zunanjih delih se bomo člani Ribniškega študentskega kluba lotili obnove 
notranjosti prostorov stavbe. Potrebno je izsušiti in popraviti stene, pobeliti vse prostore 
in klub urediti tako, da bo primernejši in prijaznejši za člane in druge obiskovalce.
Upamo, da bomo lahko že v naslednji številki Rešeta z dijaki, študenti in ostalimi občani 
delili poročilo in zadovoljstvo ob končnem izdelku prenove RŠK. Ribniški študentski klub 
se iskreno zahvaljuje podjetju Inotherm d.o.o. za donacijo vhodnih vrat.

Katarina Podobnikar

dirja, predsednikom društva invalidov Ribnice 
in občinskimi predstavnicami tudi potekal. 
»Pločniki niso velik strošek, le volja mora biti,« 
je dejal Ivančič, ki ga neprijetno preseneča, da 
na invalide niso mislili niti pred komaj petimi 
leti zgrajen Spar, šole, uradne institucije in 
navsezadnje celo zdravstveni dom.
Občinska krajinska arhitekta Lea Divjak 
Radivojević je poudarila, da moramo najprej 
najti projekte, ki bi predvideli odpravo ovir in to 
nujno v povezavi s paraplegiki. 
Invalidi poudarjajo, da jim gibalno sposobni 
oviramo celo dostopnost do parkirišč, klančin 
in prav na tesno parkiramo ob njihovih avto-
mobilih ali ob označenem mestu, tako da ne 
morejo  v avto niti iz njega, saj rabijo meter 
širine, da se spravijo iz vozička. »Želimo biti 
samostojni. Nismo drugorazredni državljani,« 
je dodal Ivančič.
Muhamed Delič, namestnik policijskega kom-
andirja, pravi, da že vsa leta opozarja na 
problem invalidov in apelira na paraplegike, 
naj se vključijo z nasveti že v začetno fazo 
izgradnje infrastrukture. Zdaj bo komandirju 
in policistom prenesel še pobudo, da bo do 
kršiteljev prometnih predpisov in oznak za 
invalide ničelna toleranca. Upa, da bomo svoje 
odigrali tudi mediji, ker globa ne deluje na 
vsakega enako. Eni se je ustrašijo, drugim ni 
pomembna. 
Mediji pošiljamo res iskren apel: ne ovirajte 
dostopa invalidom, upoštevajte, da rabijo več 
prostora kot vi. Ne zato, ker vas bo drugače 
lovila policija, marveč zato, ker jim sreča ni bila 
toliko naklonjena kot vam in so gibalno ovirani. 
Trenutno je aktualno lepljenje kazni vsem, ki 
parkirajo na pločnikih. Počasi pa se bo treba 
zavedati, da se Ribnica ne utaplja v parkirnih 
mestih in da je treba problem začeti reševati pri 
glavi. Tudi ta, da večina invalidov ne spoštuje 
– to pa se začne z vzgojo in izobraževanjem in 
večjo angažiranostjo v osveščanju o invalidih.

Tekst in foto Alenka Pahulje
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MATERINSKI DAN V DOLENJI VASI

Že tradicionalno se KUD France Zbašnik ob materinskem dnevu 
spomni mamic. Vedno znova jim pripravi zares čudovito prireditev. 
Tokrat so dvorano DC-16 v Dolenji vasi 28. marca poleg mamic do 
zadnjega kotička napolnili številni obiskovalci, da še nikoli tako.

V dvorani pri Svetem Gregorju  
priredili praznovanje pomladi

Na Podružnični šoli Sveti Gregor, ki sodi k 
OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, a je v občini 
Ribnica, smo 26. marca pripravili že tradi-
cionalno praznovanje pomladi, prireditev 
ob materinskem dnevu.  V več kot uro 
trajajočem programu, ki so ga začeli gostje 
Mešanega pevskega zbora Sveti Gregor 
z zborovodjem Tonetom Kersničem in 
zaključili legendarni Tamburaši iz Sodražice, 
so se predstavili učenci s področja Slemen 
kot gledališčniki, glasbeniki, folklorniki, 
pevci in likovniki. Program sta povezovala 
petošolca Mark in Nejc in po besedah 
številnih obiskovalcev, ki so napolnili dvora-
no pri Svetem Gregorju, je bil izjemno pes-
ter, igriv, zanimiv in kvaliteten. Ustvarjalni 
krožek se je predstavil z gledališko miniaturo 
Iščem kotiček (mentorica Ana Porenta), s 
katero so poprej že nastopili na srečanju 
otroških gledaliških skupin JSKD v Dolenji 
vasi ter na festivalu otroških gledaliških sku-
pin Najdihojca v Velikih Laščah. Oba pevska 
zbora – Prepevalnica in Otroški pevski zbor 
podružnične šole pod vodstvom Teje Tegelj 
sta izvedla zanimiv program s petjem in 
gibanjem. 

Folklorno gledališki krožek, ki ga vodijo 
Zdenka Kljun, Zalka Gorše in Ana Porenta, 
se je predstavil s spletom folklornih plesov 
in predstavo Potujemo v Slemena, s sled-
njo so že navdušili publiko ob praznovanju 
kulturnega praznika v Sodražici. O tem, 
kaj se zgodi, če poješ, čeprav morda ne 
bi smel, je spregovorila kratka gledališka 
predstava šestošolk Anje, Nine in Damjane, 
ki samoiniciativno gojijo tradicijo gledališča 

tudi po končanem obiskovanju podružnice. 
Glasbeno so prireditev popestrili Patricija, 
Klara, Anja in Mark, za petje in spremljavo na 
harmoniki  pa sta izjemen aplavz poželi ses-
tri Neja in Lenča.  Oder so barvno polepšali  
pri likovnem krožku z mentoricama Zdenko 
Kljun in Renato Tegelj, s pomočjo Anice 
Levstek in Andreja Muleja pa je bilo v 
dvorani toplo in dovolj glasno. Seveda pa 
ne moremo mimo tega, da ne bi izrazili 
zahvale in navdušenja nad vsemi dobrotami, 
ki so jih spekle mame in stare mame in s 
katerimi smo se po zaključku programa  
ob živahnem klepetu posladkali. Prireditve  
se je udeležila tudi ga. Majda Kovačič 
Cimperman, ravnateljica sodraške šole, ter 

ribniški podžupan g. Vinko  
Levstek. Tretje praznovanje 
pomladi je prineslo v naš 
kraj vznesen val ustvarjanja, 
povezovanja in sodelovanja. 
Vsi prisotni smo uživali. 

V imenu kolektiva POŠ 
Sveti Gregor zabeležila Ana 
Porenta
foto Gregor Grešak 

POTUJMO V SLEMENA, JE IME NOVE PREDSTAVE

na kontrabasu so dvorano razvneli z živahnimi 
latinoritmi. Cerkveni mešani pevski zbor je 
presenetil z lepima točkama, za skladbo 
Ne čakaj na maj pa je priredbo napisal kar 
domačin, glasbenik Igor Oražem, sicer tudi 
predsednik KUD-a. Igor se je predstavil tudi 
v solo točki, prav tako pa tudi Petra Stopar, 
ki, lahko rečemo, že tradicionalno navdušita 
zbrano občinstvo. Dramska skupina KUD-a 
je uprizorila Šolo za dobro mamo, v kateri 

so člani razmišljali ne samo o ženskah 
in mamah, temveč tudi o življenju v dvoje 
nasploh. In za konec je ansambel Zdomarji 
predstavil lastni skladbi, ki sta lepo zaobjeli 
večer in besedo sreča v enem.

Zdenka Mihelič, foto Eva Henigman

Organizacija prireditve je bila zaupana Ajdi 
Henigman in Nuši Černe, ki sta s pestrostjo 
točk poskrbeli za večer, ki je navdušil tako 
mamice kot vse ostale. Med glasbenimi in 
dramskimi točkami so četrtošolke recitirale 
pesmi slovenskih avtorjev, med njimi Toneta 
Pavčka, Nika Grafenauerja in Tatjane Pregl 
Kobe. Že čisto na začetku pa so razveselili 
najmlajši, torej člani zborčka OŠ Dolenja 
vas, ki so se predstavili s tremi pesmimi. 
Otroška folklorna skupina Lončki je v odrski 

postavitvi Izidor ni več pastir 
izvirno predstavila vseh deset 
kitic te znane ljudske pesmi, 
Moški pevski zbor Lončar 
,pod vodstvom Franca Trdana, 
ki je sledil, pa je presenetil z 
več gosti. Medse so povabili 
instrumentalni trio harmonike, 
bas kitare in kitare, pri pesmi 
Slovenija, od kod lepote tvoje 
pa še pevke Župnijskega 

pevskega zbora in s tako 
prijetnim nastopom poka-
zali, kako lepo je, ko se 
skupine in znanje pove-
zujejo. Predstavili so se 
tudi osnovnošolci z dra-
matizacijo Sneguljčice, Cerkveni otroški 
pevski zbor pa s pesmima Mama, hvala 
ti in  Za otroke. Za letošnjo novost in 
premierni nastop nasploh je poskrbela 
zasedba Tabula rasa v sestavi samih 
odličnih glasbenikov. Slavica Marinkovič 
na harmoniki, Simon Korošec na kitari, 
Martin Oražem na cajonu in Igor Oražem 

Otroški zborček

Ansambel Zdomarji je zaklučil prireditev
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SKOZI GLEDALIŠČE 
DO PETJA IN PLESA
Ljubiteljska kultura treh občin zbrana na enem odru

Mesec marec je od ljubiteljskih skupin, ki delujejo na področju Ribnice, 
Sodražice in Loškega Potoka, zahteval veliko sodelovanja in polne 
angažiranosti. Najprej so se na dolenjevaškem odru predstavile otroške 
gledališke in lutkovne skupine, ki so uspele v letu dni ustvariti nove 
predstave in so se tako 4. marca srečale na območnem srečanju, ki je 
povezalo ribniško skupino Na krilih domišljije, potoški gledališki klub ter 
ustvarjalni krožek s Sv. Gregorja. Tri osnovne šole, tri skupine, ki so nas-
topale pod okriljem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Namen teh 
vsakoletnih srečanj je, da otroci nastopajo v javnosti, ogledujejo sovrstnike 
pri igri in se ob tem učijo ter spoznavajo zakonitosti nastopanja na odru. 
Strokovni spremljevalec oceni njihovo delo in jih ponavadi spodbuja k čim 
večjemu številu vaj, še posebej na odru. Ravno te možnosti mladi igralci nimajo, 
saj so vsi po vrsti zelo zasedeni, ker otroci opravljajo še niz drugih interesnih 
dejavnosti, pa tudi dvorane so oddane v uporabo mnogim drugim skupinam in 
je težko pogosteje stopiti na oder. V mentoricah, ki so kot učiteljice pogosto 
kar primorane v vlogo gledališčnic, se zato budi želja po strokovni pomoči 
– strokovnjaki jim lahko pomagajo z nasveti, katero igro izbrati in kako postaviti 
predstavo po gledaliških zakonitostih, v Ribnici pa se načrtuje tudi gledališka 
šola, ki bi trajala celo sezono in otroke ter odrasle učila gledališkega izražanja. 
Otroški in mladinski pevski zbori so se 18. marca srečali v potoški osnovni šoli 
– bilo jih je preko 200. Prišli so iz sodraške, potoške, ribniške in dolenjevaške 
šole, posebej pa so se odlikovali po profesionalnem obnašanju tudi pod 
odrom, saj je zelo pomembno, da otroci pozorno spremljajo nastopajoče in jih 
ne motijo s hrupom. Po kakovosti so presenetili solisti ribniškega mladinskega 
zbora, mentorica Nataša Arko pa je kmalu po reviji ustanovila celo otroški 
komorni zbor, ki bo dobrodošla novost. Ribnica je tako v zelo kratkem času 
dobila dve otroški komorni zasedbi – zborček ima po novem tudi Glasbena 
šola Ribnica. 

27. marca je sledila še revija odraslih zborov in malih vokalnih skupin, ki je na 
odru sodraške osnovne šole zbrala šest nastopajočih skupin - vsaka je morala 
odpeti ljudsko, umetno in pesem po lastni izbiri. Na regijsko srečanje se je 
uspelo umestiti ribniškemu župnijskemu zboru in nonetu Vitra, strokovni sprem-
ljevalec Gregor Klančič pa je bil presenečen nad zavidljivim nivojem zborov na 
območni reviji. Zbori Zahodne Dolenjske se bodo 5. junija že 33-tič srečali v 
Dolenji vasi, kamor ste vsi ljubitelji zborovskega petja zelo lepo vabljeni, saj se 
bo pelo pesmi, ki jih zbori najraje pojejo in jih tudi sami radi poslušate.
Mesec marec se je končal z udeležbo slemenske otroške folk-
lorne skupine in dolenjevaških Lončkov na reviji v Novi vasi, saj 
ribniška izpostava JSKD premore le dve skupini, kar ne zadošča 
za izvedbo samostojne revije. Take težave imajo tudi drugod 
po Sloveniji, zato se srečanja selijo iz kraja v kraj, za otroke pa 
je nujno, da pri plesu (in tudi v vseh drugih dejavnostih) opa-
zujejo druge nastopajoče in ugotavljajo, kje so dobri in kje bi 
lahko svoj plesni korak še izboljšali. Obe skupini sta med 10 
možnimi točkami za različna ocenjevalna področja, od kostumov 
do postavitve, plesa… prejeli med 8 in 9 točk, kar ju uvršča med 
kakovostne skupine.
Ples, ki bi temeljil na sodobnem izražanju, pa je področje, ki ga bo 
Ribnica šele morala razviti, in morda bomo že prihodnje leto tudi 
pri nas gledali plesne miniature, ki so za gledalce sila privlačne. 
Je že res, da za marsikatero kulturno dejavnost trenutno na celem 
območju izpostave nimamo posebej primernih prostorov, toda 
med ustvarjalci, šolami, vsemi tremi občinami in drugimi insti-
tucijami obstaja velika pripravljenost za sodelovanje in napredek 
– to je pa osnovni pogoj, da bo naša ljubiteljska kultura rasla in 
se bogatila.

Alenka Pahulje, 
koordinatorica JSKD Ribnica
foto Borut Šenk

Na dolenjevaškem odru so se predstavili mladi Slemenci 
z avtorskim delom Ane Porenta ‘Iščem kotiček’, gledališki 
klub iz Loškega Potoka je zaigral komedijo Vzorni soprog, 
ribniška lutkovna skupina Na krilih domišljije pa se je preo-
brazila v Zelenega fantka (na fotografiji).

Na območni pevski reviji so se zbrali tako pevski zbori kot male 
vokalne skupine: Anamanka, Župnijski pevski zbor Ribnica, Fantje 
od fare iz Sodražice, Mešani pevski zbor KUD Sv. Gregor, Nonet 
Vitra in Komorni zbor ‘P. Stanislav Škrabec’. S svojim obiskom so 
nas počastili kar trije župani: sodraški Blaž Milavec, ribniški Jože 
Levstek in bloški Jože Doles. na fotografiji smo tokrat zabeležili 
zborovodje: simon korošec, alojz osvald, tone kersnič, bernarda 
kogovšek, ana bojc

Otroški in mladinski zbori so se tradicionalno srečali 
v potoški osnovni šoli: otroški pevski zbori so prišli iz  
POŠ Dolenja vas, OŠ. DR. Franceta Prešerna, Ribnica, 
OŠ Dr. Antona Debeljaka, Loški Potok, in OŠ. Dr. Ivana 
Prijatelja, Sodražica. Ribnica in Loški Potok pa sta 
na oder pripeljala predstaviti tudi mladinska zbora 
(na fotografiji je mladinski zbor OŠ dr. Fr. Prešerna, 
Ribnica).



POSLANČEVA ZAPISNICA: Izsiljevanja znotraj vlade in koalicije
                                Kako globoko bomo še zdrsnili?

           Piše: poslanec SDS Jože Tanko
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Pahorjeva vlada je v dobrem letu pokazala, 
da so bila pričakovanja, da je sposobna vodi-
ti državo bolje, prazna. Prav nič ji ne gre od 
rok in rezultati so zaskrbljujoči. Izgubili smo 
dinamiko prejšnjega mandata, ko smo po 
gospodarski rasti za več kot 3 % presegali 
povprečje EU. Zaradi tega se je izrazito 
zmanjšala brezposelnost ter sta se bistveno 
povečali socialna varnost in ekonomska 
neodvisnost državljanov.
Ta mandat lahko označimo kot 
mandat razočaranj. Ni ukrepov, 
ki bi dvignili konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva, ni 
nobenih pomembnih razvojnih 
in poslovnih olajšav ter spros-
titev, zaradi česar je izginilo več 
kot 100.000 delovnih mest, 
povečuje se plačilna nedisci-
plina, manjše družbe so celo 
prisiljene najemati kredite, 
da lahko opravljajo posle 
pri velikih, kot je to v primeru izgradnje 
poslovno športnega kompleksa Stožice ... 
Pričakujemo lahko nadaljevanje stečajev in 
polnjenje vrst, čakajočih na delo. 
Kako vendar lahko pričakujemo uspešno 
delo Pahorjeve ekipe, če nas dan za dnem 
ministri in predsedniki koalicijskih strank 
bombardirajo z novicami o izsiljevanjih, ulti-
matih, prepirih, vpletenosti v vse mogoče 
afere, zahtevah po posebnih obravnavah in 
njihovih kadrovskih zahtevah ... Še posebno 
velike zahteve imata manjši vladni stranki 
Zares in LDS, ki sta največjo vladno stranko 
in njenega predsednika vzeli za talca. “Ali 
bo tako, kot zahtevamo ali pa izstopimo iz 
vlade. Rok za odgovor predsednika vlade 
je do ponedeljka, sicer odkorakamo.” Tako 
nekako se da povzeti njihove zahteve, s 
katerimi ščitijo svojo vpletenost v preštevilne 
afere, katerim so skupni korupcija, klienteli-
zem, privilegiji ... 

 V takih razmerah je iluzorno pričakovati, da 
bi se vlada in koalicija sploh lahko ukvarjali s 
čim drugim kot sami s sabo. Saj sploh nimata 
časa za pripravo ukrepov, dobrih zakonov in 
primernih rešitev, zato država izgublja ugled 
in primerjalne prednosti, ki smo jih prigarali 
pred tem. Ta čas je pomembno le, katere 
svoje klientelistične zahteve bosta realizirali 
in katere kadre bosta pridobili Zares in LDS. 

Žrtve niso važne. 
Da bi zakrili svojo neučinkovitost, 
so več ali manj predlagali le 
tiste ukrepe, ki delijo sloven-
sko javnost – izbrisane, pravico 
do posvojitve otrok istospol-
nim skupnostim, arbitražni 
sporazum, odvetniške tarife, 
sodniške plače, ... Na dnevne 
rede sej državnega zbora vlada 
predlaga marginalne teme – 
razna poročila in zakone, ki 
nimajo prav nobene zveze s 

tako opevano izhodno strategijo. Nič od 
nič.
Žal se tak intrigantski pristop seli tudi na 
lokalna okolja. Za tiste, ki nimajo idej in volje 
za (za)resno delo, ni pomembno, kaj v nji-
hovih trditvah drži in kaj ne, noben problem 
niso klevetanja ali skrivanja svojih političnih 
preferenc za raznimi na hitro ustanovljen-
imi pobudami itd. Važno je, da na tak ali 
drugačen način opackajo tiste, ki so ovira na 
njihovi poti. Če jim slučajno s takimi manevri 
uspe, pa po navadi ne zmorejo ničesar 
storiti za naše skupno dobro. Najboljši vzor 
za take intrige imajo v pred volitvami lan-
sirani aferi Patria, ki je prinesla volilni uspeh 
Pahorju, Golobiču in Kresalovi. Rezultat nji-
hovega uspeha pa je vsakodnevno mučenje 
državljanov in iskanje notranjih sovražnikov. 
Slabega vtisa se ne da več popraviti ne s 
preštevilnimi fototermini niti ne s posvojit-
vami raznih akcij.

Vabimo vas, da se 
5. maja 2010 ob 19. uri 
v Glasbeni šoli udeležite 

javne tribune 

Družinski zakonik 
in druge aktualne zadeve, 

na kateri bodo sodelovali 
poslanca Jože Tanko in Alenka 

Jeraj ter gospa Marjeta Cotman, 
nekdanja ministrica za delo, 
družino in socialne zadeve.

OO SDS Ribnica

OO SDS Ribnica vas vabi na 
srečanje s predsednikom 

Strokovnega sveta SDS za 
področje pravosodja dr. Lovro 

Šturmom, ki bo v petek, 14. 5. ob 
19. uri, v dvorani Glasbene šole v 

Ribnici.
Tema pogovora bo 

Arbitražni sporazum med 
Republiko Slovenijo in 

Republiko Hrvaško, 

dotaknili pa se bomo tudi drugih 
aktualnih vprašanj s področja 

pravosodja.

V RUBRIKI 
‘V POLITIČNIH KROGIH’ 
ČLANKI NE ODRAŽAJO 
MNENJA POSAMEZNIH 
POLITIČNIH STRANK, 

TEMVEČ GRE ZA 
KOMENTARJE AVTORJEV.

V Ribnici ustanovljena Civilna iniciativa glas ljudstva 
(CIGL)

V mesecu marcu 2010 je bilo 
ustanovljeno društvo Civilna 
iniciativa glas ljudstva – CIGL. 
Razlogi za nastanek društva 
CIGL so bili predvsem v širšem 
in ožjem dogajanju v javnem 
delovanju občin kot države, še 
zlasti pa dogajanje okrog zapir-
anja Struške ulice.
Društvo je organizirano z 
namenom in ciljem zagotavljanja 

programov in projektov enako-
pravnega, enakovrednega in pred-
vsem pravičnega življenjskega 
okolja za vsakega posameznika 
s področij javnih politik, pro-
gramov in projektov. 
Društvo si bo prizadevalo za 
varovanje občečloveških etičnih 
načel in moralnih vrednot, vse v 
skupno dobro ljudi s poslanstvom 
za mir in blagostanje. 

Društvo CIGL je s statutom zago-
tovilo osnove za svoje delovanje. 
Registrirano je bilo 8. 3. 2010, s 
sedežem na Opekarski cesti 45, 
1310 Ribnica, GSM: 031 574 533, 
dosegljivo je vsak ponedeljek med 
18. in 20. uro, s spletno stranjo 
www.cigl.si. 

Gregor Virant, 
predstavnik CIGL za stike z javnostjo
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Vsekakor so se na naše nebo prikradli temni 
oblaki, ki nam povzročajo težave. V nekaterih 
primerih je to seveda povsem dobesedno, 
kot na primer oblak vulkanskega pepela iz 
Islandije, ki je zaprl naš zračni prostor. Povsem 
drugih razsežnosti pa so temni oblaki gos-
podarske krize, ki so prekrili Slovenijo. Tudi v 
naših lokalnih konceptih si vodilni posamezniki 
sami izmislijo oblake z majhnimi trdimi delci, ki 
lahko »poškodujejo njihov sistem«. Največkrat 
smo ti prašni oblaki posamezniki ali politične 
stranke, ki opažamo nepravilnosti, imamo ideje 
in vizijo razvoja Ribnice. Kljub temu, da smo v 
tej »ribniški atmosferi« nezaželeni, se vprašam 
o objektivnosti razmišljanja vodilnih, kajti ne 
želim biti nekdo, ki bi z željo izpolnjevanja svo-
jih idej škodil celoti.
Kot zanimivost bom navedel nekaj objek-
tivnih dejstev, bralci boste ocenili sami. V 
začetku aprila 2010 je župan občine Ig Janez 
Cimperman sklical že tretji krizni sestanek 
županov od Škofljice do Kostela v zvezi s 
reševanjem 3a razvojne osi. Očitno je omenje-
na cestna povezava za Ribnico nepomembna, 
prav tako tudi pospešeno iskanje rešitve za 
obvoznico Škofljica, saj se sestanka naš župan 
ni udeležil. Resnično ne vem, kaj je pomenil 
potem sklep ribniškega občinskega sveta, ki 
ga je imenoval za koordinatorja v zvezi s to 

problematiko.
Občina Ribnica 
je bila neuspešna 
kar pri dveh pri-
javah na razpis 
za sofinanciranje. 
Pri prvem razpisu 
gre za projekt 
ureditve kom-
pleksa Gradu, 
pri drugem pa 
za  dograditev 
enega objekta pri 

Rokodelskemucentru. Kljub javnim zatrditvam 
župana, da je bila razpisna dokumentacija 
odlično pripravljena, se lahko vseeno javno 
vprašam, zakaj smo bili potem neuspešni.
V eni izmed zmagovitih predvolilnih brošur 
smo lahko prebrali: »Vsega tega nam nihče 
ne bo dal, če si sami ne bomo priborili.« 
Moram reči, da se popolnoma strinjam, zato 
kot občan tudi v primeru centra IDEAL odkrito 
pričakujem nekaj več bojevitosti. 
Zgodbe se nadaljujejo in problemi se vrstijo 
okoli Rokodelskega centra, o ideji o zaprtju 
ceste skozi Inles, stanju ribniške komunale, 
turistični ponudbi Ribnice, o možnosti odpiran-
ja novih delovnih mest za Ribničane, smotrnos-

KAKO RIBNICO NAREDITI 
PRIJAZNEJŠO ZA BIVANJE?

ti občinske javne porabe itd. Nič od tega niti 
ne bi omenjal, če bi bili pristojni pripravljeni 
prisluhniti tudi kakšni zunanji ideji, predvsem 
pa sprejeti tudi kakšno idejo o tem, kako lahko 
Ribnico v prihodnje naredimo  razvitejšo in 
prijaznejšo za bivanje. Ponovno poudarjam, 

da je bistvo politike 
sprejemanje kompro-
misov, česar pa, kot 
kaže, trenutna vodil-
na politična opcija ni 
pripravljena.
Naj namenim nekaj 
besed še delovanju 
Občinskega odbora 
SLS Ribnica. V 
ribniški SLS smo 
se odločili, da tudi 
letos ponovimo našo, 
sedaj že tradicionalno 
akcijo deljenja cvetja 

za materinski dan. Tako smo 25. marca pred 
Sparom in pred Miklovo hišo skupaj razdelili 
300 nageljnov in tako ribniškim materam izka-
zali majhno pozornost. Člani OO SLS Ribnica 
smo sodelovali tudi pri vseslovenski čistilni 
akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, ki je 
po našem mnenju uspela odlično, ter menimo, 
da bi bilo lahko tovrstnih čistilnih akcij v prihod-
nje še več, saj smo zelo razočarani nad slabo 
okoljsko osveščenostjo nekaterih prebivalcev.

Predsednik OO SLS Ribnica Luka Ilc
foto Milan Glavonjić

Izredna seja Občinskega sveta 
Občine Ribnica

Na dnevnem redu 8 . izredne seje ribniškega 
občinskega sveta 13. aprila je bila predvidena 
samo ena točka, in sicer Odlok o podrobnem 
občinskem prostorskem načrtu za nov, severni 
del centra Ribnice. Predlog ureditve pros-
tora je pripravilo podjetje Area Line d.o.o. iz 
Cerknice ob sodelovanju občine, predvsem 
krajinske arhitektke Lee Divjak Radivojevič. 
Prostor, ki je po novem urejen, je območje 
med sedanjo stavbo vrtca in železniško progo 
in pa med Krošnjarsko ter Majnikovo ulico, kjer 
je predvidena gradnja novega vrtca. Občinski 
podrobni prostorski načrt je potrebno spre-
jeti, ker je pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Občina računa pri izgradnji vrtca 
na dobršen del državnih sredstev, pogoj za 
črpanje sredstev pa je pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, zato tudi izredna seja. Po krajši raz-
pravi je bil prostorski načrt sprejet, predvideva 
pa ureditev prostora novega vrtca, za katero 
so upoštevali izbrani predlog s strokovnega 
natečaja. Na prostoru severno od vrtca je 
predviden prostor še za eno stavbo, kateri je 
določen namen za družbeno, upravno, zdravst-
ven, socialno in podobne funkcije, torej ne za 
poslovne objekte. Med zdajšnjim vrtcem in 
na novo urejenim področjem pa bo speljana 

še cesta, ki bo nadaljevanje sedanjega dovo-
za k vrtcu, povezovala pa bo Majnikovo in 
Krošnjarsko ulico. 
Tak »ad hoc« postopek je  sprožil kar nekaj 
vprašanj, in sicer o racionalnosti urejanja pro-
stora ter kaj se bo zgodilo s prostorom sedan-
jega vrtca. Župan je v odgovoru pojasnil, da je 
po oceni stanja vrtca, ki so jo izdelali v pretekl-
em letu za daljšo uporabo primeren novejši 
del vrtca. Temu bodo letos zamenjali kritino 
in strešna okna, ki so po dobrih dvajsetih letih 
že precej dotrajana. Ta prostor naj bi sčasoma 
namenili uporabi Varstveno delovnega centra, 
ki sedaj domuje v najetih prostorih. Stari del 
vrtca je predviden za rušenje, vendar pa tam 
ne bo zrasla negovalna bolnišnica, ki se je 
omenjala pred časom. Predlog negovalne 
bolnišnice je dober, prinesel bi precej delovnih 
mest, a vendar ne bo izveden. Drugi del tega 
predloga je tako predlog hemodializnega cen-
tra, ki bi bil del negovalne bolnišnice. Ribniško 
področje ima približno 30 hemodializnih bol-
nikov, pri takšnem številu pa je delovanje 
centra smiselno. Ta pa bo najbrž v prostorih 
Zdravstvenega doma.  Prostor starega vrtca, 
ki naj bi ga porušili, pa še potrebuje primerno 
usmeritev. 

Druga točka dnevnega reda, ki so jo na 
županov predlog dodali naknadno, pa je bil 
sklep o prerazporeditvi denarnih sredstev po 
sprejetju proračuna Občine Ribnica. Gre za 
5.000 EUR, ki jih s sklepom prerazporejajo 
iz postavke Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
športnih objektov. Prerazporedi se na post-
avko Šport v društvih (po razpisu). Ta spre-
memba pomeni, da je v razpisu za šport, ki 
je že zaključen in pomeni deloma finančno 
in deloma prostorsko podporo (ure v ŠCR), 
dodatnih 5.000 EUR. Sprejeli so predlog, da 
se na razpis lahko prijavijo samo društva in 
klubi, ki se niso prijavili na predhodni razpis. 
Tudi ta predlog je bil izglasovan brez posebnih 
pripomb. 
Predstavnikom športnih društev in ostalim 
upravičencem iz prvega razpisa pa so se 
pojavili pomisleki. V prvem sklopu je bilo na 
voljo 30.000 EUR, ki so se razdelili med vse 
kandidate, ki so izpolnjevali pogoje in naj bi 
tako dobili celo več sredstev, 5.000 EUR pa 
bo namenjenih dvema kandidatoma, ki sta v 
prvem razpisnem roku zamudila rok za prijavo. 
Sicer je to legalna pravica občinskega sveta, 
da postavi omejitve na tak način, vendar je 
tukaj v igri vprašanje enakopravne obravnave 
vseh društev in klubov, trdijo nekateri. Dejstvo 
je, da gre za precej uspešni društvi, ki pripo-
moreta k prepoznavnosti Ribnice, vendar je 
tak postopek za vsa društva nov. 

Primož Tanko
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krajevne skupnosti ali pa tam nimamo pravih 
predstavnikov. Ker se bliža čas volitev, naj bo 
to pisanje v razmislek vsem Lepovčanom in 
tistim prebivalcem Ribnice, ki imajo podobne 
probleme in se mogoče prepoznajo skozi ta 
članek, da si bomo izvolili prave predstavnike 
skupnosti, ki nas bodo znali zastopati v 
organih lokalne skupnosti in bodo tesneje 
povezani s samim centrom Ribnice.

Matej Zobec, Lepovče

KOMU JE NAMENJENO 
DALJINSKO OGREVANJE NA 
LESNO BIOMASO V RIBNICI?

Konec decembra minulega leta je Občina 
Ribnica podelila koncesijo za opravljanje 
dejavnosti daljinskega ogrevanja v Ribnici. 
Koncesionar je, kakor se je tudi pričakovalo, 
postal Petrol d.d., Ljubljana, kateremu se 
je kot partner v projektu pridružila firma 
EKOEN d.o.o., Luče, kot hčerinska družba 
bolj znane Biomase d.o.o., Luče.
Koncesionar je kot sistemski operater, po 
koncesijski pogodbi in v skladu s predpisi, 
dolžan obvestiti potencialne uporabnike 
toplote iz sistema daljinskega ogrevanja o 
možnosti in pogojih priključitve na distribu-
cijsko omrežje. Dva največja potencialna 
uporabnika toplote sta blokovski naselji 
Knafljev in Prijateljev trg s skupno ogre-
valno površino ca. 25.000 m2. Stanovalci 
omenjenih sosesk se trenutno ogrevajo iz 
lastnih kotlovnic, energent pa je kurilno olje 
(ELKO).
V začetku meseca februarja so predstavniki 
Petrola dali pobudo za sestanek s pred-
stavniki stanovalcev iz omenjenih naselij, 
da bi predstavili projekt. Na tem in na 
naslednjih sestankih, ki so bili v dobrem 
mesecu in pol štirje, so predstavniki Petrola 
poskušali, včasih tudi na aroganten način, 
vsiliti ceno toplote in pogoje za dobavo le-te. 
Petrol ponuja ceno 11,11 EUR/m2-letno, 
kar je nominalno 20 % ceneje od cene, 
ki jo sedaj plačujemo, ni pa realno. Blago 
rečeno, ponujena cena je oderuška in nima 
nobene realne podlage ter ne zdrži nobene 
strokovne presoje. Namen take cene je 
še povečati že tako velik dobiček nosilcev 
projekta.
Dobiček ni sporen, sporno pa je to, da se ust-
varja z oderuškimi cenami, vsiljenimi z mono-
polom, pridobljenim na podlagi podeljene 
koncesije. Tu je potrebno pojasniti, da se 
iniciativni odbor na Knafljevem trgu že dve 
leti zaradi racionalizacije ogrevanja ukvarja 
s problemom obnove lastne kotlovnice. V 
tem smislu smo seznanjeni z vsemi možnimi 
finančnimi rešitvami na področju daljinskega 

POZABLJENA SOSESKA V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI RIBNICA

Ker se soseska Lepovče zadnje čase 
omenja samo v zvezi z odlokom župana o 
spremembi namembnosti ceste skozi Inles, 
imam kot stanovalec Lepovč tudi druge 
poglede na trenutno situacijo v naši sos-
eski. Razen ob tej aktualni temi, Lepovče 
niso bile nikoli prej omenjene v nobenem 
razvojnem programu Občine Ribnica. To se 
spet pojavlja pri razvojnih programih, ki so 
na novo predvideni za realizacijo v letih od 
2010 do 2013.
V Lepovčah, ki so bile takrat »ulica«, je bil 
v 70-ih letih položen asfalt, seveda z izdat-
nim prispevkom vsake posamezne hiše. 
Soseska se je od takrat intenzivno širila, 
tako da ima sedaj 50 hiš s približno 170 pre-
bivalci. V vseh teh letih, ko so novi graditelji 
plačevali komunalni prispevek, ni občina, 
razen 300 m asfaltne poti na koncu Lepovč, 
za našo sosesko naredila praktično nič. 
V času intenzivne gradnje v 80-ih letih so 
krajani sami kopali vodovodne in električne 
trase in sami postavljali električne omarice. 
Asfaltno cestišče vsa ta leta ni bilo nikoli 
vzdrževano ali obnovljeno, po širini pa je 
primerno zgolj za enosmerni promet, nima-
mo javne razsvetljave in kanalizacije, čeprav 
se naselje sedaj razprostira od železniške 
proge do Male gore. Da ne govorimo o 
vaškem jedru in igrišču, ki ga ima vsaka malo 
bolj »všečna« vas. Obdani smo z industrijs-
kimi obrati in železniško progo, sedaj pa se 
načrtuje še Severna servisna cesta, ki razen 
intenzivnega prometa in hrupa Lepovčanom 
ne bo prinesla nič, oziroma samo še en 
problem. To je težji izvoz s ceste pri Inlesu 
in prehod čez progo, če bo ta varovan z 
zapornicami. Krajevna skupnost Ribnica od 
občine prejema denarna sredstva, ki so ver-
jetno porabljena v ožjem središču krajevne 
skupnosti, mi pa smo tako zapostavljeni. 
V prej omenjenih razvojnih projektih ima 
krajevna skupnost Ribnica, glede na njeno 
velikost, predvidena zelo majhna denarna 
sredstva za cestno in komunalno infrastruk-
turo. V istih projektih pa se druge krajevne 
skupnosti pojavljajo v več projektih z znat-
nimi denarnimi sredstvi. 
Vzpostavitev ustrezne komunalne infrastruk-
ture v naselju pomeni nadaljnji razvoj nas-
elja in nove gradnje, privlačne za mlade 
družine, ki se ob trenutnem stanju v večini 
primerov raje odločajo za druge lokacije 
ali celo druge kraje. Ne zahtevamo novega 
igrišča ali kakšne luksuzne dobrine, ampak 
si želimo samo infrastrukturo, kot jo ima 
vsako normalno urbano naselje.
Za nastali položaj oziroma zapostavljenost 
smo verjetno delno krivi sami s svojo neak-
tivnostjo v občinskih organih in organih 

ogrevanja. Trenutno se ogrevamo iz kot-
lovnice, stare 35 let, tehnološko zastarele, z 
izgubami zaradi predimenzioniranih kotlov in 
dotrajanih toplovodov.
Zaradi teh vzrokov, po oceni energetikov, 
trenutno plačujemo ca. 25 % dražje ogre-
vanje, kot če bi bili kotlovnica in toplovodi v 
normalnem tehničnem stanju. Strokovnjaki 
iz Biomase, ki so sedaj partnerji Petrola v 
projektu, so pred dvema letoma ocenili, da 
zaradi zastarelosti sistema porabimo 30 % 
več kurilnega olja. Zaradi tega mirne vesti 
lahko rečemo, da je ponudba Petrola po 20 
% cenejšem ogrevanju cinična. Češ, sedaj 
ogrevanje preplačujete 25 %, naprej pa ga 
boste preplačevali samo 5 %. Kje je tukaj 
cenovna ugodnost zaradi cenejšega ener-
genta (biomasa), sodobnejše tehnologije 
ter zanemarljivo majhne izgube, kar so vse 
prednosti novega sistema?
Vso korist Petrol lasti sebi, stanovalci blokov 
pa naj plačujejo nerealno ceno ogrevanja. 
Ne nazadnje nekaj koristi od subvencij (30 
% nepovratnih sredstev), ki bi jih dobil inves-
titor, naj bi imeli tudi porabniki, na primer z 
nižjo ceno ogrevanja.
Sistem daljinskega ogrevanja ponuja 
drugačno strukturo cene ogrevanja od 
dosedanje in se deli na dva dela. To je fiksni 
del – iz katerega se krijejo stroški investicije 
(v našem primeru tudi koncesnina) in se 
plačuje skozi celo leto; ter variabilni del – to 
so stroški energenta in obratovanja sistema, 
ki se plačujejo samo v ogrevalnem obdobju. 
Porabniki naj bi imeli možnost z ekonomično 
porabo toplote zmanjšati porabo goriva in s 
tem direktno vplivati na individualne stroške 
ogrevanja. Racionalen odnos porabnikov 
toplote se pozitivno odraža na okoljevarstvo 
zaradi zmanjšanega negativnega vpliva in 
drugih škodljivih toplotnih emisij na ozračje. 
Zaradi tega je investitor takega načina ogre-
vanja upravičen do nepovratnih sredstev. Da 
bi bil porabnik stimuliran za ekonomično in 
okoljevarno delovanje, je variabilni del cene 
ogrevanja zastavljen tako, da le-tega spod-
budi k varčevanju. 
Pri vseh sistemih daljinskega ogrevanja v 
Sloveniji je variabilni del cene ogrevanja v 
celotni strukturi večji, in s tem ponuja zgoraj 
navedeno možnost varčevanja. Po navadi 
je to razmerje med fiksnim in variabilnim 
delom cene odvisno od modrosti investitorja 
in želje po hitrosti povračila investicije. Po 
navadi je to 70:30 v korist variabilnega dela. 
To pomeni, da porabnik v času ogrevanja 
plača 100 % cene, v poletnih mesecih pa 30 
% cene. Petrol pa predlaga strukturo cene 
60:40 v korist fiksnega dela, kar je izraz želje 
po neupravičenem zaslužku in je skrajno 
nestimulativno za varčevanje s toploto s 
strani porabnika.
Tudi poslovni in stanovanjski odjem toplote 
je bil pričakovan v ponudbi Petrola. Tak 
sistem je v uporabi pri vseh operaterjih 

daljinskega ogrevanja kot tudi pri dobavi dru-
gih vrst energije. O takem načinu obračuna 
toplote Petrol noče niti slišati. Kot posebna 
cvetka v postopku dezinformacij, ki jih o ceni 
toplote širi Petrol, je angažiranje, upravičeno 
temu lahko rečemo, lobista gospoda Marna, 
ki je uslužbenec Petrola. 
Gospodu smo omogočili, da pred legitim-
nimi predstavniki stanovalcev predstavi pro-
jekt in ceno toplote. Ko na vprašanje, zakaj 
je cena neupravičeno visoko zastavljena, 
ni znal podati prepričljivega odgovora, je 
pogovor na to temo končal z besedami, da 
je ceno toplote določila Občina Ribnica, ter 
da Petrol nima več vpliva. Ogrevanje po tej 
ceni pa nam ponujajo po sistemu »vzemi ali 
pusti«, če pa nam ni kaj prav, lahko gremo, 
kamor hočemo. Če bi gospod Marn imel 
vsaj malo poslovne etike (osebna nas niti 
ne zanima), bi moral vedeti, da je na naš 
sestanek v naših prostorih bil povabljen kot 
gost in predstavnik Petrola, kar narekuje 
določeno obnašanje in besednjak. Če bi 
kdo moral kam iti, to gotovo niso stanovalci 
Knafljevega trga, za katere gospod Marn 
pravi, da jih bo lahko zmanipuliral, ker jih itak 
tri četrtine sploh ne ve, za kaj gre pri daljin-
skem ogrevanju. 
Stanovalce blokovskih naselij posebej 
preseneča pasivna vloga Občine pri zavze-
manju za njihove interese. Občina je kot 
koncendent imela in še ima v rokah škarje 
in platno pri določanju cene ogrevanja. Ali 
je mogoče, da so občinski možje pri tem 
projektu imeli pred očmi samo višino konc-
esnine, ki jo bodo dobivali, ne pa, kdo in pod 
katerimi pogoji bo polnil vrečo, iz katere se 
bo koncesnina izplačevala. Vse kaže, da so 
problemi (blokarjev) tudi tokrat – kot mnogo-
krat prej – obstali pred občinskimi vrati. 
Na koncu je potrebno poudariti, da je ideja 
projekta daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso »prava stvar«. Problem je v tem, da 
se potencialnim porabnikom toplote vsilju-
jejo tako visoke cene, da jih to ovira pri 
odločanju za priklop na sistem. Poslovne 
ugodnosti zaradi nepovratnih sredstev, 
ugodnih kreditov ter cenejšega energenta 
uživajo le nosilci projekta. Vse kaže, da je 
želja po neupravičenem dobičku nosilcev 
projekta tako visoka, da ob tem ne mislijo 
tudi na potrebe uporabnikov toplote, ki jim 
te dobičke omogočajo. 
Lahko bi rekli, da je projekt namenjen le 
prinašanju dobička, vse ostalo je pa podre-
jeno temu. 
Če je tako, potem se odgovor na zastavljeno 
vprašanje v naslovu tega prispevka ponuja 
sam od sebe. 

Za iniciativni in ogrevalni odbor Knafljev trg 
Eugen Jakšić
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krajevne skupnosti ali pa tam nimamo pravih 
predstavnikov. Ker se bliža čas volitev, naj bo 
to pisanje v razmislek vsem Lepovčanom in 
tistim prebivalcem Ribnice, ki imajo podobne 
probleme in se mogoče prepoznajo skozi ta 
članek, da si bomo izvolili prave predstavnike 
skupnosti, ki nas bodo znali zastopati v 
organih lokalne skupnosti in bodo tesneje 
povezani s samim centrom Ribnice.

Matej Zobec, Lepovče

KOMU JE NAMENJENO 
DALJINSKO OGREVANJE NA 
LESNO BIOMASO V RIBNICI?

Konec decembra minulega leta je Občina 
Ribnica podelila koncesijo za opravljanje 
dejavnosti daljinskega ogrevanja v Ribnici. 
Koncesionar je, kakor se je tudi pričakovalo, 
postal Petrol d.d., Ljubljana, kateremu se 
je kot partner v projektu pridružila firma 
EKOEN d.o.o., Luče, kot hčerinska družba 
bolj znane Biomase d.o.o., Luče.
Koncesionar je kot sistemski operater, po 
koncesijski pogodbi in v skladu s predpisi, 
dolžan obvestiti potencialne uporabnike 
toplote iz sistema daljinskega ogrevanja o 
možnosti in pogojih priključitve na distribu-
cijsko omrežje. Dva največja potencialna 
uporabnika toplote sta blokovski naselji 
Knafljev in Prijateljev trg s skupno ogre-
valno površino ca. 25.000 m2. Stanovalci 
omenjenih sosesk se trenutno ogrevajo iz 
lastnih kotlovnic, energent pa je kurilno olje 
(ELKO).
V začetku meseca februarja so predstavniki 
Petrola dali pobudo za sestanek s pred-
stavniki stanovalcev iz omenjenih naselij, 
da bi predstavili projekt. Na tem in na 
naslednjih sestankih, ki so bili v dobrem 
mesecu in pol štirje, so predstavniki Petrola 
poskušali, včasih tudi na aroganten način, 
vsiliti ceno toplote in pogoje za dobavo le-te. 
Petrol ponuja ceno 11,11 EUR/m2-letno, 
kar je nominalno 20 % ceneje od cene, 
ki jo sedaj plačujemo, ni pa realno. Blago 
rečeno, ponujena cena je oderuška in nima 
nobene realne podlage ter ne zdrži nobene 
strokovne presoje. Namen take cene je 
še povečati že tako velik dobiček nosilcev 
projekta.
Dobiček ni sporen, sporno pa je to, da se ust-
varja z oderuškimi cenami, vsiljenimi z mono-
polom, pridobljenim na podlagi podeljene 
koncesije. Tu je potrebno pojasniti, da se 
iniciativni odbor na Knafljevem trgu že dve 
leti zaradi racionalizacije ogrevanja ukvarja 
s problemom obnove lastne kotlovnice. V 
tem smislu smo seznanjeni z vsemi možnimi 
finančnimi rešitvami na področju daljinskega 

POZABLJENA SOSESKA V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI RIBNICA

Ker se soseska Lepovče zadnje čase 
omenja samo v zvezi z odlokom župana o 
spremembi namembnosti ceste skozi Inles, 
imam kot stanovalec Lepovč tudi druge 
poglede na trenutno situacijo v naši sos-
eski. Razen ob tej aktualni temi, Lepovče 
niso bile nikoli prej omenjene v nobenem 
razvojnem programu Občine Ribnica. To se 
spet pojavlja pri razvojnih programih, ki so 
na novo predvideni za realizacijo v letih od 
2010 do 2013.
V Lepovčah, ki so bile takrat »ulica«, je bil 
v 70-ih letih položen asfalt, seveda z izdat-
nim prispevkom vsake posamezne hiše. 
Soseska se je od takrat intenzivno širila, 
tako da ima sedaj 50 hiš s približno 170 pre-
bivalci. V vseh teh letih, ko so novi graditelji 
plačevali komunalni prispevek, ni občina, 
razen 300 m asfaltne poti na koncu Lepovč, 
za našo sosesko naredila praktično nič. 
V času intenzivne gradnje v 80-ih letih so 
krajani sami kopali vodovodne in električne 
trase in sami postavljali električne omarice. 
Asfaltno cestišče vsa ta leta ni bilo nikoli 
vzdrževano ali obnovljeno, po širini pa je 
primerno zgolj za enosmerni promet, nima-
mo javne razsvetljave in kanalizacije, čeprav 
se naselje sedaj razprostira od železniške 
proge do Male gore. Da ne govorimo o 
vaškem jedru in igrišču, ki ga ima vsaka malo 
bolj »všečna« vas. Obdani smo z industrijs-
kimi obrati in železniško progo, sedaj pa se 
načrtuje še Severna servisna cesta, ki razen 
intenzivnega prometa in hrupa Lepovčanom 
ne bo prinesla nič, oziroma samo še en 
problem. To je težji izvoz s ceste pri Inlesu 
in prehod čez progo, če bo ta varovan z 
zapornicami. Krajevna skupnost Ribnica od 
občine prejema denarna sredstva, ki so ver-
jetno porabljena v ožjem središču krajevne 
skupnosti, mi pa smo tako zapostavljeni. 
V prej omenjenih razvojnih projektih ima 
krajevna skupnost Ribnica, glede na njeno 
velikost, predvidena zelo majhna denarna 
sredstva za cestno in komunalno infrastruk-
turo. V istih projektih pa se druge krajevne 
skupnosti pojavljajo v več projektih z znat-
nimi denarnimi sredstvi. 
Vzpostavitev ustrezne komunalne infrastruk-
ture v naselju pomeni nadaljnji razvoj nas-
elja in nove gradnje, privlačne za mlade 
družine, ki se ob trenutnem stanju v večini 
primerov raje odločajo za druge lokacije 
ali celo druge kraje. Ne zahtevamo novega 
igrišča ali kakšne luksuzne dobrine, ampak 
si želimo samo infrastrukturo, kot jo ima 
vsako normalno urbano naselje.
Za nastali položaj oziroma zapostavljenost 
smo verjetno delno krivi sami s svojo neak-
tivnostjo v občinskih organih in organih 

ogrevanja. Trenutno se ogrevamo iz kot-
lovnice, stare 35 let, tehnološko zastarele, z 
izgubami zaradi predimenzioniranih kotlov in 
dotrajanih toplovodov.
Zaradi teh vzrokov, po oceni energetikov, 
trenutno plačujemo ca. 25 % dražje ogre-
vanje, kot če bi bili kotlovnica in toplovodi v 
normalnem tehničnem stanju. Strokovnjaki 
iz Biomase, ki so sedaj partnerji Petrola v 
projektu, so pred dvema letoma ocenili, da 
zaradi zastarelosti sistema porabimo 30 % 
več kurilnega olja. Zaradi tega mirne vesti 
lahko rečemo, da je ponudba Petrola po 20 
% cenejšem ogrevanju cinična. Češ, sedaj 
ogrevanje preplačujete 25 %, naprej pa ga 
boste preplačevali samo 5 %. Kje je tukaj 
cenovna ugodnost zaradi cenejšega ener-
genta (biomasa), sodobnejše tehnologije 
ter zanemarljivo majhne izgube, kar so vse 
prednosti novega sistema?
Vso korist Petrol lasti sebi, stanovalci blokov 
pa naj plačujejo nerealno ceno ogrevanja. 
Ne nazadnje nekaj koristi od subvencij (30 
% nepovratnih sredstev), ki bi jih dobil inves-
titor, naj bi imeli tudi porabniki, na primer z 
nižjo ceno ogrevanja.
Sistem daljinskega ogrevanja ponuja 
drugačno strukturo cene ogrevanja od 
dosedanje in se deli na dva dela. To je fiksni 
del – iz katerega se krijejo stroški investicije 
(v našem primeru tudi koncesnina) in se 
plačuje skozi celo leto; ter variabilni del – to 
so stroški energenta in obratovanja sistema, 
ki se plačujejo samo v ogrevalnem obdobju. 
Porabniki naj bi imeli možnost z ekonomično 
porabo toplote zmanjšati porabo goriva in s 
tem direktno vplivati na individualne stroške 
ogrevanja. Racionalen odnos porabnikov 
toplote se pozitivno odraža na okoljevarstvo 
zaradi zmanjšanega negativnega vpliva in 
drugih škodljivih toplotnih emisij na ozračje. 
Zaradi tega je investitor takega načina ogre-
vanja upravičen do nepovratnih sredstev. Da 
bi bil porabnik stimuliran za ekonomično in 
okoljevarno delovanje, je variabilni del cene 
ogrevanja zastavljen tako, da le-tega spod-
budi k varčevanju. 
Pri vseh sistemih daljinskega ogrevanja v 
Sloveniji je variabilni del cene ogrevanja v 
celotni strukturi večji, in s tem ponuja zgoraj 
navedeno možnost varčevanja. Po navadi 
je to razmerje med fiksnim in variabilnim 
delom cene odvisno od modrosti investitorja 
in želje po hitrosti povračila investicije. Po 
navadi je to 70:30 v korist variabilnega dela. 
To pomeni, da porabnik v času ogrevanja 
plača 100 % cene, v poletnih mesecih pa 30 
% cene. Petrol pa predlaga strukturo cene 
60:40 v korist fiksnega dela, kar je izraz želje 
po neupravičenem zaslužku in je skrajno 
nestimulativno za varčevanje s toploto s 
strani porabnika.
Tudi poslovni in stanovanjski odjem toplote 
je bil pričakovan v ponudbi Petrola. Tak 
sistem je v uporabi pri vseh operaterjih 

daljinskega ogrevanja kot tudi pri dobavi dru-
gih vrst energije. O takem načinu obračuna 
toplote Petrol noče niti slišati. Kot posebna 
cvetka v postopku dezinformacij, ki jih o ceni 
toplote širi Petrol, je angažiranje, upravičeno 
temu lahko rečemo, lobista gospoda Marna, 
ki je uslužbenec Petrola. 
Gospodu smo omogočili, da pred legitim-
nimi predstavniki stanovalcev predstavi pro-
jekt in ceno toplote. Ko na vprašanje, zakaj 
je cena neupravičeno visoko zastavljena, 
ni znal podati prepričljivega odgovora, je 
pogovor na to temo končal z besedami, da 
je ceno toplote določila Občina Ribnica, ter 
da Petrol nima več vpliva. Ogrevanje po tej 
ceni pa nam ponujajo po sistemu »vzemi ali 
pusti«, če pa nam ni kaj prav, lahko gremo, 
kamor hočemo. Če bi gospod Marn imel 
vsaj malo poslovne etike (osebna nas niti 
ne zanima), bi moral vedeti, da je na naš 
sestanek v naših prostorih bil povabljen kot 
gost in predstavnik Petrola, kar narekuje 
določeno obnašanje in besednjak. Če bi 
kdo moral kam iti, to gotovo niso stanovalci 
Knafljevega trga, za katere gospod Marn 
pravi, da jih bo lahko zmanipuliral, ker jih itak 
tri četrtine sploh ne ve, za kaj gre pri daljin-
skem ogrevanju. 
Stanovalce blokovskih naselij posebej 
preseneča pasivna vloga Občine pri zavze-
manju za njihove interese. Občina je kot 
koncendent imela in še ima v rokah škarje 
in platno pri določanju cene ogrevanja. Ali 
je mogoče, da so občinski možje pri tem 
projektu imeli pred očmi samo višino konc-
esnine, ki jo bodo dobivali, ne pa, kdo in pod 
katerimi pogoji bo polnil vrečo, iz katere se 
bo koncesnina izplačevala. Vse kaže, da so 
problemi (blokarjev) tudi tokrat – kot mnogo-
krat prej – obstali pred občinskimi vrati. 
Na koncu je potrebno poudariti, da je ideja 
projekta daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso »prava stvar«. Problem je v tem, da 
se potencialnim porabnikom toplote vsilju-
jejo tako visoke cene, da jih to ovira pri 
odločanju za priklop na sistem. Poslovne 
ugodnosti zaradi nepovratnih sredstev, 
ugodnih kreditov ter cenejšega energenta 
uživajo le nosilci projekta. Vse kaže, da je 
želja po neupravičenem dobičku nosilcev 
projekta tako visoka, da ob tem ne mislijo 
tudi na potrebe uporabnikov toplote, ki jim 
te dobičke omogočajo. 
Lahko bi rekli, da je projekt namenjen le 
prinašanju dobička, vse ostalo je pa podre-
jeno temu. 
Če je tako, potem se odgovor na zastavljeno 
vprašanje v naslovu tega prispevka ponuja 
sam od sebe. 

Za iniciativni in ogrevalni odbor Knafljev trg 
Eugen Jakšić

BRALCI PIŠEJO Ribniška rezljana kapelca z 
Božjo mamco v roke Nuške 
Drašček

Terenski del oddaje RTV Slovenije Spet 
doma je tokrat potekal v Ribnici. Izpred 
Športnega centra Ribnica se je v nedeljo, 
18. aprila ob 20. uri poročevalka Mateja 
vključila v oddajo Spet doma in pozvala vse 
gledalce, še posebej pa Ribničane, naj čim 
hitreje pred Športni center prinesejo darila, 
ki jih lahko ponudijo gostom v oddaji in si 
tako z nekaj sreče prislužijo potovanje v 
Egipt.
Matejinemu povabilu se je odzvalo okrog 
15 ljudi, ki so s seboj prinesli darila za 
goste oddaje. Med ponujenimi izdelki smo 
lahko opazili številne zanimive predmete, 
kot so rezljana kapelica, fižolova torta, gra-
blje, koš, kosa, ptičja krmilnica, lončarski 
izdelki, slika … Gostje oddaje, Violeta Tomič, 
člani skupine Eroika ter tudi Nuška Drašček 
so si med ponujenimi izdelki izbrali svo-
jega favorita. Med tremi izbranimi darili pa je 
tistega srečneža, ki je darilo na koncu tudi 
oddal, določilo telefonsko glasovanje. Tako 
so gledalci preko telefonov izbrali potnika 
v Sharm el Sheikh. Nekaj po 21.30. uri je 

postalo jasno, da je darilo, ki ga bo popel-
jalo v Egipt, daroval Franc Mršnik. Rezljano 
kapelco z Božjo mamco, kakor je sam poi-
menoval darilo, je izdelal sam. Z rezljanjem 
kapelic se Mršnik tudi ljubiteljsko ukvarja. 
Za izdelavo takšne kapelico, kot jo bo dobila 
pevka Nuška Drašček, pa potrebuje dva dni, 
oz. 20 ur dela, brez lenarjenja. 
Ribničani, ki so s seboj prinesli darila, so 
vsem gledalcem nedeljske oddaje doka-
zali, da so zelo iznajdljivi ter pridni. Pokazali 
pa smo tudi, da smo zelo veseli, saj je 
bilo vzdušje pred Športnim centrom zelo 
prešerno. K izjemnemu vzdušju pa sta prisp-
evala tudi mlada harmonikaša, ki sta večkrat 
zapovrstjo zaigrala pesem Veseli Ribnčan. 
Za vse tiste, ki ste oddajo Spet doma 
zamudili ali pa si jo želite ponovno ogle-
dati, vesela novica: oddaja je na voljo tudi na 
internetu. Možno si jo je ogledati na uradni 
spletni strani RTV Slovenije.

Tekst in foto Kristjan Kozina

»Pločnik ali pasje stranišče?«, to je vprašanje, 
ki si ga sama vse bolj pogosto postavljam.
To, da je na pločnikih Krošnjarske ceste, 
Ceste ob železnici ter Majnikove ulice vse 
več pasjih iztrebkov, je z vsakim dnem bolj 
izrazita realnost. Realnost, ki jo ustvarjajo 
pasji ljubljenčki oz. njihovi lastniki. 
Sprehajalcem in pešcem pa ni nič kaj prijet-
no ob pogledu v smeri koraka. Če se temu 
sploh lahko reče korak, saj bi korak za hojo 
po imenovanih pločnikih lahko poimenovali 
cik-cak.

Da pa bomo lahko »cik-caku« ponovno rekli 
korak, bi pozvala vse sprehajalce, ki imajo 
v svoji družbi pasje ljubljenčke, da iztrebke 
za svojimi pasjimi prijatelji počistijo. Le tako 
bo pot vseh sprehajalcev veliko bolj prijetna, 
pogled,  namesto v tla, pa usmerjen  neko-
liko bolj pokončno.

Občanka

POZOR! NA PLOČNIKIH SO PASJE »BOMBE« !
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POIŠČIMO LJUDI, KI 
POTREBUJEJO POMOČ
S terena prihaja še vedno premalo podatkov o družinah in posa-
meznikih, ki res potrebujejo pomoč dobrodelnih organizacij

Kako fajn je biti prijatelj črncu tam daleč 
nekje in kako težko je odpreti vrata nekomu, 
ki ob treh zjutraj pride k tvojim vratom, v 
japonkah, zunaj pa pol metra snega, je 
na našo vest z vsakdanjim primerom trkal 
dekan Anton Berčan. V bistvu je s tem 
nagovoril sodelavce ribniškega Karitas, ki 
je na rednem občnem zboru ugotavljal, kaj 
naši prebivalci potrebujejo za dostojnejše 
življenje. Zavedajo se, da pogosto poiščejo 
pomoč taki, ki se bi lahko drugače znašli, 
a se znajo okoristiti s tujo naklonjenostjo 
– znan je primer ženske, ki je dolgo časa 
vse ‘prinašala okrog’, češ da ima bolnega 
otroka, a še zdaleč ni bilo tako.
Župnijski Karitas se vseeno trudi in lani je 

vložil 668 ur prostovoljnega dela, kamor se 
prištevajo dežurstva, sestanki, razdeljevanja 
paketov, obiskovanja posameznikov, VDC 
in domov za ostarele. Dragica Petelin, 
ki že leta predseduje našemu Karitasu, 
še vedno opaža, da predstavniki vasi ne 
sporočajo, kdo je pri njih potreben pomoči, 
kljub vsemu pa so lani 25 družinam in štirim 
posameznikom plačali osnovne bivanjske 
stroške v višini 3352 evrov. 16 družin in dva 
posameznika so redno oskrbovali s paketi. 
Prostovoljci so v Karitasu nujno potrebni in 
12 jih je za veliko noč in za Miklavža obiskalo 
stanovalce v domovih za ostarele in bivalnih 
enotah VDC, prav tako pa se je celotna 
ribniška organizacija odzvala na vse akcije 

Slovenske in Škofijskega 
Karitasa. Manj sodelujejo 
z drugimi dobrodelnimi 
organizacijami, na primer 
z Rdečim križem, ‘morda 
tudi zaradi tajnosti podat-
kov’, domneva Petelinova. 
Lani so se veselili podpore 
Inotherma in Spara, medtem 
ko je Mercator odpovedal 
sodelovanje. Namesto tega 
je k sreči prispelo 900 
evrov pomoči Lesoja, ki se 
je odpovedal delu Urbanove 
finančne nagrade v korist 
Karitasa, prav tako je ribniška 
občina odobrila 1300 evrov 

pomoči.
Prosilcev za pomoč pri plačevanju položnic 
je vse več, a mnogo je tudi takih, ki prosto-
voljce ustrahujejo, jim lažejo in jih neprijetno 
nadlegujejo po telefonu. Majda Vrh s Centra 
za socialno delo je povedala, da Ribnica sve-
tovne stiske še ne čuti tako zelo, a v primer-
javi z letom 2008, ko je bilo 400 prejemnikov 
denarne pomoči, jih je bilo lani že 600.  
CSD je že poostril kontrolo nad prejem-
niki, redni so vpogledi v evidence in manj 
je zavodskega varstva. V večini občin so že 
vpeljali občinske denarne pomoči, a v naši 
Dolini o tem še ni govora, pravi Vrhova.
Karitas se še vedno ubada z iskanjem prim-
ernega prostora za skladiščenje hrane, ki je 
zdaj raztresena na treh koncih. 

Tekst in foto Alenka Pahulje

Veteranski občni zbor

Kot vsako leto so se tudi letos v aprilu zbrali 
veterani vojne za Slovenijo iz občin Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok na rednem letnem 
občnem zboru v gostišču Pugelj. Velika 
dvorana je bila skoraj premajhna za vse 
udeležence. Med gosti velja izpostaviti 
župana občin Ribnica, Jožeta Levstka, in 
občine Sodražica, Blaža Milavca, pa tudi 
predstavnike sosednjih veteranskih društev 
in policijskega veteranskega društva Sever. 
Po himni in vnosu veteranske in sloven-
ske zastave se je pričel uradni del. Precej 
zanimiv je bil nastop učencev Glasbene šole 
Ribnica, učiteljice glasbene šole Slavice 
Marinković in pa učenk osnovne šole, ki so 
predstavila poezijo Mojce Jelušič. Razen 
tega so veterani izvedli simbolno veteransko 
dejanje, ki spominja in opominja veterane 
in tudi ostale na pomen 10-dnevne vojne, 
na spomin na padle tovariše in pa na vrline 
zvestobo, pogum in drznost, ki so pri vetera-
nih posebej v časteh. 

Po uvodnem delu je sledil delovni del 
srečanja, kjer so predstavili aktivnosti 

prejšnjega leta ter postregli z natančnimi 
podatki o dogodkih in prireditvah, ki so jih 
organizirali ali se jih udeležili. 

Predstavili so tudi športne dosežke članov 
društva. Razen dejavnosti so pregledali tudi 
finančno poročilo društva, plan aktivnosti in 

dejavnosti za tekoče 
leto in vse skupaj 
potrdili. Podelili so 
približno dvajset 
medalj in plaket ter 
sprejeli dva nova člana. 
Formalni del občnega 
zbora je zaključilo 
prijetno veteransko 
druženje.

Tekst in foto Primož 
Tanko

Občni zbor sta obogatila harmonikaša Glasbene šole Ribnica
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TŠD Slemena s svežimi 
močmi v novo desetletje

Pomladni veter je zavel čez slikovita Slemena 
in s seboj prinesel tudi nekaj sprememb ter 
obilico svežih idej.
Člani Turistično-športnega društva Slemena 
smo se zbrali na občnem zboru, kjer smo 
naredili pregled nad preteklim obdobjem 
in se po štiriletnem aktivnem udejstvovanju 
v društvu poslovili od predsednika Igorja 
Adamiča, ki si za svoje delo nedvomno 
zasluži vse čestitke in zahvalo. Njegovo 
mesto je prevzel Luka Levstek, ki je pred-
stavil svojo vizijo razvoja društva in njegov-
ega vključevanja v ožji in širši prostor. Ker 

smo v novem vodstvu sami mladi in nam 
najbrž manjka marsikakšna izkušnja, smo z 
veseljem prisluhnili tudi predlogom in nas-
vetom izkušenejših članov. 
Zavedamo se, da lahko s skupnimi močmi 
veliko naredimo, še posebno na področju 
turizma in prepoznavnosti Slemen tudi v 
širši okolici, ker temu do sedaj še nihče 
ni posvečal večje pozornosti. Eden izmed 
ciljev pa je tudi organizacija dogodkov, ki 
bodo omogočali druženje in povezovanje 
med domačini. Želimo si, da bi skozi leta 
Slemenci (in seveda tudi ostali) društvo vzeli 

 Kako potekajo priprave? 
Počasi se že malo pripravljamo, s Kalamari 
smo se tudi že nekajkrat dobili in vadili 
skupaj. Malo smo dodelali koreografijo 
– popravili nekaj detajlov in vadimo tudi 
samo izvedbo, kar se nanaša na samo 
glasbo. Skladba ne bo skoraj nič spre-
menjena, dodali smo samo elektronske 
orgle in bobne posneli v živo, ker so bili 
prej računalniški. Posneli pa smo tudi 
nemško in angleško verzijo, ampak samo 
za promocijski CD. Na evrovizijskem odru 
bomo prepevali v slovenščini. 

Se je za vas po zmagi na Emi dosti 
spremenilo?
Kar precej. Urniki so zelo natrpani in 
zmanjkuje časa za počitek, ampak, kar 

smo si skuhali, moramo sedaj še pojesti. 
Sicer pa to delamo z veseljem in nam ni 
težko.

Kje vse nastopate?
Nastopamo vsepovsod, veseli smo, da 
včasih igramo tudi na kakšni taki pri-
reditvi, kjer narodni ansambel sploh ni v 
navadi. 

Kakšni so zadnji odzivi javnosti in medi-
jev glede Evrovizije?
Moram reči, da nas na koncertih ljudje 
čisto drugače sprejemajo, kot so nas 
pred EMO, in tudi nekatere naše skladbe 
zelo dobro poznajo. Včasih smo prav 
presenečeni, ko vidimo, da ljudje znajo 
besedila naših skladb. Mislim, da nas 
tako mediji (vsaj večina) kot ljudje podpi-

rajo in nam želijo čim višjo uvrstitev 
na Evroviziji

Ali videospota res ne bo? 
Videospota res ne bo, pa se niti ne 
obremenjujemo glede tega, saj nismo 
edini, ki smo ostali brez njega.

Kdaj odpotujete, kdo vse gre z 
vami?
Odpotujemo 18. maja. Z nami grejo 
trije z RTV-ja ter punce in žene mojih 
muzikantov. Kasneje prideta tudi 
avtor glasbe Marino Legovič ter tek-
stopisec in idejni vodja tega projekta 
Leon Oblak.

Še vedno velja, da boste v narodnih 
nošah?
Ja, seveda bomo v narodnih nošah, 
saj vendar predstavljamo Slovenijo. 
Malo drugače bosta oblečena  Pepi 
in Matjaž.

Vaša pričakovanja glede Evrovizije?
Nič si ne upam napovedati. Želimo si 
seveda v finale, ampak mi lahko samo 
kar najboljše izvedemo skladbo in 
Slovenijo čim boljše predstavimo. 

Kako je z jezikovnimi ovirami? Ste 
vpisali kakšen hitri tečaj jezika?
Mislim, da bo šlo, saj bomo imeli tudi 
prevajalce.

Boste s seboj tja gor vzeli kaj 
ribniške suhe robe? Pa morda še 
kakšno posebnost?

Uh, nismo razmišljali o tem. Še z instru-
menti so bile težave, kako jih spravi-
ti v Oslo, da ne pridejo tja ali nazaj 
poškodovani. 

Želimo jim vso srečo in 
uspešen nastop!

Spraševala in fotografirala: 
Zdenka Mihelič

za svoje ter da bi se z veseljem udeleževali 
prireditev in dogodkov, ki jih bomo orga-
nizirali. V svoje vrste zato lepo vabimo nove 
člane vseh generacij – od otrok in mla-
dine do starejših, ki ravno tako potrebu-
jejo druženje in sprostitev. Z veseljem bomo 
prisluhnili vsem predlogom in pobudam, ki 
bodo prišli z vaše strani.
Skozi celo leto načrtujemo mnogo dogod-
kov. Naj omenim le organizacijo turnirja v 
malem nogometu na igrišču pri Sv. Gregorju, 
kolesarski izlet na Kolpo, kostanjev piknik, 
ostalo pa naj za zdaj ostane skrivnost.
Treba je le malo sodelovanja, da se bomo 
imeli lepo in se bodo dobro počutili tudi 
turisti in pohodniki, ki jih v teh sončnih dneh 
ne manjka.

tajnica Andreja Adamič

OSLO, PRIHAJAMO

Pred odhodom na Evrovizijo v Oslo, kjer se bodo zmagovalci Eme 2010, 
Ansambel Roka Žlindre, predstavili na drugem polfinalnem večeru, 
27. maja, smo vodji ansambla Roku Žlindri postavili nekaj vprašanj.
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RIBNIČANA DRŽAVNA PRVAKA 
V DUATLONU

Trinajsti duatlon v Ribnici 18. aprila je štel tudi za državno prven-
stvo. Državna prvaka sta postala Vid Pucelj in Monika Oražem, oba 
člana TK Inles Riko Ribnica, oba še mladinca. Vzdušje na tekmi 
je bilo odlično, prav tako organizacija tekme, le vreme deževno 
in hladno. A očitno športnikov iz pravega testa tudi to ni motilo. 

Vedno znova nas najbolj navdušijo 
najmlajši tekmovalci v cici duatlonu, prav 
tako organizatorje Triatlon klub Inles Riko 
Ribnica, ki zelo skrbi za delo z najmlajšimi. 
V cici duatlonu, udeležilo se ga je 37 tek-
movalcev in tekmovalk, sta bila najboljša 

Danijel Bartol (TK Inles Riko Ribnica) 
med dečki in Katarina Humar (TK Trisport 
Kamnik) med deklicami. V supersprintu, 
nastopilo jih je 28, sta bila najhitrejša 
Jaka Kaplan in Eva Troha, oba TK Inles 
Riko Ribnica. V kraljevski kategoriji, sprint-

duatlonu ,pa sta ob odsotnosti 
lanskoletnih državnih prvakov 
Bojana Cebina (zaradi tekme 
evropskega pokala v Turčiji) 
in Mateje Šimic s konkurenco 
prepričljivo pometla Vid Pucelj 
in Monika Oražem, oba TK Inles 
Riko Ribnica. Vid je odločilno 
prednost pred tekmovalci dobil 
z odlično solo vožnjo na kole-
sarskem delu proge. 

Drugi je bil Matej Benčina in 

tretji Peter Sajevec (oba TK Inles Riko 
Ribnica). Pri ženskah sta se na stopničke 
za Moniko, za katero je to prvi abso-
lutni naslov državne prvakinje, uvrstili Nika 
Kožar (TK Inles Riko Ribnica) in na tretje 
mesto Melita Hajdinjak (ŠD TurboMS) iz 
Murske Sobote. Tekmovalcev in tekmovalk 
v sprintduatlonu je bilo 57. Vid in Monika 
sta sicer še mladinca, a ob vseh uspehih, 
ki jih dosegata, lahko rečemo, da je pred 
njima zelo obetavna športna pot. Tudi na 
tekmi sta v Umagu nedeljo  to dokazala. 
Vid se je uvrstil takoj za zmagovalcem, 
Bojanom Cebinom, Monika pa je zmagala. 
Na ribniškem duatlonu je po nekaj letih 
zopet startal tudi Damijan Kromar, sicer 
gonilna sila kluba in organizacije tekme. 
Damijan je nekaj dni pred tem zmagal na 
duatlonu v Šaredu.
Vid Pucelj, ki trenira od leta 2001, je o 
tokratni tekmi dejal: »Težka tekma je bila, 
a še bolj kot težka je bila mrzla. V bistvu 
nisem vedel, kako hitro naj začnem prvi 
tek, ker nisem vedel, kako so ostali priprav-
ljeni. Kmalu po začetku sem jim ušel, ven-
dar me je pred klancem ujel Matej Šporar. 
Vedel sem, da sem močan na kolesu. Prvi 
sem sedel na kolo, naredil prednost, jo 
nato v teku obdržal in zmaga je bila tu.«
In kaj te še čaka v letošnjem letu? »Čez 2 
tedna imam evropsko prvenstvo v duatlonu 
za mladince (1991 in mlajši) v Franciji, 
v začetku julija pa evropsko prvenstvo v 
triatlonu za mladince. Konec sezone pa 

sta še dve svetovni prvenstvi, 
2. teden v septembru v triat-
lonu na Madžarskem, 1. teden 
v septembru pa je svetovno 
prvenstvo v duatlonu v Veliki 
Britaniji. Katerega SP se bom 
udeležil, bomo videli, kako mi 
bo šlo v plavanju.«  Vidove 
sanje so olimpijske igre. Vse pa 
je zopet odvisno od plavanja, 
pravi Vid. Letos zaključuje tudi 
gimnazijska leta, za študij pa je 
vpisal dentalno medicino.
Monika Oražem, ki bo letos 
dopolnila 17 let in je dijakin-
ja Gimnazije Kočevje, je bila 
skromna kot vedno: »V redu 
je bilo, mi je kar šlo, tudi na 
kolesu. Drugi tek sem samo še 
odtekla, saj sem imela dovolj 
prednosti.« Tudi Moniko čaka 
čez dva tedna EP v duatlonu 
v Franciji. Letos se bo Monika 
udeležila še olimpijskih iger 
mladih (starosti 17 in 18 let) v 
Singapurju, za kar se ves čas 
pripravlja. Slovenijo bo v dis-
ciplini triatlon zastopala samo 
Monika.

Tekst in foto Zdenka Mihelič

Datum: SOBOTA,  15.  5.        
Kam: na 13. SREČANJE S TRŽAČANI 
oz. 3. Srečanje po padcu meja, Italija
Načrt poti: Tržačani, člani društva Prijatelji 
srede, bodo udeležence popeljali na spozn-
avanje Trsta in vseh njegovih značilnosti, 
lepot. 
Zahtevnost: Pot po potekala po mestu, 
lahka pot.
Trajanje hoje: ca. 4 ure.
Prijave in akontacija: Torek pred poho-
dom, to je 11. maja ob 19. uri, v pisarni PD 
Ribnica.
Potrebna oprema: Planinska oprema ni 
potrebna, potrebni pa so športni copati, 
malica iz nahrbtnika, veljavna planinska 
izkaznica (plačana članarina PZS), osebni 
dokument in varen korak. 
Vodja pohoda: Marjana Rozman 
(informacije: 041/ 847 365).

Zdenka Mihelič

MAJ 2010

Državna prvaka: Monika Oražem in Vid Pucelj

 štart ciciduatloncev

Hiter štart supertriatloncev
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Miti o fitnesu
V. del

Piše Natan Hojč
ISSA Specialist in Performance Nutrition
Inštruktor fitnesa FZS

Hujšanje NI zdravo
Hujšanje pomeni izgubo telesne teže, pri 
čemer ni pomembno, od kod izvira ta izgu-
ba. Problem VSEH shujševalnih diet je, da 
so časovno omejene in ciljno usmerjene v 
kratkoročni rezultat čim večje izgube kilo-
gramov. Ker izguba telesne teže lahko pri-
haja iz treh virov:
- izgube telesnih tekočin
- izgube pustega mišičnega tkiva
- izgube odvečne telesne maščobe
…so »najboljše« (pomeni najhitreje 
učinkujoče) shujševalne diete dejansko naj-
manj zdrave. Najmanj zdrave zato, ker je 
najlažje in najhitreje izgubiti telesne tekočine 
in pusto mišično maso, najtežja pa je izguba 
maščobe. Ker so tovrstne diete skoraj brez 
izjeme usmerjene na omejevanje živil, z njimi 
običajno vnašamo tudi premalo esencialnih 
hranil (vitaminov, mineralov in aminokislin).

Princip sumo borcev
Ker cilj torej nikoli ne sme biti izguba telesne 
teža, temveč izguba ODVEČNE MAŠČOBE, 
se moramo tega lotiti veliko bolj strateško 
kot enostavno »ne jesti po določeni uri« ali 
izločiti določena hranila iz jedilnika. Število 
dnevnih obrokov je zelo pomembno, saj le-to 
vpliva na hitrost našega metabolizma (sumo 
borci jedo samo 1-2 ogromna obroka na dan 
in uspešno pridobivajo odvečno maščobo). 
Hitrejši kot je 
me t abo l i zem, 
uspešnejše bomo 
kurili maščobe 
v mirovanju. 
Zato je sploh za 
uspešno izgubo 
maščobe (in kas-
neje ohranjanje 

telesne teže) zelo pomembno uživati vsaj 
4 v primeru večje telesne aktivnosti pa 6 
dnevnih obrokov.

Kaj pa telesna aktivnost?
Prepričanje, da se maščoba najbolj porablja 
pri teku, je še eden od mitov. Največ maščob 
v smislu DELEŽA porabljenih kalorij (kalo-
rije na splošno lahko prihajajo iz maščob, 
glukoze v krvi ali glikogena) se porabi MED 
SPANJEM. Višja kot je intenzivnost aktivnos-
ti, manj kalorij dejansko prihaja iz maščob. 
To seveda ne pomeni, da aerobna aktivnost 
ni pomembna! Je izredno pomembna pred-
vsem zaradi zmanjšanja občutljivosti na hor-
mon inzulin, ki je eden glavnih »krivcev« za 
težave s prekomerno telesno težo.
Ker je največji porabnik kalorij mišična masa 
in ker trening z obremenitvijo dokazano 
najbolj pospeši metabolizem v mirovanju, je 
prav vadba z obremenitvijo (poleg prehrane 
in aerobne aktivnosti) tretji člen pri optimalni 
strategiji izgube maščobe.

Univerzalni recept …
…na žalost ne obstaja. Za vsakega posa-
meznika ja optimalna drugačna pot, ki je 
odvisna od njegovih ciljev in okoliščin. Za 
nekatere je ta pot vedno lažja kot za druge. 
Vsi pa bi se morali držati pravila, da je cilj 
vedno izguba maščobe in nikoli zgolj tele-
sne teže.

»Za uspešno hujšanje 
ne jemo po 18. uri.«
V prvih štirih delih smo trikrat gov-
orili o vadbi, enkrat pa o prehrani. 
V prvem delu smo ugotovili, da 
beseda fitnes vključuje tako vadbo 
kot tudi prehrano. Tokrat na kratko 
o načelih uspešne izgube odvečne 
telesne maščobe. 

Uspešno v Mariboru in Ljubljani
Po mesecu tekmovalnega premora in napornih treningih so ribniški 
plavalci zopet nastopili na tekmovanjih.

Starejši tekmovalci so konec 
tedna nastopili na mednar-
odnem tekmovanju Pomlad v 
Mariboru. Nastop je bil za vse 
ribniške plavalce zelo uspešen, 
saj so se osebni rekordi  in 
dobre uvrstitve vrstili eden 
za drugim. Najuspešnejšim 
pa se je uspelo prebiti tudi 
na zmagovalne stopničke. 

Lucija Kous je  v kategoriji mladink osvojila 
prvo mesto na 50 m in 100 m hrbtno in 
drugo mesto na 50 in 100 m prosto. Po 
poškodbi se uspešno vrača  Jan Mate, ki  je 
v kategoriji kadetov osvojil prvo mesto na 
100 m prsno, drugo mesto na 50 m in 200 
m prsno. 

www.the-nutrition.com

Naročilo na THE Nutrition revijo: 
Če vas zanima tematika fitnesa 
in prehrane, pošljite svoj naslov 
na: info@the-nutrition.com 
in se naročite na 
BREZPLAČNO REVIJO.

Maja Guduraš je v kategoriji deklic osvojila 
prvo mesto na 50 m in 100 m prsno, drugo 
mesto na 100 m prosto in tretje mesto na 

50 m prosto. Chad Andoljšek je  v kategoriji 
dečkov osvojil prvo mesto na 50 m hrbtno 
in 200 m mešano ter drugo mesto na 50 
m prosto in 200 m hrbtno. Joštu Pavlinu pa 
je  v kategoriji mlajših dečkov uspelo osvojiti 
kar tri prva mesta, in sicer na 50, 100  in 
200 m prsno. 
Na isti dan pa je v Ljubljani potekalo mednar-
odno tekmovanje za Pokal Ježek, ki je namen-
jen najmlajšim plavalcem.  V družbi 350 
plavalcev so Ribničane zastopali Gašper 

Hlebec, Žana 
Knapič, Gašper 
Marolt, Andraž 
Trotovšek, Jan 
Arko, Nastja Rupar 
in Blaž Schonlieb. 
V seštevku štirih 
disciplin 50 m pro-
sto, prsno, hrbtno 
in delfin  se je  
pri fantih najvišje 
povzpel Gašper 
Hlebec, na 14. 
mesto, pri dekletih 
pa  Žana Knapič na 
22. mesto. 

Miha Koren

EKIPA PK INLES RIBNICA NA MM POMLAD 2010  v Mariboru

Za oblikovanje telesa potrebujemo 
4-6 dnevnih obrokov.



delovanje hormonov. Ti pa uravnavajo vse 
telesne funkcije, ne nazadnje tudi proces 
staranja. Zato tibetanske vaje imenujemo 
tudi vaje pomlajevanja. 
Vaje je treba izvajati počasi in z občutkom, 
na začetku začnemo s tremi ponovitvami 
vsake vaje, in nato postopoma dodajamo 
po dve ponovitvi več, vendar pa naj ne bi 
presegli 21 ponovitev. Število  je seveda od-
visno od sposobnosti in časa posameznika, 
pomembnejša od števila pa je kvalitetna iz-
vedba vaj, ki jih najbolj priporočljivo izvajati 
zjutraj, pred dnevnimi aktivnostmi, ker nas 
prebudijo, zato jih tudi ni priporočljivo izvajati 
po peti uri popoldan.
V teh preprostih vajah je vsebovano 
večinoma vse, kar potrebujemo za vadbo 
čvrstega in prožnega telesa in uma. Zato 
vse, ki tibetanskih vaj še ne poznate, pa bi 
se jih radi naučili, vabim na popoldansko 
delavnico, kjer se bomo naučili pravilnega 
izvajanja vaj, dihanja med vajami, stiskanja 
mišic medeničnega dna in razporejanja ak-
tivirane energije po telesu. Vabljeni tudi vsi 
tisti, ki tibetanske vaje že poznate, pa niste 
prepričani, če jih pravilno izvajate. Poleg 
samih tibetanskih vaj se bomo naučili tudi 
kako ogreti in pripraviti telo na izvajanje vaj in 
še marsikaj drugega. 

DELAVNICA TIBETANSKIH VAJ BO 
POTEKALA V PETEK, 7. MAJA OD 
18. ure, V ŠC V RIBNICI.  Naknadni 
termini delavnice bodo objavljeni 
na naši spletni strani www. mudra.
si . Za več informacij in prijave 
lahko pišete na info@ mudra.si ali 
pokličete na 031-218-550 (Sandra) in 
z veseljem vam bomo odgovorili na 
vaša vprašanja. Ker je število mest 
na tečaju omejeno, vas vabim, da se 
čim prej prijavite in si zagotovite 
svoje mesto. 
Do takrat pa lep pozdrav.

Sandra Pucelj
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TIBETANSKE VAJE POMLAJEVANJA

Pomlad je tu, in vadba se iz telovadnic počasi seli na prosto. In da bomo tudi 
čez poletje ostali v dobri formi in polni energije,  toplo priporočam izvajanje petih 
tibetanskih vaj oz. tibetanskih obredov. To so preproste, a  hkrati zelo učinkovite 
vaje, ki združujejo vadbo za moč, gibljivost in dihanje. Če jih izvajamo pravilno 
in redno, pripomoremo k izboljšanju telesne drže, krepitvi in prekrvavitvi mišic, 
kosti in sklepov,  poveča se odpornost telesa, ojačamo mišice medeničnega 
dna, izboljša se delovanje prostate, obenem pa se lažje soočimo s stresom in se 
sprostimo, kar vpliva na izboljšanje splošnega počutja.

Vaje so delno podobne vajam iz joge, le 
da so bolj dinamične. Primerne so za vse 
ljudi, tudi za starejše. Sama sem imela čast 
spoznati gospoda, ki bi mu prisodila nekaj 

čez petdeset let, v 
resnici pa jih je imel 
nekaj čez sedemde-
set. Povedal mi je, 

da že šest let redno 

vsak dan izvaja tibetanske vaje, in sicer 
zjutraj na tešče. Vaje je začel izvajati zaradi 
zdravstvenih težav, imel je hud artritis na 
prstih nog in rok, tako da je na koncu hodil 
skorajda samo še po petah. Takrat se je 
odločil, da mora res ukrepati. Hčerka mu 
je pokazala tibetanske vaje, ki jih je nato 
vsak dan redno delal, in sicer po sedem 
ponovitev vsake vaje. Po šestih mesecih so 
težave s sklepi popolnoma izginile, počutje 
se je izboljšalo in danes je popolnoma zdrav 
in mladosten. Seveda gospod poleg vaj 
skrbi tudi za zdravo prehrano in popije, kot je 
dejal, vsaj dva litra vode in zeliščnih čajev na 
dan. Predvsem pa je optimist in poln veselja 
do življenja. To pa je tista prava kombinacija, 
ki » ustavi« proces staranja. Verjetno vsak 
izmed nas pozna kakšnega takega človeka.
Tibetanske vaje izhajajo, kot pove že samo 
ime, iz Tibeta, kjer naj bi menihi prenašali 
iz roda v rod znanje o ohranjanju večne 
mladosti. Del tega znanja predstavljajo tudi 
tibetanske vaje, saj z njimi aktiviramo en-
ergijska središča – čakre v telesu- in s tem 
pomagamo pospeševati pretok energije po 
njem, ki se drugače s staranjem in boleznijo 
zmanjšuje. Redna vadba pa nam pomaga 
ta pretok energije ohraniti in ojačati.  Ener-
gijska središča se v telesu nahajajo v bližini 
žlez z notranjim izločanjem, ki spodbujajo 

OGLASNO SPOROČILO

3. vaja

sproščanje5. vaja

2. vaja

4. vaja

1. vaja

PREKO 400 PLAVALCEV NA 
3. POKALU INLES
V ribniškem plavalnem bazenu je bil dosežen rekordni 
obisk!

Prišli so iz vseh slovenskih klubov, od mlajših 
dečkov in deklic do kadetov, točna številka 
pa je na koncu kazala 402. Semkaj ne 
štejemo spremstva in navijačev, tako da so 
se ljudje 13. marca upravičeno spraševali, 
kaj neki se dogaja v športnem centru, da je 
naokoli toliko avtobusov in avtomobilov. 
Dosežen je bil rekord v udeležbi, ni pa padel 
kak nov plavalni … toda za to bo še čas. 
Dobra organizacija in lepe nagrade (tokrat 
tudi ura MP3 z radijem) so krasen motiv za 
otroke, a v Ribnico jih je pripeljal tudi dober 
glas o ribniških uspešnih plavalcih ter sloves 
našega kluba kot enega najbolje organizira-
nih v Sloveniji. 

Tekma je bila v rangu plaval-
nega mitinga, ribniški klub 
pa stremi, da bi bila v prihod-
nje zasedba mednarodna, 
je dejal generalni sekretar 
Rihard Pavlin. Sam pravi, 
da mora pri izvedbi tekme 
izpostaviti trud vseh staršev, sodelavcev 
kluba, delavcev športnega centra ter se 
seveda zahvaliti pokroviteljem in Občini 
Ribnica za finančno podporo. Štejejo vsi, 
tudi čistilka Ksenija, je dodal. Hkrati meni, 
da je klub prišel v sam vrh slovenskega 
plavanja tudi po zaslugi sedemčlanskega 
upravnega odbora, »kjer ni ne notranjih ne 

zunanjih zdrah.«
Generalni pokrovitelj kluba, ki ima 156 
vpisanih članov, med katerimi jih 10 redno 
posega po medaljah, je že šesto leto Inles. 
Na državnih tekmah redno plava 50 otrok, 
na ribniški pa so Ribničani spet pobrali 
okrog 15 pokalov.  

Alenka Pahulje, foto Marko Modrej

Zmagovalci 
3. pokala Inles



Alojz Vidic, zeliščar
VEDNO DELAJ V DOBRO IN KORIST, 

NIKOLI V ŠKODO DRUGEGA
 PORTRET

Le kdo ne pozna tete Pehte in Kosobrina iz Kekčevih zgodb? Pa kako sta nabirala 
različne rožice in pripravljala čudovita zdravila? Pehtine kapljice so ozdravile celo 
Mojčine oči. Prav tako nam je znan znameniti zeliščar 20. stoletja p. Simon Ašič. V 
naši bližini živi tudi kar nekaj ljudi, ki se z zeliščarstvom ukvarjajo na tak ali drugačen 
način, saj se ljudje čedalje bolj zavedajo pomena bogastva naravne lekarne. Mi 
smo se oglasili pri Alojzu Vidicu iz Konca vasi pri Stari Cerkvi, ki preko Univerze za 
III. življenjsko obdobje Kočevje vodi krožek ‘Zdravilne rastline in terenske vaje’ v 
Kočevju, Velikih Laščah in tudi v Ribnici.

Prostor, kjer sva 
klepetala, odraža 
Vidičevo poveza-
nost z naravo, nje-
govo natančnost in 
skrb. Vse rastline so 
skrbno spravljene v 
zaprtih lesenih oma-
rah, vsaka posebej 
pa v steklenem 
kozarcu – večjih in 
manjših, kar morda 
tudi nakazuje, da je 
rastlina zelo redka 
ali pa je je moč 
nabirati le v majhnih 
količinah. Vse je zelo 
sistematično ure-
jeno. Vsaka rastlina, 
ki pride k zeliščarju, 
dobi številko, ki jo le-ta vpiše v seznam v 
poseben zvezek, pod isto številko naprej v 
zvezku to rastlino opiše, kje in kdaj se nabira 
ter njene zdravilne lastnosti. Ista številka krasi 
kozarec s to rastlino. Zadnja vpisana številka 
je 117, kar pomeni, da nabira 117 različnih 
vrst rastlin. Prva rastlina, ki jo je nabral, lapuh, 
je dobila številko 1. Veliko prehojenih poti, 
natančnega opazovanja narave, skrbnih ur 
nabiranja ter potem sušenja je potrebno, 
da na koncu pijemo tako dobre, dišeče, 
zdravilne čaje in pripravke. Z njimi si lahko 
pomagamo pri prehladu in boleznih dihal, 
putiki, nespečnosti, ženskih težavah, artritisu 
in prostati, slabostih, depresijah, glavobolih, 
slabokrvnosti, izpadanju las, prhljaju, krčnih 
žilah, neodpornosti … V glavnem nabira 
divje rastoče zdravilne rastline, na širšem 
Kočevskem področju jih je okoli sto, pri tem 

mu pomaga tudi žena. Okoli Glažute nabira 
zelo redko, a zelo zdravilno arniko. Le-ta, pravi 
Alojz, raste tam, kjer se ne gnoji in morda 
enkrat na leto kosi. Nekatere rastline nabira 
tudi višje, tako npr. drobnocvetni vrbovec, 
ki pomaga pri težavah s prostato, na Veliki 
planini in Blegošu. Po oljko hodi k prijatelju 
na Goriško, ker nič ne škropi, bela omela 
pa nabira v okolici Bizeljskega, Krškega, v 
starih opuščenih nasadih jablan. »Rastline je 
potrebno nabrati ob pravem času na pravem 
kraju,« pravi. Poleg zdravilnih rastlin na divjih 
rastiščih jih lahko nekaj gojimo tudi doma. 
»Na primer timijan, ki je udomačena oblika 
materine dušice. Potem tudi ognjič, kamilice, 
žajbelj, vse mete, razen nekaj divjih in vodne 
mete.« Met je zelo veliko vrst in velikokrat jih 
»ljudje ne ločujejo med seboj, pa tudi melise 
ne. A dobro, da z zamešavo ni problemov. 

Vse mete namreč pomirjajo in so 
osvežilne. Poprova meta z izrazitim 
okusom po mentolu je dobra pri 
lajšanju želodčnih težav in slabosti, 
tudi pri nosečnicah. Vse mete so 
tako zdravilne kot tudi dobre za 
vsakdanje osvežilne čajčke.«
Ko bi vedeli, kako zdravilna je kopri-
va, bi jo vsi nabirali in jo imeli doma, 
pravi Alojz, pozimi posušeno, čez 
leto njene sveže vršičke. »Je nara-
vno odvajalo za vodo pri zatekanju 
npr. nog, krepi imunski sistem, 
pomirja živce, priporoča se jo 
tudi dekletom, uporablja se proti 
slabokrvnosti, za prekrvavitev pa 

pri težavah s prostato, pomaga pri zlati žili, 
ledvičnem pesku, pri prehladu, utrjuje lasišče, 
pa proti prhljaju itd.«
Njegova zeliščarska pot se je začela po 
njegovi bolezni; leta 2001 je zbolel na srcu, 
in si je želel tudi sam pomagati. Šole za 
zeliščarje, pravi Alojz Vidic, v Evropi ni. Je 
samouk, ki pa je podkovan tudi s teoretičnim 
znanjem. Njegova poklicna pot je namreč pot 
agronomije, saj je inženir kmetijstva. Spominja 
se, da so v šoli med predmeti imeli tudi botan-
iko, kjer so prepoznavali rastline in njemu je to 
vedno šlo, saj ga je to področje zelo zanimalo. 
Zanimanje in pravi občutek mu je ostal do 
danes, teorijo pa vseskozi nadgrajuje.
S krožkom ‘Zdravilne rastline in terenske vaje’ 
naj bi v kratkem pričeli še v Sodražici. Najbolj 
zanimivo je seveda v naravi, ko krožkarji 
teoretično znanje in izkušnje uporabijo v prak-
si. V času, odkar vodi krožke, to je skoraj 6 
let, se je pri njem izobrazilo okoli 150 ljudi. 
Vsak krožek pa vsako študijsko leto pripravi 
svojo brošuro. Aktiven je tudi pri Šentu, enkrat 
mesečno sodeluje v oddaji na radiu Univox, 
večkrat pa ga kot predavatelja povabijo tudi 
drugam po Sloveniji. »Dobro je biti koristen. 
Zdravo pa je biti tudi aktiven, tako fizično kot 
intelektualno.«
Ali res za vsako bolezen rož’ca raste? »Za 
mnoge res. A treba je rastline zares dobro 
poznati in z njimi skrbno ravnati. Prav tako 
je pomembna hramba in pravilna priprava.« 
Rastlinske shranke imamo lahko le eno leto, 
vsako leto je potrebno pripraviti novo zal-
ogo zdravilnih rastlin. Pomembno je tudi, 
da se pri vseh pripravah čajev izogibamo 
kovini. Tudi čaj, ki nama ga je prinesla njegova 
žena, je bil v steklenem čajniku, cedilce je 
bilo plastično, osvežujoč in tako dišeči čaj 
mešanice rastlin pa sva pila iz keramičnih 
posodic. Vidic zdravilne rastline nabira, jih 
suši, za to ima posebno narejeno sušilnico, jih 
pripravlja in tudi izdeluje čajne mešanice ter 
svetuje ljudem, ki se nanj obrnejo po pomoč. 
Večina je prijateljev, ki pa ob zadovoljstvu nad 
nasveti in njegovimi pripravki, predvsem pa 
učinkovitostjo, povedo zanj tudi drugim. Za 
svoje delo ne računa, saj pravi: »Ko bi enkrat 
začel računati in delati za denar, bi ves smisel 
in pa tudi kvaliteta rastlin, pripravkov izgini-
la. Žal tako pot večkrat vidim pri kakšnem 
zeliščarju, ko umetno zasajuje rastline, ki naj 
bi rastle v naravi, ničesar več ne pove zastonj.« 
Za vse, kar dela, ve, da bo nekomu prišlo 
prav. Njegovo mišljenje je nesebično. »Sam 
menim, da ne smeš biti sebičen. Kar znaš, 
povej tudi drugemu, da bo tudi on povedal in 
pomagal naprej. Jaz ničesar ne skrivam. Kar 
vem, povem.« Prav tako se zaveda pomena 
pravega odnosa do narave in tega, kar nam 
narava nudi: »Dokler se dela z dobro voljo, 
z ljubeznijo in s spoštovanjem do narave in 
človeka, je to vsekakor koristno in dobro. 
Pomembno je tudi, da si pozoren, da narave 
po nepotrebnem ne uničuješ in da ji ne delaš 
škode. Naberi toliko, kot rabiš, z rastlinami, ki 
jih nabereš, lepo ravnaj. In v nobenem prim-
eru, tudi če veš, ne smeš določenih lastnosti 
rastlin zlorabiti. Vedno delaj v dobro in korist, 
nikoli v škodo drugega.«

Pogovarjala sem se in fotografirala: 
Zdenka Mihelič



SIMBOLNA ZASADITEV LIP ZNAK POVEZOVANJA

Ob Dnevu Zemlje je gostitelj in 
pobudnik zasaditve slovenskega 

simbola, lipe, ribniški 
župan Jože Levstek 

14. aprila povabil v Ribnico 
župane sosednjih občin 

Sodražice, Loškega Potoka in 
Velikih Lašč z namenom 

povezovanja in združevanja.

V kulturnem programu so z recitacijami sodelovali 
otroci ribniške osnovne šole, prvič se je predstavil 
zborček Pobarvanka iz Vrtca Ribnica pod vodstvom 
Eve Henigman, slovesno pa je zaigral trio trobent iz 
Glasbene šole Ribnica. Zapel je zbor Doma starejših 
občanov Ribnica, imenovan Rib’ce, pod vodstvom 
Marije Žuk. Ta nastop je bila tudi njihova generalka 
pred revijo v Ljubljani, je dejal Branko Gorečan, 
prokurist DSO Ribnica. Z žarom v očeh so zapeli 
Prišla bo pomlad, drugo skladbo pa je solo lepo 
zapela ga. Pulkart. Na koncu je v vesele ritme številne 
zbrane popeljal še ansambel Roka Žlindre, ki se sicer že pripravlja na 
Evrovizijo. Seveda pa je bil osrednji del programa zasaditev lip, tega 
slovenskega drevesa življenja in simbola slovenstva, spoštovanega v 
vseh časih in slojih. Lipe so na travnik med ZD Ribnica in DSO Ribnica 
posadili ribniški župan Jože Levstek, župan občine Loški Potok Janez 
Novak, sodraški župan Blaž Milavec in v imenu odsotnega župana Velikih 
Lašč Antona Zakrajška ribniški podžupan Vinko Levstek. 
S tem dejanjem so župani sosednjih občin, ki so tudi soustanovitelji javne-
ga zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, še bolj poglobili 
medsebojno sodelovanje, ki poteka tudi na drugih področjih.
Hkrati s povezovanjem občin naj bi lipe povezovale tudi vse generacije 
ljudi, razigrane mlade in preudarne starejše, da bi bogatili drug drugega 
in da bi se zopet zbirali pod temi drevesi, kot so se nekdaj pod njimi 
sprejemale vse odločitve.
Župan Jože Levstek je o zasaditvi lip dejal: »Občina si želi povezovanja 
in da postane regijski center. Mislim, da je prvi korak, ki smo ga naredili, 
pravzaprav združenje vseh županov tega področja. To smo potrdili s sim-
bolnim dejanjem zasaditve lip. Upam, da bodo stale vsaj tisoč let.«

Tekst in foto Zdenka Mihelič




