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PORTRET: 

MATEVŽ ARKO, NA VETERINARSKI POTI 
MED JAPONSKO, JUŽNO AFRIKO IN AMERIKO

Ribničan, na žalost rojen v Ljubljani, kot sam pravi, 
je prvi od štirih otrok sedaj upokojenih staršev, vet-
erinarja Alojza Arka in učiteljice likovne pedagogike 
Bernarde Arko. Že majhen  je  spoznal življenje in 
delo na kmetiji, vendar pa je bil kljub temu zelo 
uspešen tudi na drugih področjih. Konec osmega 
razreda, leta 1986, je sodeloval na tekmovan-
ju osnovnošolcev iz poznavanja osnov kemije, 
in osvojil prvo mesto v Sloveniji. Nato je vsake 
srednješolske počitnice preživljal v tujini, pretežno 
v Avstriji, kjer je utrjeval nemščino, v zameno za 
nastanitev pa pomagal pri delu na kmetiji. Po 
končani naravoslovni gimnaziji v Kočevju, ki je 
takrat nosila ime Srednja šola tehniških usmeritev 
in družboslovja, je naredil sprejemni izpit za študij 
veterine. Mature mu ni bilo treba opravljati, ker 
je je bil kot odličnjak oproščen. Poskusil je tudi 
življenje in delo v Švici. Bil je na počitniški praksi pri 
družinskem veterinarskem podjetju, kjer se je veliko 
naučil o praktičnem delu predvsem pri govedu 
in konjih. “Včasih je bilo 
malo strašljivo povedati, 
da sem iz Slovenije, ker 
so imeli do Jugoslovanov 
dokaj negativen odnos, 
saj so sloveli kot razgrajači 
in pretepači. Dela je bilo 
veliko, praktično vsak dan 
od 8.-20. ure. Prav tako so 
zelo poudarjali patriotizem, 
podobno kot v Avstriji.” 
Po petem letniku študija 
je sodeloval na Simpoziju 
o gospodarni izrabi 
divjih živali v Pretorii v 
Južnoafriški republiki, ki 
ga pripravljajo študentje za 
študente, za predavatelje 
pa so povabljeni priznani 
strokovnjaki iz Južne Afrike 
in tujine. “Zanimivo je, da 
so na tej konferenci sode-
lovali predvsem študentje 
iz angleško govorečega 
prostora, praktično pa ni 
bilo nikogar iz francosko 
govorečega prostora.” Po zaključku 14-dnevne 
konference, ki sta jo obiskala skupaj z dr. Vladimiro 
Erjavec, ki je sedaj zaposlena na Kliniki za kirurgijo 
in male živali na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, in 
v sklopu katere sta imela priložnost obiskati skoraj 
vse narodne parke v Južnoafriški republiki, sta se 
pa tudi sama odpravila na raziskovanje dežele, ki je 
bila letos zelo atraktivna, vsaj v času nogometnega 
prvenstva. “Morda ena najzanimivejših ureditev je 
ta, da se parlament in vlada vsakega pol leta selita 
iz Pretorie v Johannesburg in nazaj. Včasih sta 
bila le dva uradna jezika (po koncu apartheida so 
dodali še 9 lokalnih jezikov), in sicer angleščina in 
pa afrikaans. Ta je nekakšna verzija nizozemščine, 
ki izvira iz obmejnega območja med Nemčijo in 
Nizozemsko. Jezik je nenavaden, vendar precej 

enostaven, saj nima veliko slovničnih pravil, tako 
da se ga da hitro naučiti. Že z osnovnim znanjem 
nemščine se da razumeti praktično polovico bese-
dila. Simpozij je bil dobro pripravljen, uporabljali 
so nekatere najnovejše tehnike, zanimiva pa je 
bila razširjenost nekaterih pripomočkov. Recimo 
endoskop je bil tam skoraj v vsaki kliniki, pri nas pa 
ga ni bilo niti na Veterinarski fakulteti. To je bilo leta 
1996.” Ker se je ponudila priložnost, si je nabral 
tudi nekaj praktičnega znanja, predvsem pri oskrbi 
poškodb športnih konj. 
Diplomiral je aprila 1998 in se zaposlil na 
Inštitutu za bolezni in zdravstveno varstvo 
perutnine, kjer pa je bil le do novembra 
istega leta, ko je nastopil službo mladega 
raziskovalca na Inštitutu za farmakologijo 
Medicinske fakultete v Ljubljani. Leta 2004 
je doktoriral s temo Učinki nekaterih psi-
hotropnih zdravil na farmakokinetiko his-
tamina pri mačkah, že nekoliko pred tem 

pa se je zaposlil 
na Veterinarski 
fakulteti. Leta 2005 
je postal eden 
od redkih dobit-
nikov štipendije 
J a p o n s k e g a 
združenja za pod-
piranje znanosti (JSPS), 
tako da je dve leti preživel 
v Tokiu in bližnji okolici. 
“Japonska je izjemno 
gosto naseljena, mislim, 
da ima poselitev približno 
300 ljudi na kvadratni 
kilometer. Veliko je goro-
vja, tako da je za naselitev 
primerna le približno 
polovica Japonske, ki 
je le malo večja od nek-
danje Jugoslavije. Delal 
sem na projektu, kjer smo 
proučevali učinke tavrina 
in kofeina na kratkotrajni 
in dolgotrajni spomin. To 
sta dve snovi, ki se sku-

paj najpogosteje pojavljata v energijskih napitkih. 
Drugi projekt, pri katerem sem sodeloval, pa je bil 
Fosforiliranje kalcijevih kanalov na skeletni mišici 
konja. To pa je bil projekt v sodelovanju z Japonsko 
dirkalno zvezo (JRA). Japonska ima močno razvit 
konjeniški šport, predvsem galopske dirke, čeprav 
ima relativno malo konj, ca. 20.000, to pa je toliko 
kot v Sloveniji. Vendar pa je ta šport mnogo bolj 
razvit, ker stave nadomeščajo loterijo, posledično 
pa se razvija tudi šport.” 
Obiskal je večino japonskih mest in si v živo 
ogledal sumo borbe, ki so tradicionalen japonski 
šport. “Najbolj presenetljivo je bilo, da sem takoj 
po prihodu moral na tečaj, organiziran za tujce, 
kako ravnati v primeru potresa. Poleg vsakih vrat 
je zagozda, ki blokira vrata, da se ne zaprejo, tako 

da ni nihče ujet, čeprav imajo veliko potresov. 
Približno vsaka dva meseca je bil kakšen, ki se 
ga je v Tokiu čutilo približno toliko, kot se je čutilo 
potres v Posočju v Ribnici. Zanimiva je tudi njihova 
vera: večina Japoncev je pripadnikov šintoizma in 
budizma, templji pa običajno stojijo eden poleg 
drugega. Zanimivi so tudi ljudje. Ves čas hitijo, 
izredno veliko delajo, imajo tudi malo dopusta, 
nekje do 15 dni odobrenega, izkoristijo pa ga le 7 
ali 8 dni, da niso nevljudni do ostalih zaposlenih in 
predpostavljenih.”
Po prihodu z Japonske se je Matevž zaposlil na 
Inštitutu za histologijo in embriologijo Medicinske 
fakultete, kjer vodi vaje iz predmeta Histologija 
(nauk o tkivih) za študente prvega in drugega 
letnika, obenem pa dela še kot veterinar v podjetju 
KŽK Kranj. Tam skupaj z ekipo skrbi za zdravje in 
razplod približno 700 govedi. Vendar mu želja po 
večjem in  boljšem znanju ni dala miru, zato se je 
prijavil na razpis za Fullbrightovo štipendijo, ki jo 

v Sloveniji razpisuje Ambasada ZDA. Bil je eden 
izmed petih izbrancev med mnogimi kandidati. 7 
mesecev je med lanskim decembrom in letošnjim 
julijem preživel v Corvallisu, v Oregonu, kjer je 
raziskavoval poškodbe mišic pri anesteziji konj, 
čas, ki pa ni bil namenjen raziskovanju, je porabil 
za dodatno izobraževanje o boleznih in poškodbah 
ter zdravljenju le-teh pri konjih. “Skupina za razis-
kave je bila raznolika, vodja je bila Avstralka dr. 
Erica McKenzie iz Pertha. Raziskovali smo vzroke 
za poškodbe mišic med anestezijo in njihovo more-
bitno povezanost s tako imenovano »nedeljsko 
boleznijo« pri konjih. Nivo obravnave velikih živali 
je tam mnogo višji, opravlja se veliko načinov 
zdravljenja, ki pri nas še niso v veljavi, čeprav dajejo 
dobre rezultate. Zanimivo je bilo tudi delo z lamami 
in alpakami, ki jih je bilo na kliniki precej. Razen 
rednega dela sem bil še na dveh znanstvenih 
konferencah v Washingtonu in Anaheimu, obiskal 
pa sem tudi sorodnike v Clevelandu. Prav tako v 
Oregonu, v Portlandu je bil še en Slovenec, Miran 
Jeromel, tudi Fullbrightov štipendist, zdravnik radio-
log, s katerim sva šla potem na krajše popotovanje 
po Kaliforniji in Nevadi.”
Tudi o načrtih za prihodnje sem ga povprašal: 
“Jeseni začnem zopet z vajami in predavanji na 
medicinski fakulteti, rad bi se bolj posvetil konjem, 
boleznim, poškodbam in zdravljenju le-teh, sicer pa 
mi ob službi in delu doma skoraj zmanjka časa za 
kakšne druge dejavnosti.”

Tekst in foto Primož Tanko

Fullbrightov štipendist, štipendiranec Japonskega združenja za podpiranje 
znanosti (JSPS), predavatelj na Medicinski fakulteti v Ljubljani, veterinar, harmoni-
kar in konjar. Pa še kaj bi se našlo zanimivega v življenjepisu Matevža Arka. 
Matevž Arko je marsikomu v Ribniški dolini neznano ime, a vendar si zasluži, da 
ljudje vsaj zvedo, kam spada. Sicer res, da sva v sorodu in bo morda kdo mislil, 
da mu delam reklamo, pa vendar je treba predstaviti izjemne dosežke Ribničanov 
tudi na domačem koncu.

Pri svojem 
običajnem 
delovnem 
orodju

Dr. Matevž 
Arko doma, 
v Danah
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Občinsko glasilo REŠETO izdaja Občina Ribnica. 
Uredniški odbor: 

 Alenka Pahulje - odgovorna urednica 
Polona Klajič - članica

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

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

Lektura: Tanja Debeljak
Trženje oglasnega prostora: 

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

Naklada: 3.300 izvodov 

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

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

30. avgust 2010

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

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

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

tiskarskega škrata v našem glasilu.

Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 

16. avgusta 2010
Članki v časopisu niso uradno 

mnenje Občine Ribnica.

Fotografija na naslovnici (Tomaž Lavrič):
Pogled na ribniški trg z jadralnega letala
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23 občin in 23. junij 2010 sta tista podatka, ki 
lahko pričata o tem, da je bila podpisana pogodba 
o vključitvi v osrednjeslovenski regijski center za 
ravnanje z odpadki. Vanj bo Ribnica vstopila šele 
po letu 2013, do takrat pa bo smeti še naprej vozila 
v Grosuplje. Koliko bo višja cena po pretečenem 
datumu? Pet odstotkov od sedanje, tako je zapi-
sano v pogodbi, ki jo je ob podpisu z mestno občino 
Ljubljana in županom Zoranom Jankovičem spreml-
jalo kar pet odvetnikov. 
Dejansko je to od novembra 2009, ko je bilo zaprto 
naše odlagališče Mali gori, že peta pogodba, ki jo 
je Ribnica podpisala z drugimi centri: najprej smo 
smeti vozili v Mozelj, potem Logatec, nato Trebnje, 
zdaj Grosuplje, na koncu pa bomo pristali v Ljubljani. 
»In smo rešeni za nadaljnjih 50 let,« pravi župan Jože 
Levstek, ki trdi, da smo imeli pri vsem veliko srečo, 
ker trenutno odvažamo smeti v Grosuplje – tako je 
morala Ljubljana vzeti vse v paketu, poleg Ribnice še 
Sodražico in Loški Potok.
Žal mu je sicer, da ni bil kočevski župan ‘bolj koopera-
tiven’ in Ribnici pomagal odlagati že v Mozlju, kjer bi 
bili lahko vse do leta 2013, če bi Kočevje pristalo na 
to lokacijo. V tem mesecu pa bo tako poteklo okolje-
varstveno dovoljenje tudi Mozlju in vprašanje je, kam 
bo poslej smeti odvažala naša sosednja občina. 
Občine, ki bodo del ljubljanskega regijskega centra, 
so bile že na odprtju 8 mio evrov vredne čistilne 
naprave, ki jo je zgradilo podjetje Janeza Škrabca. 
Sledi gradnja samega centra, celotna investicija pa 
bo vredna 144 mio EUR, s tem da bo večina sredstev 
prišla iz evropskih kohezijskih skladov, je povedal 
Levstek.

Alenka Pahulje, foto Bori Grabovac Morse

Po letu 2013 bomo smeti 
vozili na Ljubljansko barje
Občina Ribnica bo skupaj s 23 občinami del regijskega centra za 
ravnanje z odpadki Ljubljana

Osrednjeslovenska regija z 
novo čistilno napravo
Odprtje čistilne naprave za izcedne vode 
odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, 
kjer je družba RIKO sodelovala kot glavni 
izvajalec, predstavlja pomembno pridobitev 
za ljubljansko regijo in Slovenijo. Čistilna 
naprava, ki vsebuje izbrane tehnološke 
rešitve čiščenja izcednih voda, predstavlja 
prvi tovrstni objekt v Sloveniji. 
Družba RIKO med svoje storitve od leta 2007 
vključuje tudi t.i. okoljevarstveni inženiring.  
Na področju slednjega beležijo že nekaj 
mednarodnih referenc, najnovejši uspeh pa 
zagotovo predstavlja odprtje čistilne naprave 
za izcedne vode na Barju, 7. julija zgrajene v 
okviru projekta »Nadgradnja regijskega cen-
tra za ravnanje z odpadki Ljubljana«. Družba 
Riko je s pripravami na izgradnjo čistilne 
naprave pričela leta 2008,  zgrajena je bila  

konec leta 2009, od marca letošnjega leta 
pa je v poskusnem obratovanju.  Z upora-
bljeno membransko tehnologijo čiščenja 
izcednih voda je čistilna naprava Barje 
prva tovrstna čistilna naprava v Sloveniji 
in se uvršča tudi med najsodobnejše in 
tehnološko najnaprednejše čistilne naprave 
za čiščenje izcednih vod v jugovzhodni 
evropski regiji. 
Janez Škrabec, direktor Rika, je ob tem dejal: 
»Čistilna naprava za izcedne vode je ned-
vomno pomembna pridobitev za Ljubljano 
in celotno osrednjeslovensko regijo. Vesel 
sem, da nam je uspelo skupaj s partnerji 
vtkati svoje najodličnejše znanje, izkušnje in 
tehnologijo v čisto in ekološki prihodnost. « 

Andrej Ivanc

Župani: Zoran Jankovič, Blaž Milavec in Janez Novak

Župani bivše ribniške občine pri podpisu pogodbe
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lahko omogoči človeka dostojno življenje. 
Ena izmed takih stvari je zaradi odpovedi 
ledvic udi potreba po dializi. 
Občina Ribnica in ZD Ribnica, v sode-
lovanju s poslancem Jožetom Tankom, 
smo že pred časom še bivšemu ministru 
Miklavčiču predstavili idejni projekt nego-
valne bolnice z dializo. Vendar zaradi že 
znane, predvsem finančne situacije, projekt 
ni bil sprejet, čeprav je bil ugodno ocenjen. 
Na priporočilo ministrstva in zdravstvene 

zavarovalnice smo začeli  
z izdelavo potrebne doku-
mentacije za izgradnjo dial-
iznega centra v spodnjih 
prostorih ZD Ribnica. 
Javni zavod Zdravstveni 
dom dr. Janeza Oražma 
Ribnica, ki je bil dan v upor-
abo februarja leta 1982, 
zagotavlja osnovno zdravst-
veno varstvo prebivalcev 
na območju občin Ribnica, 
Sodražica, Loški Potok in 
od leta 2009 tudi Velike 
Lašče. Novi dializni center 
bo namenjen bolnikom, 
tako rekoč od Kolpe do 

Ljubljanskega barja, saj se število bolnikov 
z okvaro ledvic iz leta v leto povečuje. Sam 
prevoz bolnikov v dializne centre, ki so v 
drugih krajih, pa predstavlja velik napor 
zanje. Zato je potreba po takšnem centru, 
nekje na sredini južnega dela Slovenije, 
kjer se Ribnica nedvomno nahaja, vse večja 
in tudi smiselna ter racionalna. Trenutno 
število ledvičnih bolnikov v evidenci, ki jih 
posedujeta ZD Ribnica in ZD Kočevje, 
je več kot 30. Porast števila bolnikov je 

posledica povečanja populacije starejših 
ljudi, ki bivajo v domovih za starejše, vse 
več je ledvičnih odpovedi, k večjemu številu 
dializ pa prispevajo tudi diabetiki z ledvično 
odpovedjo, ki je pred leti sploh še niso 
zdravili na ta način. 
Po medicinsko funkcionalnem programu je 
potrebno za ureditev dializnega centra s 13 
mesti, zagotoviti približno 40 m2 bruto vseh 
površin na eno dializno mesto, oziroma 
10-12 m2 neto površine na eno mesto v 
prostoru za izvajanje dialize. To pomeni, da 
je skupno potrebno zagotoviti ca. 450 m2 
površine. Samo delo v dializnem centru, 
ki bo umeščen v kleti doma, bo potekalo 
v dveh izmenah. Obstoječi kletni prostori 
ZD Ribnica trenutno niso v skladu z velja-
vnimi zahtevami in standardi za opravljanje 
ambulantne dejavnosti zdravljenja odpovedi 
ledvic z dializo, zato je potrebna rekon-
strukcija prostorov, da bo zadoščeno vsem 
predpisom in standardom. Glede na to, 
da gre za zahteven projekt v smislu ozke 
specializacije, bo potrebno k sodelovanju 
povabiti tudi številne zunanje strokovnjake, 
ki bodo pomagali pri pridobivanju referenc 
za naš projekt, ostalo pa bo domena občin 
soustanoviteljic in pogajalskih sposobnosti 
pri ministru za zdravje. 
Naj zaključim, kjer sem začel. Ko si boste 
vzeli čas za smeh in prijatelje, se bodo vaše 
življenjske moči same po sebi okrepile. 
Pravijo, da se nam dogodi v povprečju 80 
% dobrih stvari, pa tudi, če manj, ima vsak 
izmed nas gotovo vsaj nekaj razlogov, da 
se nasmehne v jutrišnji dan. Naj vam bo lep 
in prijeten. 

Župan Jože Levstek

Spoštovane, spoštovani! 
Kolesje časa se vsaj o počitnicah vrti 
nekoliko počasneje. Današnji hitri tempo 
življenja nam navadno ne pusti, da bi se 
čez leto ustavili in si vzeli čas tudi zase ter 
se odpočili od fizičnih in psihičnih naporov. 
Zaradi preutrujenosti se lahko celo zgodi, 
da nas ustavi bolezen in položi v posteljo. 
Pomembno je vzeti si čas in si okrepiti moči 
svojega življenja, v naglici se znati ustaviti, 
da nas ne ustavijo naravni 
zakoni sami. Večkrat bi se 
morali vprašati, kateri je že 
tisti dan v tednu, ko izklopi-
mo mobitel, ko obveznosti 
preložimo na naslednji dan 
in ki ga preživimo v miru. V 
zakup si moramo vzeti, da je 
en dan v tednu, ko moramo 
počivati, tudi lenoba sveta, 
in vsaj teden dni v letu prav 
tako. To si vzemimo na znan-
je. Pa še na nekaj grozno 
velikokrat pozabljamo. Kar 
vprašajmo se: »Kdaj smo se 
zadnjič od srca nasmejali?« 
Odgovori naj si vsak zase. 
Veste, otrok se iz srca nasmehne vsaj 400 
- krat, odrasel človek pa v povprečju samo 
16- krat, a vprašanje je, če od srca. Morda je 
prav pomanjkanje življenjskega optimizma 
vzrok za nastanek nevarnih bolezni, kar 
človeka postavi v čisto drug položaj … 
Vsakemu človeku se lahko vsakdanje 
življenje v trenutku spremeni, ko nujno 
potrebuje zdravstvene usluge, ki presegajo 
domačo oskrbo. Življenjsko odvisen post-
ane od strokovne institucije, ki mu kot taka 

Izpod županovega peresa

FRANC VESEL OSTAJA PREDSEDNIK 
OBMOČNE OBRTNE ZBORNICE

OOZ Ribnica je na prvi seji skupščine, 
14. maja, potrdila 21 izvoljenih poslancev. 
Treba je poudariti, da se je volitev udeležilo 
kar 51 % volivcev od 401 člana Zbornice.
Skupščina je nato izvolila novega-starega 
predsednika zbornice, gospoda Franca 
Vesela, obdelovalca lesa iz Sodražice. Ta 
je nato imenoval 9-članski upravni odbor, 
izvoljen pa je bil tudi 3-članski nadzorni 
odbor.

Nova skupščina se je seznanila tudi s 
poslovanjem v letu 2009, sprejela in 
potrdila pa je tudi finančni in plan dela za 
leto 2010, kar je sicer sprejela že stara 
skupščina.

Poslanci so dobili tudi natančno infor-
macijo o projektu Vzpostavljanje vsebin 
v Rokodelski center, ki ga izvaja OOZ 
Ribnica že od oktobra 2008.

Nato so poslanci  velik del debate pos-
vetili delovanju centra v prihodnje. Po 
predloženih podatkih o potrebnih sred-
stvih in kadrih za upravljanje, po anal-
izi proračunskih sredstvih, ki so sedaj 
namenjena za delovanje muzeja, galerije, 
muzejske trgovine in TIC-a, so poslanci 
sprejeli sklep, da OOZ Ribnica ponudi 
občini Ribnica v upravljanje zgoraj nave-
dene vsebine, poleg tega pa za ista 
proračunska sredstva prevzame v upravl-
janje še Rokodelski center.

Poleg tega se občini Ribnica ponu-
di tudi varianta, da zbornica prevzame 
samo Rokodelski center, TIC in Muzejsko 
trgovino, saj je možno z racionalizacijo 
poslovanja in s tržnim pristopom porabiti 
občutno manj sredstev iz proračuna, kot je 
to sedanja praksa.

Na podlagi primerov po ostali Sloveniji so 
si bili poslanci enotni, da je možno pred-
metne vsebine v večji meri tržiti, spomnili 
so na EU - sredstva do leta 2013, ki so 
namenjena tudi za vsebine, ki jih bo izva-
jal Rokodelski center. Obrtniki-podjetniki 
so tako ponovno potrdili, da poleg svoje 
dejavnosti spremljajo splošno družbeno 
dogajanje in so pripravljeni tudi aktivno 
sodelovati
V času, ko nastaja ta prispevek, OOZ 
Ribnica čaka na odgovor Občine Ribnica.  

Pavel Hočevar
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Gostišče – penzion Makšar 

IDEJA: IZ NEKDANJE 
DELAVNICE ZRASEL NOV 
PENZION s tremi zvezdicami
Gostje iz tujine prvič vidijo kokoške in slišijo kikirikati petelina

Ni lepšega v gostinsko-turistični dejavnosti od zadovoljnega 
gosta, ki se rad vrača in o dobri ponudbi in prijaznem oseb-
ju pove še desetim drugim lepe vtise. Po svečanem odprtju 
gostišča in penziona, 20. novembra lani se je ime Makšar že 
precej uveljavilo, prav tako ječmenovo pivo Makšar, ki ga varijo 
in ga ljudje resnično pohvalijo. Gostišče in penzion sta odlično 
obiskana. Nedavno tega so dobili celo kartico zakoncev iz 
Nemčije, s katero se jim zahvaljujeta za gostoljubnost, zares 
lepo počutje, pohvalila pa sta tudi urejenost in dobro hrano. 
Prav gotovo take iskrice Makšarjevim ne samo polepšajo dan, 
temveč jim dajo tudi spodbudo in potrditev, da so na pravi poti. 

Ideja za gostišče in penzi-
on je zorela dolgo časa. V 
teh prostorih, kjer je sedaj 
gostišče, je bila včasih 
delavnica s  stroji za briz-
ganje plastike. »Razmere na 
trgu so nas prisilile, da smo 
začeli razmišljati o dodatni 
oz. drugi dejavnosti v našem 
družinskem podjetju. Nato 
se nam je porodila ideja o 
prenočitvenih kapacitetah, saj 
smo ugotovili, da je na našem 
koncu precejšnje pomanjkan-
je postelj. Leta 2007 smo se 
pričeli pripravljati na projekt, 
s katerim smo kandidirali za 

evropska sredstva in ko so nam bila v feb-
ruarju leta 2008 odobrena, smo pričeli z 
izdelavo projekta,« je razlagala Anja Pirnat, 
lastnikova hčerka, ena izmed gonilnih sil 
gostišča in penziona.
V penzionu razpolagajo s šestimi sobami, v 
katerih je skupno štirinajst ležišč. Vse so tudi 
sodobno tehnično opremljene (TV, sprejem-
nik satelitskih programov, brezžični dostop 
do interneta) in z lično urejenimi kopalnica-
mi. Prijetno vzdušje v sobah pričara pohištvo 
toplega lesa, lep razgled na okoliško naravo 
pa pomirja.

S čim vse se lahko pohvalite? Kaj 
vse nudite? Ponudba našega gostišča so 
naše posebnosti – hišno pivo Makšar ter 
kulinarične dobrote, kot so domači štruklji, 
gobova juha in razne sezonske posebnosti 
(čemaževa juha, čemaževi štruklji, čemaževi 
njoki idr.). Posebnost naše hiše so tudi 
domače rezine, torte, zavitki, pite. Pivo vari-
mo le za lastno porabo, ker kapaciteta piv-
ovarne ni velika. 
Po čem ljudje najbolj posegajo, kaj 
najraje jedo? Večina ljudi se odloča za 
klasične jedi, ki jih nudimo skozi celo leto, 
drugi se odločajo za posebnosti, ki jih 
imamo dnevno na jedilniku in so sezonsko 
obarvane.
In kaj najraje pripravite? Sezonske poseb-
nosti na Makšarjev način.
Kdo skrbi za kuhinjo, kdo pripravlja 
jedilnike? Za kuhinjo skrbi kuharsko oseb-
je, ki tudi pripravlja jedilnike v sodelovanju z 
gosti in upoštevaje sezonske jedi. 
Med posebno ponudbo, o kateri so 
nam pravili tudi ljudje, je zdomarska 
malica. 
Zdomarska malica je pripravljena na leseni 
deski, na njej je polovica suhe klobase, 
slanina, trdo kuhano jajce, smetanov hren in 
kruh. Posebnost zdomarske malice je, da si 
jo gost reže sam.
Kaj pa sladica povanca, s katero se 
lahko pohvalite, kakšna tradicija se 
je drži ? Ali lahko postane povanca 
tako značilna ribniška sladica, kot je 
recimo blejska kremna rezina? Včasih 
so jo gospodinje pripravljale ob nedeljah, 
ob žetvi, praznikih, žegnanjih … to ni bila 
sladica za vsak dan. Mi jo  pripravljamo, ker 
je bila to ribniška tradicionalna jed, značilna 
ribniška sladica. Po njej za zdaj še ni veliko 
povpraševanja. Morda je potreben čas, da 
se je ljudje navadijo. Priprava ni zahtevna: na 
vlečeno testo (kot za štrudelj) damo sladko 
smetano, potresemo jo z drobtinami in roz-
inami, zavijemo ter damo peči. Ponudimo jo 
toplo. Morda bo nekoč res tako prepoznana 
kot blejska kremna rezina (kremšnita).
Kdaj imate največ obiska? Največ obis-
ka je med vikendi, saj takrat gostimo tudi 
razne obletnice, poroke, nedeljska kosila. 
In zaključene družbe. Med tednom imamo 
poslovna kosila, večerje in jedi po naročilu.
Koliko nočitev ste zabeležili v tem 
času? Od kod prihajajo gostje, ki pri 
vas prenočijo? V penzionu smo do sedaj lastnik gostilne in tvorec piva Janez Pirnat

vhod v gostilno in penzion
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zabeležili okoli 300 nočitev, največ smo 
zabeležili nemških gostov, veliko je tudi 
Slovencev, Avstrijcev, Italijanov.  Gostili pa 
smo tudi že Izraelce. Ti so večinoma na 
službenih srečanjih v ribniških in okoliških 
podjetjih. Vendar v zadnjem tednu opažamo 

tudi nočitve turistov, ki gredo 
na morje na Hrvaško, tako 
smo gostili dve Francozinji in 
Estonce. 
Pri vas imajo 
mladoporočenci tudi svoje 
svatbe. Koliko ste jih v tem 
času že gostili? V letošnjem 
letu smo pripravili 6 poročnih 
slavij, v kratkem bomo še tri, 
kar nekaj pa jih bo še do 
konca leta.
Na vrtu, na prelepem 

travniku, pripravljate tudi poročni pavil-
jon, kjer se bodo lahko pari tudi civilno 
poročali. In tako bodo praktično oboje 
lahko imeli na enem mestu ... Vrtni 
paviljon, ki ga bomo dokončali v kratkem, 
bo namenjen za okrasne namene. Nekoč 

bomo morda v njem tudi 
poročali, vendar moramo vso 
to ponudbo dodobra dodelati, 
nadgraditi in utrditi. Ja, morda 
čez nekaj let, da bomo imeli 
celovito ponudbo organizacije 
poročnih slavij in zabav.
Kako pa imate v družini 
razporejeno delo?  Oče 
Janez skrbi za pivovarno, 
mami Mateja pomaga v kuhin-
ji, jaz sem v strežbi in brat Rok 
pri urejanju okolice. 

Drži, da pripravljate tudi prenočišča za 
popotnike na seniku? Drži, čeprav je to 
šele ideja, ki jo moramo še dodelati. Prav 
tako je s kolesarsko ponudbo. Priložnosti za 
kolesarjenja in potepanja je namreč v okolici 
zares veliko.
Kaj vam je največji izziv za prihodnost? 
Svojo ponudbo še nadgraditi in dodobra 
izpiliti. V planu pa imamo med drugim 
ustekleničeno pivo za s seboj.
Po čem bi bili radi najbolj prepoznavni 
v prihodnosti? Po pivu in kulinariki, ki 
jo želimo postaviti na določen nivo. Nivo, 
ki bi se dvignil nad »dunajski zrezek s 
pomfrijem«. Želimo si, da bi si gostje upali 
in želeli poskusiti tudi kaj drugega, kakšno 
zanimivo jed izpod mojstrskih rok naše 
kuhinje. Želimo pa biti prepoznavni ne samo 
v Ribnici, ampak tudi širše.
Kako skrbite za promocijo? 
Za promocijo skrbimo z oglaševanjem na 
naši spletni strani (penzion-maksar.si), natis-
njeno imamo zgibanko, udeležili smo se 
sejma Turizem in prosti čas pod okriljem 
Občine Ribnica. Predstavili smo se tudi v 
oddaji Na lepše, članek je bil objavljen tudi 
na Radiu Slovenija.
Kako pa bi naše bralce povabili k vam, 
k Makšarju? V teh vročih poletnih dneh 
vabimo vse bralce Rešeta na vrček hlad-
nega piva v orehovo senco.

Pogovarjala sem se in fotografirala Zdenka 
Mihelič

širok izbor jedi je bil viden tudi na samem odprtju

Anja Pirnat, ena izmed gonilnih sil

V zadnjem času poslušamo in beremo, da je 
kriza povzročila tudi upočasnitev večjih grad-
benih investicij. Ugotavljajo, da je to narobe, 
predvsem ker se upočasnjuje kroženje denar-
ja v obtoku. Posledično lahko ugotovimo, 
da se upočasnjuje tudi razvojni cikel in dvig 
standarda prebivalstva.
 V Ribnici sledimo razvojnemu zagonu in ne 
upočasnjujemo investicijskih vlaganj.  Tako so 
v teku aktualne večje investicije: 
- Severna servisna cesta je v celoti obnov-
ljena. Po desetletjih načrtovanja je končno 
rešeno dvorišče železniške postaje in nak-
ladalne rampe, izgrajena so parkirišča za 
osebna vozila, ki bodo omogočila tudi osebni 
potniški promet, ki ga načrtuje vzpostaviti 
železnica. Izgrajeni so pločniki, nameščena 
razsvetljava in ostala cestna infrastruktura. 
Cesta bo preusmerila glavnino tovornega 
prometa za industrijsko cono v Lepovčah  in 
omogočala kakovosten in varen dostop za 
prebivalce Lepovč. Na gradbišču potekajo še 
zaključna dela, ki bodo v celoti zaključena do 
začetka septembra. Projekt se sofinancira iz 
evropskih sredstev.
- Rekonstrukcija Merharjeve ulice poteka pod 
nadzorom države. Investicija se nagiba že 
v drugi del (polovica trase je že urejena) in 

bo končana predvidoma do konca meseca 
avgusta. Obnova ceste nadaljuje posodobitev 
cestne osi, ki se bo zaključila čez dve leti pri 
Sparu. Nova cestna linija bo omogočila umiritev 
prometa v ožjem mestnem jedru. Projekt se 
sofinancira iz državnega proračuna.
- Obnova Marofa predstavlja kultiviranje zadn-
jega prostora na robu zaščitenega mestnega 
jedra in bo omogočala višjo kakovost prostora 
na liniji Miklova hiša – Grad – Marof, ki je 
s svojimi vsebinami namenjena predvsem 
kulturni dejavnosti in ohranjanju naše kulturne 
dediščine. Projekt se sofinancira iz evropskih 
sredstev.
- Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
(DOLB) je projekt, ki poteka v javno - zaseb-
nem partnerstvu. Po dveh letih dela na doku-
mentaciji in izpeljavi vseh potrebnih dokumen-
tacijskih postopkov je bila podeljena koncesija 
in projekt bo v osnovi končan do konca mes-
eca septembra letošnjega leta, nadaljeval se 
bo glede na potrebe občanov in občine.
Vsi ti projekti so investicijske narave in dvigu-
jejo standard bivanja v naši občini. Začasno 
vplivajo na poslabšanje bivanjskih razmer v 
našem okolju. Zaprte so ceste, urejeni začasni 
režimi gibanja, več je prahu in ropotanja ipd. 
Skupaj z izvajalci  se trudimo, da bi bilo motenj 

čim manj. Vendar smo si verjetno vsi enotni, 
da brez tega gradbenih del ne bi mogli izvajati. 
Edina varianta bi bila, da preprosto ne bi delali 
nič, potem ne bi bilo nikakršnih problemov. 
Zato vse prebivalce naprošamo za potrpljenje, 
saj bo po zaključenih delih v naši občini bist-
veno večja kakovost bivanja, dani pa bodo tudi 
potenciali našega prostora. 
Pri vseh večjih investicijah se, predvsem v zad-
njem času, pojavljajo razmišljanja o ustreznosti 
in tudi pravilnosti postopkov. Tudi o daljinskem 
ogrevanju na lesno biomaso v mestu Ribnica 
ter podelitvi koncesije so se pojavila. Ocenili 
smo, da je za osvetlitev potrebno tudi iz stro-
kovne strani predstaviti postopek podelitve 
koncesije. 

Kronika občinske uprave

ob severni servisni cesti so zdaj glavno 
avtobusno postajališče, urejeni pločniki 
in kolesarska steza. slednja še ni 
dokončana, zato pazite pri vožnji.
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Postopek podelitve koncesije je seveda 
predpisan in občinska uprava je zavezana k 
upoštevanju zakonodaje, predvsem je to Zakon 
o javno - zasebnem partnerstvu in področni, v 
danem primeru, Energetski zakon.
Če pogledamo podlage, ki so bile obravna-
vane in potrjene na Občinskem svetu, je 
osnovo predstavljal Lokalni energetski kon-
cept, v katerem so, med drugimi ugotovitvami, 
izpostavljeni zelo dobri pogoji za razširitev 
obstoječega sistema daljinskega ogrevanja v 
mestu. Glede na potencial lesne biomase v 
sami občini in bližnji okolici, je bilo smiselno 
razmišljati o novem centralnem proizvodnem 
viru na lesno biomaso in razširitvi toplovod-
nega omrežja. 
Nadalje je Občina Ribnica pridobila sred-
stva Ministrstva za okolje in prostor za sofi-
nanciranje izdelave Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP), ki ga je konec 
leta 2008 izdelalo podjetje IBE, d.d., svetovan-
je projektiranje in inženiring. Gre za priznano 
projektantsko podjetje, ki ima veliko referenc s 
področja ogrevanja. DIIP obravnava možnost 
uvedbe daljinskega ogrevanja na lesno bio-

maso (DOLB), to je postavitev centralne kot-
lovnice na lesno biomaso in izgradnjo toplo-
vodnega omrežja za distribucijo toplote v 
mestu Ribnica. DIIP je bil predstavljen tudi na 
13. seji Občinskega sveta v decembru 2008, 

ki je ob prisotnosti 18. članov soglasno sprejel 
dva sklepa, in sicer: 
1. Občinski svet Občine Ribnica sprejme 
dokument identifikacije investicijskega pro-
jekta za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
v Ribnici.
2. Občinski svet Občine Ribnica sprejme, 
da se nadaljuje z izvedbo projekta oskrba s 
toplotno energijo s koncesijo preko gospo-
darske javne službe ter da občinska uprava  
za eno izmed naslednjih sej Občinskega sveta 
pripravi predlog odloka.
Na tej podlagi je občinska uprava pričela s pri-
pravo Odloka o načinu izvajanja lokalne gosp-
odarske službe oskrbe s toplotno energijo na 
območju občine Ribnica. Pri pripravi je temelj-
no zakonodajo predstavljal Energetski zakon 
in Zakon o gospodarskih javnih službah, sku-
paj z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu 
(ZJZP). Odlok ureja način izvajanja gospodar-
ske javne službe oskrbe s toplotno energijo, 
hkrati pa je odlok tudi koncesijski akt za podel-
itev koncesije, ki opredeli tudi obliko izvajanja 
javne službe. To pomeni, da se za izvajanje 
podeli koncesija, določi pa tudi pogoje, pod 

katerimi lahko občina to koncesijo podeli, in 
pogoje, pod katerimi lahko ponudnik konc-
esijo pridobi. Predlog odloka je z manjšimi 
popravki ob prisotnosti 17 članov soglasno 
sprejel Občinski svet Občine Ribnica na 14. 
redni seji v aprilu 2009. Ponovno je bil Odlok 
obravnavan v juniju 2009. Ravno tako je bil 
Odlok ob prisotnosti 13 članov soglasno 
sprejet v drugi obravnavi.
Na podlagi sprejetega Odloka o načinu izvaja-
nja lokalne gospodarske javne službe oskrbe 
s toplotno energijo na območju Občine 
Ribnica je občinska uprava začela z izdelavo 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 
Ker pa je bilo potrebno pripraviti kvalitetno raz-
pisno dokumentacijo, je občina za pomoč pri 
pripravi le-te angažirala podjetje, ki je s svojim 
znanjem pokrilo zakonodajo s področja ener-
getike, ter podjetje, ki je pokrivalo postopkov-
ni del izvedbe postopka podelitve koncesije 
– zakonodajo z vidika javno-zasebnega part-
nerstva. Tako je bil že v razpisni dokumentaciji 
predpisan obrazec oblikovanja ponudbene 
cene toplote, podlaga je bila vladna Uredba 
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije 
pare in tople vode za namen daljinskega ogre-

vanja za tarifne odjemalce. Ta uredba točno 
določa strukturo cene in delitev stroškov na 
fiksni in variabilni del. 
Občina Ribnica je sprejela sklep o začetku 
postopka in imenovala strokovno komisijo za 
izvedbo javnega naročila ter izpeljavo vseh 
predpisanih postopkov. V skladu z Odlokom 
so komisijo sestavljali predsednik, pravnik, eko-
nomist in strokovnjak s področja podeljevanja 
koncesije – dva člana sta bila zunanja. 
Občina Ribnica je 27. 10. 2009 pod zap. 
št. objave JN8929/2009 na Portalu javnih 
naročil Uradnega lista Republike Slovenije 
objavila javni razpis, odprt za vse zainteresir-
ane ponudnike, konkretno zanimanje pa so s 
tem, da so prevzeli razpisno dokumentacijo, 
pokazali trije ponudniki, od teh sta bili dve 
avstrijski podjetji ter eno slovensko. 
Do roka, ki je bil postavljen za vložitev vlog, 
je ponudbo vložil konzorcij podjetij Petrol, 
slovenska energetska družba, d.d. Ljubljana s 
partnerjema Ekoen d.o.o. Luče in Petrol ener-
getika d.o.o., Ravne na Koroškem. Odpiranje 
vlog 21. 12. 2009 je bilo javno, vodila ga je 
imenovana strokovna komisija. 
Dne 28. 12. 2009 je komisija izdelala Poročilo 
o izpolnjevanju pogojev, iz katerega je razvid-
no, da je prijava ponudnika formalno popolna, 
primerna, pravilna, sprejemljiva, torej glede 
na zakonodajo popolna. V skladu s pravni-
mi akti je občinska uprava dne 4. 1. 2010 
izdala Odločbo o podelitvi koncesije ponud-
niku Petrol, Slovenska energetska družba, 
d.d., Ljubljana s partnerjema EKOEN d.o.o., 
Luče in PETROL energetika d.o.o., Ravne 
na Koroškem. Po pravnomočnosti odločbe je 
Občina s ponudnikom dne 22. 1. 2010 skle-
nila koncesijsko pogodbo. Takoj nato je bilo 
obvestilo o oddaji naročila pod zaporedno 
št. JN590/2010 objavljeno na Portalu javnih 
naročil Uradnega lista Republike Slovenije. 
Občina je izpolnila tudi obveznost po ZJZP in 
je Ministrstvu za finance Republike Slovenije 
dne 25. 1. 2010 posredovala kopijo koncesi-
jske pogodbe. 
K odločitvi o razširitvi obstoječega sistema 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
na območju mesta Ribnica so pripomogla 
priporočila v Lokalnem energetskem kon-
ceptu in Dokumentu identifikacije investici-
jskega projekta, ki sta pokazala, da je širitev 
obstoječega sistema daljinskega ogrevanja 
smiselna, potrebno pa je razmišljati o post-
avitvi novega centralnega proizvodnega vira 
na lesno biomaso. Občinska uprava je, po 
soglasni podpori Občinskega sveta, izved-
la postopek podelitve koncesije za DOLB, 
seveda ob pomoči dveh zunanjih sodelavcev, 
ki sta pokrivala področje energetike in tudi 
zakonodajo s področja javno-zasebnega part-
nerstva.

Občina Ribnica; župan Jože Levstek s 
sodelavci, foto Alenka Pahulje

polaganje tolovodnih cevi poteka po celem naselju in bistveno otežuje promet in varnost. 
na knafljevem trgu in delu vrtnarske ceste je občinski inšpektor dan po začetku del celo 
ustavil dela, ker Petrol kot investitor ni pridobi ustreznih dovoljenj  upravljlca cest 
(občine) in ni dostavil zahtevanega elaborata s področja prometa. (opomba uredništva)
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glasu napovedal podporo amandmajem, ker 
želi, da je odlok čim boljši in v danih pogojih 
omogoča najboljše za vse tri enote.
Svetniška skupina SDS je k Odloku o usta-
novitvi javnega zavoda Rokodelski center 
Ribnica predlagala amandma, po katerem 
se pri 3. členu doda nov odstavek, ki priča 
o poslanstvu zavoda. Ta je ‘trajna skrb 

za celostno ohranjanje in razvoj kulturne 
dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim 
ustvarjanjem; zbiranje, varovanje, dokumenti-
ranje in preučevanje kulturne dediščine za 
prenos informacij javnosti o njenem pomenu 
nekdaj, danes in v prihodnosti; povezovanje 
kulturnih dejavnosti s turizmom in ostalimi 
panogami gospodarstva, izobraževanje in 
populariziranje domače in umetnostne obrti 
in sodobne likovne ustvarjalnosti. 
V 4. členu je zapisano, da Zavod prevzame 
v hrambo vse zbirke in muzejske predmete, 
ki jih od svoje ustanovitve hrani Javni zavod 
Knjižnica Miklova hiša. V nadaljevanju piše, 
da vsaka enota svojo dejavnost opravlja 
samostojno in celovito. V 27. členu je zapisa-
no, da ‘za osnovna sredstva, v lasti Javnega 
zavoda Knjižnica Miklova hiša, oba zavoda 
izdelata delitveno bilanco najkasneje do 
31.12.2010. Muzej in Galerija bosta v uprav-
ljanje Rokodelskega centra prešla najkas-
neje do tega datuma.
Po dveh urah je sledilo nekaj minut odmora, 
nadaljevali pa so s spremembami statutov 
vrtca Ribnica, osnovne in glasbene šole, in 
sicer je šlo za uskladitev statutov z  Zakona o 
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je po 
novem predpisal več članov sveta zavoda iz 
vrst strokovnih delavcev zavoda. 
Občina Ribnica po novem tudi ni več usta-
noviteljica OŠ dr. Ivan Prijatelj iz Sodražice, 
ker ne more upravljati javnega zavoda na 
področju druge občine, v bistvu pa je šlo 
samo za formalen preklic ustanoviteljstva, 

DOLOČENO POSLANSTVO 
ROKODELSKEGA CENTRA
Na julijski občinski seji sklenjeno, da se muzej in galerija nove-
mu zavodu priključita najkasneje do konca decembra 2010

Kljub peklenski vročini je tudi v tem mesecu 
zasedal občinski svet. In ne samo vročina, 
tudi dnevni red je dvigoval temperaturo na 
20. redni seji občinskega sveta 15. julija. 
Že prva točka, potrditev dnevnega reda, je 
zahtevala 20 minut, saj je župan umaknil 
točko 7, imenovanje članov volilnih komisij 
krajevnih skupnosti. Janez Zobec pa je želel 
na dnevni red uvrstiti točko glede 
Petrola d.d. o ogrevanju z biomaso. 
Po krajšem prerekanju in pregledu 
poslovnika je bila pobuda zavrn-
jena, ker ni bilo pripravljenega 
gradiva.

Druga točka je bila najzanimivejše 
na dnevnem redu, in sicer druga 
obravnava Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda Rokodelski cen-
ter Ribnica. Obetala se je burna 
razprava, konec koncev pa ni bilo 
tako. Presenetljivo složni so sprejeli 
nekaj amandmajev, ki so bili podani 
na prvi obravnavi, tik pred sejo pa 
so svetniki iz vrst SDS vložili še 13 
amandmajev. Predsednica odbora 
za družbene dejavnost Breda Oražem je 
oporekala načinu podajanja amandmajev 
po sistemu vsaj petih svetnikov tik pred 
sejo, in očitala svetu Miklove hiše, pravza-
prav predsedniku sveta zavoda Mihi Klunu 
prepočasno delo v svetu zavoda. Vendar je 
način vložitve po poslovniku dopusten, zato 
se je razprava nadaljevala. 
Amandmaji so bili pripravljeni s strani Muzeja 
in Galerije Miklova hiša, namenjeni pa so 
zagotavljanju transparentnosti in avtonom-
nosti delovanja posameznih enot novega 
javnega zavoda. Spreminja se število članov 
sveta zavoda, tako da so rokodelstvo, galeri-
ja, in muzej zastopani z enim predstavnikom, 
občina kot ustanoviteljica  s petimi in zunan-
jim članom, ki ga imenuje župan na predlog 
zainteresirane javnosti. Janez Pucelj je pred-
lagal razdelitev Rokodelskega centra na dve 
samostojni enoti, in sicer galerijo in muzej 
v eno enoto ter rokodelski center v drugo. 
Najzanimivejši del je pa je bilo glasovanje 
o sprejemu odloka in amandmajih. Zaradi 
vsebinske različnosti je Miha Klun predlagal, 
da se najprej glasuje o predlogu Janeza 
Puclja, ki bi, če bi bil sprejet, podrl predlog 
občine in ločili muzej in galerijo od rokodel-
stva. Glasovanje je bilo zelo tesno, saj je za 
predlog glasovalo osem svetnikov, proti pa 
jih je bilo prav toliko, tako da je bil predlog 
z izenačenim glasovanjem zavrnjen. Sledilo 
je še glasovanje o ostalih amandmajih, ki jih 
je podprlo med 13 in 14 svetniki, med njimi 
tudi Janez Pucelj. Ta je v svoji obrazložitvi 

saj ni imela ribniška občina na sodraški 
šoli nobenega vpliva, prav tako pa tudi ne 
interesa. 
Sprejet je bil tudi sklep o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
2010. Ta določa, kolikšen znesek stroškov 
volilne kampanje je dopusten ter kolikšen 
del bo pri tem sofinancirala občina, ki je ta 
sredstva morala zagotoviti že v proračunu. 
Organizatorji volilne kampanje smejo pora-
biti največ 40 centov, za volitve v občinski 
svet, za župana pa največ 25 centov na volil-
nega upravičenca. Občina bo povrnila 33 
centov za vsak glas izvoljenih predstavnikov,  
12 centov pa za glas županu, vendar ne več 
kot v končnem računu. 
Tudi okoli osme točke dnevnega reda se je 

razvnela vroča debata, in  sicer je šlo 
za oprostitev plačila komunalne takse 
za prireditev Urbanova noč 2010. 
Poglavitni argumenti nasprotovanja so 
bili, da gre za komercialno prireditev 
in da je kot takšna dolžna plačati 
komunalno takso v znesku približno 
2000 EUR. Po razpravi so oblikovali 
sklep, da se plačila ne oprosti, pač pa 
se šteje kot donacija, ter da se občina 
Ribnica predstavlja kot sponzor pri-
reditve. Tako je dovolj običajen posto-
pek postal promocija občine. Sprejet 
pa je bil tudi sklep, da je potrebno 
izdelati merila, po katerih se oprosti 
plačilo komunalne takse, tako da ne 
bo oprostitev vsakič odvisna od volje 
občinskega sveta. 
Sledili sta še dve kratki točki o prekate-

gorizacij stanovanj iz profitnega v neprofitno 
in obratno ter določitev najemnine za dve 
stanovanji na Prijateljevem, trgu. Torej lahko 
v kratkem pričakujemo javno dražbo za ti dve 
stanovanji, katerih izklicna cena bo ca. 105 
EUR in pa 150 EUR.
Pod točko razno so svetniki razpravljali še 
o razpisu za ravnatelja vrtca, ki naj bi od 
ministrstva dobil negativno mnenje in ga 
bo potrebno ponoviti, pa o življenju ob 
gradbišču na Merharjevi ulici (hrup, prah…) 
ter predlog obnove Struške ulice skozi Inles. 
Župan Jože Levstek je še obvestil občinski 
svet, da je s sosednimi občinami pod-
pisana konzorcijska pogodba za gradnjo 
širokopasovnega omrežja ter da bodo s tem 
projektom kandidirali za evropska sredstva. 
Napovedana je bila tudi izredna seja, ki bo v 
času med 25. julijem in 5. avgustom. 
Svetniki so povprašali tudi po informacijah 
glede ugotovitev protikorupcijske komisije, 
ki je se lotila tudi pregledovanja podpisane 
pogodbe s Petrolom o ogrevanju na bio-
maso, župan pa je odgovoril, da mnenja še 
niso prejeli in da je očitno vsa zadeva še 
v pregledu. Janez Zobec je že na prejšnji 
seji predlagal, da se do ugotovitev komisije 
ustavi vse aktivnosti ter ponovi razpis, ki bi 
omogočil prijavo več ponudnikov, a je župan 
dejal, da je pogodba podpisana in dela 
potekajo po planu. 

Primož Tanko
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ABONENTI GRAJSKIH VEČEROV 
2010

Pol osmih zvečer in že vidimo prve obiskovalce, da zasedajo 
prostore pod grajskim odrom. To nas navdaja z veseljem, 
ker kaže na to, da so nekateri obiskovalci že pravi abonenti 
Grajskih večerov 2010. Dosti istih obrazov smo videvali že na 
lanskoletnih poletnih prireditvah, ki so pritegnile preko 4000 
ljudi, in videti je, da bo obiskanost letos najmanj enako dobra.

Za organizatorja, Turistično društvo Ribnica, 
ne more biti večjega priznanja kot to, da 
jim uspe pritegniti toliko ljudi, da nam jih 
zavidajo vsi nastopajoči in tuji obiskovalci. 
Precej kulturnih ustvarjalcev je zdaj izrazilo 
željo, da bi se pojavili na grajskem  odru, ker 
jim ustreza izjemen ambient, presenetila pa 
jih je tudi zelo hvaležna publika. 
Humorist Boris Kobal se je pojavil kar na 
obeh prvih dveh prireditvah – najprej na otvor-
itvenem koncertu kot gost na praznovanju 
35-obletnice Okteta Gallus, nato pa še 
kot oče nastopajoče sopranistke na dru-
gem večeru, kamor je prišla še vsa družina 
Kobalovih, Omanovih in Dolinarjevih. Aljaž 
Vesel, ki je sestavil koncert opernih arij in 
samospevov, je s Katarino Kobal par tudi 
zasebno, zato je bila publika 16. julija pisana 
in mešana.
Nasploh zaznavamo zelo raznoliko občinstvo 
– morebiti je nekaj odvisno tudi od tematike 
prireditev. Enkrat pride malo več mesta, 
drugič podeželja, naslednjič iz drugih občin 
in krajev … Obiskanost je bila odvisna tudi 
od prve prireditve in ker je bila premierna 
kombinacija Okteta Gallus in narodno-
zabavnega ansambla Roka Žlindre zmago-
vita, se je polna zasedenost nadaljevala iz 
večera v večer.
Ribniško turistično društvo je pritegnilo k 
sodelovanju tudi Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti, ki je poskrbelo za julijski 
program (razen Imaga Slovenije), prav tako 
svojo podporo nudi Občina Ribnica in še niz 

sponzorjev, ki so se odločili podpreti poletno 
kulturno dogajanje. Šotor, ki je nameščen 
v prostoru, je sprva deloval majhen, toda 
mišljen je le za primer, ko bi se morda usul 
dež in bi bilo takrat tudi obiskovalec manj. 
Bali smo se, da bo pod njim vroče, a kljub 
neverjetno visokim temperaturam šotor nudi 
zadosten hlad. Vsi organizatorji zunanjih 
prireditev seveda pričakujemo čimprejšnjo 
uresničitev predlaganega projekta o obnovi 
grajskega prizorišča, ki ga je napravil arhi-

tekt Boštjan Češarek. Ne samo, da bi dobili 
pokrit prireditveni prostor, Ribnica bi dobila 
tudi notranji trg, kjer bi se življenje odvijalo 
tudi preko belega dne. Bolj kot bo Grad 
živahen, manj bo vsiljivcev, ki si bodo v njem 
upali delati škodo in s svojim ravnanjem 
preganjati mimoidoče. Imamo eno najbolj 
elitnih točk v Sloveniji, saj je malo gradov, 
ki bi bili locirani v samem osrčju mesta, in 
glede na to, da nam naš že propada, je nje-
gova revitalizacija skrajno nujna. Take poteze 
so dar okolju, ne samo pokrpan asfalt in 
popravljena javna razsvetljava. Stoodstotno 
sofinanciranje, kot se je pričakovalo pri tem 
projektu, je letos izpadlo in morda je nauk 
tega, da moramo drugič ponuditi vsaj nekaj, 
da v zameno dobimo skoraj vse. 
V dobro pa se nam šteje, da Ribničani pri 
projektih praviloma še vedno sodelujemo 
in nam v neki višji sferi tli zavest o skupni 
pripadnosti kraju, ki nas je do sedaj varovala 
še celo naravnih ujm. Drugje tega že dolgo 
ni več v tolikšni meri. Prav tako uspejo 
dvakrat večja mesta komaj pridobiti pol 
toliko publike, kot se je pri nas običajno 
udeleževalo vsakršnih prireditev. Gotovo k 
večjemu obisku pripomore, da se tu še 
vedno vsi ‘žlahtamo’, se čutimo zavezani, da 
spremljamo in spodbujamo domače ljudi, 
kar vedno ne pride do izraza, v teh primerih 
pa očitno. 
Zdaj sledi avgustovski del Grajskih večerov 
2010. Vstop je prost in lepo vabljeni na pri-
reditve vsak petek ob 20. uri.

Alenka Pahulje, foto Borut Šenk

35 LET RIBNIŠKEGA 
SEMNJA SUHE ROBE IN 
LONČARSTVA
(1976 – 2010)

Ob tem visokem jubileju Turistično 
društvo Ribnica pripravlja 
priložnostno razstavo, ki bo na dan 
letošnjega odprtja sejma v Gradu in 
v Petkovi galeriji.

V ta namen pridno zbiramo vsa 
gradiva, ki bi oblikovala razstavo 
– plakate, fotografije, simbole, pred-
mete…
Morda imate tudi pri vas doma na 
posodo kaj primernega, še posebej 
plakatov iz prvih let sejma. Če da, 
pokličite strokovno spremljevalko 
razstave, Marino Gradišnik, v 
Muzej Miklova hiša (01 / 835 03 
76).

Za sodelovanje se priporočamo in 
že vnaprej zahvaljujemo.

TD Ribnica

Oktet Gallus in ansambel Roka Žlindre sta bila tako posrečena kombinacija, da že pote-
kajo dogovori za ponovitev njunega nastopa tudi drugod po Sloveniji.

Tenorist Aljaž Vesel je v goste pov-
abil solista Katarino Kobal in Klemna 
Torkarja. O kvalitetnem koncertu se je 
govorilo še dolgo po tem.
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Ribničanke gredo naprej
Društvo mažoret in plesalcev Ribnica ne miruje. Takoj po 
zaključni prireditvi v sklopu praznovanja 10. obletnice delovanja, 
ki so jo imeli 18. junija v ribniškem Gradu, so 21. junija orga-
nizirali kvalifikacije za evropsko prvenstvo mažoret NBTA EU.
 

23 mlajših članic potuje v Švico Piratski nastop

Triindvajset mlajših članic se je kvali-
ficiralo s skupinsko koreografijo v 
kategoriji Marching Parade Corps 
Minime, in sicer na mix glasbo 

Golica. Kvalificirali sta se tudi dve deklici v 
kategoriji duet Accessories Corps Minime s 
koreografijo Pirati, kjer je obvezna uporaba 
palice, vsaj dveh rekvizitov, koreografija pa 
mora biti skladna z glasbo in kostumom. 
Pirata sta se borila s sabljo, mahala z zastavo 
in se popeljala z gusarsko ladjo. Zanimiv 
nastop so ocenile mednarodne sodnice, ki 
so tudi odločile, da si tako skupina kot duet 
zaslužita odhod v tujino. Tako sta si obe 
kategoriji s kvalifikacijo zagotovili udeležbo 
na tekmovanju na Evropskem prvenstvu 
mažoret Zveze NBTA EU. Ribničanke bodo 
barve slovenske zastave zastopale v Švici 8., 
9. in 10. oktobra letos.
 
Tina Jurkovič, foto arhiv Društvo mažoret in 
plesalcev Ribnice

Dan državnosti

Osrednja občinska prireditev je bila 
v Gradu

24. junija zvečer smo se zbrali, 
ker v srcu dobro mislimo. Zbrali 
smo se v čast največjega slov-
enskega praznika, ko je naša 
država, Republika Slovenija, 
postala samostojna in neodvisna.

19 let je minilo, odkar se je uresničilo, kar 
so napovedovali in želeli naši predniki od 
šestega stoletja naprej, od Brižinskih spome-
nikov, preko Trubarja, Bohoriča, Cankarja, 
Prešerna, Maistra … Tisti večer je Občina 
Ribnica v sodelovanju s Turističnim društvom 
Ribnica organizirala osrednjo občinsko 
slovesnost ob dnevu državnosti. Po maši za 
domovino v cerkvi sv. Štefana, ki jo je vodil 
dekan mag. Anton Berčan, je sledila prosla-

va, na kateri je poleg župana Jožeta Levstka 
spregovorila tudi poslanka v Državnem 
zboru in predsednica komisije za človekove 
pravice in temeljne svoboščine ter peticije 
Eva Irgl. V kulturnem delu programa so 
sodelovali pesnica Duška Hočevar Mihelič, 
ki je poleg znanih avtorjev recitirala tudi 

avtorsko pesem Moja 
domovina, Cerkveni 
mešani pevski zbor 
Sv. Rok iz Dolenje 
vasi in Glasbena šola 
Ribnica. Na prireditvi 
vsako leto sodelujejo 
tudi člani Območnega 
združenja veteranov 
vojne za Slovenijo. 
Ribniški Grad se je 
tokrat dobro napol-
nil, poleg gasilcev s 
praporji, skavtov in 
ostalih uniform se je 
proslave udeležilo 
precej občanov.
Slovenija je tako 
dopolnila zadnjo 

najstniško leto in stopa v leta odraslosti, 
prihodnje leto bomo obeležili 20. obletnico 
države, ki si zasluži več spoštovanja, predan-
osti in poenotenja tako na političnem kot 
ostalih področjih. Ne nazadnje, želi bomo to, 
kar mi sami sejemo, ne glede na to, kakšne 
pripomočke za boljšo rast nam vsiljujejo 
drugi oz. kot je dejal že Cankar: ‘Narod si bo 
pisal sodbo sam.’

Marko Modrej, foto Borut Šenk

Slavnostna govornica Eva Irgl

Zbor iz Dolenje vasi je na tovrstni prireditvi nastopin prvič

Jazz  zasedba glasbene šole
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Nekdaj bil je takšen 
ribniški vsakdan… 

VIII.

Razglas – Okrajno glavarstvo 
Kočevje, 17.7.1915

Skoro vsako leto nastanejo ob času žetve 
požari, katere povzročajo otroci, ki ostanejo 
medtem, ko so starši na polju, doma. 
V sedanjih razmerah, se lahko vsak ogenj 
osodepolno razširi, ker so skoro vsi močni in 
porabni možje in mladeniči v vojaški službi, 
vse druge osebe, razen starčkov in malih 
otrok, so pa zaposlene pri delu na polju in 
torej povsod manjka moči, da bi se nastali 
ogenj takoj zadušil. Poleg tega manjka mno-
gokrat tudi konj s katerimi bi bilo mogoče od 
drugod pripeljati ognjegasne brizge. Da se 

prepreči velika nesreča je torej treba:
1. Vžigalice pred otroci skrbno shranjevati.
2. V vsakem kraju skrbet za primerno nad-
zorstvo nad otroci med odsotnostjo staršev 
na polju.  

3. V vsakem kraju imeti po možnosti priprav-
ljeno vodo in gasilno orodje. 
4. Skrbeti za potrebe straže proti požarom 
tudi podnevi med odsotnostjo prebivalst-
va…

*ZAL, OR, 20/1879

Biseromašnik FRANC LEVSTEK iz Bukovice in 
njegovih 60 let duhovništva

V ribniški župnijski cerkvi sv. Štefana je 27. junija občestvo praznova-
lo slovesen jubilej, biserno mašo (60 let duhovništva) Franca 
Levstka, ribniškega rojaka, doma iz Bukovice. Biseromašnikov 
pridigar je bil sam beograjski nadškof Stanislav Hočevar, pridi-
gar tudi na Levstkovi zlati maši. Slavnostni pridigar je v tokratni 
pridigi orisal življenjsko pot biseromašnika, vedno prežetega 
z Božjo besedo, velikim zaupanjem in hvaležnostjo Bogu.

Na biserno mašo salezijanskega duhovnika 
Franca Levstka se je ribniška župnija prip-
ravljala s tridnevnico od dneva državnosti 
do nedelje, ko je vsa fara ob rojakovem 
praznovanju prav slovesno zažarela v soncu 
in veselju. Prišlo je tudi veliko slavljenčevih 
sorodnikov. Franc Levstek je tudi sicer še 
vedno zelo povezan z ribniško župnijo in 
svojimi sorodniki. Slednje je rad 
obiskoval, vsako leto pa orga-
niziral tudi družinska romanja 
na Marijine in druge božje poti. 
Vedno je bil povezan tudi z nara-
vo, rad je hodil v hribe in maševal 
na mnogih vrhovih.
V njihovi družini je bilo 11 otrok, 
on se je rodil kot tretji. Že od 
zgodnje mladosti je želel, da 
postane duhovnik. Da je dočakal 
duhovniško posvečenje in novo 
mašo, ki jo je pel 15. oktobra 
1950 v Ribnici, je moral iti 
skozi mnoge težke preizkušnje. 
Tudi italijansko aretacijo med drugo sve-
tovno vojno skupaj z bukovškimi mlajšimi 
in starejšimi moškimi. Skorajšnje usmrtitve 
jih je uspel rešiti takratni ribniški župnik in 
dekan Viktorijan Demšar.
Njegovo kaplanovanje se je začelo leta 
1953 v Mostah pri Sv. družini. Leta 1955 je 
bil poslan za kaplana v Šentrupert, kjer je 
bil štiri leta kaplan z veliko idejami. Njegove 
katehetske pripomočke, ki jih je za verouk 
sam pripravljal, je opazil tudi škof Anton 
Vovk ter ga povabil na teološko fakulteto, 

da jih je predstavil bogoslovcem. Škof Vovk 
mu je podelil tudi diakonsko kot duhovniško 
posvečenje. Sledilo je prvo župnikovanje. 
Zaupana mu je bila velika naloga, leta 1959 
je odšel na Kodeljevo, kjer je bila junija 1960 
ustanovljena nova župnija in Franc Levstek 
umeščen za njenega prvega župnika. Po 
sedmih letih je l. 1966 odšel na Štajersko 

h Kapeli pri Radencih. Ves čas bivanja pri 
Kapeli je bil tudi ravnatelj pomurske salezi-
janske skupnosti. V letih 1971 do 1979 je 
bil pri Mariji Pomočnici na Rakovniku, na 
Rudniku in eno leto v Želimljah, nato pa v 
Radencih oral ledino (1979 – 1992), saj je 
gradil tako farno občestvo kot tudi cerkev. 
Od 1992 do 2000 je bil župnik in ravnatelj 
na Trsteniku.
Njegov zlati jubilej duhovništva pa ga je 
nagovoril, da je odložil službo župnika v 
Trsteniku in čez dve leti še službo ravnatelja 

Doma za starejše sobrate v Trsteniku. »Pa 
ne zato, da bi počival. Don Bosko, sv. 
Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev, je 
rekel ‘Počivali bomo v nebesih.’ Še lažje 
sem ustregel mnogim župnikom za duhovno 
pomoč; ne samo po Gorenjskem, ampak 
tudi drugod.« Živi v domu v Trsteniku in še 
vedno poln energije in pristnega veselja rad 
priskoči na pomoč, njegov avtomobil ima za 
seboj premnoge kilometre.
»Ko se človek ozira nazaj na svojih 60 pre-
hojenih duhovniških let, se mi zdi, da je to 
pot na goro. Pot ni bila vedno lahka. Je pa 
bila polna notranjega zadovoljstva, veselja 
in sreče. Nikoli mi ni bilo žal, da sem stopil 
na to pot. Bogu sem zelo hvaležen, da me 
je poklical in mi dal milost, da sem vztra-
jal. Po tolikih letih očitno vidim prst Božje 
Previdnosti. Za vse ne morem drugega kot 
reči: ‘Bogu hvala!’ Če sem kaj dobrega storil, 
je to Božje delo. Čim starejši je človek, tem 
bolj vidi, kako prazno je naše življenje, če 
nima nekega cilja. Če bi samo za tostranstvo 
živel, bi bil strašno razočaran. Vse mine, tako 
slava, zdravje ..., človek, ki je tudi duhovno 
bitje, pa ima hrepenenje. To pa mu dá prav 
vera. In moje duhovništvo je bil moj cilj ,« je 
dejal biseromašnik Franc Levstek, ki je ob 
tej slovesni priložnosti izdal tudi knjigo Mojih 
60 let duhovništva. Knjiga je več kot le zapis 
njegove življenjske poti od rojstva preko 
šolanja, nove maše do sedaj. Je zapis časa 
in zgodovinskega dogajanja od leta 1926, 
težkega časa vojnih ujm, preizkušenj trdne 
volje, bitke za preživetje, priča tedanjemu 
utripu in povezanosti ljudi. In zdi se, da je vse 
to samo še zmehčalo poteze na njegovem 
obrazu, prežetem s čistim veseljem, dobroto 
in ljubeznijo. »S srcem in dušo zaveznik 
oltarja, res se mu lahko poznajo leta, a je 
kljub temu svež in spokojen,« je o njem 
zapisala pisateljica Berta Golob. 

Zdenka Mihelič, foto Patricija Belak

Biseromašnik s fotografijo 
z mašniškega posvečenja
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Razglas – C. kr. glavarstvo 
Kočevje, 26.9.1916

Izkopanje nezrelega krompirja je prepove-
dano. 
Prestopki se bodo kaznovali po ces. Naredbi 
z dne 20.4.1854, dr. zak. Št. 96.

*ZAL, OR, 19/1772

Županstvu občine Ribnica 
– C. kr. glavarstvo Kočevje, 
27.11.1918

Ker poziv okrajnega žitnega nadzornika z 
dne 10. nov. 1918 na prostovoljno oddajo 
žita in krompirja ni našel med kmetovalci 
tistega odziva kot se ga je pričakovalo, se s 
tem zaukazuje v smislu tozadevnih podpisov, 
da do 2. dec. 1918 odda vsak kmetovalec 
komisjonarju Ilcu v Ribnici in sicer:
-Goriča vas, Hrovača, Otavice:
1/4 grunta: 100 kg koruze, 25 kg prosa, 50 
kg fižola, 200 kg krompirja.

1/2 grunta: 150 kg koruze, 30 kg prosa, 75 
kg fižola, 300 kg krompirja.
-Ribnica, Gorenja vas, Dolenji Lazi, Breg:
1/4 grunta: 50kg koruze, 10 kg prosa, 30kg 
fižola, 200 kg krompirja.
1/2 grunta: 60kg koruze, 15 kg prosa, 30 kg 
fižola, 200 kg krompirja.
Obenem se naroča žandarmeriji in komis-
ionarju, da 3. dec. 1918 pri vseh zamudnikih 
na njih stroške in nevarnost rekvirira…

*ZAL, OR, 19/1828

Brane in Kristjan Kozina

Zvon sv. Marjete zopet odmeva 
po Dolenjevaškem polju
Pri kapeli sv. Marjete na Polju je ljubljanski nadškof msgr. dr. Anton 
Stres 18. julija blagoslovil obnovitvena dela, dva oltarja ter novi 
zvon.

Preko 200 let je, odkar je bila ustanovljena 
župnija Dolenja vas. Sredi vasi je že takrat 
stala majhna cerkvica, ki je bila posvečena 
sv. Marjeti. Med leti 1811-1830 so v Dolenji 
vasi na Hribu gradili novo cerkev, ki so jo 
posvetili sv. Roku. Ta je še danes župnijska 
cerkev. Cerkvico sv. Marjete v središču vasi pa 
je doletela žalostna usoda, saj so jo porušili. 
So pa zato leta 1828 zgradili kapelo sredi 
Dolenjevaškega polja. Posvetili so jo devici 

in mučenki Marjeti Antiohijski, ki je zavet-
nica devic, dojil, deklet, porodnic, žena in 
kmetov. Tako je svetnica, kateri je posvečeno 
51 cerkva v Sloveniji, priprošnjica kmetov za 
hudo uro in povodenj, ki velikokrat doleti prav 
Dolenjevaško polje. 
Iz preteklosti je v kapeli sv. Marjete ostala 
dragocena freska, katere avtor ni znan. V 
prejšnjem stoletju, vse do leta 1980, so pod 
vodstvom takratnega župnika Janeza Puclja na 
kapeli opravili najnujnejša obnovitvena dela.  
Od takrat dalje kapela nima več zvonika, saj 
so dotrajanega odstranili. Zamenjali pa so tudi 
ostrešje in kritino.
Prelomni dogodek pa se je na Dolenjevaškem 
polju zgodil leta 2007. Tedaj je strela udarila 
v kapelo ter jo poškodovala. Vaščani, ki so 
najprej mislili opraviti le najnujnejše dela so si 
premislili in prevladalo je mnenje, da se kapela 
popolnoma obnovi. 
Pri obnovi, ki je potekala med leti 2009-2010, 
so pomagali prebivalci sosesk Ulice Petra 
Kozine, Za vodo in Obrtniške ulice, ki so vse 
majhne in skupaj premorejo le 20 hiš. Vendar 
pa skoraj ni hiše, iz katere ne bi vsaj enkrat 
prišel kdo pomagat. Enako velikodušno so 
se ljudje iz sosesk, katerih zavetnica je sv. 
Marjeta, odzvali tudi pri finančni pomoči. To 
pa so prispevali  tudi drugi farani Dolenje 
vasi. Nekaj denarnih sredstev je prišlo tudi iz 
Nadškofijske zavarovalnice zaradi udara strele 
pred tremi leti.
Glavni motor obnovitvenih delih je bil Vinko 
Bojc, ki je imel dobre pomočnike v Jožetu 
Henigmanu, Janiju Šilcu, Miranu Oražmu in 
preostalih vaščanih. Tu pa moramo omeniti 
še pomoč dolenjevaškega župnika Branka 
Potočnika, ki je tudi somaševal ob sami bla-
goslovitvi del.
Blagoslov je vodil ljubljanski nadškof in met-
ropolit msgr.  dr. Anton Stres, ki je tudi prvi 
pozvonil na novi zvon, ki je bil narejen v Žalcu. 

Sliko, ki krasi kapelico že od najverjetneje 
samega začetka, je pred malo več kot desetimi 
leti obnovil akademski slikar Tomaž Perko. Ta 
pa je za letošnjo priložnost naslikal tudi sliko, ki 
od nedelje, 18. 7. 2010, krasi pročelje kapelice 
na Dolenjevaškem polju.  
Nadškof je v pridigi predvsem poudaril dejstvo, 
da imamo Slovenci verjetno največ cerkvenih 
objektov na prebivalca. Dotaknil pa se je tudi 
pregovora »Pomagaj si sam in Bog ti bo poma-
gal«, kar je navezal na nedeljski evangelij o 
Marti in Mariji. Blagoslov kapele, ki v notranjo-
sti sprejme 60 ljudi, pa so s pesmijo polepšali  
pevci Cerkvenega mešanega pevskega zbora 
sv. Rok, pod vodstvom Feliksa Podgorelca. 

Tekst in foto Kristjan Kozina

Msgr.  dr. Anton Stres je pohvalil 
domačine, ker so obnovili kapelo.

Vinko Bojc ob Vatikanski zastavi s poseb-
nim »dolenjevaškim« grbom.

Takole so pospremili zvon, ki krasi notran-
jost zvonika sv. Marjete.



Ni te več, mirno si živel in mirno si odšel.
Vsepovsod ostalo je le delo tvojih pridnih rok.
Spomin nate v naših srcih večno bo živel.

ZAHVALA
V 77. letu se je poslovil naš dobri mož, oči, dedi in brat

EDVARD PELC
(1933 - 2010)

iz Struške ulice, Ribnica

Iskreno se zahvaljujemo vsem za vse dobro, kar je kdo storil zanj. 
Posebna zahvala dr. Marjeti Jeranko in osebju ZD Ribnica, kjer 
so mu vedno radi pomagali. Zahvala sosedom in stanovalcem 
Struške ulice za izrečeno podporo ob žalosti, za cvetje, sveče 
in maše. Enako tudi vsem sorodnikom. Občinski gasilski zvezi 
in vsem prostovoljnim društvom, ki ste ga tako lepo in v velikem 
številu pospremili na zadnji poti, neizmerno hvala. Hvala vsem in 
vsakomur posebej. Obdržite ga v lepem spominu. 

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI
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Ne joči več. Obriši solze.
On je že onkraj groze in trpljenja.
Ne moti mu miru – ne joči več.
Najhujše breme breme je življenja.
(S. Makarovič)

ZAHVALA
Svoje plemenito življenjsko pot je prehodil

 

JUSTIN ŽIBERT  
Od njega smo se poslovili 8. julija na ljubljanskih Žalah. 
Vsem, ki ste mu za časa njegove bolezni lajšali bolečine, stali ob 
strani, ga bodrili, se iskreno zahvaljujemo.
Hvala članom lovskih organizacij, ki so se  od njega poslovili z 
lovskimi častmi, in g. Blažu Kržetu, ki je v njihovem in svojem 
imenu izrekel sočutne besede slovesa.
Hvala g. Jožetu Andoljšku, ki je v imenu članov ZZB NOB Ribnica 
še zadnjič z besedo in partizansko pesmijo prehodil njegove bor-
bene poti, poti Šlandrove brigade, katere borec je bil. 
Hvala g. Rozmanu, ki je v imenu Kluba upokojenih delavcev 
organov za notranje zadeve Maks Perc - aktiv Ribnica, osvetlil 
njegovo poklicno pot in njegov osebni lik.  
Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, poklonili cvetje, sveče in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Zastal je tvoj korak
in prazen je naš dom postal.
Zaspal si večni sen.
Počivaj v miru, brez skrbi,
z nami si vsak dan,
od zdaj do vekomaj.

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata, tasta, 

zeta in svaka 

LUDVIKA TURKA  
(1941-2010) 
iz Slatnika 9

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam pomagali v teh težkih dneh. Hvala za darovane vence, 
sveče in svete maše. Hvala za besede tolažbe in izrečeno sožalje. 
Hvala zdravnikoma Katji Adamič in Štefanu Čampi za pomoč v 
bolezni in za vso podarjeno skrb. Zahvala kolektivu Megadoma za 
razumevaje v času bolezni in smrti. Hvala vsem sosedom, posebno 
Hermini in Jožetu za besede slovesa. 
Hvala gospodoma Andreju Muleju in Tadeju Kersniču za lep 
pogrebni obred. Hvala gasilcem in pevcem za zapete pesmi. 
In hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ki ste se od njega poslovili in ga v 
tako velikem številu spremili na zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Vse življenje si garal,
vse za dom, družino dal,
ostale so sledi povsod
od dela tvojih pridnih rok.

V naša srca si se vpisal,
čas ne bo te več izbrisal.
In čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, očeta in starega očeta 

JOŽETA KOŽARJA  
(1933-2010)
iz Lepovč

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, znancem in 
prijateljem za izrečeno sožalje in podarjeno cvetje in sveče. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI DANIJELA, HČERKA SONJA 
IN SIN BRANKO Z DRUŽINO
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A kakor v življenju že kane
pol radosti, pol skrbi,
tolažba in tožba ostane:
večno nihče ne živi.
(K. Kovič)

ZAHVALA
ob boleči izgubi moža, očeta, dedka in pradedka 

IVANA MOHARJA  
(1928 – 2010)

iz Grčaric

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče in se 
poklonili njegovemu spominu.
Hvala osebju DSO Ribnica za vso nego, skrb in pozornost.
Hvala Irmi Grbec za poslovilni govor, pogrebnemu zavodu AVE, 
trobentaču in pevcem.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine 
Ribnica (Ur. l. RS, št. 57/2005) Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja objavlja 

POZIV NA ZBIRANJE PREDLOGOV  
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD 

OBČINE RIBNICA 
ZA LETO 2010

Priznanja in nagrade Občine Ribnica so:
- naziv častni občan,
- Urbanova nagrada,
- Gallusovo priznanje,
- Priznanje Občine Ribnica.

NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe 
na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, 
športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju 
ter s tem predstavlja občino doma in v svetu. Naziv častni 
občan se lahko podeli tudi tujcu.

URBANOVA NAGRADA
Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko 
delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam 
in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih 
gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in 
ugledu Občine Ribnica. 

GALLUSOVO PRIZNANJE
Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posa-
meznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno 
in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s 
področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in 
širšem družbenem prostoru. 

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA 
Priznanje Občine Ribnica se podeli posameznikom, pod-
jetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim 
organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke 
in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na 
posameznih področjih življenja in dela. 

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena 
Urbanova nagrada, do dve Gallusovi priznanji in do dve 
priznanji Občine Ribnica. 

Predlog mora vsebovati:
- ime in priimek ter naslov (za fizične osebe),
- naziv ter naslov (za pravne osebe),
- obrazložitev.
Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine 
Ribnica z obrazložitvijo v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE 
NAGRADE IN PRIZNANJA« zbira Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Ribnica do vključno 
10.9.2010.

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine 
Ribnica (tel. 837 20 00).

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Jože Tanko l.r.

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
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 slovenske-

ga jezika, vozniški izpit B - kategorije, osnovno znanje 
za delo z računalnikom, zaželene delovne izkušnje.

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

delom.

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

Ribnica, v roku 15 dni od objave. 
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Političnim strankam
in zainteresirani javnosti

ZBIRANJE 
PREDLOGOV ZA 

IMENOVANJE ČLANOV 
OBČINSKE VOLILNE 

KOMISIJE 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

p o z i v a 

vse politične stranke, zainteresir-
ano javnost in občane Občine 
Ribnica, da posredujejo predloge 
kandidatov za člane Občinske 
volilne komisije.

Občinsko volilno komisijo sestav-
ljajo predsednik in trije člani ter 
njihovi namestniki.

Prosimo, da predlogu priložite 
soglasja kandidatov za imenovan-
je v Občinsko volilno komisijo 
(soglasje je v prilogi, na www.
ribnica.si ali v vložišču Občine 
Ribnica).

Predloge za člane Občinske 
volilne komisije dostavite do petka, 
10. 9. 2010 na naslov: Občina 
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 
Ribnica.            

Predsednik Jože Tanko l.r.

MEDGENERACIJSKO 
PROSTOVOLJSTVO V UPRAVNI ENOTI 
RIBNICA

STAROST je drugačno življenjsko obdobje 
od mladosti in srednjih let, vendar pa ni v 
ničemer manj smiselno, kakor je življenje v 
mladosti in v srednjih letih.
STAROST ima svoje posebne naloge, ki 
niso nič lažje ali manj pomembne,
kakor so naloge v mladih in v srednjih letih.
Za doživljanje smisla V STAROSTI je 
pomembno, da človek svojo starost 
sprejme,
da ohrani ali ustvari z nekom pristen osebni 
človeški odnos in da je povezan z ljudmi iz 
mlade in srednje generacije.
Če so VSE TRI GENERACIJE med seboj 
tesno povezane, je mladost varno – lepa,
so srednja leta mirno – rodovitna, starost pa 
spokojno – bogata.     (Jože Ramovš)

Življenje je kvalitetno, če ima človek poskr-
bljeno za svoje materialne potrebe in če živi 
v lepih medčloveških odnosih. Življenje in 
medčloveško sožitje je največ, kar imamo, 
zato se nam splača potruditi, da je lepo in 
kakovostno.
Nihče si ne more narediti lepega življenja 
sam, brez pomoči drugih. Še v najboljših 
srednjih letih ne, kaj šele v otroštvu ali na 
starost! Najboljša naložba v življenju je med-
sebojna pomoč med generacijami; če kje, 
velja pri tem, da se v življenju vse dobro in 
vse nespametno človeku vrača in plača.
V tradicionalni družbi so bile mlada, sred-
nja in tretja generacija med seboj tesno 
povezane v družini in soseski. Današnje 
življenjske razmere so oddaljile generacije 
med seboj, da se skoraj ne poznajo, zato 
se pri mlajših in starejših nabirajo predsodki 
enih proti drugim. Prepad med generaci-
jami povzroča usodne izgube starim ljudem, 
srednjeletnikom in mladim.
V naslednjih desetletjih bo skoraj dvakrat 
več starih ljudi kakor danes. Ljudje srednje 
generacije moramo zdaj pripraviti socialno 
mrežo in nove programe za boljše odnose 
med generacijami in dobre pogoje za sta-
ranje, sicer bomo za generacijo naših otrok 
prehudo breme.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka za geron-
tologijo in medgeneracijsko sožitje razvijamo 
in uvajamo različne programe za kakovostno 
staranje in lepše sožitje med generacijami; 
med drugim tudi vrsto prostovoljskih pro-
gramov. Ljudi vseh generacij usposabljamo 
na tečajih, da bi se ravnali po zlatem pravilu 
za kakovostno človeško zorenje in staranje: 
mlad človek in človek srednjih let naj vsak 
teden zavestno porabi eno uro časa za lep 
stik s starim človekom – tak, ki oba bogati, 
tretja generacija pa za tak stik z mladimi 
ljudmi.
V Ribnici smo leta 2007 usposobili 26 pro-
stovoljcev, ki prispevajo h kvalitetnejšemu 
življenju starejših oseb tako v Domu starejših 
občanov v Ribnici kot tudi v domačem 
okolju. Nekaj prostovoljcev vodi skupine za 
samopomoč, drugi pa so družabniki pred-
vsem tistim starejšim v domu, ki nimajo svo-
jcev ali so le-ti daleč. Stanovalci ribniškega 
doma so z delom prostovoljcev zelo zado-
voljni, saj jim v dom prinašajo življenje, zgod-
be kraja, skratka popestrijo dan. 
Na eni od skupin je neka stanovalka pri-
povedovala, kako je jokala, ko je iz svojega 
stanovanja odhajala v ribniški dom. Toda, 
pravi, da ji je sedaj žal za vsako solzo, saj se 
v domu neprestano nekaj dogaja, tako, da ji 
tu ni dolg čas. 
K temu so zagotovo veliko pripomogli tudi 
prostovoljci. Žal pa je teh prostovoljcev pre-
malo in bi potrebovali še nove moči, zato 
smo ponovno pripravljeni organizirati uspos-
abljanje prostovoljcev, ki bi ga izvajal Inštitut 
Antona Trstenjaka iz Ljubljane. Če bi se pri-
javilo dovolj prostovoljcev, bi z usposabljan-
jem pričeli v jeseni 2010. Usposabljanje 
traja 10 mesecev in sicer poteka enkrat 
mesečno po 3 ure. Točen čas se določi 
skupaj s kandidati na prvem srečanju. 
Če bi tudi vi želeli soprispevati k lepši sta-
rosti naših občanov, se prijavite Majdi Vrh  
na tel.: 8361-906 ( v dopoldanskem času).

mag. Ksenja Ramovš in mag. Majda Vrh

Društvo upokojencev Ribnica
V A B I 

na tradicionalno srečanje upokojencev Dolenjske in Bele krajine, ki bo 
v soboto, 7. avgusta 2010 ob 10. uri 

na Jasi v Dolenjskih Toplicah. Odhod avtobusa bo ob 8,30 uri izpred Ideala v Ribnici. 
Cena prevoza je 8 evrov. Vabljeni tudi drugi upokojenci in družinski člani.

Društvo obvešča, da je še vedno organiziran  tedenski prevoz (četrtek) na kopanje v Selce. 
Kopanje bo predvidoma, poleg četrtkov v juliju, še 5., 12., in 19. avgusta. Vabljeni!

Prijave na 8361277 – ponedeljek in na 031 792694.

DU Ribnica
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1. Pozdravljeni, tudi tokrat se bomo poigrali z letošnjimi 
Grajskimi večeri in nastopajočimi na njih. Za ogrevanje eno 
težko vprašanje: Kje se odvijajo letošnji Grajski večeri?

N v dvorani Športnega centra Ribnica
Z v ribniškem Gradu
A na športnem igrišču v Dolenji vasi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Že nekaj let pri poletnih prireditvah v Ribnici sodeluje emi-

nentni projekt Imago Sloveniae – Podoba Sloevnije. Letos 
so se nam predstavili s …

E  Prifarskimi muzikanti 
D  Slovenskim citrarskim kvartetom                    
B  tenoristom Aljažem Veselom 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Nocoj bo v Gradu še posebej veselo, saj bo poleg Marinke 

Veselove pelo preko 100 žensk. Ne hodi toliko žensk le na 
Triglav, ampak tudi lepo poje, tako da jih ne zamudite nocoj, 
ob …

T  19. uri
O  20. uri
P  21. uri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Na Grajskih večerih nismo pozabili tudi na otroke. V petek,
 13. avgusta, nam bodo ribniški študenti pripeljali Mačka 

Murija z Neco Falk in …
M  Mačjo godbo
E  skupino Pepel in kri
G  Big bandom Makoše
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Za njimi naslednji petek prihaja na oder ansambel, ki je na 

nastopih vedno toplo sprejet. V zadnjem času so fantje trdo 
delali in svoj izdelek, prvo zgoščenko bodo 
premierno predstavili ravno na letošnjih 
Grajskih večerih. CD se imenuje … 

N   Glasba je naše življenje
H   Naj rajs                                             
A   Sreča je
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Pri zgoščenki je sodeloval že priznani in uigrani avtorski duo 

iz naše doline. Kateri od njiju menite, da ni pravi? 
E   Miha Gorše
A   Tadej Mihelič
R   Janez Petek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.  S skladbo Na okence ti trkam so Zdomarji na lanskem festi-

valu Ptuj 2009 na podlagi telefonskega glasovanja osvojili …
A   kaj pa vem, mi ni jasno
U   prvo mesto
J   tretje mesto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Poleg imen, kot so Andreja Škufca, Vera Šolinc, Fanika 

Požek, Boštjan Merhar se med avtorji besedil na zgoščenki 
najde tudi …

I   Roman Zupančič
U   Jožica Svete 
C   Samo Pogorelc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Še vprašanje glede zasedbe: Komu izmed članov Zdomarji bi 

pripeli tole slikico?
B Simonu Kozini                                          
S Boštjanu Merharju                                    
Š Bernardu Podgorelcu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Če se ozremo še na zadnji letošnji Grajski večer, na katerem 

nas čaka obilo smeha, ne moremo mimo Lucije Ćirović. 
Letos bo Lucija v goste povabila tudi Vida Valiča, ki je v zad-
njem času znan po TV - oddaji …

R Sam doma
P Zverinice iz Rezije 
E Slovenija ima talent

11. Za konec tokratnega kviza še pokrovitelji letošnjih Grajskih 
večerov, brez katerih ti ne bi bili tako popolni. Poleg 
Inotherma, Posestva Ugar, Inlesa, Petrola, Costelle, Rika, 
Petre šotorov, pri večerih sodelujejo še …

Č OI SLS Ribnica
Č ARTS Ribnica 
Č OI SDS Ribnica

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. avgusta.

Med pravilnimi rešitvami bomo znova izžrebali 5 lepih 
nagrad (zgoščenke SREČA JE), ki jih poklanja 
ANSAMBEL ZDOMARJI.

GRAJSKI KVIZ – 2. DEL  (pripravil Marko Modrej)

Nagrajencem iskreno čestitamo! 
Nagrade boste prejeli po pošti.

Pravilna rešitev 6. številke Rešeta je: 
OKTET GALLUS 35 LET

Med pravilnimi rešitvami je žreb določil naslednje nagrajence, 
ki prejmejo zgoščenke Okteta Gallus (poklanja jih OKTET 
GALLUS RIBNICA):

TATJANA GORŠE, Cesta na Ugar 18, 1310 Ribnica
JOŽA ABRAHAMSBERG, Gornje Lepovče 22 A, 1310 Ribnica
METKA MARN, Vinice 13, 1317 Sodražica
MARJAN ANDOLŠEK, Velike Poljane 37, 1316 Ortnek
ERIKA PERHAJ, Levstikova 7, 1310 Ribnica

6

9 5

73 5

- 11

21

6 7

84

10 10

MALI OGLASI
PRODAM
rabljeno motoristično opremo: motoristični komplet hlače XL in 
jakna, L konfecijska številka 52, cena 80 evrov, škornji Daytona, 
črni, št. 44, cena 40 evrov,  podkapa L/XL črna, cena 2 evra, 
rokavice Wintex, črne, XL cena 5 evrov, ledveni pas, črn, cena 
10 evrov, čelada Airoh z vezirjem, zaščito L 59-60, črna mat, 
cena 100 evrov, čelada za kros S 55-56 črna popisana 50 evrov, 
očala Progrip za kros, cena 5 evrov.
Prodam v kompletu ali posamezno. Info na 041 338 126.

ODDAM
Oddamo dvosobno stanovanje v izmeri 60 m2, na Knafljevem 
trgu v Ribnici. Stanovanje je delno opremljeno, najemnina znaša 
250 EUR/mesečno, gsm 041 355 430.
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Vabimo vse vasi Ribniške doline, da se pomerijo na prvih 

SUHOROBARSKIH IGRAH!
“Vzbudite v sebi pravo ribniško kri, naj se poveže mlado in staro, pokažite svoje spretnosti in zmagajte”!

Pogoji sodelovanja:
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�ob prijavi vodja skupine sporoči ime skupine in svoj kontakt 
��������������������������������������������������������������������������

Potek tekmovanja:
Vaške ekipe se bodo pomerile v različnih spretnostnih igrah, ki so vezane na ribniške dejavnosti in tradicijo.

Prijave sprejemamo do 15. avgusta na: marusa.prelesnik@gmail.com ali GSM: 031 803 525

Vabimo pa tudi vse vasi, društva, klube in organizacije, da se na dan Ribniškega semnja predstavijo 
������������������������������������������������������������������������������

Prijave sprejemamo na:  marko.modrej@gmail.com ali  GSM: 041 536 889

 Dane   Hrovača    Žlebič    Sušje    Goriča vas    Slatnik    Breg    Jurjevica    Dolenji Lazi    Grič    Breže    Zapotok
 Nemška vas    Sajevec    Lipovec    Otavice    Bukovica    Blate    Grčarice    Prigorica    Velike Poljane    Ortnek

  Gorenji Lazi    Zapuže    Maršiči    Pusti hrib    Hudi Konec    Vinice    Sv. Gregor    Zamostec    Zadolje    Andol
  Sinovica    Praproče    Lepovče    Graben    Gašpinovo    Hojče    Marolče    Junčje    Lipovšica    Ravni Dol 

“Vzbudite v sebi pravo ribniško kri, naj se poveže mlado in staro, pokažite svoje spretnosti in zmagajte”!

Pogoji sodelovanja:
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�ob prijavi vodja skupine sporoči ime skupine in svoj kontakt 
��������������������������������������������������������������������������

Potek tekmovanja:
Vaške ekipe se bodo pomerile v različnih spretnostnih igrah, ki so vezane na ribniške dejavnosti in tradicijo.

Prijave sprejemamo do 15. avgusta na: marusa.prelesnik@gmail.com ali GSM: 031 803 525

Vabimo pa tudi vse vasi, društva, klube in organizacije, da se na dan Ribniškega semnja predstavijo 
������������������������������������������������������������������������������

Prijave sprejemamo na:  marko.modrej@gmail.com ali  GSM: 041 536 889

Nemška vas

Gorenji Lazi  

“Vzbudite v sebi pravo ribniško kri, naj se poveže mlado in staro, pokažite svoje spretnosti in zmagajte”!

Vabimo pa tudi vse vasi, društva, klube in organizacije, da se na dan Ribniškega semnja predstavijo 

Ortnek

Andol

v času Ribniškega semnja tekmovanje med vasmi.
TD Ribnica prireja v nedeljo, 5.9.2010 ob 11. uri

4. FESTIVAL klavirskih harmonik
GRMADA 2010, 

nedelja, 1. avgust 2010, ob 14. uri 

Vsak nastopajoči bo zaigral tri skladbe, ena mora biti 
slovenska narodna pesem, dve po svoji lastni izbiri. Vsi 

nastopajoči igrajo v eni kategoriji, starostne omejitve ni. 
Nastopajoče bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija.

Na koncu bodo podeljene nagrade:
- za najboljšo izvedbo,

- najobetavnejšemu izvajalcu,
- občinstvo pa bo izbralo najsimpatičnejšega izvajalca.

Vsi udeleženci pa prejmejo spominske plakete.
Razglasitev rezultatov bo takoj po končanem programu, 

nato bo sledilo družabno srečanje.

EVENTIM 
PRIREDITVE 

Turistično informacijski center Ribnica vas 
obvešča, da lahko v centru Ribnice, na 
Škrabčevem trgu 23, kupite vstopnice za pri-
reditve iz sistema Eventim. Izbrali smo nekaj 
vidnejših prireditev, ki bi vas utegnile zanimati 
v mesecu avgustu letos.

• Big Band DOM, V okviru Festivala Ljubljana 
pripravlja Big Band Dobrepoljski Orkester 
Mladih koncert  v Križankah, in sicer 6. 8. 
2010, ob 20. uri. Cena vstopnice je 19,00 
evrov.

• Slovenija – Španija: Košarkarska 
tekma, ki bo pomenila hkrati odprtje Arene 
v Stožicah, je trenutno najbolj pričakovan 
športni dogodek. Zgodil se bo v torek, 10. 8. 
2010, ob 20.15 uri. Cena vstopnice se giblje 
od 10,00 do 50,00 evrov.

• R. Strauss: Žena brez sence, opera 
Marijinskega gledališča iz Sankt Peterburga, v 
četrtek, 12. 8. 2010 ob 18. uri v Cankarjevem 
domu. Cena vstopnice od 59,00 – 89,00 
evrov.

• Tomaž Vnuk – 24 Ever, poslovilna tekma 
Tomaža Vnuka v soboto, 28. 8. 2010, ob 18. 
uri v Hali Tivoli. Vstopnina je 10,00 evrov.

• Paco de Lucia, eden največjih kitaristov 
na svetu bo koncertiral v sredo, 25. 8.  in v 
četrtek, 26. 8., ob 20.30 v Križankah. Cena 
vstopnice je od 44,00 do 59,00 evrov.
 

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!
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KAJ JE PRAV IN KAJ NI

Društvo Civilna iniciativa glas Ljudstva CIGL Ribnica je v dvora-
ni ribniškega župnišča 8. julija pripravilo predavanje ljubljan-
skega nadškofa in metropolita msgr. dr. Antona Stresa, ki je 
tu s predavanjem Oseba in družba nastopal v vlogi profesorja, 
kot se je sam pošalil. V uvodu pa takoj razvil rdečo nit preda-
vanja: »Človeka vodijo misli, čustva in volja. Če so čustva ira-
cionalna in so usmerjena v korist posameznika, pa z razumom 
človek lahko ugotovi, kaj je prav in kaj je res dobro, ne samo 
zanj, ampak za vsakogar. Kar je res, je res, pa čeprav nam to 
morda ne paše.« Pred predavanjem je ljubljanski nadškof in 
metropolit v ribniški župnijski cerkvi daroval tudi sveto mašo.

V nabito polni dvorani ribniškega župnišča 
so ljudje z zanimanjem prisluhnili dr. Stresu, 
ki je v svojem predavanju izpostavil temeljna 
vprašanja vrednot, osebnosti in sobivanja 
v družbi. In sicer sta bili osrednji vprašanji: 
kaj so vrednote in kako vzga-
jati za vrednote. Cilj vzgoje 
je oseba, celovito razvita 
osebnost. Kar pomeni, da 
zna človek spoznavati resn-
ico in biti resnicoljuben, se 
zna svobodno odločati za 
moralno prav in dobro, ter 
živeti z drugimi v medsebo-
jnem sobivanju in sožitju. 
Vzgoja seveda ni isto kot 
izobraževanje. Vzgoja je 
temelj za življenje, življenjske 
vrednote in osebnost, izobraževanje pa nam 
da vednost in poklicna znanja. »Volja in srce 
ni isto kot razum.«
»Kako vzgajati za vrednote, to se moramo 
vprašati,« je opozoril dr. Stres. Starši dajejo 
dve življenji, telesno in moralno življenje. 
Družina je prva šola 
za vrednote in starši 
so prvi vzgojitelji, vzga-
jajo hote in nehote, in 
so nenadomestljivi, vsi 
ostali vzgojitelji delajo 
le na temeljih, ki so jih 
postavili starši. Zato je 
pomembno, da starši 
sodelujejo tudi v šoli 
in jim ni vseeno, kako 
šola vzgaja njihove 
otroke, na kakšnih 
temeljih in vrednotah je poudarek. Vzgoja 
v družini se začne že zelo zgodaj. V njej se 
otrok nauči, da ni sam na svetu, nauči se post-
aviti stvari na pravo mesto, na prvo mesto pa 
sodijo duhovne in moralne vrednote. Družina 
je prva šola za sožitje, sodelovanje, medse-
bojno spoštovanje. »Otroku je potrebno 
vedno dati tudi vedeti, da ni nikoli zaman, če 
dela prav, čeprav morda učinka ni videti. Vliti 
mu je treba optimizem. Danes vse preveč 
vlada pesimizem in zmaga laži.« V današnji 
družbi se kažejo posledice krize kot zmede-

nost ali dezorientacija, splošni pesimizem, 
obračanje po vetru, izguba smisla življenja, 
pogosto ljudje govorijo – ‘saj je vseeno, 
naj vsak dela po svoji vesti’, nevarnost pa je 
tudi, da se ne vprašamo več ‘kaj oz. ali je to 

prav?’ ampak le še ‘kaj oz. 
ali se to splača?’ Vzroke za 
krizo vrednot lahko najdemo 
v pluralizmu (vsak ima po 
svoje prav), v nihilizmu (nič 
ni res in nič ni dobro), ki 
pomeni padec človeškosti 
na nizko raven, in v permis-
ivnosti (vsak naj je odloči, 
za kar se hoče). »Tipičen 
primer permisivnosti je 
predlagani družinski zakon-
ik. Permisivnost izhaja iz 

pomanjkanja vrednot, kaj je prav in kaj ni.«
V nadaljevanju je poudaril nenadomestlji-
vost skupnega časa z otroki, pomembno je 
z njimi preživeti čas tudi v pogovoru in delu. 
»Ko pa grajamo ali hvalimo, pa je treba graja-
ti ali hvaliti dejanje, ne človeka.« Pomembno 

je tudi, da se otroci ne 
dolgočasijo, temveč 
se ukvarjajo s športom 
ali imajo neko delo, 
zadolžitev. Kajti vse 
prehitro lahko ‘dobi-
mo’ razvajenega otro-
ka. »Razvajen otrok pa 
je oropan otrok, kajti 
ko otroka razvajamo, 
mu delamo slabo. Tak 
otrok ne bo priprav-
ljen za življenje, oro-

pan bo za veselje nad lastnim uspehom in 
dosežkom, ki pa je največje veselje.« 
Predavanje je ljubljanski nadškof in profesor 
msgr. dr. Stres zaključil s pregledom treh 
znanih zakonskih besedil, to so Deklaracija 
OZN, Konvencija OZN o otrokovih pravicah 
in Evropska konvencija o človekovih 
pravicah, ki opredeljujejo otrokovo vzgojo, 
njeno nepretrganost in pravico do vzgoje, 
tudi na temeljih vrednot otrokove družine.

Tekst in foto Zdenka Mihelič

Nadškof Stres

Tokrat je bila dvorana nabito polna

REALIZEM 
SODOBNE 

UMETNOSTI
MOŽNOST VODENEGA 
OGLEDA PO RAZSTAVI

Likovnoizobraževalni center 
Galerije Miklova hiša organizira 
voden ogled razstave U3, Ideja 
za življenje; realizem in realno 

v sodobni umetnosti v Sloveniji, 
v Moderni galeriji v Ljubljani, v 
nedeljo, 22. avgusta 2010, ob 16. 

uri. Vodja bo kustos Moderne 
galerije Igor Španjol, ki je sode-
loval pri nastajanju razstave. 
Skupni prevoz ni organiziran. 

Zberemo se ob 16. uri pred 
Moderno galerijo v Ljubljani.
Razstava U3 na vsaka tri leta 

predstavi pogled izbranega kusto-
sa na sodobno slovensko likovno 

umetnost.
 

Vabljeni.

Vse dodatne informacije: 
Galerija Miklova hiša, 

01/ 835 03 78.

VABILO 
Klub harmonikarjev Urška vas vabi 

na 18. tradicionalno tekmovanje
harmonikarjev, ki bo 

v soboto , 7. avgusta 2010 
ob 15. uri 

v Zamostcu pri Sodražici.

Tekmovanje bo potekalo v štirih kat-
egorijah.

Priznanja in nagrade so izdelki rez-
barja Draga Koširja.

Prijave sprejemamo pol ure pred 
tekmovanjem ali na GSM št. : 041 

591 133 ter
na telefon št.:01 8366 128.

Prijavnine ni.
Tekmovanju sledi zabavni del z ans-

amblom Erazem iz Postojne. 

Vljudno vabljeni !

KLUB HARMONIKARJEV URŠKA



PRIREDITEV 
OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI V 
DOLENJI VASI 
 

Dan pred zaključkom šolskega leta, 23. 
junija, smo v dvorani dolenjevaške šole 
obeležili dan državnosti. Na prireditvi so 
se obiskovalcem predstavili vsi učenci 
naše šole pod mentorstvom učiteljic 1.- 5. 
razreda in učiteljice podaljšanega bivanja: 
Bernarde Benčina, Danice Gorše, Valerije 
Lubej, Marije Henigman, Sonje Pogorelc 
in Špele Gornik Oražem. Predstavil se je 
šolski pevski zbor pod vodstvom Špele 
Gornik Oražem, nastopili pa so še: folk-
lorna skupina Lončki pod mentorstvom Mire 
Češarek in Eve Henigman, župnijski pevski 
zbor Dolenja vas pod vodstvom Feliksa 
Podgorelca in mladinski župnijski pevski 
zbor pod vodstvom Simone Podgorelc.

S pestrim programom, ki je trajal krepko čez 
eno uro, smo gledalcem predstavili delček 
tega, kar smo se naučili v letošnjem letu, 
obenem pa smo se spomnili na pomen in 
vlogo slovenske pesmi in besede.
Za ozvočenje prireditve se zahvaljujemo g. 
Feliksu Podgorelcu, za celoletno spreml-
javo šolskega pevskega zbora  Alenki Bojc, 
za sceno pa Katarini Drobnič in Janezu 
Andoljšku.
 
Danica Gorše, vodja PŠ Dolenja vas, 
foto Maja Gorše
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Zbiramo zamaške za …
(humanitarna + ekološka akcija)

V poletnih mesecih se ta vseslovenska akci-
ja nadaljuje. Tokrat za malo Mašo, petletno 
deklico s  hudo obliko cerebralne paralize, 
zaradi katere je priklenjena na invalidski 
voziček. Pomagati želimo Mašinim staršem, 
da bi hčerki lahko omogočili samoplačniško 
dopolnilno zdravljenje s hipoterapijo (terapija 
s konjem). Poleg tega bi Maša potrebovala 
še precej bivalnih prilagoditev in medicin-
skih pripomočkov. 

Ob tej priliki bi se radi zahvalili vsem, ki ste 
nam na kakršenkoli način pomagali in nas 
podpirali v naših prizadevanjih, zlasti tistim, 
ki ste velikodušno sodelovali v tej akciji. Ko 

se bodo septembra znova odprla šolska 
vrata, lahko v našo šolo še naprej prinašate 
zamaške. Do takrat pa naj vas spremlja misel 
glavnih organizatorjev akcije: »En zamašek 
je kot kaplja, ko jih je veliko, je dež, izvir, reka 
in morje.« Lepe počitnice!

Mentorica šolske skupnosti za razredno 
stopnjo Staša Ivanec

Na začetku šolskega leta 
2009/10 sva se s somentorico 
šolske skupnosti za predmetno 
stopnjo Marjano Cvar odločili, da 
bova učencem šolske skupnosti 
predstavili vseslovensko akcijo 
zbiranja plastičnih zamaškov za 
invalidne otroke in mladostnike 
ter jim predlagali, da se ji tudi 
naša šola uradno pridruži. 

Učenci so akcijo soglasno podprli in je 
doživela presenetljiv odziv. Celo šolsko leto 
so učenci vseh razre-
dov, centralne in obeh 
podružničnih šol, vsak 
dan množično prinašali 
zamaške, ki so jih lahko 
oddali svojim razred-
nikom, mentoricama 
šolske skupnosti ali pa 
jih pustili na zbirnem 
mestu pred šolsko jedil-
nico. Nekateri učenci 
so organizirali zbiranje 
zamaškov tudi izven 
svojih domov, kar v celi 
soseščini. Proti koncu 
šolskega leta so se nam 
pridružili še posamezni 
zbiratelji iz Kočevja. 
Kupi zamaškov so vsak 
dan rasli. Od septem-
bra do decembra 2009 
smo jih zbrali 135,5 kg. Te smo namenili 
Anžetu, ki je v hudi prometni nesreči izgubil 
desno nogo in si je želel s pomočjo zbranih 
zamaškov kupiti nožno protezo. Od januarja 
dalje smo nadaljevali z zbiranjem za Mirka, ki 
se mu seseda hrbtenica. Pridobljeni denar 
je bil namenjen nakupu električne bolniške 
postelje. V ta namen smo zbrali kar 215 kg 
zamaškov. 

Učenci 3. b.: “Učenec Ambrož R. je v dveh dneh prinesel kar 9 
ogromnih vreč zamaškov.”

» Razpis ravnatelja/
ravnateljice Vrtca Ribnica 
bo objavljen 13. 8. 2010 na 
Zavodu za zaposlovanje, v 
Uradnem listu, na spletni 
strani Vrtca Ribnica in 
Občine Ribnica.«

V RIBNICI PRI TVD PARTIZANU 
OD 10. DO 12. URE

2.8.2010  Lumpi nogometaš
3.8.2010  Lumpi presenečenje
4.8.2010  Lumpi ustvarja
5.8.2010  Lumpi skriti zaklad
6.8.2010  Lumpi dela mozaik
9.8.2010  Lumpi, znajdi se v naravi
10.8.2010 Lumpi lutkar
11.8.2010 Lumpi bowling
12.8.2010 Lumpi frizer
13.8.2010 Lumpi se poslovi

V DOLENJI VASI NA IGRIŠČU  
OD 10. DO 12. URE

2.8.2010  Lumpi čebelar
3.8.2010  Lumpi ustvarja
4.8.2010  Lumpi presenečenje
5.8.2010  Lumpi se razgibava
6.8.2010  Lumpi se poslovi

AVGUST



Gasilci PGD Sv. Gregor smo 11. julija 
praznovali visoki jubilej – 110-letnico 
delovanja društva. Svečanost smo začeli s 
parado 220 gasilcev društev GZ Ribnica 
in Loški Potok, sosednjih in pobratenih 
društev ter gasilskih vozil. Osrednji govorni-
ki proslave so bili: poveljnik GZ Slovenije 
Matjaž Klarič, predsednik GZ Ribnica Cveto 
Marinšek in župan občine Ribnica Jože 
Levstek. Proslave so se udeležili tudi župana 
občin Sodražica in Velike Lašče, poslanec v 
državnem zboru g. Jože Tanko in predstavnik 
Uprave za zaščito in reševanje RS. V sklopu 
proslave je bil blagoslov in prevzem nove 
motorne brizgalne Ziegler ultra leicht 8/8, 
ki je bila nabavljena s pomočjo požarnega 
sklada občine Ribnica in 39 botrov, ki so 
ponovno dokazali, kako močna je v njihovih 
srcih gasilska zavest. V imenu PGD Sv. 
Gregor se jim za finančne prispevke še 
enkrat prav lepo zahvaljujem. 
Na proslavi so bila podeljena aktivnim članom 
priznanja društva, GZ Ribnica in odlikovanja 
GZ Republike Slovenije. Za aktivno delo 
PGD Sv. Gregor je bilo podeljeno priznanje 
Uprave za zaščito in reševanje RS in za viso-

ki jubilej plaketa GZ Slovenije. V počastitev 
visokega jubileja so se s prav zanimivimi 
darili pridružili tudi člani pobratenih društev. 
Proslavo so popestrili člani Ribniške godbe, 
MPZ Slemena in učenci podružnične 
osnovne šole Sv. Gregor.
Ob tej priložnosti je PGD Sv. Gregor izdal 
zbornik, ki v kratkih sestavkih prikaže delo 
društva od ustanovitve do danes. Zbornik 
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110 let slemenskih gasilcev smo podelili vsem gostom in vsem, ki so 
s prostovoljnim prispevkom nadaljevali 
druženje pod šotorom na igrišču. Ob zvokih 
ansambla Roka Žlindre se je druženje nad-
aljevalo še dolgo v noč. Zahvalim naj se tudi 
vsem, ki ste s svojimi materialnimi prisp-
evki obogatili naš srečelov in s tem povečali 
število dobitkov. 
Omenim naj še, da je v sklopu jubileja lepo 
uspela petkova zabava s skupino Mambo 
Kings z gostjo večera, pevko Tayo.  Hvala 
tudi medijem: radiu Univox, radiu Urban in 
glasilu Rešeto za brezplačno objavo naših 

prireditev.
Vsi vaščani Slemen 
smo ponovno doka-
zali, kako močno smo 
povezani v gasilsko 
društvo, saj skoraj ni 
krajana, ki naj bi vsaj 
z delčkom pripomo-
gel k izvedbi jubileja. 
In ob tej priliki imam 
za vas eno samo 
besedo: Hvala.

Predsednik PGD Sv. 
Gregor
Peter Adamič

KUD Ribniški pihalni orkester na počitnicah

»Kako kaj pihalni orkester?« mi je postavil 
vprašanje znanec ob priliki našega promenad-
nega nastopa. »Škoda, da vas še večkrat ni 
videti na tako prijetni prireditvi,« je še dodal. 
Pa je odgovor posredoval kar eden od prisot-
nih naših podpornih članov: »Ja premalo se 
zanimaš za njih, špilajo, veliko špilajo, tudi 
drugod, ne samo v Ribnici, pa podporne člane 
tudi potrebujejo, ker brez denarja ni muzike, 
inštrumenti koštajo, pa še nove uniforme bi 
rabili,« mu je kot iz rokava natresel dejansko 
stanje, da sem sam skoraj ostal brez besed. 
Pa sem se ob koncu delovne sezone 
2009/2010 zamislil in začel preverjati in 
preštevati naše letošnje nastope. Štirinajst jih 
je bilo. Začeli smo ravno s tistim dnevom, ki se 
prične z besedo, ki je v našem uradnem nazivu 
na prvem mestu, namreč kulturni, kulturni 
praznik. Z nastopom smo malo presenetili 
mimoidoče začudene poslušalce, ki pa so 
potem, ko so izvedeli namen našega nastopa, 
z odobravanjem in veseljem potrdili, da je naša 
usmeritev pravilna. Ob tej priliki je s strani 
padla opazka, da smo se v Ribnici menda 
edini spomnili in organizirali nekaj kulturnega. 
Še ne teden dni kasneje smo se kot arabska 
AbuDžubai godba predstavili na Pustnem kar-
nevalu v Ribnici, mesec februar pa zaključili 
na Emi 2010. No, skoraj da je malo manjkalo. 
V Sodražici smo na ta račun pričakali zmago-
valce Ema 2010, ansambel Roka Žlindre & 
Kalamare, kjer je bilo vzdušje pod šotorom 
res enkratno, neponovljivo in nepozabno. 
Vsekakor poleg našega osnovnega namena 
- igranja - razvijamo delovne odnose z drugimi 
sorodnimi društvi, med katerimi ima posebno 
mesto Društvo mažoret in plesalcev Ribnica. 
Letošnje leto je zares polno medsebojnega 

sodelovanja in smo tako v mesecu aprilu sode-
lovali na prireditvi, ki so jo pripravili ob njihovem 
10. rojstnem letu. S tradicionalno prvomajsko 
budnico smo pričeli v Ribnici, takoj po 6. uri 
zjutraj pred Domom starejših občanov, in jo 
končali ob 16. uri v Gornjih Lepovčah. Tako 
so ribniškemu pihalnemu orkestru prisluhnili 
v 15 krajih občine Ribnica, obenem pa tudi 
v občinah Sodražica in Loški Potok. Morda 
je bolj zgovoren podatek o številu zaigranih 
skladb, ki jih je bilo več kot 30, in bi jih lahko 
zavidal tudi kakšen profesionalen orkester, 
saj v minutaži pomeni več kot 100 minut 
čistega igranja, za kar je potrebna dobra prip-
rava in kondicija. Z veliko vnemo in nekaterimi 
predhodnimi finančnimi stroški smo pripravljali 
Pomladanski koncert v ribniškem Gradu, ki pa 
je žal zaradi slabega vremena in druge neus-
trezne lokacije odpadel. Zato smo za najbolj 
vnete obiskovalce pripravili Promenadni nas-
top na Letnem vrtu Cene. Od štirih nastopov 
v mesecu juniju je bil prvi gostovanje v Metliki 
ob priliki 160-letnice Mestne godbe Metlika 
ter 32. srečanja godb in pihalnih orkestrov 
Dolenjske in Bele krajine. Svoj nastop smo 
še posebej popestrili z nastopom ribniških 
mažoret, ki so 18. junija pripravile posebno 
predstavitev v ribniškem Gradu, orkester pa se 
je tudi v tem primeru odzval njihovemu vabilu. 
Muhasto in deževno junijsko vreme je zopet 
povzročilo težave pri pripravi Poletnega kon-
certa ribniškega pihalnega orkestra z gostom 
v Gradu, zato je bila prireditev prestavljena v, 
za kulturne prireditve ne najbolj posrečeno 
lokacijo, Športni center Ribnica. Obiskovalci 
so bili, glede na poznejše odzive in kritike, 
zadovoljni, saj se jim je orkester prvič predstav-
il skupaj s »frajtonarico«, ki jo je raztezal gost 

koncerta Nik Janeš. Mnogi so predlagali, da 
Miheličevo vižo Kjer lastovke gnezdijo še kdaj 
ponovimo, saj je menda pričarala poseben 
glasbeni užitek. S promenadnim nastopom v 
počastitev dneva državnosti smo 25. junija z 
mažoretami zaključili našo junijsko ponudbo. 
Konec sezone nekako sovpada s prvo julijsko 
nedeljo in Tržnim dnevom v Sodražici, kjer 
je Ribniški pihalni orkester že stalni gost. 
V orkestru smo se še dodatno potrudili in, 
čeprav že malo »zdesetkani« zaradi počitnic, 
radi sprejeli povabilo za udeležbo v povorki in 
na proslavi ob 110 letnici PGD Sv.Gregor. 
Seveda imamo v orkestru poleg nastopov tudi 
vaje, in to ob petkih, pa tudi ob sobotah ali 
nedeljah, zato je obremenitev članov kar velika. 
Vedno smo veseli trenutka, ko se nam pridruži 
kakšen nov član in v letošnjem letu sta se za ta 
korak odločila dva. 
V pihalnem orkestru so vrata novim članom 
vedno na široko odprta, zato vabimo zaintere-
sirane glasbenike in starejše učence glasbene 
šole, še posebej pihalce, trobilce in tolkaliste, 
da se nam v novi sezoni 2010/2011, ki se 
prične v začetku meseca septembra, pridružijo 
in z nami uživajo v glasbi. Pri tem mislim tudi 
na starše, ki lahko otroka vzpodbujajo in ga 
pripeljejo v našo sredino vsak petek od mes-
eca septembra dalje med 19. in 21. uro (TVD 
Partizan- galerija), saj po navadi s prenehanjem 
obiska glasbene šole sovpada tudi prenehanje 
igranja instrumenta. 
Pričel se je čas počitnic in dopustov, čas za 
počitek, nabiranje novih energij, morda za 
razmislek in kovanje novih načrtov. Vsem vam 
želim, da ga izkoristite. V Ribniškem pihal-
nem orkestru ga bomo zagotovo do našega 
naslednjega nastopa v prihodnjem mesecu, 
na Grmadi. 

Stanislav Grebenc, predsednik KUD



LOKALNE VOLITVE 2010 – 
VOLILNA PRAVILA REŠETA
Jeseni bodo razpisane lokalne volitve 2010. Volili bomo 
novega župana in občinski svet. Tudi Rešeto se bo prilagodi-
lo volilnemu mesecu in bo tako v njem objavilo po eno stran 
dolg pogovor/predstavitev z vsakim izmed županskih kandi-
datov – brezplačno, ker so predstavitve v interesu javnosti. 
Političnim strankam, kandidatnim listam in županskim kan-
didatom bodo na voljo tudi plačljive strani po običajnem 
ceniku Rešeta.
V zadnji številki pred volitvami se ne objavlja pisem bralcev 
in ostalih tem, ki zadevajo volilne kandidate ali stranke in 
na katere bi bil pričakovan odgovor izzvanega kandidata ali 
stranke. Možno pa je objaviti odgovor na pisma bralcev ali 
temo, v kateri je bil kandidat ali stranka izzvan. Odgovor se 
lahko osredotoči le na predmet komentarja in ne sme odpi-
rati novih vsebin.

Uredništvo

Rešeto je maja obširno poročalo o okrogli 
mizi lokalnega Zaresa - nove politike in SD-
ja, ki je bila 20. maja letos v Škrabčevem 
skednju in na kateri sta  sodelovala 
omenjena politika SD, ki sta predstavila 
optimistične napovedi glede urejanja cest-
nih in železniških odsekov na 3.a razvo-
jni osi. Še posebej veliko besed je bilo o 
obvoznici na Škofljici, ki pred-
stavlja največji prometni čep. 
Minister Vlačič je tedaj dejal, da 
naj bi vlada že naslednji teden, 
to je 27. maja, potrdila traso 
obvoznice na Škofljici, čeprav 
ni pojasnil, ne kje se priključek 
začne in ne kje se konča. Od 
takrat do danes je bilo že vsaj 
devet sej vlade, pa potrditve te 
trase še ni bilo na njenem dnev-
nem redu. Kako daleč je lahko 
včasih naslednji teden. 
Zanimivo pa je, da so vsi, ki so 
na tej okrogli mizi obdelovali to obvoznico, 
utihnili in ne sledijo in ne poročajo, kaj se 
dejansko z njo dogaja.
Te razprave v Škrabčevem skednju sem 
se tudi sam udeležil. Zanimalo me je, kako 
potekajo vladne aktivnosti na trasi, ki sem 

jo predlagal že leta 2003, leta 2004 pa  je 
prišla v nacionalni program izgradnje avto-
cest. Občina Škofljica je sicer že konec leta 
2009 predlagala dve za lokalno prebivalstvo 
možni varianti tras, ki sta obtičali na ministrst-
vih: za promet (Vlačič) in za okolje (Žarnič), 
kmetijstvo (Židan) in kulturo (Širca). 
Kako resne so bile besede obeh, min-

istra in poslanca, se je zelo 
kmalu pokazalo. Ko je vlada 
predložila rebalans proračuna 
za leto 2010, je še znižala že 
tako majhne proračunske post-
avke za vse ključne odseke na 
naši glavni cesti - za obvoznici 
Ribnica in Velike Lašče, za 
tretji pas Pijava Gorica - Turjak 
in tudi za obvoznico Škofljica. 
Dokončanje posodobitve 
železniške proge do Ortneka, 
ki bi morala biti končana že leta 
2009, pa so raztegnili do leta 

2011. V dveh letih je zamika že za dve leti, pa 
še ni konec mandata. Do kdaj bo končana 
posodobitev od Ortneka do Kočevja, ki 
jo kljub predlogu še niso uvrstili v državni 
proračun, lahko samo ugibamo. Šele ko bo 
posodobljena proga do Kočevja, bo stekel 

tudi potniški promet po železnici. Kaj bo 
jeseni, ko bo vlada predložila proračuna za 
leti 2011 in ‘12, bomo še videli. Glede na 
varčevalno paradigmo vlade, pričakujemo 
lahko nove redukcije in odmike.
Naj problem argumentiram s podatki: Če 
je bilo v proračunu za leto 2010 (sprejet 
novembra 2009) za obvoznico na Škofljici 
še 50.000 eur, jih je v rebalansu 2010 (vlada 
ga je sprejela le dober teden po obisku 
ministra v Škrabčevem skednju) ostalo zgolj 
5.461 eur. Pri obvoznici Ribnica se je znesek 
znižal iz 80.000 eur na 0 eur, pri obvoznici 
Velike Lašče iz 10.000 na 1.392 eur. 
Ker se s tem drobižem ne da prav nič storiti, 
sem predlagal amandmaje. Da bi se znesek 
za obvoznico Škofljica povečal na 200.000 
eur, za obvoznico Ribnica na 100.000 eur 
in za obvoznico Velike Lašče na 50.000 
eur ter bi se vrnilo odvzetih 12 mio eur za 
dokončanje obnove železnice do Ortneka v 
letošnjem letu.
Nič ni bilo sprejeto. 
Kar pomeni, da se ne bomo vozili po 
obvoznici mimo Škofljice najkasneje čez 5 
let in z vlakom v Ljubljano še dve leti prej, kot 
je bilo zapisano v Rešetu.   
To tudi pomeni, da je koalicija trdo nased-
la. Nova politika prav tako. Ni poštenih 
informacij in odgovornega ravnanja, samo 
pleteničenje in zavajanje. 

POSLANČEVA ZAPISNICA: 

Kako se uresničujejo majske napovedi 
ministra Vlačiča in poslanca Vebra
          
 Piše: poslanec SDS Jože Tanko
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CENIK OGLASOV IN STORITEV V 
REŠETU

Zakup oglasnega prostora (osrednje barvne strani):
oglas 1 / 16 strani (9,8 x 3,3 cm)                                     21,45 EUR 
oglas 1 / 8 strani ( 9,8  x  6,8 cm)                                    42,89 EUR  
oglas 1 / 4 strani ( 9,8 x  14,1 cm)                                   80,44 EUR  
oglas 1 / 2 strani  ( 20  x 14,1 cm)                                 139,42 EUR  
oglas 1 / 1 stran   ( 20 x  28,7 cm)                                 230,59 EUR  
število možnih strani – 8   

Zakup oglasnega prostora (naslovnica): 
oglas 1 / 16 strani (9,8 x 3,3 cm)                                     85,78 EUR
oglas 1 / 8 strani ( 9,8  x  6,8 cm)                                   171,56 EUR  
število možnih oglasov – 2 x 1/8 oz. 4 x 1/16 ali kombinirano

Zakup oglasnega prostora (zadnja stran):
oglas 1 / 16 strani (9,8 x 3,3 cm)                                     42,89 EUR
oglas 1 / 8 strani ( 9,8  x  6,8 cm)                                    85,78 EUR  
oglas 1 / 4 strani ( 9,8 x  14,1 cm)                                 160,88 EUR  
oglas 1 / 2 strani  ( 20  x 14,1 cm)                                 278,84 EUR  
oglas 1 / 1 stran   ( 20 x  28,7 cm)                                 461,18 EUR  
število možnih strani – 1

Programski svet »REŠETA«

V RUBRIKI 
‘V POLITIČNIH KROGIH’ 

ČLANKI NE ODRAŽAJO MNENJA 
POSAMEZNIH POLITIČNIH STRANK, 

TEMVEČ GRE ZA KOMENTARJE 
AVTORJEV.
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ČEPRAV SI GA 
NISMO ŽELELI, 
SMO GA DOBILI

V teh vročih poletnih dneh, ko večina občanov 
že veselo dopustuje ali pa kako drugače 
poskuša za trenutek pozabiti na vsakodnevne 
obveznosti, se je sredi julija odvila še ena seja 
občinskega sveta, kjer so končno potrdili usta-
novitev novega javnega zavoda.  Veseli me, da 
so tudi svetniki ugotovili, da prvotno priprav-
ljeni odlok ni bil dober in da so se na opozorila 
nekaterih med nami končno le odzvali.  Kljub 
temu, da so svetniki SDS samostojno vložili 
amandma, ki naj bi odražal pozitivne spremem-
be in tako opo-
zorili predvsem 
nase, naj le 
povem, da te 
s p r e m e m b e 
niso bile plod nji-
hove domišljije, 
ampak so na 
njih opozarjali 
predvsem stro-
kovnjaki kot tudi 
druga zaintere-
sirana javnost. 
Nič hudega, bolje to kot nič, zato pozdravljam 
vse spremembe, čeprav s tem nismo rešili 
tistega, za kar smo si najbolj prizadevali. Žal 
bo sedaj, ko sta tako galerija kot muzej post-
ala del novoustanovljenega zavoda, Služba 
za premično dediščino in muzeje morala po 
uradni dolžnosti dati vlogo za izbris obeh enot 
iz razvida muzejev in galerij. V preprostem 
jeziku to pomeni, da bodo prizadevanja, za 
katera smo porabili več kot 40 let, izničena. 
Novi javni zavod lahko ponovno zaprosi za 
vpis v razvid, vendar so ti postopki dolgotra-
jni. Do takrat pa je malo verjetnosti, da bodo 
pridobljena kakršnakoli sredstva za delovanje 
obeh enot iz državnega proračuna. Tako smo 
namesto prizadevanj, da bi muzej in galeri-
ja nekoč prešla pod državno pristojnost in 
posledično finančno razbremenila občinski 
proračun, izgubili še tista sredstva, ki sta jih 
obe enoti do sedaj uspešno pridobivali na 
razpisih. Žalostno, a resnično.

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

Naj se sliši glas ljudstva

Vse prepogosto se dogaja, da se glas posameznika ne sliši 
»dovolj dobro« oz. ga odgovorni, na katere posameznik naslav-
lja svojo podporo ali kritično misel, nezadovoljstvo, gladko 
malo prezrejo. Primerov ne manjka. Tega se je zavedela tudi 
civilna iniciativa, ki je uvidela, da le skupaj lahko naredi-
jo več in boljše, opozorijo na morebitno perečo problema-
tiko, lahko pa tudi podprejo posameznika in dobre projekte. 
Ustanovili so Društvo civilna iniciativa glas ljudstva – CIGL Ribnica.

CIGL Ribnica s sedežem na Opekarski 
45 deluje od 8. februarja letos, ko so na 
ustanovnem občnem zboru sprejeli statut in 
se odločili za aktivno sodelovanje v javnosti. 
Društvo je prostovoljno, nepridobitno, samo-
stojno združenje vseh tistih, ki se ukvarjajo 
z vrednotenjem na raznih področjih javnih 
politik, programov in projektov s ciljem 
zagotoviti enakopravno, enakovredno in 
predvsem pravično 
življenjsko okolje za 
vsakega posamezni-
ka. Društvo deluje 
kot civilna iniciativa, 
ki si prizadeva varo-
vati občečloveška 
etična načela in 
moralne vrednote v 
skupno dobro ljudi 
in jih zavezati za 
poslanstvo  miru in 
blagostanja.
Društvo nam-
erava svoj namen - 
uresničevati skupne 
interese posa-
meznikov - dosegati 
preko organiziranja 
sestankov, preda-
vanj in okroglih miz s 
področja dejavnosti 
društva, preko sode-
lovanja pri nastajanju in oblikovanju pred-
pisov na območju Republike Slovenije, s 
povezovanjem s sorodnimi društvi, civilnimi 
iniciativami in ustanovami doma in po svetu, 
s pripravo publikacij in člankov s področja 
delovanja društva, pa s sprožanjem potreb-
nih upravnih in pravdnih postopkov ter s 
podporo posameznikom, ki potrebujejo 
pravno ali moralno pomoč.
»Društvo je apolitično. Na politično področje 
se trenutno ne vtikamo, a toliko apolitični 
pa tudi nismo, da nam bi bilo vseeno glede 
naše občine in kdo bo naslednji župan. 
Podprli bomo županskega kandidata, ki bo 
imel dobre projekte in obljubil tisto, kar bo 
naredil,« je dejal predsednik društva Franc 
Klun in še poudaril: »Podpiramo vse dobre 
projekte na gospodarskem, kulturnem in 
političnem ter na vseh ostalih področjih,  ne 
glede na to, kdo jih pripravlja, posameznik, 
društvo ali katera izmed političnih strank.«
Program društva določajo sproti in je stvar 

trenutnih dogajanj. Prva akcija, ki jo je CIGL 
pripravil, je bil pogovor z Alešem Primcem, 
vodjo Civilne iniciative za družino in pravice 
otrok. Nato so se zbrali na pikniku ob dnevu 
državnosti. Ta praznik se premalo poudarja, 
pravijo, in želijo, da se ga bolj zavedamo, 
spoštujemo in tudi veselimo. Kot tretje pa 
so 8. julija pripravili predavanje nadškofa in 
metropolita msgr. dr. Antona Stresa.

V društvo se lahko 
včlani vsaka polnolet-
na oseba, ki sprejme 
določila njegovega 
statuta in plačuje 
članarino. Vsak je 
dobrodošel. Odprti 
so za nove ideje, 
vzpodbude in ljudi, 
ki jim ni vseeno za 
Ribnico in Slovenijo. 
»Le skupaj smo 
močnejši, skupaj se 
nas sliši in ne morejo 
nas prezreti. Skupaj 
s podporo strokovne 
srenje lahko res nekaj 
naredimo,« pravijo v 
CIGL-u.

Zdenka Mihelič, foto 
Feliks Podgorelec

CIGL je pripravilpogovor z Alešem Primcem 
o družinskem zakoniku in pravicah otrok

Arbitražni sporazum, 
moj preblisk

Najbolj priljubljena slovenska politika 
Danilo Türk in Janez Potočnik menita, 
da je arbitražni sporazum napisan stro-
kovno in odgovorno. Za arbitražni spora-
zum pa so tudi mednarodna skupnost, 
Papež, Vatikan, EU, Velika Britanija, ZDA 
in drugi.
Vodja opozicije Janez Janša, ki je po 
priljubljenosti na 19. mestu, pa je 
povzročal opozicijski kraval mednarodnih 
razsežnosti. Morda pa misli on po 19. 
letih, kot obramboslovec, rešiti spor z 
vojaško silo.
Kako pa mislite vi, ki ste občane 
prepričevali naj glasujejo proti 
arbitražnemu sporazumu?

Polde Žlindra
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svetnikov in seveda najbolj od župana, ven-
dar ne samo župana. Osebno pa zaenkrat 
ne poznam problema neobjave »desnega 
ali levega političnega« ali drugačnega 
mnenja. Prej me preseneča pomanjkanje 
mnenj strank, svetnikov, levih in desnih, saj 
s tem pokažejo svojo odgovornost za svoje 
odločitve do volivcev. Prepričan sem, da jim 
tega nihče ne prepoveduje.
Enako velja, domnevam, za vse tiste, ki jih 
»čevelj žuli«, tudi na »levi nogi«, zlasti pa 
seveda za »neodvisne novinarske profesion-
alce«.
Pridružujem se tudi mnenju, da je mesečno 
izhajanje skromno, in da so stroški izdajanja 
za občinski proračun visoki.
R-Kanal je v tedniku poskusil favorizirati 
svojo aktualnost in verodostojnost in s tem 
normalno pridobiti na gledanosti. Pri tem pa 
ni postregel s podatki, temveč z mnenji posa-
meznikov, do katerih imajo ti vso pravico. To 
pa nikakor izmerjeno mnenje gledalcev.
Uredništvo R-Kanala je izrazito problem-
atiziralo ideološko »desno« poročanje 
REŠETA. 
Kot sem že omenil, je pač REŠETO občinsko 
glasilo, to se pravi, da ne more biti povsem 
neodvisno od izvoljene politike, pozicije in 
opozicije, »leve ali desne«!
R-Kanal si normalno želi, da bi v javnosti 
imelo ugled verodostojnega, neodvisnega 
in nevtralnega ter profesionalnega medija. 
Kot mi je poznano, pa mu doslej ni uspelo 
zadržati v svojih vrstah niti enega profesion-
alnega novinarja, temveč je do nedavnega 
na poročanje iz sej občinskega sveta pošiljal 
dobronamerno, prizadevno upokojenko, 
neprofesionalno, sicer izpričano politično 
desničarko?!
Kot občan in občasni pisec v REŠETO 
lahko pritrdim, da mi je to glasilo omogočilo 
izmenjavo mnenj, komuniciranje v javnosti, 
medtem ko je uredništvo R-Kanala s prezi-
rom prezrlo moj javni komentar o njihovi 
vsakdanji perverzni »Javni ribniški porno-
grafiji«?!
Predsednik Švice je nedavno javno dejal: 
»Kakršna kultura, takšna politika«! seveda 
tudi medijska politika .
Verjamem, da bodo kmalu nastopile razmere 
in s tem potrebe, ko bo javnost, tudi ribniška, 
cenila neodvisno obveščanje in osveščanje. 
Prej ali slej bo tudi med Slovenci narasla 
potreba po večji svobodi; politični, ekonom-
ski in kulturni. K razvoju takšnih razmer in 
uveljavitvi novih potreb, pa gotovo lahko zelo 
veliko prispevajo predvsem neodvisni mediji, 
tudi eventualno novi,  lokalni ali regionalni 
neodvisni privatni časnik, ki bo služil javnosti 
za nadzor oblasti. Brez dobrega nadzora 
se vsaka stvar rada pokvari in to velja tudi 
za oblast.
Dotlej pa seveda pogumno občujmo »skozi 
REŠETO«.

P.s.: »Človek ne živi samo od kruha. Marsikdo 
se rajši hrani s samospoštovanjem«.
        M. K. Gandi

Franc Mihič

REŠETO je županov »cajtng«?

V tem stilu je ribniška lokalna privatna tele-
vizija in kabelski operater »R-Kanal« v svojem 
tedniku »usekal« po ribniškem občinskem 
glasilu REŠETU. S tem je načel temo vero-
dostojnosti in podrejenosti medijev, kar je 
gotovo zelo zahteven in skoraj vedno aktua-
len problem. To je tudi problem, s katerim 
se meri stopnja zrelosti demokracije neke 
družbe.
 Ta tema je zadnje tri mesece tudi ena osred-
njih tem slovenske politike, stroke in civilne 
družbe, saj zadeva kulturo komuniciranja 
političnih, gospodarskih in drugih institucio-
nalnih centrov oblasti in moči z državljani, 
občani. Skozi kvaliteto komuniciranja, ki jo 
praviloma opravljajo mediji, se odraža tudi 
kultura odgovornosti oblasti, do tistih, ki so 
jim v eni obliki podelili mandat odločanja, 
to je moč in oblast. S pomočjo medijev 
državljani nadzorujejo torej tiste, ki so jim 
podelili mandat politične ali druge oblasti 
in moči.
 Problem komuniciranja in seveda medijev 
je še zlasti aktualen v družbah, kjer so 
vladali totalitarni režimi. V takšnih družbah 
je v nadpovprečni meri prisotna aroganca 
moči in težnja po nezamenljivosti, ter seveda 
interes za čim manjši javni nadzor in nadzor 
nad mediji. Vse s ciljem enostranske informi-
ranosti javnosti in njene nizke osveščenosti, 
saj je potem takšna javnost nezahtevna  in 
ji je lahko »vladati«. Vladati pa je veliko lažje 
kot voditi do v javnosti verificiranih ciljev! V 
zrelih demokracijah velja kultura, da je le 
obveščen in osveščen posameznik lahko 
svoboden ustvarjalec javnega in osebnega 
napredka.
V družbah s zgodovinskim bremenom nedo-
takljivega totalitarizma pa je v javnosti oz. pri 
posameznikih prisoten še vedno strah in 
zavrtost, ter strahospoštovanje do oblasti, 
kar je nasprotje demokracije. Posledica je 
odsotnost kritičnosti, zlasti za njeno javno 
izražanje, prevladuje kultura brezbrižnosti 
in reševanje problemov »snadži se sam«, 
ni važno na čigav račun. To vodi v družbo 
kaosa in »odpis neiznajdljivih posameznikov 
ali skupin«.
Takšno »kulturo« diktira ali omogoča 
vladajoča politična in ekonomska pozicija 
oz. »privilegirana brezobzirna elita in njena 
kultura«, ter dopušča neučinkovita opozicija 
ob večinoma ravnodušni javnosti.
Takšno stanje pa lahko preseže le osveščena 
javnost, kateri »služijo profesionalni medi-
ji«!!!
Napad zasebnega komercialnega R-Kanala 
na ribniško občinsko glasilo, ki so ga usta-
novili občinski svetniki, zato ni povsem 
presenečenje, le nekateri očitki niso kore-
ktni. Strinjam se, da za razvoj demokratičnih 
odnosov, oblast-volivci, ni normalno, da 
izhaja samo občinsko glasilo, ki so ga usta-
novili občinski svetniki in ga seveda tudi 
vodijo. Kakšna je torej kvaliteta obveščanja 
občanov, zlasti o političnih odločitvah, 
proračunu, porabi javnih sredstev itd., je po 
mojem predvsem odvisno od čuta odgov-
ornosti občinskih političnih strank, njihovih 

Ribniška politika “rešuje” svojo 
odgovornost z molkom?

Spoštovani ribniški poslanec SDS v DZ RS in 
občinski svetnik, g. Jože Tanko!
Spoštovani župan občine Ribnica SDS, g. Jože 
Levstek!

V zadnjem času sem na vaju naslovil kar precej 
e-sporočil o sumu utemeljeno spornega ravnan-
ja ribniške policije v primeru moje prometne 
nesreče, dne 25. 5. 2010, v Ribnici pred 
PP, zaradi česar imam še vedno zdravstvene 
posledice. V razgovorih z občani sem dobil infor-
macije o zelo podobnih dogodkih in spornem 
ravnanju ribniške policije.
Pisal sem vama kot prvo poklicanima, pa tudi 
drugim politikom, ker ste v demokraciji izvoljeni 
na politične položaje tudi za to, da eviden-
tirate probleme občanov in tudi pomagate 
državljanom-občanom, ko le-ti nalete na neus-
trezno obravnavo, lahko celo protizakonito, 
izvršnih ali drugih javnih inštitucij, kar je tudi 
policija, pa ne samo policija. Ta naj bi vendar 
vestno in skrbno skrbela za varnost državljanov 
in ščitila prizadete in poiskala osumljence oz. 
preganjala storilce itd.
Podal sem in vas seznanil, da obstoja utemeljen 
sum, da  v mojem primeru policija ni ravnala 
v skladu z njeno zakonsko uradno dolžnostjo. 
Sam bijem boj s to institucijo in počasi napredu-
jem, dobivam njihove vse bolj pozitivne odzive 
- odgovore.
Vidva imata mandat volivcev, da zastopata nji-
hove interese, in zato imata tudi moč in formalno 
dodeljeno pristojnost nadzorovati, ocenjevati 
in tudi neposredno ali posredno sankcionirati 
slabo delo javnih inštitucij, ki so vse zgolj v 
službi državljanov in za to plačane z denarjem 
državljanov davkoplačevalcev. 
Pričakoval sem od politike oz. vaju bistveno več 
empatije in odgovornosti. Saj ste tudi vi poli-
tiki enako plačani z denarjem davkoplačevalcev, 
zato  veljajo, v vsaki etično zreli demokraciji, 
najstrožja merila in zahteve po odgovornosti do 
javnosti - volivcev.
Zakaj od vaju dveh, zgolj vezano na to promet-
no nesrečo, ki pa sicer zadeva varnost  vseh 
občanov, nisem prejel niti najmanjšega odziva!? 
Gospod poslanec Jože Tanko, ravno na vas, 
ki ste dolgoletni poslanec v DZ RS, sem v 
preteklih letih naslovil največ svojih sporočil, s 
podobnimi problemi nedelovanja državnih javnih 
inštitucij. Prejem sporočil ste vedno dosledno 
potrdili, a zakaj nikoli nič odgovorili!?
Ali ni to mogoče perfidna oblika neodgovornosti 
in ignoranca do občanov-volivcev?
Varuh RS pa mi je na vsa moja sporočila pis-
meno odgovoril in mi tudi marsikdaj pomagal! 
Zadnji čas mi je odgovoril tudi bivši poslanec 
v DZ-RS, sedanji občinski svetnik g. Benjamin 
Henigman in tudi predsednica ZARES - Ribnica, 
ga. Andreja Škrabec, čeprav z njo v marsičem 
nisva enakega mnenja..., kar je v demokraciji 
povsem normalno. 
Molk pa je lahko predvsem “prezir in tiranija ljud-
stva, ki ga lahko prenaša le trpežno ljudstvo”!?

Franc Mihič, univ. dipl .inž.
nekdanji podpredsednik DEMOSA  Ribnica
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KDO SE BO POTEGOVAL ZA 
ŽUPANSKO MESTO?
Napovedi pred volilno jesenjo

Približujejo se lokalne volitve 2010, ki bodo 
zopet pokazale, komu občani najbolj zaupajo 
na lokalnem političnem področju. Nekatere 
špekulacije o kandidatih za župana so se 
pojavile že pred letom dni, vendar ni za zdaj 
še nič povsem jasnega. V ta namen smo 
nekoliko povprašali predstavnike strankar-
skega življenja v Ribnici, kakšne so njihove 
napovedi list in županskih kandidatov. 
Sedanjega župana Jožeta Levstka sem žal 
zmotil sredi sestanka, zato je bil precej 
kratek, vseeno pa je povedal, da bo za 
župana s strani SDS znova kandidiral on 
sam, lista svetnikov pa še ni dokončno 
oblikovana. Vsekakor pa bodo na njej vsaj 
nekatera imena iz sedanjega občinskega 
sveta. Ko bo kandidatna lista dokončno 
znana, pa je napovedal tudi tiskovno konfer-
enco v mesecu avgustu.

Luka Ilc je za SLS povedal, da lista ni 
povsem oblikovana, kandidata za župana pa 
še niso določili, za zdaj pa izbirajo med njim 
in nekdanjim ribniškim županom Alojzom 
Marnom. 
Andreja Škrabec iz Zares ni želele raz-
kriti imen potencialnih kandidatov za župana 
ali občinske svetnike, pustila pa je odprto 
možnost, da Zares podpre tudi kakšnega 
drugega kandidata. 
V ribniškem odboru Nove Slovenije, ki ga 
vodi Janez Merhar, napovedujejo lastnega 
županskega kandidata, ta pa še ni določen, 
prav tako pa tudi lista kandidatov še ni 
dokončna. 
Morda zna politično juho najbolj zmešati 
neodvisni kandidat Janez Pucelj, ki se po 
dolgih letih dela  v občinskem svetu poskuša 
tudi kot kandidat za župana. Predvidoma bo 

v začetku avgusta pripravil tiskovno konfer-
enco, na kateri bo predstavil svoj program in 
pa tudi listo kandidatov za svetnike. 
 Na podlagi informacij, ki sem jih uspel 
zbrati, se nam obeta pestra politična jesen. 
V volilnem ringu se bo preskusila mlada 
stranka, ki še nima izkušenj v lokalni politiki, 
pa nekaj znanih in preverjenih kandidatov, 
vsekakor pa na listah kandidatov za svetnike 
lahko pričakujemo tudi kakšno novo ime. 
Županske bodo bolj pestre, morda lahko 
kandidatura Janeza Puclja ob primerni pod-
pori močno zmeša štrene sedanji vodilni 
stranki v Ribnici, ki drži ne samo županski 
stolček, ampak tudi večino v občinskem 
svetu. Morda se bo v boj za skoraj prestižno, 
a vendar zelo odgovorno mesto podal tudi 
najmlajši omenjeni kandidat Luka Ilc, pa 
tudi o kandidaturi Andreje Škrabec se je 
šušljalo. Vse kandidate, ki bodo resnično 
kandidirali za občinski svet in župansko 
mesto, pa bomo spoznali šele po vložitvah 
uradnih kandidatur. Do takrat je pa še kar 
nekaj časa. 

Primož Tanko, fotoarhiv Rešeta

Andreja Škrabec Jože Levstek Janez Pucelj Alojz Marn

STANOVANJSKI SKLAD DAL NA 
RAZPOLAGO ŠEST STANOVANJ
Stanovanjski sklad RS se je ‘odpovedal’ 
nezasedenim šestim stanovanjem v lasti 
Ministrstva za obrambo, ki jih ima v brezplačni 
uporabi, in zanje dal ribniški Občini razpol-
agalno pravico. Predvidoma naj bi objavila 
razpis, vsa stanovanja pa so na Prijateljevem 
trgu 1, bloku, ki je zdaj zaseden z družinami 
pripadnikov slovenske vojske in 
upokojenci. Občina je Skladu 
odpisala, da ne bo objavila raz-
pisa, a Sklad ji bo razpolagalno 
pravico na praznih stanovan-
jih ponovno ponudil, ker je po 
njegovem matična občina pri-
marno zadolžena za reševanje 
stanovanjskih problemov svo-
jih prebivalcev. Najbolje naj 
bi poznala domače situacije, 
čeprav Občina Ribnica po 
besedah župana nima več prior-
itetne liste, kjer so bili prosilci za 
neprofitna občinska stanovan-

ja. Občina bi lahko razpolagalno pravico 
prenesla tudi na kako drugo institucijo, a 
vse bi se morale pri razreševanju vlog za 
pridobitev neprofitnega stanovanja držati 6. 
člena pravilnika, po katerem imajo prednost 
družine z več otroki, družine z manjšim 
številom zaposlenih, mladi in mlade družine, 

invalidi in družine z invalidnim članom in 
državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali podnajemniki, žrtve nasilja 
v družini, osebe s statusom žrtve vojnega 
nasilja ter prosilci, ki so glede na poklic ali 
dejavnosti, katero opravljajo pomembni za 
občino – to bi morala občina posebej opre-
deliti v razpisu. 
Župan pravi, da razume strah stanovalcev, 
ki so nanj naslovili dopis, kjer ga pozivajo, 
naj Občina razumno pristopi  k tej zadevi. 
Bojijo se, da bi se tja naselilo socialno 
problematične posameznike in družine, ki 
bi zmanjšali kakovost bivanja v tem bloku 
– a župan meni, da ni razloga za paniko. Tri 
stanovanja so namenjena za prosilce, ki so 
skladno z 10. členom Pravilnika o dodeljevan-
ju neprofitnih stanovanj v najem, zavezanci 
za plačilo lastne udeležbe in varščine - lista 
B, in sicer so  bodoči najemniki pred vselit-
vijo v stanovanja dolžni plačati varščino v 
višini treh najemnin. Dve stanovanji pa sta 
namenjeni za prosilce iz 9. člena Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
-  lista A. Eno stanovanje je bilo oddano že 
pred prenosom stanovanja na Stanovanjski 
sklad. 

Tekst in foto Alenka Pahulje

Blok na Prijateljevem trgu, kjer je največ 
skladovih stanovanj
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RIBNIŠKI TRG, MESTO ALI 
VAS?
V vseh razvitih krajih je vedno 
nekakšen center, po navadi 
pomembnejša ulica ali trg. In 
v vseh je center najbolj raz-
vit, najbolj eminenten kraj 
pa je navadno pešcona, park 
ali pa kombinacija obojega. 

No ja, tudi v Ribnici imamo 
center. Tak, pravi center z 
živžavom in nenehnim vrven-
jem pa  luknjastim parkiriščem 
in rečico, ki komaj drži breg 
Bistrice, da ne potone. No, 
voda, ki po navadi prinaša pro-
storu dodatno estetsko vred-
nost in otoček miru, je oboje: 
estetsko zaraščena struga, 
ki ji občasno predsejemsko 
čiščenje ne pomaga dosti in 
pa makadamsko parkirišče 
namesto top lokacije za kavar-
no ali restavracijo.
Kaj pa imamo v centru? Če vza-
memo prostor od banke ali še 
raje od stare policije pa do vrha 
Škrabčevega trga? Leva stran, 
gledano od spodnjega konca 
proti gornjemu, je še dobra, 
na desni stani pa katastrofa. 
Nekdanjo imenitno gostilno z 
imenom, ki ga že dolgo ni 
več, nadomešča slab približek 
plažnega lokala, sledi prazen 
poslovni prostor in zapuščeno 
stanovanje nad njim. Potem 
vidimo kričečerumen oglas za 
znano ribniško podjetje, neko-
liko naprej pa popolnoma brez 
okusa oblikovano promocijsko 
cerado, ki niti naravnost ne 
visi. Pa še nekaj kričečih rumeno-rdečih 
panojev, primernih za nakupovalni center, ne 
pa na stavbo, ki je spomeniško zaščitena. 
Seveda ne moremo še mimo nekaterih izves-
kov, ki v lepi barvni kombinaciji rdeče ali 
rumene krasijo naš trg. Pa še cvetka za na 
konec: nekdanji hotel. Obljub, kaj vse bo 
nastalo na tem prostoru, je bilo mnogo - od 
restavracije, diskoteke pa do hotela, ampak 
stavba še vedno razpada. Odkar so bila 
grobo zamenjana okna, se ni spremenilo 
nič. Kdo ve, kakšne namene je imel kupec v 
tistem trenutku, ko je kupil stavbo? Težko si 
namreč predstavljam investirati goro denarja 
v nekaj, kar nato samo stoji in z vsakim dnem 
izgublja vrednost in kazi podobo Ribnice. 
Morda bi bilo bolje stavbo ali pa vsaj njen del 
oddati, pa čeprav za manjši znesek, kot bi si 
ga želel lastnik iztržiti.

Okrog najbolj razbitega parkirišča pa 
ribniška bisera: Miklova hiša, ki sicer kljub 
negodovanju financerja uspe zagotavljati kar 
nekaj intelektualnih zahtev, tako na področju 
izobraževanja in zabave ter umetnosti in 
dediščine. In na drugi strani parkirišča 
najizvirnejša in žal premalo promovirana 
muzejska trgovina, kjer dediščina dejan-
sko živi, vendar bi jo bilo potrebno bolj 
intenzivno predstavljati, tako domačinom in 

obiskovalcem. 
No, pa skočimo še na drugo stran Bistrice. 
Imamo vrhunski kompleks, ki ne živi, ampak 
životari. Saj tudi živi, ampak samo ob sončnih 
sobotah, ko se v njem dogajajo poroke, in pa 
vse dni v poznih večernih urah, ko si kulturno 
dediščino Ribnice ogledujejo domačini, žal 
pogosto slabega renomeja.
Kaj nam pokaže kratka analiza Gradu: lepo 
zasajen cvetlični del parka, ki je posebej 
uporaben za slikanje porok, za sproščanje v 
čudovitih barvah, a ima eno pomanjkljivost: 
od prve slane do pozne pomladi je tam 
samo rjavočrna zemlja, ker pač enoletne 
rože ne cvetijo. Res je, ne spoznam se na 
hortikulturo, a vendar mislim, da obstajajo 
rešitve tudi za ta čas. Letno gledališče bi 
sicer potrebovalo malo obnove, a vendar se 
kar dobro drži, glede na to, da je izpostavlje-

no vsem vremenskim neprilikam. Še najbolj 
pa bi potrebovalo vsebino. Park, gledano 
z odra na desno stran, ki se nadaljuje vse 
do vhoda s strani Marofa. Zelenica, ki bi ji 
morda koristila kakšna košnja več. Na koncu 
pa še neodgovornost do kulturne dediščine: 
mar si forma viva ne zasluži, da bi nekdo 
malo spraskal mah s kipov in pa zamenjal 
strohnjene lesene podstavke?
Park kulturnikov je zgodba zase. Z velikim 
elanom in resno pripravo postavljen ob 
(namišljeni) 900-letnici Ribnice je od takrat 
ostal točno tak, kakršen je še danes, le 
drevje in grmovje ga je nekoliko bolj prerast-
lo. Dober spomenik, ki kaže duha in intelek-
tualno voljo Ribnice in ki bi si nedvomno 
zaslužil, da se kamniti podstavki očistijo, 

napisi pa obnovijo, morda pa se celo doda 
še kakšnega zaslužnega Ribničana. Ali 
pa smo tako zavistni, da mora biti nekdo 
vsaj 20 let v grobu, da mu lahko rečemo 
“Pomemben mož je bil!”? Upam, da se tiha 
razmišljanja o odstranitvi parka ne bodo 
spremenila v resničnost, saj gre za del 
naše dediščine. 
Ostanejo še stavbe: poročna dvorana, 
Galerija Jožeta Petka, stolp s čarovnicami, 
manjši prostor nad galerijo in pa poročna 
dvorana. Kar precej priložnosti in premalo 
dogajanja. Grajski večeri so lep poskus, 
a vendar so samo poleti, v petek, eno do 
dve uri. Je to dovolj? Je to vse, kar nam 
Ribničanom zadošča? Očitno, drugače bi 
se najbrž stvari nekoliko spremenile. 
Omenil sem restavracijo. Ženo sem 
želel peljati na večerjo, pa se ni obneslo. 
Ugotovila sva: pice ne bi, kitajske hrane 
tudi ne, Pildar je že zaprt, Uršnjak prav 
tako, Mihelič ni več tisto, kar je bil. Žal je ni 
gostilne, da bi bila prepoznana od Kolpe 
pa do Barja in tudi dobra. Pri a la carte 
večerji cena ne igra nobene vloge, ta je 
pomembna pri malicah. Blagovna znamka 
ali pa ime oštarije se ne vzpostavi čez noč, 
uniči pa zelo hitro. Mar imamo restavracijo 
a la carte, ki bi bila odprta tudi ob večernih 
urah in ne bi imele vse jedi enakega okusa? 
Bojim se, da ne. In ponudba čevapčičev in 
kebaba ni na tem nivoju. Daleč od tega, 
da bi zaničeval takšno ponudbo, a vendar 
žene ne morem povabiti na obletnico na 

kebab. Res je, za dobro ime je potrebno 
kar nekaj investirati, tako po ponudbi, kot na 
trženjskem področju.
Pa da ne bom samo in zgolj negativen. 
Ribnica je, to si upam reči, videti mnogo 
bolje kot Kočevje. Število zaprtih stavb je 
tam še veliko večje. 
Ampak le malo bi bilo treba, da postane 
Ribnica kraj, ki se mu lahko reče mesto. Ne 
sme pa postati spalno naselje. Ribnica ima 
pravo priložnost, da postane tudi vsebin-
sko in ne samo upravno središče širšega 
prostora. In če prostor nudi vsebino tudi 
zahtevnejši publiki, potem bo ta imela razlog 
več, da ostane v domačem kraju.

Primož Tanko, foto AP

Ribničani pravijo delu trga kar ˝kebab street˝ 
(street je po angleško ulica). Z živorumenimi napisi je še bolj 
moteča sosednja stavba, kjer tudi prodajajo kebab.
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izgovarjajo na glas, smo se poslovili in se 
razšli. Eni proti Štajerski in Prekmurju, ostali 
pa preko Pavličevega sedla ali Jezerskega 
v osrednjo in zahodno Slovenijo. “Kam pa 
čez leto dni?” so patra Nika spraševali 
udeleženci. On pa se je samo nasmehnil.

MzM - Motoristi za Motoriste je društvo 
v javnem interesu, ki si prizadeva za 
preventivo, vzpodbuja odgovorno 
vedenje motoristov v prometu, pomaga 
ponesrečenim motoristom in njihovim 
družinam ter skrbi za reintegracijo 
invalidnih motoristov.

Tekst in foto Vili Kopše

Potep z motoristi

DOBER DAN, KOROŠKA!
in uživali v dobri družbi. Po spustu nazaj v 
dolino smo se po čarobni pokrajini, posuti 
s številnimi jezeri, peljali proti Celovcu in 
dalje proti Šentjakobu v Rožu. Po res dobri 
večerji smo nadaljevali pot v Tinje, kjer smo 
dve noči prespali.
Obiskali smo kraje v Rožu, Podjuni in Zilji, 
kjer sta slovenska kultura in zavest še vedno 
globoko zakoreninjeni. Ob srčnem voden-
ju Jožeta Kopeiniga smo obiskali kraje, ki 
štejejo za zibelko slovenstva: baziliko na 
Plešivcu, se ustavili ob simbolu Karantanije 
- vojvodskem prestolu na Gosposvetskem 
polju- in si ogledali stolnico Gospe Svete, 
katere veličastna gotska zvonika sta vidna 
daleč naokrog.
Nepozabna sta bila piknik s koroškimi 
motoristi ob Ženeškem jezeru pri Žitari vasi 
in veselje petih prijateljev paraplegikov na 
štirikolesnikih, ki nam s svojim pogumom 
dajejo zgled. Potep z MzM posvečamo prav 
njim!
Zadnji dan smo bili gostje farnega žegnanja 
v Šmihelu nad Pliberkom. Po kosilu v tem 
kraju, kjer slovensko besedo (tudi) po zaslugi 
tamkajšnjega župnika Frančka Krambergerja 

Po lanskem 4-dnevnem moto romanju v 
Assisi je tudi letos MzM - Vseslovensko 
društvo Motoristi za Motoriste - organiziralo 
motoristični dogodek. Tridnevno potepanje 
po Koroškem smo poimenovali DOBER 
DAN, KOROŠKA! 
Sto in en motorist na 59 motociklih, šestih 
štirikolesnikih in v spremstvu dveh sprem-
ljevalnih vozil se je potepalo onkraj Karavank. 
Prvi dan smo se odpeljali na nadmorsko 
višino 1919 m, kjer smo v naravnem parku 
Maltatal občudovali naravo, številne slapove 

Redkokdaj imamo priložnost ogledati si 
veličino jezu

Kam pa prihodnje leto pater Niko

Vikend triatlona v 
avgustu 
Triatlon Kočevje 2010 in Triatlon 
Bloke 2010

Triatlon klub Inles Riko Ribnica bo letošnjega 
avgusta organiziral triatlonski vikend, ki se 
bo začel v soboto, 21. 8. 2010, v Kočevju 
ob Rudniškem jezeru, kjer bodo ob 15. uri 
štartali triatlonci – člani ter mladinci na sprint 
triatlonu. Tekmovanja za državno prvenstvo v 
sprint triatlonu (750 m – 20 km – 5 km) se 
bodo udeležili vsi najboljši slovenski triatlon-
ci, vabljeni pa so tudi vsi tisti, ki se s tovrstno 
vadbo ukvarjajo rekreativno in se lahko tekme 
udeležijo v štafetnih sestavah. Podrobnejši 
razpis, opis proge in spletno prijavo na sam 
dogodek najdete na www.triatlon-klub-rib-
nica.si, za vsa vprašanja pa so dosegljivi na 
info@triatlon-klub-ribnica.si.
Le dan kasneje, v nedeljo, 22. 8. 2010, pa 
se bo, kot novost na Blokah, odvilo državno 
prvenstvo v super sprint triatlonu za mladino 
letnikov 1995 in mlajše. Na razdaljo 300 
m – 8 km – 2 km se lahko prijavijo tudi vsi 
starejši, rojeni od leta 1994, ki bodo nas-
topili na odprtem super sprint triatlonu za 
rekreativne tekmovalce. Organiziran bo tudi 
cici triatlon (100 m – 3 km – 500 m), na kat-
erem bodo tekmovali otroci letnikov 1999 in 
mlajši v dveh kategorijah. Ogled proge okoli 
Bloškega jezera na Volčjem in prijavo ter 
ostale podatke prav tako najdete na njihovi 
internetni strani.

Resnice in zmote o maščobah in holesterolu
II. del

KOTIČEK ZA ZDRAVJE   pripravila Andreja Pogorelc

Ali res verjamete v koristnost takšnih 
maščob? Hidrogenizirane maščobe so 
mrtve, v naravi takšne molekule ne obsta-
jajo, zato tudi ne morejo opravljati funkcije 
v telesu oz. celicah. Maščobe so namreč 
zelo pomemben gradbeni material celic 
in omogočajo njihovo pravilno delitev, zato 
telesu priskrbite vrhunska olja in maščobe. 
Običajna margarina na primer je predela-
na s hidrogenizacijo, da bi bila res zdrava 
prehrana, mora biti brez strjenih in pre-
gretih maščob, brez umetnih barvil in 
konzervansov. In na srečo imamo na trgu 
tudi takšne. Eden izmed takšnih proizvaja-
lcev je Vitaquell. 
Zakaj pa so vsi ti postopki predelave sploh 
potrebni? Enostavno zato, ker multinacio-
nalke potrebujejo čas in veliko transporta, 
tudi do nekaj mesecev, da se blago preloži 
iz ene države v drugo, zato pa morajo biti 
roki uporabe zelo dolgi. In to jim omogoča 
uporaba predelanih maščob, na katere 
čas, kisik in temperatura nimajo vpliva. Če 
bi izdelki zahtevali le nekaj stopinj nižje 
temperature, če bi izdelkom na policah 
prehitro potekel rok uporabe, bi postalo 
skladiščenje prevelik strošek.

Izogibajte se degeneriranim maščobam, 
zaradi katerih telo ustvarja barikade v ožilju. 
Največ jih je skritih v pecivih, konvencional-
nih margarinah, paštetah, namazih, rastlin-
skih smetanah neznanega izvora, industri-
jskih sladicah,… ker vsebujejo trans-MK, 
ki nastajajo v procesu hidrogenizacije 
(strjevanja) rastlinskih maščob. Svetovna 
zdravstvena organizacija je že leta 1977 
države zaprosila, naj zakonsko prepovejo 
to tehnologijo predelave, vendar je preh-
ranska industrija očitno bolj uspešna v 
lobiranju, zato je uporaba teh maščob 
še vedno dovoljena. Hidrogenizacija je 
kemičen proces, kjer industrija pri 220 
stopinjah Celzija olja na umeten način 
spreminja v trde maščobe. Pri tem pro-
cesu nastane veliko trans-MK, za katere 
vemo, da povzročajo povišan holesterol. 
Ker pa groba hidrogenizirana maščoba ni 
užitna, mora še skozi proces rafiniranja. Ta 
proces zelo na kratko obsega segrevanje 
semen z vročo paro, vroče stiskanje, filtri-
ranje, uporabo fosfatov ali fosforne kisline, 
za podaljšano uporabo olja, nevtralizacija 
z natrijevim bikarbonatom ali karbonatom, 
sledi beljenje, deodorizacija, segrevanje, 
vbrizgavanje vroče pare. Vse to se dogaja 
pri temperaturi 220 in 240 stopinj Celzija. 



36

Š
P
O

R
T
N
I
 
U
T
R
I
N
K
I

Pokal Slovenije Ribnica 2010

Na 4kros progi v Dolenjih Lazih se je 3. 
julija odvijala 2. pokalna tekma v 4krosu in 
prva pokalna tekma v BMX-u. Zbralo se je 
najboljših 40 tekmovalcev iz vse Slovenije. V 
disciplini BMX so tekmovali v treh kategori-
jah, in sicer: najmlajši do 12 let, sledila je 
kategorija do 17 let in še najmočnejša kat-
egorija starejših od 17 let. Za naš klub se je 
v vseh treh kategorijah izšlo odlično, saj smo 
imeli zmagovalce v prav vseh. V najmlajši je 
zmagal Jaka Ilc (KK Ribn’čan), v kategoriji 
do 17 let pa so na zmagovalnih stopničkah 
stali Luka Kljun st. na prvem mestu, sledili 
so mu Tilen Knavs, Luka Kljun ml. in na 
odličnem 4. mestu Žan Godina (vsi štirje 
za KK Ribn’čan). V kategoriji najstarejših in 
najmočnejših moških nad 17 let, si je zmago 
priboril Lovro Dejak, na drugem mestu je bil 
Jure Gorše (oba za KK Ribn’čan) na tretjem 
mestu pa je bil najstarejši tekmovalec Tomaž 
Jeras, član kluba Planet adrenalin. 
Člani KK Ribn’čan so nas razveselili tudi 
z zmagami v 4kros disciplini. Pri amaterjih 
je zmagal Primož Tanko, drugi je bil Janez 
Štupica (oba za KK Ribn’čan) na tretjem 
mestu pa je pris-
tal Borut Rožič 
(Turbo racing 
team).V najmlajši 
kategoriji do 
15 let smo 
prav tako dobili 
zmagovalca iz 
našega kluba, 
in sicer  Luka 
Kljuna ml., ki sta 
mu sledila Žan 
Godina in Tilen 
Knavs  (vsi trije 
za KK Ribn’čan). 
Tudi v kategori-
ji do 19 let je 
zmaga ostala 

doma. 1. mesto si je privozil Lovro Dejak, 
drugi je bil Kristjan Medvešček (KK Črni trn), 
tretje mesto pa je zasedel Jure Vešligaj (ŠD 
Supersnurf). V najmočnejši kategoriji pa je 
zmaga odšla k našemu klubskemu kolegu 
Tilnu Franku (Unior tools team), drugi je 
bil član KK Ribn’čan Alen Kralj, na tretjem 
mestu pa je pristal Matej Stapič(Enduro 
mulisha). Imeli pa smo tudi predstavnice 
nežnejšega spola. Na tekmo so prišle tri 
tekmovalke, med katerimi je zmagala Neža 
Knez (Unior tools team), na drugem mestu 
je bila članica KK Črni trn Polona Lovrenčič, 
nehvaležno tretje mesto pa je zasegla Meta 
Jakopič (4xplave.com). 
Kot ste opazili po rezultatih, smo lahko več 
kot zadovoljni nad domačimi tekmovalci, 
saj so se  odlično uvrstili. Za to jim iskreno 
čestitamo in želimo še več odličnih uvrstitev 
v prihodnosti.
Tekmovanju je sledil zabavni večerni del, na 
katerem smo gostili tri skupine. Nastopili so 
Epidemija, Iscream in Los Ventilos.

KK Ribn’čan

v akciji, foto: Sanja Lovšin

Primož Tanko (KK Ribn’čan); 
foto: Grega Vlašič

z leve - Tilen Frank (KD Rajd), Lovro Dejak 
(KK Ribnčan), Alen Kralj (KK Ribn’čan); 
foto: Grega Vlašič

Datum: SOBOTA – NEDELJA, 14. – 15. 8.
Kam: na PRISOJNIK (2547 m), RAZOR 
(2601 m), BOVŠKI GAMSOVEC (2392 
m)
Izhodišče in načrt: Vršič (1611 m) – 
Prisojnik (2547 m) – jubilejna pot – Škrbina 
(1995 m) – Razor (2601 m) – Kriški podi 
(2050 m, spanje) – Bovški Gamsovec 
(2392 m) – Luknja – Zadnjica.
Zahtevnost: ZELO ZAHTEVNA pot in 
kondicijsko zelo zahtevna tura. 
Trajanje hoje: 11 ur (1. dan) in 7 ur (2. 
dan).

AVGUST 2010

Prijave in akontacija: Torek pred poho-
dom, to je 10. avgusta, ob 19. uri v pisarni 
PD Ribnica.
Potrebna oprema: Potrebna je primerna 
planinska oprema, zložljive pohodne palice, 
čelada, pas, samovarovalni komplet, velja-
vna planinska izkaznica (plačana članarina 
PZS), osebni dokument in varen korak.
Vodja pohoda: Zdenka Mihelič, vodnik 
PZS (informacije: 041/ 222 358).

Datum: SOBOTA – NEDELJA, 28. – 29. 8.
Kam: na MONTE PATERNO = 
PATERNKOFEL (2744 m) in okrog TREH 
CIN, Italija
Izhodišče in načrt: 
A: Rif. Auronzo (2320 m) – Rif.  Locatelli 
(2405 m) – Paternkofel (2744  m) – Rif. 
Locatelli (2405 m, spanje); 2. dan po drugi 
strani okrog Treh Cin.

B: Rifugio Auronzo (2320 m) – Rif. Locatelli 
(2405 m, spanje);  
2. dan po drugi strani okrog Treh Cin.
Zahtevnost: A skupina: ZELO ZAHTEVNA 
pot; B skupina: LAHKA pot.
Trajanje hoje: A: 7 ur (1. dan) in 3 ure (2. 
dan); B skupina: 2 uri (1. dan) in 3 ure (2. 
dan).
Prijave in akontacija: Torek pred poho-
dom, to je 24. avgusta, ob 19. uri v pisarni 
PD Ribnica.
Potrebna oprema: Potrebna je primerna 
planinska oprema, zložljive pohodne palice, 
veljavna planinska izkaznica (plačana 
članarina PZS), osebni dokument (potni list 
ali osebna izkaznica) in varen korak; za sku-
pino A so poleg tega potrebni še čelada, 
pas, samovarovalni komplet.
Vodja pohoda: Stane Babič, vodnik PZS 
(informacije: 041/ 415 308).

Zdenka Mihelič



Miti o fitnesu
VIII. del

Piše Natan Hojč
ISSA Specialist in Performance Nutrition
Inštruktor fitnesa FZS 

in aditive. Šele ko razumemo to razliko,  lahko 
nadaljujemo razpravo o (ne)škodljivosti mesa. 
VSI predelani mesni izdelki so v kontekstu 
zdrave in fitnes prehrane NEPRIMERNI. Ta 
trditev pa NE velja tudi za nepredelane vrste 
mesa.

Škodljive karakteristike v mesu
Večina najbrž pozna dve glavni karakteristiki, 
zaradi katerih meso pogosto uvrščamo med 
škodljiva živila: maščoba in holesterol. Eno in 
druge se nahaja v vseh živalskih virih beljakovin 
in oboje  je NUJNO za delovanje človeškega 
telesa. Vprašanje je samo količina. V zadnjem 
času študije kažejo, da tako maščoba kot 
holesterol, ki ga posameznik zaužije s hrano, 
ni neposredno povezan niti z odvečno telesno 
težo niti z nivojem slabega holesterola posa-
meznika. Na oba faktorja veliko bolj vplivajo 
sedeči  način življenja, neredna prehrana 
in stres. Kljub temu pa je seveda jasno, da 
PREVEČ maščobe in holesterola v hrani ni 
priporočljivo uživati. Koliko pa ga je preveč in 
kakšna je povezava z mesom?

Vse je relativno…
sploh pa pri prehrani
S p l o š n a 
priporočila govori-
jo, da naj prehrana 
posameznika vse-
buje 20-35 % kal-
orij, pridobljenih iz 
maščob, odvisno 
od aktivnosti in 
individualnega 
m e t a b o l i z m a . 

Prav tako je že jasno, da povprečen posa-
meznik, ki ne skrbi za svojo prehrano, večino 
maščob zaužije v predelanih živilih, ki so 
polna hidrogeniranih maščob (te so zdravju 
bolj škodljive od nasičenih, ki jih najdemo v 
mesu). Posploševanje, da je za zdravstvene 
težave moderne družbe krivo meso, je torej 
daleč od resnice. Poleg tega različni viri mesa 
vsebujejo ZELO različne deleže maščob. 
Kaj je torej »priporočljivo« in kaj »škodljivo« 
meso?

Več purana in manj svinjine
Meso z najmanjšim deležem maščobe (ter s 
tem holesterola) so puranja prsa, ki na 100 
g vsebujejo 2-3 g maščob. Sledijo piščančja 
prse (4 %) ter drugi deli purana in piščanca (5-
10 %) ter divjačina in pusto, živo rdeče goveje 
stegno s 6-12 % maščobe. Meso, kateremu se 
je z vidika zdrave prehrane dejansko potrebno 
izgobitati, je svinjina in mastni kosi govedine, 
ki vsebujejo od 30-50 % maščobe. V vsakem 
primeru pa je domače vzgojeno in primerno 
pripravljeno meso v zmernih količinah veliko 
bolj zdravo od katere koli hitre ali industrijsko 
predelane hrane.

OGLASNO SPOROČILO

NE JEJMO PREVEČ MESA
Ena najbolj zakoreninjenih neresnic in 
pavšalnih trditev, na katere naletimo pri pogov-
oru o prehrani, je označevanje mesa kot živila, 
kateremu se moramo izogibati, če želimo 
živeti zdravo. V tem članku je žal premalo 
prostora za natančnejšo razpravo iz različnih 
zornih kotov, tako da je njegov glavni namen 
razširiti pogled na občutljivo tematiko uživanja 
mesa in odpravljanje morebitnih predsodkov, 
ki izvirajo iz množičnih medijev in pavšalnih 
informacij o prehrani.

Kaj je meso?
Meso opredelimo kot živilo, ki je industrijsko 
obdelan ali neobdelan proizvod ubitih živali. 
Sem torej ne spadajo ribe, jajca in mlečni 
izdelki, temveč perutnina, govedina, svinjina, 
divjačina in podobno. Skupna značilnost te  
vrste hrane je, da je sestavljana primarno iz 
beljakovin in maščobe. Potrebno je strogo 
ločiti med svežim (ali zamrznjenim) mesom in 
industrijsko predalanimi mesnimi izdelki (sal-
ame, konzerve, paštete…). Že tukaj namreč 
nastane ogromna razlika v kvaliteti živila, saj 
predelani izdelki vsebujejo veliko manj vita-
minov in mineralov ter dodane konzervanse 

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.

37

Š
P
O

R
T
N
I
 
U
T
R
I
N
K
I

MEDVAŠKO TEKMOVANJE V MALEM 
NOGOMETU
Medvaško tekmovanje za Pokal Kota v orga-
nizaciji KMN KOT je zaključeno!
Klub malega nogometa Kot je bil orga-
nizator že tradicionalnega 10. ribniškega 
medvaškega tekmovanja v malem nogometu 
za POKAL KOT. Tekmovanja v skupnem tra-
janju okoli 80 ur, kjer se je v 120-ih tekmah 
doseglo 651 zadetkov, se je udeležilo preko 
200 udeležencev, ki so bili razporejeni v 
16 moštev iz raznih kotičkov naše občine. 
Tekmovanje se je začelo v soboto – 29. 5. 
Razdeljeno je bilo v 9 terminov med 12. in 
22. uro, in končano 27. 6. Tekmovalo se 
je na igrišču v Dolenjih Lazih. Tudi letos 
je obsegalo dve ločeni tekmovanji. Prvo 
– ligaško (LPK), kjer so igrala moštva v 
dveh skupinah vsako z vsakim, nato so si 
z razvrstilnimi in zaključnimi boji med sku-
pinama priigrali vsak svoje mesto. Drugo 
tekmovanje pa je bilo turnirsko (TPK), kjer 
so se moštva naključno izžrebala v štiri 
skupine in z boji vsako z vsakim določila 
vrstni red v skupinah, od koder sta se naprej 
uvrstila le najboljša. V bojih z izpadanjem je 
prišlo do zmagovalcev. Obe tekmovanji sta 
bili ločeno nagrajeni s pokali za prva štiri 
mesta, nagradili smo tudi ferplej in veseljake 
(najdružabno moštvo).
LIGA POKAL KOT 2010 z naslednjimi 
uvrstitvami:

1. GRČARICE iz Grčaric - pokal
2. OLDTAJMERJI z Griča - pokal
3. BLUE TIGERS z Griča - pokal
4. REKREATIVCI iz Kota - pokal
5. DIVJI JEZDECI iz Gorenje vasi
6. BREŽE iz Brež
7. HATTRICK z Opekarske ceste
8. AC BUKOVNA iz Bukovice 
- pokal VESELJAKI
9. FC PRJATLI s Prijateljevega 
trga
10. PRISTAVA & CO iz Prigorice 
- pokal za ferplej
11. GORNJE LEPOVČE iz Gornjih 
Lepovč
12. ŠMINKERJI z Griča
13. PUMPE iz Lepovč
14. DOLENJA VAS UTD s Humca
15. SUŠKA FRONTA iz Sušja

16. ŠD VELIKE POLJANE z Velikih Poljan

TURNIR POKAL KOT 2010, kjer so bili 
podeljeni pokali za prva štiri mesta po 
naslednjem vrstnem redu:
1. GRČARICE iz Grčaric - pokal
2. BREŽE iz Brež - pokal
3. REKREATIVCI iz Kota - pokal
4. DIVJI JEZDECI iz Gorenje vasi - pokal

Na letošnjem tekmovanju so bili spet vsi 
zadovoljni, kar so ob podelitvi pokalov tudi 
pokazali. To nam je v ponos in v nadaljnjo 
spodbudo.
Zahvala pa gre tudi Občini Ribnica, ki nam 
je v letošnjem letu kljub naši majhnosti in 
skromnosti pa le prisluhnila in se nam post-
avila ob stran.

Športni pozdrav! Člani društva KMN KOT 
Tekst sestavil Frenk Arko

Zmagovalci obeh tekmovanj

Veseljaki



Pretekli vikend so ribniški plavalci merili 
moči v mednarodni konkurenci na mitingu 
za 9. pokal Veronike v Kamniku. V konkuren-
ci več kot petsto plavalcev iz treh držav 
je bil že nastop v finalu petdesetmetrskih 
disciplin velik uspeh. Dekliški del ribniške 
ekipe so sestavljale Tinkara Padar, Maja 
Ferko, Patricija Delač, Maja Guduraš, Nika 

Henigman, Veronika Oražem, Zala Žagar 
in Lucija Kous. Deški del ekipe pa Gašper 
Marolt, Gašper Hlebec, Jan Arko, Tim Vesel, 
Robert Lovšin, Matic Marolt, Blaž Ficko, 
Ožbe Poje, Jošt Pavlin, Nik Obranovič, Matej 
Padar, Tim Zobec, Chad Andoljšek in Tilen 
Kočevar. Vsi Ribničani so se zelo izkazali 
in dosegali svoje osebne rekorde. V finalu 

smo videli plavati Lucijo Kous, Majo 
Guduraš, Chada Andoljška, Tima 
Zobca in Jošta Pavlina. Zmage od 
naših plavalcev se je veselil Jošt 
Pavlin na 50 m prsno v kategoriji 
mlajših dečkov, trikrat bronast je bil 
Chad Andoljšek in enkrat bronasta 
Maja Guduraš. Maja je poleg tega 
osvojila še zlato in srebrno, Chad 
zlato ter Tim bronasto medaljo v 
stometrskih disciplinah.
Pred mladimi ribniškimi plavalci 
je sedaj le še zaključno dejanje. 
Državna prvenstva so bodo zvrstila 
od 17. 7. do 18. 7. 2010 za mlajše 
deklice in dečke, od 22. 7. do 25. 7. 
2010 za kadete, mladince in člane 
ter nazadnje od 30. 7. do 1. 8. 
2010 za dečke in deklice. Mnogi 
ribniški plavalci imajo na njih velike 
možnosti za osvojitev odličij, tudi 
najžlahtnejših. Kot vselej bo boj za 
najvišja mesta trd in neizprosen in 
potrebno bo imeti tudi nekaj sreče. 
Le-te želimo veliko!

SREČNO, PK Inles Ribnica
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ŠENK DEVETI NA DIRKALIŠČU 
MAGIONE

Inotherm racing team 
se je tokrat udeležil 
dirke na italijanskem 
dirkališču Magione. 
Na treningih in 
kvalifikacijah je bilo 
potrebno kar nekaj 
časa za spoznavanje 
steze, saj je bila le-ta 
ekipi še nepoznana. 
Cel vikend nas je 
spremljalo vroče in 
soparno vreme. V 
konkurenci nekaj čez 
20 voznikov se je ves 
čas bil hud boj za najvišja mesta, kar je napo-
vedovalo tudi dobro dirko. Voznik Dejan 
Šenk je naporno dirko končal na zavidljivem 
9. mestu. Ob malenkost slabšem štartu je 
bilo težko doseči kakšno višje mesto, saj 
steza v Magioneju ne omogoča veliko mest 
za prehitevanje. Trenutno je Dejan Šenk v 
skupnem seštevku po dveh odpeljanih in eni 
izpuščeni dirki na 10. mestu.

Naslednja dirka se bo odvijala na 
legendarni stezi Mugello 1. 8. letos. 
Tja se ekipa podaja z optimizmom, 
saj so se na tej stezi že udeležili dirk 
v pokalu Tordis cup.

Inotherm racing team

Dejan Šenk na progi in na motorju

GENERALKA 
USPELA

Plavalci in plavalke Plavalnega 
kluba Inles Ribnica so na 
zadnjih dveh tekmovan-
jih pred državnimi prven-
stvi napovedali boj za 
najvišja mesta in stopničke. 

V Trbovljah, 19. 6. letos, se je na tradiciona-
lnem 41. Lučkinem pokalu od ribniških pla-
valcev v absolutni konkurenci kar dvakrat na 
stopničke povzpel Tim Zobec, po enkrat pa je 
to uspelo Maji Guduraš in Chadu Andoljšku. 
V kategoriji kadetov in kadetinj je srebrno ter 
bronasto medaljo osvojila Veronika Oražem, 
medtem ko je Nika Henigman osvojila eno 
srebrno, Zala Žagar pa eno bronasto medal-
jo. V kategoriji dečkov in deklic se je Chad 
Andoljšek veselil treh zlatih, medtem, ko sta 
po eno zlato in eno srebrno medaljo osvojila 
Maja Guduraš in Tim Zobec. Matej Padar 
pa je okoli vratu dvakrat nosil bronasto 
medaljo. V kategoriji mlajših dečkov in deklic 
je dvakrat na najvišjo stopničko stopil Jošt 
Pavlin, stopničko nižje Ožbe Poje ter na 
tretjo stopničko Blaž Ficko. MATEJ PADAR , bron na MM Lučkin pokal 2010.



Naslednje leto v Lončariji 
tekma Slovenskega pokala?
Športno društvo »Lončar« Dolenja vas je v soboto 3. julija orga-
niziralo že »9. Tek po Lončariji«.

Gledalci so lahko spodbujali tekače oz. 
udeležence teka že od 17. ure, ko je startala 
prva skupina šolske mladine. Trideset minut 
za njimi so se na progo podali rekreativci, 
hkrati pa so se proti kapeli sv. Marjete poda-
li tudi pohodniki z dolenjevaškim župnikom 
Brankom Potočnikom na čelu. Vrhunec doga-
janja se je pričel ob 18.30 z uradnim startom 
članov. Naznanila ga je Zdravljica v izvedbi 
moškega pevskega zbora Lončar. Na tek, ki je 
v okviru tekov Dolenjske 2010 in šteje za pokal 
Dolenjskega lista, se je letos prijavilo 149 tek-
movalcev. Številka je 
manjša od lanske, ko 
se je po dolenjevaških 
ulicah podilo 184 
tekačev, tako tudi ni 
bil presežen rekord 
v množični udeležbi 
tekačev iz 2. teka, ko 
je lepote Dolenje vasi 
z okolico spoznavalo 
kar 220 tekačev. 
 Sama proga skozi 
Lonačarijo je pretežno 
ravninska in manj 
zahtevna. Tekmovalci 
so se s starta podali 
iz centra Dolenje vasi, 
pot jih je vodila skozi 
Prigorico, Gabrje do 
Založja, nato pa se vrnili zopet na start, kjer 
je bil vmesni čas in osvežilna točka. Nato pa 
je pot tekače vodila do Blat in v Rakitnico 
ter zopet nazaj na start, ki je bil medtem že 
preurejen v cilj. 
 9,4 km dolgo progo, ki jo domačini prav 
zaradi oblike nepravilne osmice imenujejo 
kar »Lončarska pentlja«, je letos najhitreje 
pretekel Robert Lendaro (AK Sevnica), ki 
je zmagal s časom 30 minut in 57 sekund. 
Sevničan, ki je tu zmagal že leta 2007, je po 
tekmi dejal, da je zelo vesel, da se je teka po 
Lončariji udeležil že četrto leto zapovrstjo. 
Dodal je še, da ni imel posebnih problemov z 
vročino, saj je nanjo dobro pripravljen. Sama 
proga mu je bila všeč, ker je poteka mimo hiš 
in gledalcev, kar mu da dodatno motivacijo, 
da lahko teče še hitreje. Robert Lendaro pa 
je tudi eden glavnih kandidatov za končno 
zmago na Pokalu Dolenjskega lista, saj je bil 
v skupnem seštevku vodilni že pred tekmo v 
Lončariji, tako pa je z zmago svoje vodstvo 
samo še utrdil. 
Drugo mesto je osvojil triatlonec Albert Pelaj 
(TK INLES Riko Ribnica), ki je za zmagov-
alcem zaostal 47 sekund. Le 11 sekund za 
njim pa je v cilj pritekel Davorin Krašovec iz 
Ljubljane. Časi najboljših so bili predvsem 
zaradi velike sopare slabši kot prejšnja leta. 
Tako je letošnji zmagovalec iz Sevnice zaostal 
skoraj 2 minuti za rekordom proge, ki ga ima 
Bojan Cebin; ta je leta 2008 9,4 km pretekel 
v 29.05 min.

V ženski konkurenci je slavila veteranka 
Jana Strahinič (AK Domžale) s časom 37.08 
min. Druga je bila Vesna Hedžet (Semiški 
brkači), tretja pa Janja Bučar (AK Šentjernej). 
Strahiničevi je uspelo letos vknjižiti že tret-
jo zaporedno zmago na Lončarski pentlji. 
Obljubila je, da pride tudi naslednje leto, ob 
tem pa tudi priznala, da letos ni bilo nekaterih 
»zelo hitrih deklet«. 
Sončno vreme je na dolenjevaške ulice privab-
ilo veliko gledalcev. Med njimi je bilo tudi nekaj 
zelo strastnih navijačev. Tu velja izpostaviti 

Elo Gorše, ki je s svojim 
geslom: »Dajmo, dajmo, 
ne se šparat!« spodbujala 
prav vse tekmovalce. Ker 
pa smo bili v času nogo-
metnega prvenstva, pa v 
Dolenji vasi ni manjkala 
niti južnoafriška vuvuzela. 
Po končanem teku so 
se tekmovalci osvežili z 
vodo ter lubenico. Le-teh 
so organizatorji med tek-
movalce razdelili kar 15 
kilogramov. Po samem 
teku je za tekače sledila 
večerja, nato pa podel-
itev pokalov in priznanj 
najboljšim ter zabavni 
program z »ansamblom 

Slavko«. 
Marljivi organizatorji, člani ŠD Lončar, ki letos 
praznujejo 20 let delovanja, so bili nad pri-
reditvijo navdušeni. Predsednik Športnega 
društva Lončar Samo Pogorelc je »projekt 
9. Teka po Lončariji« ocenil zelo pozitivno 
»s čisto petico«. Organizatorji so si že letos 
prizadevali, da bi tekma štela tudi za Slovenski 
pokal, a so jih prehiteli organizatorji 25. Teka 
ob Krki, ki bo 12. septembra v Kostanjevici ob 
Krki. So pa zato Lončarji na dobri poti, da 10. 
tek po Lončariji šteje za Slovenski pokal, kar bi 
seveda še povečalo udeležbo. 
Za zares brezhibno organizacijo je potrebno 
pohvaliti v prvi meri ŠD Lončar in tudi vaščane 
vseh štirih krajev, po katerih teče trasa 
»Lončarske pentlje«. Pohvaliti je potrebno tudi 
Občino Ribnica, ki je velikodušno pristopila k 
sodelovanju. Organizatorji prireditev v Ribnici 
si lahko le želijo takšne pomoči Občine, a kaj, 
ko je to le ena svetlejših izjem, ki pa žal že diši 
po oktobru 2010.

Tekst in foto Kristjan Kozina

Razgibavanje je pred tekom koristno.

Takole se je 149 tekmovalcev podalo mimo 
gledalcev po ulicah Lončarije.

Za dobro voljo je poskrbela tudi Ela 
Gorše s »frajtonarco«.

Zmagovalca 9. Teka po Lončariji Jana 
Strahinič in Robert Lendaro

Jure Arko, letnik 2001, prvi v teku na 
600 m in tretjeuvrščeni med mladimi. Na 
fotografiji skupaj z župnikom Brankom 
Potočnikom - Jure je bil njegov prvi 
krščenec. Foto Fantasy.



RIBN’ČAN, A NE URBAN!
vabljeni na

SOBOTNO KOSILO v eno izmed najlepših 
slovenskih vasi.

TRADICIONALNA, VENDAR Z NOVIMI 
VSEBINAMI, ETNOLOŠKOKULINARIČNA 

PRIREDITEV

FIŽOLOV DAN

28. avgusta 2010, ob 12. uri
VETD HROVAČA

GRAJSKI 
VEČERI 

2010
Ribniški grad, vsak petek ob 20. uri.

JULIJ/AVGUST

AVGUST

6. avgust KONCERT 
 MEDITATIVNE GLASBE 
 S SKUPINO ŠAMBALA
 VETD HROVAČA

13. avgust MAČEK MURI Z NECO 
 FALK IN MAČJO GODBO
 RIBNIŠKI ŠTUDENTSKI KLUB  

20. avgust KONCERT NARODNO - 
 ZABAVNE GLASBE 
 PREMIERNA PREDSTAVITEV 
 ZGOŠČENKE ‘SREČA JE’ 
 ANSAMBLA ZDOMARJI 

27. avgust VEČER STAND UP 
 KOMEDIJE
 LUCIJA ĆIROVIĆ Z GOSTOMA 
 VIDOM VALIČEM IN MARTINO 
 IPŠA 

Prireditve bodo potekale na pokritem priredit-
venem prostoru in bodo v vsakem vremenu.

Organizator: 
Turistično društvo Ribnica v sodelovanju z 
Občino Ribnica, JSKD Ribnica in Miklovo hišo.

GRAJSKI 
VEČERI 

2010




