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PORTRET: 

MAJDA OBERSTAR, 
Gosta se razveselim, že ko ga vidim prihajati od daleč

Dejansko jo razumem, zakaj vsako jutro vsa 
nasmejana hiti v svoj lokal, da ga pripravi za 
prve goste, ki bi želeli ob jutranji kavi slišati še 
kako lepo besedo za na pot v službo. 
Z nasmeškom lahko prihajaš in odhajaš z dela 
le, če ga imaš docela rad. Majda Oberstar je 
rojena ‘kelnarca’, četudi je izučena šivilja in se 
ji ni uresničila mladostniška želja, da bi se šla 
učit modnega modelarstva v Maribor. Internat 
je bil predrag, ob delavskih plačah staršev 
pa nemogoč. Drugo leto bo dopolnila 50 let, 
31. leto pa teče, odkar je njeno delo postalo 
njeno življenje. 
Majda je natakarica, ki se je temu zavezala 
povsem naključno. Med počitnicami je šla 
delat v Inlesovo vratarno, kjer so jo od lepilnih 
hlapov pekle solze, in že po štirih dneh jo je 
rešila ponudba, da začne s strežbo pri Žulju. 
Od tam je šla v Iga vas v Loško dolino, kjer si je 
morala bivanje v tamkajšnji gostilni prislužiti z 
nošenjem drv in obdelovanjem njive. Gostilna 
pri Birtku v Loškem Potoku je bila njena 
služba dobro leto dni – ko je imela komaj 19 
let. »Bila je huda zima, komaj sem dobila avto 
in se z njim prebila v službo. Zamudila sem 
15 minut, a me je gospodar pri vhodu gladko 
odslovil, rekoč: Majda, služba se začne ob 7. 
uri, kar pojdi domov…« Učil jo je reda, sicer 
pa je bil do nje dober, se ga spominja. 

Ko ji je nekdo pred 11. leti omenil, da se v 
Ribnici prodaja bife, si je takoj zaželela sem, 
saj je Ribnica vendarle njen dom, čeprav je 
že 20 let poročena v Strugah. Z možem sta 
kupila Loreno – lokal na Škrabčevem trgu, 
kjer se že zgodaj zjutraj pogosto zasliši 
harmonika Španovega Toneta. Če bi se 
človek, ki morda dela v bližini, še tako želel 
jeziti nad kaljenjem tišine, si v istem trenutku 
prizna, da ‘tamle spodaj’, pač še vedo, 
da je življenje še kaj več kot vsakodnevna 
delovna rutina. Naš vsakdanjik je lahko tudi 
praznik. 

Vidim jo praktično vsak dan, vedela sem, 
da je Goršetova z Ulice talcev na poti proti 
Ugar, in tako kot za večino drugih tudi o 
njej podrobnosti nisem vedela. In mi kar 
naenkrat med pogovorom pravi, da je bila 
17 mesecev v Iraku… Pa ni bil izlet. Pravi, 
da je en dan  v nekdanjem Mercatorjevem 
hotelu slišala direktorja govoriti o tem, da 
tamkaj že dela ena Ribničanka. Ker Majda 
ne ‘špara’ jezika, je dodala, da bi tja tudi sama 
šla, če bi ji kdo ‘zrihtal’. In so ji. Tako je stregla 
slovenskim poslovnežem, ki so hiteli v Irak 
podpisovat pogodbe in gradit posel – v Irak 
je odšla kot polkvalificirana kuharica,  a ker 
se je izkazala v strežbi, je kmalu napredo-
vala. Pridobila si je obrtniški izpit, se naučila 
računovodskega poslovanja in se ob tem 
hvaležno spominja pomoči Marice Puželj, 
Ančke Meh in Anice Mikulin.

Več kot 30 let dela skoraj vse sobote 
in nedelje, v desetih letih si je dvakrat 
privoščila dopust in človek se vpraša, 
ali je denar samostojnim podjetnikom 
res tako zelo težko služiti. »Ne maram 
zapravljati denarja, če ne vem, ali ga 
bom lahko zaslužila.« Malo smole se 
je tej veseli gospe vendarle prilepilo 
in tat ji je na neki zasebni poti nedav-
no odnesel kar dosti eurov, ki jih bo 
treba z delom spet prislužiti. Pot bo 
pa daljša, ker je lokale krepko udaril 
protikadilski zakon. Za vrt ni prostora, 
strank je manj, mesečno pa to pomeni 
primanjkljaj v višini 2000 eurov. Za tako 
majhno obrt bi to pomenilo smrt, če bi 
lokal imela v najemu, tako pa Majda 
čaka na ribniški sejem, da popolni luknje, 
ki so nastale v mesecih, ko je bilo možno le 
preživeti in nič več. Ob tem se spomni, kako 
dobro je nekdaj šlo hotelu, ki ga je imel v lasti 
Mercator in kjer je tudi stregla. »V hotelu je 
bilo toliko denarja, da si moral z rokami in 
nogami trezor zapirat, da denar ni uhajal ven. 
Poznalo se je, da je bila tu armija, zakletve in 
seveda, sejem. A ves denar se je pretakal v 
Ljubljano, ni kaj dosti tu ostalo.«

KAKO NAJ BOM UTRUJENA, ČE 
ME PA CEL DAN SAMO HVALIJO?

Malo je poklicev, kjer je človek deležen tolikšne 
pozornosti in kjer moraš tako pogosto kazati 
prijazen obraz, čeprav te tarejo skrbi. Gost je 
prvi, njemu se podredi dan, v zameno pa se 
lahko naposlušaš komplimentov, pravi Majda. 

»Najbolj posrečeni so starejši možakarji, ki 
znajo dobro pripovedovati vice in so nasploh z 
vsemi žavbami namazani. Spomnim se enega, 
ki je komaj uspel narediti nekaj korakov, 
pomagal si je s palico, da je lahko prišel v 
lokal. In gleda koledar z golimi dekleti. Drugi 
dan obrnem sliko na koledarju, on spet pride 
in nenadoma reče: ‘Joj, kje bi si mislil, da se 
bo baba čez noč obrnila!«

Z gosti zoriš in si pridobiš veliko znanja, a 
nase nalagaš tudi njihovo žalost in stiske. 
Spominja se privatizacije, ko so gosti pri-
hajali za šank obupani in z listom, da bodo 
čez tri mesece izgubili službo. »Počutila 
sem se kot socialna delavka.«  S svojim 
veselim značajem jim je olajšala kako skrb, 
marsikoga pa poslala domov z besedami, 
da ga doma žena čaka ‘ s kastrolami’. Ve, 
da se mora boriti za vsakega gosta, ker je 
v bližini 23 lokalov in menz, zato ceni svoje 
vsakodnevne obiskovalce, ki ji prinašajo 
dobro voljo in denar. 
Brezdelje jo ubija, zato je jasno, da nikoli ni 
bila brez službe, in ker je denarja tudi le bolj 
za sproti, je marsikdaj komu kaj zašila – tudi 
tako, da je dala šivalni stroj v avto in se komu 
odpeljala na dom. 

Ni vedno potrebno, da si za portret izber-
emo ljudi, ki se jih ceni po njihovih velikih 
ali opaznih dejanjih. Naša življenja sestavl-
jajo le nizi trenutkov, ki nam lahko lepšajo in 
obogatijo dneve. V času brezglavega hitenja 
morda še največji obrat našim možganom 
pomeni sproščujoč smeh in naklonjen obraz 
natakarice, ki možakarja s sklonjeno glavo in 

žalostnim obrazom, upa vprašati: Janez, kaj se 
ti dogaja, da si danes tako zelo zamišljen?

Tudi zato je bila portret tega meseca naša 
Majda, ena redkih ‘kelnarc’ s tako dolgim 
stažem. 

Alenka Pahulje
Foto AP in osebni foto arhiv Majde Oberstar

Bifejem denar prinašata tudi harmonika in dobra 
volja. V Loreni je že leta med pustom glavni štab za 
pokop Naceta.
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Občinsko glasilo REŠETO izdaja Občina Ribnica. 
Uredniški odbor: 

 Alenka Pahulje - odgovorna urednica 
Polona Klajič - članica

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

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

Lektura: Tanja Debeljak
Trženje oglasnega prostora: 

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

Naklada: 3.300 izvodov 

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

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

29. september 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 

17. septembra 2010
Članki v časopisu niso uradno 

mnenje Občine Ribnica.

Fotografija na naslovnici (Zdenka Mihelič):
Obnovljen jamarski dom pri Francetovi 

jami
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odpuščali ne na novo zaposlovali, bo pa v 
določenem časovnem obdobju videl, kaj bo 
treba v zvezi s tem narediti. Poleg novega 
delovnega časa bo moral urediti in posodobi-
ti tudi prostore Komunale v Goriči vasi, saj so 
ti ogledalo podjetja in hkrati lastnikov. 
Pohvalil je delo svojega predhodnika Jožeta 
Zakrajška, ki v podjetju ostaja, in sicer 
kot vodja operativne službe. Zakrajškovo 
odločitev so pozdravili tako župana občine 
Sodražica in Ribnice kot novi direktor Bojan 
Trdan.
Ob tem lahko dodamo, da čaka Trdana veliko 
dela in v dobro vseh upamo, da bo čim prej 
zavihal rokave in da bomo z njim in njegovimi 
zaposlenimi vsi zadovoljni.

Tekst in foto Marko Modrej
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Komunala Ribnica bo prvega septembra 
dobila novega direktorja
Vodil jo bo Sodražan Bojan Trdan

problem. Največja 
težava pri ravnanju 
z odpadki je žal v 
glavah ljudi, ki le-teh 
ne znajo oz. nočejo 
ločevati. Do leta 2017 
mora Slovenija doseči 
evropski standard, 
to je ločiti 80 % vseh 
odpadkov. Trenutno 
je slika v Ribnici, žal, 
zrcalna.
V prihodnje bodo 
vsako gospodinjstvo 
opremili s posodami, 
tako da bodo lahko že 
doma ločili kompost, 
plastiko, steklo, papir.

Brezbrižne onesnaževalce okolja (in 
posledično sebe) bi bilo smiselno tudi ustrez-
no kaznovati. 
Eden od ciljev novega direktorja bo tudi 
uspešnejše trženje storitev na vseh področjih 
delovanja. Predelane in ločene odpadke pro-
dajati, skratka dvigniti podjetje na sodobno 
raven, a ne s ciljem dosegati dobičke, temveč 
poslovati pozitivno v dobro občanov, delavcev 
in lastnikov. Postali naj bi sodobna družba, ki 
se bo povezovala tudi s sosednjimi občinami 
in sorodnimi podjetji.
Kljub temu, da bodo v prihodnje, po letu 
2014, smeti vozili v Ljubljano (zdaj jih v 
Grosuplje) se cena komunalnih storitev ne 
bo zvišala. 
Trenutno je v podjetju zaposlenih 40 oseb. 
Novi direktor pravi, da za zdaj ne bodo ne 

Ustanoviteljice Javnega komu-
nalnega podjetja, Komunale 
Ribnica, občine Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok so 
18. avgusta predstavile nove-
ga direktorja, ki bo funk-
cijo nastopil prvega sep-
tembra. To je Bojan Trdan iz 
Sodražice, dipl. inž. strojništva, 
ki je bil do sedaj zaposlen 
v podjetju Kovinoplastika Lož. 

Spomnimo, da so občine objavile javni raz-
pis za to delovno mesto v začetku leta, 
preko katerega niso izbrale nobenega od 
prijavljenih kandidatov in je Jože Zakrajšek, 
dosedanji direktor podjetja, prevzel vlogo 
vršilca dolžnosti direktorja. Maja so občine 
razpis ponovile. Tokrat se je prijavilo deset 
kandidatov, od katerih jih je razpisne pogoje 
izpolnjevalo sedem.  
19. julija je skupščina zavoda, ki ji predsedu-
je župan občine Sodražica Blaž Milavec, 
za direktorja potrdila Bojana Trdana. Vizija 
novega direktorja je dvig kvalitete storitev, ki 
jih podjetje opravlja v vseh treh občinah, spre-
meniti delovni čas, ki bo prijaznejši do upora-
bnikov storitev, kot je sedanji, vzpostaviti opti-
malno organizacijo dela, redno in kvalitetno 
opravljati dela na področju komunalnih sto-
ritev, profesionalno izvajati pogrebne storitve. 
Razširili bodo tudi obstoječe pokopališče v 
Ribnici.
Največji poudarek bo seveda na odpadkih, 
ločevanju le-teh, saj je to zlasti v Ribnici velik 

Bojan Trdan iz Sodražice je bil izbran med sedmimi kandidati

Osmim občinam se obeta 
sodobna povezanost s svetom

V občinah Črnomelj, Dobrepolje, Kočevje, 
Kostel, Metlika, Osilnica Ribnica in Sodražica 
se bo gradilo širokopasovno omrežje. 
Ta projekt pomeni, da bodo popolnoma vsa 
naselja teh osmih občin imela zagotovljeno 
linijo prenosa podatkov za vsako gospodin-
jstvo hitrosti, 2 Mbit na sekundo. Veliko je 
namreč naselji, kjer ni ustreznih kapacitet za 
hiter prenos podatkov, tako telefonije, inter-
neta, televizijskega signala in tudi ostalih 
storitev elektronske komunikacije. 

Pred nedavno spremembo zako-
nodaje je veljalo, da je komercialni 
ponudnik nek kraj uvrstil na pro-
gram izgradnje omrežja, ni pa imel 
časovnega roka, to pa je pogosto 
zakasnilo možnost dostopa do 
sodobnih komunikacijskih poti. 
Razen tega tudi ponudnik ni bil 
zavezan ponuditi priključka vsem 
gospodinjstvom, tako pa so neko-
liko bolj oddaljena gospodinjstva 
pogosto izpadla. Kraji, ki so bili 
na seznamu komercialnih ponud-
nikov za izgradnjo širokopasovnega 
omrežja, so izgubili možnost sofi-
nanciranja evropskega sklada za 

Mitja Nastran je predstavil izgradnjo 
širokopasovnega omrežja

V Ribnici vsa gospodinjstva 
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Zakonsko določeni rok za podajo mnenj se 
je iztekel 15. 9. 2009. Občina Ribnica je na 
podlagi podanega predloga pridobila 11 
od skupno 33 mnenj, med katerimi so bile 
v štirih mnenjih podane pripombe, ki jih je v 
predlogu potrebno upoštevati. To smo tudi 
storili in pripombe upoštevali. 
Kljub temu, da so se že vsi zakonsko podani 
roki za izdajo mnenj nosilcev urejanja iztekli, 
nam je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 10. 2. 2010 na predlog OPN 
izdalo negativno mnenje. Ponovno naj bi 
preučili naš predlog o dopolnitvi v skladu 
s pripombami, ki so jih z več kot polletno 
zamudo podali. Nismo edini, ki smo to 
doživeli. Občina Ribnica ostaja v družbi 
še okrog 150-ih občin, ki jim še ni uspe-
lo prejeti teh še kako potrebnih razvojnih 
dokumentov. Utemeljeno se nam in ostalim 
zastavlja vprašanje, kdaj in koliko časa bodo 
potrebovali za izdajo mnenja, in ali bo to 
mnenje tudi ob upoštevanju njihovih pri-
pomb pozitivno?
Postavlja pa se tudi vprašanje, zakaj se to 
praviloma dogaja malim občinam in zakaj 
se privilegira Ljubljano, ki je tudi ta akt 
sprejela na neobičajen način? Morda tiči 
vzrok tudi v nedavnih menjavah ministrov na 
obeh ključnih ministrstvih, na MKGP (kmeti-
jskem) in MOP (okoljskem). 
Ne morem se znebiti vtisa, da periferne 
občine, kljub dobrim planom in projektom, 
plačujemo davek političnim kupčijam, zara-
di česar le z velikimi napori in angažiranjem 
premikamo kolo uspeha naprej. Ribnica 
je med temi uspešnimi občinami, saj smo 
kljub vsem oviram uspeli zagotoviti dodatne 
površine za širitve proizvodnje in nove gos-
podarske investicije, ki bodo ugodno eko-
nomsko – socialno sliko še izboljšale in 
omogočile še dodatno znižanje že tako 
podpovprečne stopnje brezposelnosti v 
občini. 

Župan Jože Levstek

binska izhodišča in postopkovna določila. 
Ker občine še niso izvedle javne razgrnitve, 
so bili podani pogoji za nadaljevanje 
postopkov v obliki enovitega dokumenta, 
imenovanega Občinski prostorski načrt. 
Novi zakonski okviri so jasno narekovali 
nujnost nadaljevanja ločenih postopkov, za 
vsako občino posebej, kar je seveda dodat-
no zahtevalo dopolnitev strokovnih podlag in 
pripravo dopolnjenega osnutka akta. V zvezi 
s pripravo OPN so bile v nadaljevanju izpel-

jane in zaključene 
vse javne razgrnitve 
in razprave. 
V mesecu decembru 
2008 je Občinski 
svet Občine Ribnica 
sprejel stališča do 
pripomb in pred-
logov, podanih v 
času javne razgrnitve 
dopolnjenega osnut-
ka OPN, okoljskega 
poročila in revizijo 
okoljskega poročila. 
S sprejetimi stališči 
so bili predlagatelji 
pripomb in pred-
logov ter ostala 

javnost seznanjeni z objavo na spletni stra-
ni Občine Ribnica. Na pripravo novega 
prostorskega akta je pomembno vplivala 
tudi menjajoča se zakonodaja s področja 
urejanja prostora, ki je zahtevala preob-
likovanja gradiv in posledično daljši čas 
za pripravo aktov. Pooblaščeni izdelovalec 
Občine Ribnica Struktura d.o.o. je dne 18. 
8. 2009 posredoval predlog OPN Občine 
Ribnica na Ministrstvo za okolje in prostor, 
natančneje na Direktorat za prostor v posto-
pek pridobivanja mnenj, kot to zahteva 51. 
člen Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Spoštovane, spoštovani! 
Vsi si želimo, da se nam naše želje in 
potrebe, če ne takoj, pa čim hitreje 
uresničijo. Podobno si želimo tudi na lokal-
nem nivoju. Vendar včasih to ni vedno tako 
lahko izvedljivo, sploh, če temu ne sledi 
višji nivo odločanja. Eden od zelo pomemb-
nih dokumentov je prav gotovo Občinski 
prostorski načrt, ki je podlaga za nadaljnji 
razvoj za določeno urbanistično urejeno 
okolje. Kako pa priti do tega 
pomembnega dokumenta, 
pa je druga, precej bolj 
zapletena zgodba.

Občina Ribnica je pričela 
s postopki izdelave stro-
kovnih podlag ter s pripravo 
novih prostorskih aktov s 
takratno strategijo prostor-
skega razvoja občine ter s 
prostorskim redom občine, 
kasneje z občinskim pros-
torskim načrtom, že janu-
arja 2007. Vsi postopki so 
bili začeti v skladu s takrat-
nim veljavnim ZUreP-1. S 
pripravo prostorskih aktov 
sta istočasno začeli tudi sosednji občini 
Sodražica in Loški Potok. To nalogo smo 
navedene občine opredelile kot svojo razvo-
jno prioriteto v okviru ukrepov izvedbenega 
dela regionalnega razvojnega programa 
Jugovzhodne Slovenije. Vse tri občine so 
skupaj pripravile in izvedle prvo prostorsko 
konferenco, pridobile smernice urejanja 
prostora in strokovne podlage za pripravo 
prostorskih aktov. 
S sprejemom novega Zakona o prostor-
skem načrtovanju so bila podana nova vse-

Izpod županovega peresa

regionalni razvoj, saj naj bi tam zadoščal 
dovolj velik komercialni interes. Če ponud-
nik omrežja ni zgradil, ni bilo predvidenih 
sankcij, prebivalcem dostop do elektronske 
komunikacije ni bil mogoč, pa tudi občine 
niso mogle zaprositi za razvojna sredstva. 
Po spremembi zakonodaje morajo komer-
cialni ponudniki, ki za nek kraj predvidijo 
gradnjo širokopasovnega omrežja, to izgra-
diti do konca leta 2012, za vsa ostala naselja 
pa bo poskrbela občina preko javnozaseb-
nega partnerstva.
To partnerstvo predvideva zasebnega part-
nerja, ki bo vložil v omrežje, katerega cena 
je ocenjena na blizu 17 miljonov evrov, 
svojih skoraj 7 milijonov evrov, preostalih 

10 milijonov pa bo sofinancirala evropska 
unija. V zameno za vložek v omrežje bo 
izbrani zasebni partner upravljal in izkoriščal 
to omrežje 20 let, po tem obdobju pa 
bo le-to prešlo v last občin. Pomemben 
podatek je tudi, da gre za odprto omrežje, 
kar pomeni, da bo izvajalec projekta le 
izgradil in vzdrževal omrežje ter zaračunaval 
uporabnino komercialnim ponudnikom, ki 
bodo svoje storitve ponujali v novozgraje-
nem omrežju. Torej bomo neodvisno od 
lastnika omrežja izbirali ponudnika internet-
nega dostopa, IP-televizije in IP-telefonskih 
storitev.
Za večino omrežja se predvideva izgradnja 
z optičnimi kabli, ki ponujajo skoraj neome-

jene možnosti prenosa podatkov, v zelo 
oddaljenih krajih, kjer pa fizična izgradnja 
omrežja ni smiselna (samo za eno ali dve 
gospodinjstvi), pa je predviden brezžični 
dostop. 
V občini Ribnica je sedaj približno 1180 
gospodinjstev, ki nimajo možnosti dostopa 
do širokopasovne komunikacije, približno 
konec leta 2012, po izgradnji omrežja tako 
komercialnega kot tudi odprtega, pa bodo 
vsa gospodinjstva imela omogočen dostop 
do širokopasovnega omrežja. 

Tekst in foto Primož Tanko

do širokopasovne komunikacije
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'Kralj' zbudil spečo ‘lepotico’

DOM PRI FRANCETOVI JAMI JE 
SPET ODPRT

Jamarski dom pri Francetovi jami, ki je spal celih 15 let, 
je znova zaživel 21. avgusta. Obudila ga ni kakšna princ-
eska, temveč 'kralj' v podobi Matjaža Mrharja z jamarskim 
imenom Kenig (König, nemško – kralj). Prenovljeni dom, ki je 
bil prvi jamarski dom v bivši Jugoslaviji, je zaživel na svojo 
abrahamovo obletnico postavitve temeljnega kamna leta 1960.

Jamarsko raziskovalno delo na ribniškem 
krasu se je pričelo kmalu po ustanovitvi 
Društva za raziskovanje jam Slovenije leta 
1910. Tukajšnje področje so posamezniki 
sprva raziskovali priložnostno, z nastopom 
Ribničanov dr. Rusa in Jožeta Češarka 
ter takratnih članov jamarskega društva iz 
Ljubljane pa se je jamarst-
vo razvilo bolj smotrno. 
Najbolj prizadeven razis-
kovalec tistih časov je bil 
znani prof. Pavel Kunaver, 
ki je večkrat obiskal 
ribniške jame in bil leta 
1969 izvoljen tudi za 
častnega člana ribniškega 
jamarskega društva. Ti 
pionirji so odkrili bajeslov-
no in dolgo nepremagljivo 
brezno Žiglovica že v sep-
tembru leta 1911.
Francetova jama, pri kateri 
stoji danes lepo prenov-
ljeni dom, se je najprej 
imenovala Ježevka, in sicer 
po lastniku parcele Francu 
Klunu – Ježu. Odkrili so 
jo okoli leta 1939. Šele 
kasneje, ko se jo ob neki 
priložnosti zbralo kar pet 
Francetov: Franci Bar, 
Franc Škrabec, Franc 
Gelze, Franc Petek in 
Franc Pelc, so se odločili, 
da jamo preimenujejo v 
Francetovo jamo.
Eden izmed velikih ljubi-
teljev podzemlja je bil tudi vsestranski Janko 
Trošt, ki je bil med pobudniki za ustanovitev 
jamarske sekcije Ribnica. V maju 1957 se je 
zbralo v Ribnici deset navdušenih jamarjev 
in sklenili so, da se tudi formalno združijo 
kot člani sekcije Društva za raziskovanje 
jam Slovenije. Leta 1958 so društvo po 
ustanovnem občnem zboru tudi registri-
rali. Med prvimi nalogami so si zadali ure-
ditev Francetove jame za turistične oglede. 
Slovesno so jo odprli 8. avgusta 1959; takoj 
je postala nadvse zanimiva in priljubljena. 
Že prvo leto so našteli preko štiristo obis-
kovalcev.

Leta 1960 so se člani Podružnice Društva za 
raziskovanje jam Slovenije, danes Društvo za 
raziskovanje jam Ribnica (DZRJR) odločili, 
da zgradijo prvi jamarski dom v tedanji 
državi Jugoslaviji, in sicer pri takrat turistični 
Francetovi jami. Temeljni kamen za dom so 
postavili 5. junija 1960. Sprva so nameravali 

zgraditi zatočišče, kasneje pa so se odločili 
za izgradnjo doma, kajti pričakovali so, da bo 
postal jamarsko-kulturno-rekreacijski center 
na zvezni ravni. »V njem naj bi potekali 
simpoziji, posveti, občni zbori jamarjev, orga-
nizirali bi praktične izobraževalne tečaje, 
dom pa bi bil tudi izhodišče za dolenjsko 
jamarsko transverzalo. Hkrati bi dom služil 
kot jamarsko-turistična točka z izhodiščem 
za raziskovanjem jam v Mali gori,« je pripo-
vedoval Anton Della Schiava, predsednik 
DZRJR in zagnan jamar že od 1977. Dom so 
zgradili leta 1965, slovesno pa so ga ‘odpi-
rali’ ob skoraj vsaki dograjeni fazi, prvič leta 

1962, nato za božič 1964 in 1. maja 1965. 
Dom je imel v samem začetku zelo širok 
namen, ki pa ga niti ni v polnosti razvil. 
Edini še živeči med ustanovnimi člani je 
Janez Gorše, ki je bil tudi projektant jamar-
skega doma, ki je tudi častni član Društva 
za raziskovanje jam Ribnica. »Vsa dela pri 
gradnji doma, pa tudi kleti in drvarnice 
ter dovozne poti so bila narejena samo s 
prostovoljnim delom. Naši donatorji so bili 

kmetje, ki so nam dali kakšno 
smreko. Dom je obratoval ob 
vikendih in praznikih, ko smo 
jamarji dežurali. Bil je zelo 
obiskan, od leta 9163 smo 
pridno skrbeli za pogostitev, 
večkrat pa je pod prsti 
Jožeta Špolarja zaigrala tudi 
harmonika. Ja, tudi plesalo 
se je,« je obujal spomine 
Janez Gorše in nadaljeval: 
»Okoli leta smo prenehali z 
dežuranjem in dom dali v 
najem.« Med petimi najemni-
ki je bil prvi Tomšič iz Goriče 
vasi, njemu so sledili Kersnič, 
pa Majda Ambrožič, Janko 
Divjak in nazadnje Škulj. 

Po petnajstih letih je dom, 
ki je drastično propadal, 
končno našel novega oskrb-
nika. 
Z letošnjim letom je društvo 
podpisalo pogodbo z najem-
nikoma Matjažem Mrharjem 
in njegovo ženo Slavko. 
Nova najemnika, predvsem 
pa njune zagnanosti, želje po 
ureditvi in čudovite obnove 

se je razveselil tudi projektant Gorše: 
»Navdušen in zelo zadovoljen sem, da je 
dom našel tako skrbna najemnika. Želim 
jima veliko uspeha in veselja v svoje zado-
voljstvo in zadovoljstvo obiskovalcev te prilju-
bljene točke,« je med drugim dejal Gorše ob 
odprtju obnovljenega doma. 
Na odprtju so poleg Janeza Goršeta obnov-
ljeni dom v lepše čase pospremili predsed-
nik DZRJR Anton Della Schiava, ribniški 
župan Jože Levstek in predsednik Jamarske 
zveze Slovenija Vid Kregar. Župan je bil 
obnove vesel, saj bo to ne samo doprinos k 
prijetnemu potepu k Sv. Ani, temveč k celot-

Nova najemnika doma, zakonca mrhar z brega, v prenovljenem skupnem pros-
toru

Najemniku matjažu mrharju rečejo po 
nemško kralj. na ta račun je bilo na 
odprtju kar nekaj duhovitih domislic.
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ni Ribniški dolini in njeni turistični ponudbi: 
»Kar petnajst let je čakala tale lepotica, 
dokler je ni obudil naš sedanji skrbnik. Lepi 
spomini so na čase, ko je še bila odprta. 
Želim si, da bi bilo življenje okoli te koče tudi 
zdaj zanimivo in prijetno. Novemu skrbniku 
bi se še enkrat rad zahvalil in mu želel obilo 
uspeha, nam pa, da čim večkrat pridemo 
sem.«
Jamarji so prikazali jamarsko vrvno tehniko 
plezanja in spuščanja, Darinka Suljević je 
k skečem privabila od predšolskih otrok 
do odraslih, ki so prikazali, kako je bilo 
včasih, ko so z družino prišli k Francetovi 
jami. Župnik Anton Berčan je dom blagoslo-
vil, potem pa je predsednik Della Schiava 
slovesno predal ključe doma najemniku. 
Seveda pa to še ni bilo vse, kajti še prej je 
moral Matjaž Mrhar prestati pravi pravcati 
jamarski krst s šaljivimi vprašanji, tepežem 
z vrvjo po zadnji plati in jamarskim imenom 
Kenig. Po otvoritvenem plesu so se na 
plesišču, na katerem so se nekdaj dobro 
brusile pete, na glasbo Ribniškega pušeljca 
zavrteli še ostali obiskovalci. Jedače in pijače 

ni zmanjkalo, prav tako ne slavnostne torte 
Društva podeželskih žena Ribnica. Program 
je domiselno povezovala Darinka Suljević.
Matjaž Mrhar je bil s slovesnim odprtjem 
zelo zadovoljen, tudi sam se je na prireditvi 
zahvalil vsem sodelujočim in tistim, ki so 
pomagali pri obnovi. Presenečen in obe-
nem vesel je bil številnih obiskovalcev, ki so 
napolnili na lepo sončno soboto in nedeljo 
prostor pred domom.

Zakaj sta se odločila za najem doma? 
»Moja velika želja že vsaj 20 let, ko je imel 
dom v najemu še Škulj ali še prej Janko, 
je bila, da bi jaz odprl ta dom. Prej nekako 
ni bilo možnosti, letos pa sva se z ženo 
odločila, da narediva ta korak,« je razkril 
svoje mladostne želje Matjaž Mrhar.
Jamarji DZRJR so bili takoj ZA. Prav tako se 
je zelo pozitivno odzvala javnost, ko je slišala, 
da bo dom pri Francetovi jami znova zaživel. 
Tako odobravajoče odločitve Ribnica že 

dolgo ni imela. Nekateri so zadovoljno kimali 
zaradi spominov na nekdanje vesele dni pri 
domu, nekateri, ker so žalostni vedno znova 
gledali čedalje bolj propadajočo stavbo in 
zapuščeno okolico.

Dom je bil zelo slabem stanju in so se 
ga vsi otepali, saj je bil potreben korenite 
obnove. 
»Ogromno sva vložila v obnovo. Prenovila 
sva zunanjost, pritlične prostore z jedilnico, 
šankom in kuhinjo ter klet, kjer bo med 
drugim tudi stranišče za osebje. Bil je na 
pol podrt dom, tako da sem moral zamen-
jati praktično vse razen ploščic. Obnovili, z 
veseljem so mi mnogi priskočili na pomoč, 
nihče ni odklonil,  smo stene, strop, izolacijo, 
kuhinjo, balkon. Poskrbeti je bilo potrebno 
za vodo, greznico in stranišče. Zaenkrat 
je investicija, skupaj z nadstreškom, ki ga 
bomo še uredili, vredna 
25.000 EUR. Najemno 
pogodbo smo naredi-
li za 15 let. Ko bom 
uredil sobe, ki bodo 
namenjene le jamar-

jem, in streho, bomo 
pogodbo še dodatno 
podaljšali.«
Obnova je trajala tri 
mesece. Celotno 
notranje pohištvo je 
iz masivnega smrekovega lesa in izredno 
lepo razporejeno. Kot pravi Mrhar, je želel 
narediti v domu pristno domače vzdušje, 
zato je tudi postavil peč, svetel les in noben-
ega kiča, preprosto in lepo, da se vsak 
počuti domače. V jedilnici je prostora za 
35 ljudi. Zunanjost je očiščena, parkirišče 
nasuto z gramozom, okolica urejena, tako 
da se pohodnikom ni bati za dobro počutje 
in slasten prigrizek v prijetnem gozdnem 
okolju. Obiskovalcem bodo ponudili pijačo 
in hrano, med drugim jedi z žara, jedi na 
žlico, girice, pozimi pa kmečko hrano (krvav-
ice, jota …). Za najavljene skupine bodo 
pripravili tudi kaj posebnega.

Delovni čas Okrepčevalnice pri Francetovi 
jami, kot se bo obnovljeni dom sedaj 
imenoval, je prijazen tako za obiskovalce 
preko vikenda kakor tudi za tiste med ted-
nom. V vseh letnih časih, tudi pozimi, bo 
okrepčevalnica odprta od ponedeljka do 
srede od 15. do 20. ure, v četrtek od 15h 
do 22h, v petek od 12h do polnoči, v soboto 
od 9h do polnoči, v nedeljo pa od 9h do 
desetih zvečer. 

Imata tudi kakšne plane za prihod-
nost? 
»Porodila se je ideja, da bi imeli v letu 2011 
žegnanje kolesarjev. Česa takega nisem 
še nikjer zasledil, tako bi bili prvi. Sicer 
pa bomo na voljo za zaključene družbe. Z 
veseljem bomo podprli tudi razne aktivnosti 
kot npr. nočni pohod k Sv. Ani, Anin pohod, 
odprto bomo imeli tudi za novo leto, želimo 

pa si tudi vključitve v turistično ponudbo 
naše Doline. Morda bomo dozidali še en 
prostor k jedilnici, a to bo pokazal čas.«
Zagnanemu paru želimo še naprej takega 
elana in seveda čim več obiskovalcev, ki bi 
tako kot nekdaj z družinami ali v krogu pri-
jateljev prihajali na potep po Mali gori ter si 
vzeli čas tudi za okrepčilo.

Zdenka Mihelič, 
Foto Z. Mihelič in Jože Levka

svetel smrekov les daje nov videz domu, v katerem se lahko 
namesti 35 ljudi

če bo taka množica vsaj vsak vikend, bosta najemnika lahko zado-
voljna 

domačini z brega so pripravili niz skečev o tem, kako smo 
ribničani nekdaj hodili k Francetovi jami



V začetku avgusta so po Ribnici 
začeli postavljati turistične in 
druge obvestilne table. Projekt 
je tako iz besede meso postal in 
zaživel kot obljubljeno še pred 
tradicionalnim Ribniškim semn-
jem, ko letos ob njegovi 35. oblet-
nici organizatorji pričakujejo 
še posebej veliko ljudi. 

Pa table niso pomembne samo za te obis-
kovalce, temveč za vse ljudi, ki jih pot zanese 
v Ribnico, potrebujejo informacije pa npr. 
zdravniško pomoč, bi oddali pošto, šli na 
športno tekmo pa na koncert v glasbeno 
šolo, obiskali sorodnika v Domu starejših 
občanov, si ogledali razstavo v Miklovi hiši, 
kakšno našo znamenitost idr. 
Občina je nedavno dobila tudi dovoljenje 
Direkcije RS za ceste Ministrstva za promet 
za postavitev tabel na državnih cestah, tako 

da v kratkem postavijo 
tudi te.

Prepoznavnost Ribnice je 
pomembna. Tako od sre-
dine avgusta tla dvorane 
športnega centra krasi 
ribniški grb. 
Sredinska točka igrišča 
z našim grbom bo tako 
vedno privabljala poglede, 
domače športnike bod-
rila, nasprotnikom pa dala 
vedeti, da z Ribničani ne 
bo lahke tekme, kajti za 
njimi stoji cela Ribnica.

Tekst in foto Zdenka 
Mihelič
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Izredna seja 
Občinskega sveta 
tudi v avgustu

Izredna seja občinskega sveta, 
ki je bila napovedana že na 
prejšnji redni seji, je bila 3. 
avgusta. Kljub dopustom se 
je je udeležilo 13 svetnikov,  
ki so imeli v vabilu zapisani 
dve točki dnevnega reda. 

Prva se je nanašala na obravnavo in sprejem 
sklepa o ugotovitvi javnega interesa za 
sklenitev javnozasebnega partnerstva in izved-
bo projekta “Gradnja, upravljanje, vzdrževanje 
in izkoriščanje odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij v občinah 
Črnomelj, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, 
Metlika, Osilnica, Ribnica in Sodražica”. Mitja 
Nastran iz APR, ki sodeluje kot svetovalno 
podjetje, je predstavil dokument identifikacije 
investicijskega programa, v katerem je v 
sklopu javnozasebnega partnerstva pred-
videna izgradnja širokopasovnega omrežja v 
vseh osmih občinah.  
Po relativno kratki razpravi so svetniki sprejeli 
sklep, da se potrdi dokument identifikacije 
investicijskega programa, pripravljen v prvi 
fazi priprave projekta, ki je nato osnova za 
nadaljnje delo na projektu.
Druga točka dnevnega reda se je nanašala 
na poziv Državne volilne komisije, poslan 
občinskim svetom za predlaganje kandidatov 
za člane in namestnike članov volilnih komisij 
enot volilnih enot ter okrajnih volilnih komisij, 
saj se sedanjim članom volilnih komisij izteče 
mandat letos decembra. Občinski svet ima 
pravico predlagati kandidate za višje nivoje 
volilnih komisij, tako da je zastopanost kandi-
datov za člane čim širša.
Kot dodatno točko na dnevnem redu, ki jo je 
predlagal župan, pa je občinski svet sprejel 
Sklep o razmejitvi pristojnosti občinske volilne 
komisije in volilnih komisij krajevnih skupnosti 
in o merilih za določitev višine nadomestila 
članom volilnih organov za volitve v svete 
krajevnih skupnosti.
Na jesenskih lokalnih volitvah bomo namreč 
poleg župana in občinskih svetnikov volili 
tudi svete krajevnih skupnosti. Te bo izvajala 
volilna komisije krajevne skupnosti, ločeno 
od občinske volilne komisije, plačilo za člane 
pa je določeno po sklepu občinskega sveta, 
omejeno na sorazmeren delež dela in ovred-
noten glede na plačo poklicnega župana  v 
občini.

Primož Tanko

Kronika občinske uprave
Vsa poročanja o delu občinske uprave 
občine Ribnica so sledila osnovni zamisli, 
da vam predstavimo svoje delo. Doslej smo 
največkrat opisovali posamezna delovna 
področja, njihove letne načrte in realizaci-
jo v posameznih mesecih ali letu. Tokrat 
želimo predstaviti naše dolgoročne usmer-
itve, vendar moramo na začetku poudariti 
dve bistveni področji: državno in občinsko 
zakonodajo.
Občinska uprava je dolžna spremljati in 
izvajati celotno zakonodajo, ki je predpisana 
na državnem nivoju. To so zakoni, uredbe, 
pravilniki in drugi pravni akti, ki določajo na 
kakšen način moramo reševati določene 
zadeve - bodisi občinske bodisi v odnosu 
do občanov (upravni postopki). V določenih 
primerih, ki zadevajo lokalno samoupravo 
država prenese pooblastila za sprejemanje 
lokalnih predpisov na občine. Tudi večina 

lokalnih predpisov se mora gibati v okvirih, ki 
jih je določila država.
V našem vsakdanjiku, delu in srečevanju s 
sokrajani, pa se nenehno srečujemo, včasih 
uradno, včasih neuradno, z različno problem-
atiko ribniške občine in našega (so)bivanja. 
Vse pripombe in ugotovitve, do katerih 
prihajamo pri naših srečevanjih, se glede 
na državne predpise poskušajo vgraditi v 
izboljševanje našega dela.

Dolgoročno želimo sistematično urediti vsa 
bistvena področja v občini. Glede na sedan-
ja izhodišča, so začrtane naslednje smeri:
- Nenehno izboljševati podporo občanom pri 
vseh uradnih poteh, kjer morajo določeno 
zadevo urejati na občini. Zasnovani je že 
projekt elektronskega poslovanja z urad-
nimi obrazci in celovito posodobitvijo spletne 
občinske strani, izboljšujemo dostopnost 

Obvestilne table že stojijo
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za invalide v stavbo občinske uprave, pri 
določenih postopkih, ki zahtevajo več akter-
jev, izboljšujemo svoje sodelovanje z občani 
in v enaki meri z gospodarstveniki v občini. 
Prav tako krepimo sodelovanje med ostalimi 
inštitucijami, zavodi, društvi, da bi ustvarjali 
še prijetnejše okolje za bivanje. Posebno 
pozornost bomo namenjali tudi vsem civilnim 
iniciativam in skupno iskali še boljše rešitve 
pri posameznih projektih. 
- Pri razvoju komunalne infrastrukture se 
izdelujejo načrti za: posodobitev glavnega 
vodovoda, razvoj glavnega in stranskih 
kanalizacijskih omrežji in čistilnih naprav, 
razvoj širokopasovnih (optičnih) telekomu-
nikacijskih povezav, v teku je urejanje cest-
nih povezav – od glavne obvoznice, mimo 
celotne Ribnice in preureditve trenutne 
glavne prometne žile – od upravne enote 
do Spara, z zadnjo povezujemo zamisel, da 
se umiri promet v najožjem ribniškem jedru 
in uredi sprehajališč ob Bistrici, območje 

bo postalo središče družabnega življenja v 
Ribnici.
- Tako se že lahko navežemo na področje 
družbenih dejavnosti. V naslednjem letu 
bomo gradili nov vrtec. V razvoju so še 
projekti: negovalna bolnica, dializni center, 
varstveno-delovni center, kulturni, mladinski 
center, ureditev zunanjih športnih površin, 
prenova gledališkega in ostalega prostora v 
Gradu in veliko manjših projektov.
- Na gospodarstvo lahko vplivamo najmanj, 
vendar se vseskozi trudimo, da omogočamo 
pogoje za gradnjo in razvoj obstoječih in 
novih podjetij. Prav tako vzpostavljamo 
dolgoročna partnerstva tudi z vzpostavl-
janjem javno-zasebnih projektov, s katerimi 
lahko pospešimo napredek in hitrejši razvoj 
na določenih področjih. Poseben poudarek 
namenjamo tudi turizmu, saj ocenjujemo, da 
mora postati Ribnica z okolico prepoznavna 
turistična destinacija. Tako smo v zadnjih letih 
na spletnih straneh vzpostavili več kilometrov 

kolesarskih stez in pešpoti ter poti za izlete na 
konjih. V načrtih so tudi revitalizacija ključnih 
turističnih točk in novi turistični programi. V 
enaki meri iščemo rešitve in jih spodbujamo 
za področje kmetijstva, predvsem pri mod-
ernizaciji kmetijskih gospodarstev.

Ne nazadnje je tu še področje družbenega in 
družabnega življenja. V zadnjih letih opažamo 
velike premike predvsem v angažiranju posa-
meznih društev, ki pripravljajo vse boljše 
dogodke in prireditve v svojem ožjem in 
širšem okolju. Tako je tukaj cilj predvsem 
spodbujati vse akterje v turizmu, športu, kul-
turi, gasilstvu itd., k še večjemu sodelovanju 
in razvijanju novih idej, novih dogodkov in 
novih priložnosti za druženje.

Občina Ribnica, župan Jože Levstek s 
sodelavci

Kronika občinske uprave   Kronika občinske uprave   Kronika občinske uprave   

Spomnim se izjave direktorja Gramiza 
d.d. iz Kočevje, da bodo novi bloki v nas-
elju, ki se zdaj imenuje Zlata ribica, »zakrili 
škatlast izgled Knafljevega trga«. Izjava je 
bila gotovo ponesrečena, če sodimo po 
zgrajenih stavbah – te imajo prav takšno 
obliko, rešuje jih le ličnejša barva fasade. 
Prav tako gre za tri človeška mravljišča, ki 
so nanizana zelo blizu starega naselja. Za 
prvi občutek preblizu, sploh v Ribnici, ki se 
lahko ponaša z zadosti prostora. Gramizu je 
kriza prišla v najbolj nerodnem času, saj se 
zdaj več ne kujejo visoki dobički s prodajo 
stanovanj – tudi v Zlati ribici jih je od 81 
prodanih šele 16, od tega so jih kar nekaj v 

zameno za plačilo dobili podizvajalci. 1800 
eur na kvadratni meter je hud zalogaj, je 
dejala prebivalka Slovenj Gradca, ko smo 
se zadnjič dobili na kavi. Pri njih so zgradili 
še pred krizo blok, kjer je stal kvadratni 
meter 1100 eur. Nobenega stanovanja niso 
prodali, sčasoma pa so v objekt naselili 
socialno ogrožene. Bržkone bo potrebno 
znižati cene, ker so zdaj podobne kot na 
ljubljanskih Celovških dvorih (1990 eur/ 
kv.m.), in računati na manj zaslužka. Kot je 
zdaj povsod v navadi, se je skoparilo tudi pri 
kvadraturah – v novi soseski je kvadratura 
dvosobnega stanovanja enaka enosobni na 
Knafljevem trgu (v Zlati ribici dvosobno stan. 

meri 44,04 kv. m., na Knafljevem trgu pa ima 
enosobno stanovanje 42,68 bruto površine). 
Cena v Zlati ribici za podobno kvadraturo 
znaša 79.919 EUR – toliko na KT stane 
stanovanje v izmeri 60 kv.m., res pa je, da je 
staro 35 let. Prodaja starejših stanovanj zdaj 
tudi stoji, ker prodajalci nočejo prodajati pod 
ceno, kupci pa upajo na znižanje cen.
Ribnici bi počasi res privoščili investitorja, 
ki bi se lotil gradnje manjših zgradb, s po 
maksimalno 6 stanovanji, a graditelji pravijo, 
da ta niso ravno za ribniški žep in ne bi šla 
v prodajo. 

Tekst in foto Alenka Pahulje

Prebivalci nove soseske bodo za glavno dovozno pot uporabljali cesto, ki je speljana 
skozi Knafljev trg. To pomeni pomembno dodatno obremenitev, zato se sprašujemo, ali 
bodo brezplačno na voljo parkirna mesta v novi soseski tudi za voznike Knafljevega 
trga.

ZLATA RIBICA 
DOBIVA FASADO

Predsednik uprave Inles d.d. 
Andrej Mate se poteguje za mesto 
predsednika Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS).  Po odstopu Zvoneta 
Pavčka želijo na izpraznjeno mesto poleg 

Mateta še direk-
tor varnostne 
družbe Sinet 
Stojan Binder, 
izvršni direk-
tor v holdingu 
Slovenske indus-
trije jekla Vasilij 
Prešern in direk-
tor škofjeloškega 
podjetja Sibo G., 
Boštjan Šifrar. 
Mate je sicer 

že član upravnega odbora in predsed-
stva Združenja lesne in pohištvene in 
industrije pri GZS. Odločitev bo znana 
v začetku septembra, ko bo zasedala 
volilna skupščina Zbornice.

AP

Andrej Mate



(NA) VEZANI NA DOM – EXPATRIOTI
Razstava domačih likovnih ustvarjalcev

Tradicionalno v četrtek, tokrat petega avgusta, je Galerija Miklova 
hiša znova odprla razstavo z naslovom Ekspatrioti. Gre za raz-
stavo ustvarjalcev, ki so zrasli na širšem ribniško-kočevskem 
območju in sedaj ustvarjajo drugod. Razstavljenih je 16 del 
sedmih ustvarjalcev, ki se predstavljajo z lastnim izborom del.

Na razstavi se predstavljajo Tina Đženadić, 
Jože Marinč, Andrej Trobentar, Aleš 
Debeljak, Rudi Uran, Vito Oražem in Klavdij 
Sluban, nekateri z velikoformatnimi fotografi-
jami, drugi s slikami, spet tretji s 
stripom.
Razstavo je odprla ministrica za 
kulturo Majda Širca, goste pa je 
pozdravil tudi župan Jože Levstek. 
Poleg glavne govornice pa so bese-
do dobili tudi nekateri mlajši sprem-
ljevalci ribniške Galerije. V krajšem 
razmišljanju o razstavi in ustvarjal-
nem prostoru so se dotaknili nekat-
erih vprašanj:
Kaj imajo skupnega ustvarjalci na 
današnji razstavi: širok prostor med 
Turjakom in Kolpo, iz katerega vsi 
izvirajo, drugo, da vsi ustvarjajo 
drugod, torej odmaknjeni od vsak-
danjika našega (mojega) prostora, 
in tretje, morda najpomembnejše, 
da se kažejo pripadnosti prostoru 

otroštva, prostoru začetkov ustvarjanja, grad-
nje sebe in svojega izraza.
Razstava, ki kot lanskoletni Prophetae 
domestici izbira avtorje iz domačega okol-
ja, si zasluži posebno pozornost. Lani so 
se predstavili ustvarjalci, živeči na širšem 
ribniškem prostoru, letos se predstavljajo 
ustvarjalci, ki iz tega prostora izvirajo. 

Ne ravno majhno število ustvarjalcev, tako 
tukaj živečih kot tudi tukaj rojenih in v pro-
cesu kreativnega ustvarjanja izgubljenih iz 
prostora, kaže na nek ustvarjalni potencial. 

Pomen kraja 
odraščanja je morda 
p o m e m b n e j š i 
od rojstnega. 
Pripadnost Ribnici 
je v zavesti kot pro-
stor oblikovanja 
mišljenja. Morda to 
ni najboljše, pogos-
to se misli lahko 
znajdejo v okvirih 
Male in Velike gore. 
Pa ne da ne bi videl 
čeznjo, a vendar 
je nekatere stvari 
lažje narediti tako, 
kot to želi (ali veli) 
tradicija.
Zakaj se vrniti v 
prostor začetka? 
Ker je lažje osvetliti 
prehojeno pot? 
Ker je z distance 
let in kilometrov 
lažje opazovati, kaj 
se spreminja? In 
kako se spreminja? 
Morda, morda pa 
je samo pravi čas, 
da povratniki krajem 
in ljudem, ki tukaj 
vztrajajo (vztrajamo), 
povedo še drugo 
plat iste zgodbe.
 Polna galerija je 
dokazovala, da je ena 
najpomembnejših 
v slovenskem pro-
storu, gostovanje 
nekaterih pa Ribnico 
postavlja ob bok 
pariškim galerijam, 
v katerih razstavlja 

Klavdij Sluban, ali pa Oblikovalskemu centru 
Severnega Porenja in Vestfalije v Essnu, kjer 
je direktor Vito Oražem, ki skrbi za sodobno 
oblikovanje in muzej red dot award.  
Razstava je na ogled še do 5. septembra.

Tekst in foto Primož Tanko
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Ministrica za kulturo je zad-
nje leto dni pogosta gostja  v 
Ribnici.

Predstavljena so bila dela Tine Đenadić, Jožeta Marinča, Andreja 
Trobentarja, Aleša Debeljaka, Rudija Urana, Vita Oražma in 
Klavdija Slubana.

Sekcija VETERANSKA 
GODBA v ustanavljanju
 

Na pobudo predsednika KUD Ribniški pihal-
ni orkester ( RPO)  Stanislava Grebenca je 
bil  13. 8. letos na 8. sestanku Izvršilnega 
odbora  KUD RPO sprejet sklep, da se v 
RPO ustanovi sekcija veteranske godbe, 
ki bi jo v glavnem sestavljali članice in člani 
bivše Ribniške pihalne godbe, ki so že 
prenehali s svojim delom. 
Sekcija bo samostojen in avtonomen del 
RPO, z lastnim izborom programa in samo-
stojnim načinom organizacije vaj in nas-
topov, po dogovoru članov - veteranov. 
Prihodnje leto praznuje Ribniški pihalni 
orkester 85-letnico ustanovitve, zato bi bilo 
prav, da bi se predstavili tudi z nastopom 
veteranske godbe.
Vse zainteresirane vabimo, da se zaradi 
organizacije prvega - ustanovitvenega ses-
tanka prijavijo na spodaj navedeni naslov.  

Izvršilni odbor KUD, Ribniški pihalni 
orkester

Kontaktni podatki:
KUD Ribniški pihalni orkester
Kolodvorska 17  (TVD Partizan)
1310 Ribnica
(osebno -  ob petkih med 19. in 21. uro)   
Tel.: 031 280 169 _ Stane   
E-naslov: stanislav.grebenc@siol.com

RAZSTAVA OB 
35-OBLETNICI 
RIBNIŠKEGA 
SEJMA
Ribniški Grad, nedelja, 
5. september, ob 10. uri

Turistično društvo Ribnica in Muzej 
Miklova hiša vas vabita na uradno 
odprtje razstave, ki sta jo pripravila ob 
visokem jubileju največjega etnološkega 
dogodka v Sloveniji - sejma suhe robe in 
lončarstva.

Sprehodili se boste med fotografskimi 
utrinki vseh 35 let in prepoznavali ob-
raze, ki so ta dan in naš sejem napravili 
prepoznaven.

Vabimo vas, da se takoj po uradnem 
odprtju sejma odpravite v Grad in se 
nam pridružite na razstavi, kjer odkri-
vamo pomemben del naše dediščine.



Prijetno druženje smo zaključili s kosilom in 
obljubo, da se prihodnje leto spet srečamo 
v Ribnici.  

Monika Žunič , foto Alenka Klemenčič

Čeprav je bilo sobota hladna in deževna, 
je bilo vzdušje med umetniki čudovito. 
Izmenjavali so si izkušnje in znanja, sple-
tala so se nova znanstva in prijateljstva, še 
narava se nas je usmilila in v nedeljo smo se 
prebudili v krasno jutro. Seveda pa so med 
prijetnim druženjem pod rokami umetnikov 

nastala  čudovita 
dela v različnih 
tehnikah od akrila, 
olja, akvarela do 
lesenega kipa. Ker 
tema ni bila točno 
določena, smo 
si na priložnostni 
razstavi  lahko 
ogledali slike z 
različnimi motivi, 
ki so prikazovale 
Ribnico in njene 
značilnosti, pa 
tudi naravo, rože 
in celo ženski akt. 

Vsega skupaj je nastalo preko 30 del, ki 
bodo še enkrat razstavljena v Ribnici v jesen-
skem času. 

lo za vse učence in spremljevalce.
Prvotno smo načrtovali, da bi nekaj ur pos-
vetili rekreaciji oz. kopanju, vendar nam 
vreme tega ni dopustilo. Ker je bila  vremen-

ska napoved  slaba (deževati je 
sicer nehalo), smo se dogovo-
rili, da ne bomo čakali osme 
ure zvečer, ampak bomo koncert 
izvedli prej.
Sam koncert je bil zelo uspešen. 
Turisti so se ustavili na prom-
enadi in z zanimanjem spreml-
jali naše izvajanje. Aplavzi, ki smo 
jih bili deležni, so bili znak, da 
napori mladih glasbenikov niso 
bili zaman.
Na željo poslušalcev smo dodali 
še dve skladbi in po njihovih 
komentarjih je slaba ura pro-
grama kar prehitro minila. Mnogi 
poslušalci so bili začudeni, da 
so se tako mladi učenci razvili že 

v prave umetnike. Poudariti moram, da so v 
orkestru nastopili izključno naši učenci, kajti 
vodilo GŠ Ribnica je, da razvijamo ustvarjal-
nost lastnih moči.
Po končanem nastopu smo s skupnimi 
močmi pospravili instrumente in ozvočenje. 
Prijazni gostitelji so nam za s seboj pripravili 
še večerjo. Po dogovoru, da naslednje leto 
zopet pridemo in rezultate našega ljubezni 
do glasbe spet predstavimo tudi onkraj meja 
naše prelepe Slovenije, smo se prisrčno 
poslovili.

Dirigent orkestra Vanjo Tomc, foto Tina 
Medvešček

Ribniški glasbeniki gostovali 
na Krku

pripravimo kar najboljši nastop.
V Malinski nas je sprejela Nevenka Kraljić, 
ki je bila tudi prijazna koordinatorica gos-

tovanja. Brez njene 
pomoči gostovanja ne 
bi bilo. Predstavila nas 
je gospodu županu 
občine Malinska, ki 
je tudi predsednik 
turističnega društva, in 
njegovi pomočnici.
Prijazno sta nas poz-
dravila in se še poseb-
no razveselila našega 
župana, ki jima je predal 
pozdrave vseh občanov 
Ribnice. Sledilo je kosi-

Pihalni orkester Glasbene šole Ribnica se je 
19. junija odpravil na gostovanje v Malinsko 
na hrvaški otok Krk. Okoli desete ure smo v 
avtobus naložili instrumente in se odpravili na 
pot. Štiriindvajset  mladih glasbenikov, diri-
gent, profesor harmonike Franc Malavašič, 
profesorica nauka o glasbi Majda Kokošinek 
, hišnik Aleksander Pahulje, nekaj staršev in 
spremljevalcev smo se kljub slabemu vre-
menu z dobro voljo pripravljali za svoj prvi 
nastop v tujini. V veliko veselje in čast nam 
je bilo, da se nam je pridružil tudi naš župan 
Jože Levstek. 
Potovanje je minilo brez posebnosti, malo 
dlje smo se zadržali le na carini zaradi for-
malnosti glede prevoza instrumentov, kajti s 
seboj smo vzeli tudi celotno ozvočenje, da 
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LIKOVNA KOLONIJA »RIBNICA 2010«

Na deževno soboto, 24. juli-
ja, se je pri Ribniškem gradu 
na povabilo Društva likovnega 
ustvarjanja Ribnica zbralo 18 
umetnikov iz cele Slovenije. 

Prišli so tako 
iz Ribnice in 
Kočevja kot 
tudi iz Logatca, 
Nove Gorice 
in Ljubljane, 
pridružila se 
nam je celo 
mlada umetnica 
z Nizozemske. 
Po pozdravu 
predsednika DLU 
Ribnica in pred-
stavnice JSKD 
Ribnica  Alenke 
Pahulje so si 
umetniki ogledali muzej ter pričeli z ustvarjan-
jem, ki je trajalo vse do nedelje popoldan. 

Pod rokami Marije Klančar-Bonce je 
nastajala podoba Ribničana.

Nastajajoča umetnina Ivana Gedra iz Kočevja

Podžupanja občine Velike Lašče dr. Tatjana Devjak 
je zaplesala z našim županom, seveda, na slovensko 
narodno. 

Glasbeniki sredi Malinske
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Nekdaj bil je takšen 
ribniški vsakdan… 

IX.

Ribnica – Razglas, februar 1919
Ker se je bolezen »Konjske garje« v tukajšnji 
občini zelo razširilo se ljudstvo opozori na 
sledeče:
1. Vsak novi slučaj te bolezni se ima takoj 
javiti. Kdor bi vedoma prikrival… bo brez 
usmiljenja naznanjen, za posledice je potem 
sam odgovoren.
2. Z garjavimi konji se ne sme delati in jih 
napajati pri skupnih vodnjakih, kakor jih tudi 
ne peljati k kovaču…

3. Paziti na snago hleva in drugih stvarij, s 
katerimi konj v dotik pride, ker samo tako se 
bolezen zatre. 

*ZAL,  OR, 17/1503

Županstvu – Pokončevanje 
divjih živali: 22. 8. 1922
Kakor znano so se divje živali, volkovi, med-
vedi, divji prašiči v tem okraju močno razpasli, 
tako da napravljajo veliko škodo na drobnici 

in poljskih pridelkih. Socijalno nepravično 
bi bilo, ako se v tem oziru ne bi zaščitilo 
prebivalce, zlasti v hribovitih krajih, ki jim 
zveri včasih požro ves skromen pridelek 
krompirja in koruze. Proti tem divjim živalim 
je vsakemu dovoljeno braniti se na ta način, 
da jih sme pobiti na svoji zemlji ozir. na javnih 
potih, streljati pa oni, ki ima orožni list.
Ubita žival pripada lovskemu upravičencu.
Gosp. župan naj se zmenijo glede časa in 
načina neposredno z lovskim upravičencem 

glede skupnega zasledovanja divjih zveri…
*ZAL, OR, 17/1439

Županstvu občine Ribnica, 29. 
12. 1922
Imena vseh v občini Ribnica nahajajočih 
mesarjev in klavcev in število v letu 1922 
zaklanih: (A) govedi, (B) telet, (C) prešičev 

                                               A       B      C             
Podboj Ivan, Ribnica št. 25    54     88      2
Lovšin Franc, Ribnica št. 48   57     68      1 
Bregar Ivan, Ribnica št. 93     38   122     3
Podboj Josip, Ribnica št. 79            22
Lovšin Ivan, Ribnica št. 26               73    57  

Brane in Kristjan Kozina

Imamo zelo dobre možnosti 
za razvoj turizma.

Turizem je svetovni fenomen, saj v 
zadnjem časovnem obdobju obseg 
turistične dejavnosti raste še enkrat 
hitreje kot povprečno gospodarsko 
rast. V zadnjih nekaj desetletjih se je 
potovanje iz prestižne dobrine spre-
menilo v potrebo. Čedalje večje število 
turistov potuje po svetu in vedno bolj 
so navdušeni nad novimi oblikami 
potovanj, izkušenj in doživljajev.
Turistična dejavnost je sestavljena 
gospodarska dejavnost, saj poleg 
osnovnih turističnih dejavnosti (gos-
tinska, nastanitveni obrati ter orga-
nizacija in prodaja turističnih potovanj) 
obsega tudi dopolnilne turistične deja-
vnosti (prireditve, kongresi, zabava, 
rekreacija itd.) ter dejavnosti javnega 
turističnega sektorja (promocija, kako-
vost okolja, zagotavljanje informacij 
in tehnične pomoči turistom itd.). 
Neposredni in posredni učinki turizma 
se kažejo tudi v drugih gospodarskih 
dejavnostih (promet, trgovina, kmeti-
jstvo, živilska industrija itd.) in negosp-
odarskih dejavnostih (kultura, šport, 
zdravstvo, znanost, izobraževanje itd.). 
(RNUST 2007 – 2011)
Turizem predstavlja pomembno razvoj-
no in poslovno priložnost za Slovenijo. 
Glede na sedanjo stopnjo razvitos-
ti slovenskega turizma in obstoječ 
potencial, lahko turizem v nasledn-
jih letih postane ena izmed vodilnih 
panog slovenskega gospodarstva. 
Občina Ribnica ima zelo dobre 
možnosti za razvoj turizma. Največja 
prednost je uveljavljena blagovna 
znamka oz. prepoznavnost, saj je 
Ribnica mednarodno prepoznavna 
kot dežela suhe robe. To je neprim-
erna prednost pred drugimi kraji, 
ki so še neprepoznavni in morajo 
veliko vložiti v prepoznavnost.  Poleg 
tega ima občina tudi veliko naravnih 
in kulturnih znamenitosti, povečuje 
se ponudba kulturnih prireditev in 
programov, imamo infrastrukturo za 
razvijanje športnega turizma, v veliko 
prednost so nam trendi razvoja tur-
izma na mednarodnem trgu, zaznavati 
je tudi čedalje večji interes lokalnega 
prebivalstva za razvoj turizma v občini.
V svoji diplomski nalogi, v kateri 

raziskujem možnosti za razvoj turizma 
na področju Velike gore, sem med 
lokalnim prebivalstvom občine Ribnica 
naredila raziskavo o razvoju turizma v 
občini. Velika večina anketirancev (96 
%) se strinja, da je v občini smiselno 
razvijati turizem. V svojih utemeljitvah 
v večini navajajo, da ima občina za 
to veliko danosti. Med temi navajajo 
neokrnjeno naravo, kulturne zname-
nitosti, turistične prireditve, zanimivo 
zgodovino, običaje in navade. Navajajo 
tudi, da bi z razvojem turizma Ribnica 
postala bolj prepoznavna, odprla pa 
bi se tudi nova delovna mesta. Po 
mnenju anketirancev v občini najbolj 
primanjkuje namestitvenih kapacitet, 
gostinske ponudbe ter kulturnih pro-
gramov in prireditev. Pri sodelovanju 
in oblikovanju turističnih produktov 
je pripravljeno sodelovati 72 % vseh 
anketirancev, bodisi s svojim delom, 
idejami ali poslovno. Pod prednosti 
razvoja turizma zopet največ navajajo 
prepoznavnost kraja, priložnost za 
dodatno turistično ponudbo ter nova 
delovna mesta. Glede slabosti, ki bi 
jih prinesel razvoj turizma, Ribničani 
največ navajajo onesnaževanje okol-
ja, uničevanje naravne in kulturne 
dediščine ter povečan promet.
Menim, da se je razvoj turizma v občini 
počasi začel odvijati v pravo smer, ven-
dar še vedno 
manjka neka 
prava vzpod-
buda oz. neki 
akter (zavod za 
turizem, lokal-
na turistična 
organizacija), 
ki bi pravilno 
s p o d b u j a l 
ter povezoval 
lokalne ponud-
nike in prebival-
stvo v smisel-
no celoto in 
turistično desti-
nacijo.

Simona Rigler

Kamp v Ribnici?
Čisto okolje, prijazni ljudje, urejene in ogrevane kopal-
nice in sanitarije, vsepovsod kratko pristrižena trava in v 
rožnikih cvetoče surfinije. Prostor v kampu lepo urejen s 
priključki za elektriko, zraven diskretno postavljeni smetn-
jaki, seveda za ločevanje odpadkov. Ponoči pot do kopal-
nice osvetljena in zjutraj v bližnjem lokalu ob dišeči kavici 
sveži rogljički. Ne, to niso sanje, to je dejansko stanje 
kampa v italijanskem kraju Canazei sredi Dolomitov. 
Pomislila sem, če ima tako majhen kraj svoj kamp (drugi 
dan sem videla, da niti ni bil edini), zakaj ga ne bi imela 
tudi Ribnica, ki bi ga tudi potrebovala.
Ob poti na Ugar so preko poletja večkrat videni kampisti, 
ki zrastejo proti večeru kot gobe po dežju, in izginejo s 
prvimi sončnimi žarki. Prav tako ni osamljeno vprašanje 
potujočih skozi Ribnico, ali imamo v Ribnici kamp, kjer bi 
šotorili za nekaj dni, prekolesarili našo Dolino po dolgem 
in počez, obiskali naše znamenitosti in se naužili naših 
gozdov, razgledov, zanimivih poti. Žal jim lahko vedno 
znova odgovorimo, da kampa nimamo. Tako si prišleki 
morda še ogledajo center z Gradom, skočijo po dodatne 
informacije v TIC in kupijo kakšen spominek, pa že 
oddrvijo naprej. Današnji turist je namreč aktivni turist, 
ki si želi veliko ogledati, doživeti, živeti povezan z naravo, 
pa tudi vložiti nekaj svoje energije (peš ali na kolesu) v 
potepe do najlepših točk, znamenitosti. Vzamejo si nekaj 
dni časa za en kraj, večinoma kampirajo, pa že letijo 
novim dogodivščinam in aktivnostim naproti.
Zakaj Ribnica res ne bi imela kampa in kako to, da ga še 
nima? »Ja, drži, Ribnica bi potrebovala kamp. Ravno na 
Ugarju ali v sklopu športnega parka, ki se obeta, bi bil 
zelo primeren prostor. Sicer pa tudi kje drugje. Morda 
se bo našel kakšen zasebnik, dovolj pogumen, podjeten 
in poln idej za tak projekt. Za začetek bi bil prav gotovo 
dovolj že manjši prostor, ki bi bil lepo urejen s prav tako 
urejenimi sanitarnimi prostori in z vsem, kar sodi zraven. 
Sama Občina v tak projekt ne bi šla, bi pa z veseljem pod-
prli zasebnika, ki bi se za tak korak odločil,« je navdušeno 

razmišljal ribniški 
župan Jože 
Levstek.
Tako Ribnica 
čaka na junaka, 
ki bi se mu ure-
ditev kampa 
zdel dovolj velik 
izziv, tako zanj 
kot za Ribnico. 
Ki bi v tem videl 
turistično-tržno 
nišo. Zakaj pa 
ne? Naši Dolini 
privoščim take-
ga zagnanega 
junaka.

Zdenka Mihelič

Doslej so po Ribnici šotorili le romi, sedaj pa čakamo ure-
jen prostor za turistično kampiranje
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Nekdaj bil je takšen 
ribniški vsakdan… 

IX.

Ribnica – Razglas, februar 1919
Ker se je bolezen »Konjske garje« v tukajšnji 
občini zelo razširilo se ljudstvo opozori na 
sledeče:
1. Vsak novi slučaj te bolezni se ima takoj 
javiti. Kdor bi vedoma prikrival… bo brez 
usmiljenja naznanjen, za posledice je potem 
sam odgovoren.
2. Z garjavimi konji se ne sme delati in jih 
napajati pri skupnih vodnjakih, kakor jih tudi 
ne peljati k kovaču…

3. Paziti na snago hleva in drugih stvarij, s 
katerimi konj v dotik pride, ker samo tako se 
bolezen zatre. 

*ZAL,  OR, 17/1503

Županstvu – Pokončevanje 
divjih živali: 22. 8. 1922
Kakor znano so se divje živali, volkovi, med-
vedi, divji prašiči v tem okraju močno razpasli, 
tako da napravljajo veliko škodo na drobnici 

in poljskih pridelkih. Socijalno nepravično 
bi bilo, ako se v tem oziru ne bi zaščitilo 
prebivalce, zlasti v hribovitih krajih, ki jim 
zveri včasih požro ves skromen pridelek 
krompirja in koruze. Proti tem divjim živalim 
je vsakemu dovoljeno braniti se na ta način, 
da jih sme pobiti na svoji zemlji ozir. na javnih 
potih, streljati pa oni, ki ima orožni list.
Ubita žival pripada lovskemu upravičencu.
Gosp. župan naj se zmenijo glede časa in 
načina neposredno z lovskim upravičencem 

glede skupnega zasledovanja divjih zveri…
*ZAL, OR, 17/1439

Županstvu občine Ribnica, 29. 
12. 1922
Imena vseh v občini Ribnica nahajajočih 
mesarjev in klavcev in število v letu 1922 
zaklanih: (A) govedi, (B) telet, (C) prešičev 

                                               A       B      C             
Podboj Ivan, Ribnica št. 25    54     88      2
Lovšin Franc, Ribnica št. 48   57     68      1 
Bregar Ivan, Ribnica št. 93     38   122     3
Podboj Josip, Ribnica št. 79            22
Lovšin Ivan, Ribnica št. 26               73    57  

Brane in Kristjan Kozina

DO KDAJ ŠE, GOSPODJE?

niti na prehodih, kolesarje pa zrivajo na ban-
kine ali pa jih prehitevajo za las. Enako nekul-
turo je zaznati tudi na drugi strani – pešci 
skačejo kot kure brez glave, kolesarji pa se 
v promet vključujejo tako, da kar zletijo na 
cesto.

Radarji, ki so postavljeni le za nekaj borih 
minut, ne rešujejo ničesar več. Tudi za 
ležeče policaje so dejali enako in so jih nek-
daj umikali iz prometa, zdaj pa jih po državi 
in svetu videvamo vse več, ker so stanovalci 
ugotovili, da gre zdaj pa zares. Ali mi ali oni. 
Gre za življenje in smrt. Da, tako daleč smo 
prišli. In jaz si to upam trditi, ker dolga leta 
delam na tem trgu – slišim nenehno cviljenje 
gum, vidim noro izživljanje voznikov, zadnji 
hip povlečem za rokav kakega otroka, ki ne 
zmore preceniti hitrosti in izbere napačen 
trenutek za prehod preko ceste. 

Ker ne ve, da mu ne bodo ustavili, tudi če bo 
na prehodu. Pa se zaleti čez in se ustraši, 
ker avto drvi z nezmanjšano hitrostjo, in spet 
leti nazaj na pločnik, da počaka ugodnejši 
trenutek. Nekdaj so bili otroci zaletavi, zdaj 
ne morejo biti dovolj previdni, ker jih nihče 
več ne upošteva.

Po 14 dneh dopusta sem si 
svoj prvi delovni dan zamišljala 
drugače. Ne, da bom stopila 
na prehod za pešce in obstala 
na njem, ker sem se ustrašila 
norega drvenja motorista po 
trgu. Sveta jeza ni in ne bi 
pomagala, a nisem pričakovala, 
da se bo najhuje zgodilo pred 
mojimi očmi, ko sem norenje 
spremljala s pogledom vse do 
njegovega skorajšnjega konca. 
Hud pok. Trčenja avta in motor-
ista. Motoristovega sopotnika 
je takoj doletela smrt, drugega 
so odpeljali v kritičnem stanju.

Slutili smo in opozarjali na to. 
Pisali o tem. Klicarila sem na 
policijo, se o norih hitrostih po 
Škrabčevem trgu pogovarjala že 
z vsemi policijskimi komandirji v 
15–letnem delu na Ribniškem, 
moledovala za radarje in ležeče 
policaje. Moj zadnji klic je bil 
letošnji – stavek sem končala s: 
Tu bo nekdo umrl. 
Nisem prerok, me pa v dno 
duše boli nonšalanca odgov-
ornih institucij, ki me po svoje 
obravnavajo že kot sitno muho, 
ki nenehno brenči, medtem ko 
so vsi drugi tiho. In če so tiho, 
pomeni po njihovem, da je vse 
prav.
Pa ni.

16. avgust se lahko ponovi. 
Čudim se le, da se ni zgodil prej. 
Taka drvenja so vsakodnevna, tako motorjev 
kot osebnih avtomobilov. Doslej sem za 
volanom vedno zaznala le mlade ljudi -  če 
sem jih sploh uspela dobro videti. Mladostni 
objestnosti se bomo težko ognili, a se mora-
mo zavedati, da je zaradi norega časa, v kat-
erem se vrtimo, tudi veliko nepotrpežljivih, 
agresivnih voznikov, ki pešcem ne ustavljajo 

Policija pravi, da naredi svoje, ko sem ter 
tja nastavi radar, a da ima menda le dva na 
posodo. In da je to redko. 24–urnega nadzo-
ra ne morejo opravljati. Lahko pa spremenijo 
odnos do okolja, katerega del so. 
Od policije pričakujemo preventivno delovan-
je, ne popisovanje dejstev po končani 
nesreči ali izvršenem vandalizmu. Da nosite 
uniformo, vam mora biti v čast. Ljudje so 
takrat, ko so se policisti odzvali na probleme 
občanov, le-te spoštovali. Ne morete nam 
vedno odgovarjati, da vam zakonodaja zdaj 
tega ne dopušča ali da smo problem ljudje 
ali da nimate sredstev. Izborite si jih!
Človeška narava je po svoje čudaška in 
ljudje smo problem, ker nas je toliko in tako 
različnih – zato pa imamo že vsa stoletja 
vzvode, ki nas lahko spravijo v red. Pa ne 
pisanje listkov in izrekanje sankcij najbolj 
pridnim državljanom. 
Počasi bo treba iti v srž ribniških težav. Nekaj 
metrov od vašega vhoda se vsakodnev-
no uničuje družbena lastnina, znani pres-
topniki imajo več miru pred vami kot ostali 
državljani, Romom ne morete nič, pravite, 

ker jim nimate kje vzeti in se jih 
ne splača pošiljati na sodišča. 
Ste pa zato na mestu v minuti, 
ko nekdo za minuto prekorači 
dovoljeni čas in zaigra na har-
moniko ali delate dramo iz 
tako banalnih prekrškov, da 
se vsi držijo za glavo. Kot da je 
družba dvignila roke sama od 
sebe, kot da je vse dovoljeno, 
kot da je vse anarhično. In če 
to priznamo, potem smo se 
moralno sesuli. 

Vsako leto je policijsko 
poročilo, ki se ga predstavi na 
ribniškem občinskem svetu, 
enako. Že vsa leta povzemamo 
isto sklepno misel: da smo po 
vašem ena najvarnejših občin 

v Sloveniji. Jaz pa se še nikoli nisem počutila 
tako nezaščiteno in marginalno. 

Urednica 

Škrabčev trg, 16. avgust. prometna nesreča s smrtnim izidom.

KOMENTAR



ZAHVALA
V 90. letu se je poslovila od nas draga sestra, sestrična in 

sorodnica

MARJETA GORŠE
Iz Lončarske 83, Dolenja vas

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, znancem in pri-
jateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Iskrena hvala gospodu župniku Branku Potočniku za lep pogred-
ni obred in pevcem MPZ Lončar za ubrano zapete pesmi.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
 

VSI NJENI
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ZAHVALA
Po težki in dolgi bolezni nas je zapustil dragi mož, oče in dedi

 

BRANKO RISTIVOJEVIĆ  
(1934-2010)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga spremljali v času njegove bolezni 
in se prišli poslovit od njega. Hvala za izrečeno sožalje in podar-
jeno cvetje.
Hvala Zvezi borcev Ribnica, da so primerno počastili njegovo 
ime na pogrebu.

ŽALUJOČI: ŽENA PAVLA IN SINOVA PAVLE IN ZORAN Z 
DRUŽINAMA TER VNUKI KLEMEN, ROK IN MAJA

OB SLOVESU

Draga naša sodelavka ROSANDA

V nedeljo, 18. 7. 2010, se je razširila vest, da si klonila o hudem boju 
z zahrbtno boleznijo.
Na naš kolektiv je padla temna senca žalosti, saj smo  s tabo upali, 
da s svojim pogumom in borbenostjo premagaš bolezen. Žal naša 
pota niso le naša pota in usoda je hotela drugače.
V našem kolektivu si bila od leta 2005, ko je naša trgovina odprla 
svoja vrata. Skupaj smo začeli prve preizkušnje.
In vsak izmed nas je prispeval svoj del. Odločila si se za družino in 
odšla na porodniško.
Po vrnitvi v službo pa si se kmalu začela boriti z boleznijo, ki je bila 
v začetku velika neznanka.
V tej preizkušnji si se zelo spremenila, postala samozavestna, 
optimistična in v pogovorih s tabo smo samo strmeli, saj si v nas 
zlivala neverjetno energijo.
 Začeli smo s tabo gledati na življenje z drugačnimi očmi. Bila si 
ženska z veliko začetnico.
Rosanda, iz tvoje preizkušnje smo se marsičesa naučili.
Ohranili te bomo v trajnem spominu in hvaležni smo ti, da si bila del 
nas, del našega kolektiva.
Rosanda, še enkrat hvala, da si bila med nami in z nami.
Želimo ti miren počitek. 
Tvojemu možu, hčerki, staršem in vsem sorodnikom pa izrekamo 
globoko sožalje.

KOLEKTIV SPAR RIBNICA

Ko bolečina je prevelika
se tudi solza posuši,
le srce nemo kliče,
zakaj tebe med nami več ni?
Majda Novak

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj, v cvetu svoje mladosti, naju je zapustila 

žena in mamica 

ROSANDA MERHAR 
iz Nemške vasi 55, Ribnica

Zahvaljujeva se sorodnikom, prijateljem, znancem in ostalim, ki ste 
nama v težkih dneh do pogreba in po njem kakorkoli pomagali in 
nama stali ob strani, ter vsem tistim, ki ste najino najdražjo pospre-
mili in se od nje poslovili na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste 
darovali cvetje in sveče. Posebna zahvala vsem, ki ste že ob njeni 
težki bolezni in nato tragični izgubi izkazali kakšno drugo osebno in 
finančno pomoč, in tistim, ki ste darovali v Županov sklad za pomoč 
pokojnici - iz tega naslova zahvala tudi županu občine Velike Lašče 
za finančno pomoč mladoletni pokojničini hčeri.

 ŽALUJOČA VDOVEC IN HČERKA
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Človek in čas, 
stvaritvi Boga, 
kakor sonce potujeta. 
eno življenje zaide, 
ko drugo vzide, 
a vsa se srečajo
v svetlobi ŽIVLJENJA.
(Milanka Dragar)

ZAHVALA
Čeprav bolan, pa vendar nas je nepričakovano zapustil naš 

ljubeči mož in ata 

JANEZ PETELIN  
(1933 – 2010)

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, njegovim 
in našim sodelavcem za podarjeno cvetje, sveče, darovane svete 
maše in izrečeno sožalje. Iskrena hvala g. župniku Antonu  Berčanu 
za opravljen obred in tople poslovilne besede, enako tudi poko-
jnikovemu bratrancu, g. župniku Jožetu Matetu. Hvala osebju ZD 
Ribnica, njegovi zdravnici dr. Marjeti Jeranko in patronažnemu 
osebju. Neizmerno hvaležni smo naši Martini za nesebično pomoč 
in skrb ob njegovi smrti. Zahvaljujemo se tudi pevcem za zapete 
pesmi in sodelovanje pri sv. maši, gospe Mileni – AVE d.o.o. in 
komunalnemu podjetju Ribnica. Ne nazadnje hvala vsem, ki ste 
prišli in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranite ga v lepem 
spominu.

ŽALUJOČI ŽENA DRAGICA, OTROCI ANDREJA, JANI Z 
BOJANO, MILOŠ Z ANAMARIJO IN BRAT FRANCE Z DRUŽINO

Rdeča vrtnica sameva,
jo vetrič ziblje sem ter tja,
korak zastal je, mati,
pogled na vrtnici ustavil …

ZAHVALA
V 66. letu nas je nenadoma zapustila naša dobra žena, 

mami, babica in snaha 

MARIJA ŠOBAR  
roj. Košorok

Knafljev trg 5, Ribnica

Iskrena  zahvala vsem sorodnikom in znancem, ki ste nas v teh 
težkih trenutkih tolažili, nam izrekli sožalje ter darovali sveče in 
cvetje.
Posebna zahvala sodelavcem Riko KOR, sostanovalcem 
Knafljevega trga 5, podjetju AVE, Komunalnemu podjetju in pev-
cem za lepo zapete pesmi.
Hvala tudi župniku Antonu Berčanu za lep pogrebni obred.
In hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJENI

Prijatelju Borisu Galičiču 
v spomin

Še ob zadnjem snidenju in sodelovanju na našem tradicionalnem 
koncertu je obljubil, da se zopet vidimo v letošnjem decembru.  
Kako ostra in nabrušena je kruta kosa smrti, ki je prerezala nit 
življenja našemu prijatelju, glasbeniku in pedagogu, doma pa možu 
in očetu! Tudi nas v Ribniškem pihalnem orkestru je presekala 
notranja bolečina, ki nam je v mislih postavljala vprašanja z nejas-
nimi odgovori. Kako? Zakaj? Vse prezgodaj.
Za vedno bo v našem spominu ostala Borisova dobrota in 
nesebična pripravljenost pomagati vsem, ki so bili pomoči potrebni. 
S precizno pozornostjo do vsakega posameznika in prijaznim 
nasmeškom je vzpostavljal komunikacijo, svoje glasbeno znanje 
pa nesebično delil učencem Glasbene šole v Ribnici in ob našem 
sodelovanju tudi nam godbenikom. 
Za vedno sta utihnila njegov klarinet in basklarinet v Policijskem 
orkestru ter Godbi Medvode, pa tudi na naših tradicionalnih kon-
certih, na katerih je sodeloval kot gost in prijatelj. Ostala bo temna 
praznina in manjkajoči nizki glas basklarineta.
Pa vendarle nas bo spomin nanj vedno bodril v vztrajnosti in pre-
danosti ciljem, ki si jih postavljamo v orkestru, saj to so bile tudi 
njegove vrednote. 

Iskreno sožalje svojcem.
»Naj ti spokojna glasba pomirja duha in nadaljuje radost življenja 
onkraj, v večnosti.«

STANISLAV GREBENC PREDSEDNIK KUD
RIBNIŠKI PIHALNI ORKESTER

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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Ker v puberteti vsi ti mehanizmi po navadi 
vsaj v začetni fazi še niso usklajeni, so ciklusi 
brez 
ovulacije (anovulacijski ciklusi) vzrok za 
močnejše krvavitve.V prvih dveh letih po prvi 

menstruaciji je 55-82 
% vseh ciklusov brez 
ovulacije, v naslednjih 
dveh letih 30-55 %, v 
štirih do petih letih 0-
20 %.
Huda krvavitev pri 
mladostnici traja več 
dni ali celo tednov. 
Čeprav gre pri večini 
za motnje v  delovanju 
usklajevalnih meha-
nizmov (hipothala-
mus-hipofiza-jajčnik), 
tudi pri mladostnici 
ne smemo zanema-
riti možnosti, da gre 
lahko za spontani 

splav, zunajmaternično nosečnost, motn-
je v strjevanju krvi, sladkorno bolezen ali 
poškodbo.

Normalen menstruacijski ciklus, ki sledi 
ovulaciji, je posledica usklajenega delovan-
ja hipotalamusa, hipofize, jajčnikov in 
maternične sluznice.Vsi ti dejavniki morajo 
biti zreli in odzivni, da se lahko odzovejo na 
spodbude.
V puberteti, času inten-
zivne telesne rasti in 
razvoja ter rasti in raz-
voja spolnih organov, 
razvoj jajčnikov ni 
vedno primerno in 
zadostno odziven na 
normalne spodbude.
Tudi maternična sluzni-
ca mora vsebovati v 
vsaki celici posebne 
receptorje, ki se 
odzivajo na spodbudo 
jajčnikov. Skladno 
delovanje hipotalamu-
sa, hipofize, jajčnikov, 
maternične sluznice in 
primerna odzivnost na spodbude so temelji 
,ki omogočajo ovulacijo, lahko oploditev in 
nosečnost ali menstruacijsko krvavitev (ovu-
lacijski ciklusi).

NASVETI GINEKOLOGA

HUDE KRVAVITVE PRI MLADOSTNICAH 
          

Raid Al Daghistani, dr. med., specialist ginekologije in porodništva
ZD dr. Janeza Oražma Ribnica

Cilj zdravljenja hude krvavitve je ustavl-
janje krvavitve, vzpostavljanje normalnega 
volumna krvi, izboljšava slabokrvnosti in 
preprečevanje ponovnih močnih krvavitev.
V začetku vedno zdravimo z zdravili in ne 
kirurško.Ker je krvavitev posledica (ob 
izključitvi organskega vzroka) motenj v 
delovanju jajčnikov in posledične nepravilne 
rasti maternične sluznice, je prvi ukrep spod-
bujanje regeneracije - obnove maternične 
sluznice. Pri dolgotrajni in močni krvavitvi je 
po navadi odluščena že vsa sluznica, manjka 
pa spodbuda za obnovo. Ker je hormon, ki je 
odgovoren za rast sluznice, estrogen, upora-
bljamo zdravila,ki vsebujejo estrogene.
Če kljub ukrepom krvavitev ne poneha, 
zdravimo kirurško. V splošni narkozi očistimo 
maternično votlino (abrazija). Pred posegom 
moramo prerezati deviško kožico, če bolnica 
še ni imela spolnih odnosov. Pri abraziji 
odstranimo zaostale dele sluznice mater-
nice, ki preprečujejo normalno skrčenje 
maternice in obnovo maternične sluznice. 
Priporočljivo,da bolnica nadaljuje hormon-
sko zdravljenje (uporaba hormonskih kontra-
cepcijskih tablet) vsaj 3 mesece.
Obenem s hormonsko terapijo moramo 
dodajati železo,vitamine in urediti prehran-
jevalne navade z uživanjem zelenjave, sadja, 
sira, jajc in mesa. Tudi čustveni vidiki hudih 
krvavitev med odraščanjem niso nepomemb-
ni. Za mladostnice je huda krvavitev dokaj 
žalosten začetek vstopa v svet odraslih. 
Potrebno je svetovanje in psihična podpora 
staršev in zdravnikov ves čas zdravljenja.

Z  RDEČIM KRIŽEM  RIBNICA 
LETOVALO PREKO 100 OTROK

Tudi letos je Območno 
združenje Rdečega križa 
Ribnica organiziralo pre-
ventivno zdravstveno 
letovanje za 84 otrok iz 
vseh treh občin. Letovali 
so v dveh skupinah, in 
sicer od 2. - 12. 7. in od 
12. do 22. 7. na Debelem 
rtiču. Spremljali so jih 
študentje  pedagoške in 
zdravstvene smeri, ki so 
skrbeli za animacijo in 
zaposlitev otrok.   Poleg tega je na nivoju  
Mladinskega  zdravilišča in letovišča poskr-
bljeno za zdravo zabavo. Otroci so imeli na 
razpolago bazen, igrišča, plezalne stene, mize 
za namizni tenis in druge pripomočke, orga-
nizirani so bili razni turnirji, plesi, nastopajoči 
gostje, čarovniki in drugo. Večini otrok 10-
dnevno letovanje prehitro mine in bi bili  z 
veseljem še kakšen dan.
Posebej nas veseli, da lahko z nami letu-
jejo tudi otroci  iz socialno šibkejših družin. 
Hvaležni smo vsem, ki so nam pomagali v 
obliki donatorskih sredstev, Občini  Ribnica, 

Sodražica in Loški Potok, največja zahvala pa 
gre podjetju INOTHERM d.o.o.
Poleg tega je  od 25. 6. – 2. 7. letovalo osem 
otrok iz socialno šibkejših družin, prav tako na 
Debelem rtiču s  sredstvi  Energotuša d.o.o. 
ter osem otrok od 14. - 21. 8. s sredstvi, zbra-
nimi z  vseslovensko akcijo  RKS »Peljimo jih 
na morje«. Zahvaljujemo se tudi Lions klubu 
Ribnica,  ki je  sofinanciral  letovanje otroku, ki 
je v rejniški družini v Domžalah. 

TABOR MLADIH LETOS ŽE 
DESETIČ
Tabor mladih smo imeli od  25. 6. do 1. 7. 

v manjšem kraju  Selah pri Otovcu, v občini 
Črnomelj.  Rdeči križ Slovenija ima  tam v lasti 
bivšo vojaško  karavlo, ki nam jo brezplačno 
odstopi za čas tabora. Čeprav so pogoji 
bivanja skromni, so otroci navdušeni in se 
radi vračajo tja. Letos je malo ponagajalo 
vreme in je bilo manj kopanja v reki Kolpi kot 
prejšnja leta, je bilo pa zato več časa za 
razne delavnice in pohode.  Otrokom pa so 
bile najbolj všeč večerne animacije, ki so 
jih po večini pripravili sami. Tabor je bil za 
otroke brezplačen, financirale pa so ga vse tri 
občine sorazmerno s številom otrok. Iz občine 
Sodražica so se tabora udeležili 3 otroci, 
iz Loškega Potoka 2 in iz Ribnice 10 otrok. 
Tabor je namenjen otrokom z nižjim socialnim 
statusom. 
Vsem otrokom, ki so se udeležili tabora, 
je Zavarovalnica Triglav izpostava Ribnica, 
podarila kape, majice, denarnice, kulije in 
obeske za ključe, za kar se jim v našem in v 
imenu otrok lepo zahvaljujemo.                    
Takole so udeleženci odgovarjali na vprašanje, 
kaj jim je bilo najbolj všeč:
»Delavnice, skriti zaklad, modna pista, večerne 
zabave.«
» Ko smo se igrali skriti zaklad in dobra hrana.«  
»Prijatelji, vzdušje na taboru.«
» Ko smo šli na Kolpo, da hodimo.« 
» Nogomet, skriti zaklad , Kolpa.«
»Delavnice, nogomet , hrana , učitelji.«

OZRK RIBNICA
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Javno komunalno podjetje Komunala 
Ribnica d.o.o.  organiziralo brezplačno zbi-
ranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. 
Nevarne odpadke iz gospodinjstev boste 
lahko oddali po naslednjem razporedu: 

Dne 11. 9. 2010 bo brezplačno pobi-
ranje na naslednjih lokacijah:

GRČARICE 8 00 DO   8 30  
1/2 URE – GASILNI DOM 
Zbiranje za kraje:
GRČARICE, GRČARSKE RAVNE, 

DOLENJA VAS 8 45 DO 9 45   
1 URA – KS DOLENJA 
VAS (RUMENA HIŠA)
Zbiranje za kraje:
DOLENJA VAS, LIPOVEC, 
MAKOŠE, RAKITNICA , 
BLATE, KOT PRI RAKITNICI

PRIGORICA 9 50 DO 10 20  
1/2 URE – GASILNI DOM
NEMŠKA VAS  10 25 DO 10 55  
1/2 URE – GASILNI DOM
RIBNICA 11 00 DO 12 00  , 
1 URA - GOZDARSKI 
DOM – KNAFLJ. TRG 
  12 05 DO 13 05  
1 URA – ŽULJ
Zbiranje za kraje:
CENTER, GORIČA VAS, HROVAČA, 
LEPOVČE, OTAVICE

BUKOVICA    
  13 15 DO   13 45  
1/2 URE – GASILNI DOM
Zbiranje za kraje: BUKOVICA, DANE

JURJEVICA 13 55 DO 14 25  
1/2 URE – TECHNOKEMA
Zbiranje za kraje: JURJEVICA, SAJEVEC, 
KOT, BREŽE

DOLENJI LAZI 14 40 DO   15 10  
1/2 URE – GASILNI DOM
Zbiranje za kraje: DOLENJI LAZI, GRIČ, 
BREG,  ZAPUŽE

ŽLEBIČ  15 20 DO   15 50  
1/2 URE – AVTOBUSNA 
POSTAJA - KLUN
Zbiranje za kraje:
ŽLEBIČ, GORENJI LAZI, SLATNIK, 
SUŠJE

Dne 18. 9. 2010 pa bo brezplačno 
pobiranje na naslednjih lokacijah:

VELIKE POLJANE 8 00 DO   8 30  
1/2 URE – GASILNI DOM
Zbiranje za kraje: VELIKE POLJANE, 
RAVNE, ŽUKOVO, VRH PRI POLJ., 
ŠKRAJNEK, BUKOVEC PRI 
POLJANAH

ORTNEK       8 40 DO   9 00  
20 MIN – GOSTILNA ČEZ ŽEL. 
PROGO - MATJAK
Zbiranje za kraje:
ORTNEK, GORENJE PODPOLJANE, 
DOLENJE PODPOLJANE, LUKNJA, 
FINKOVO, MOČILE, ZLATI REP, DULE

MARŠIČI 9 10 DO   9 30  
20 MIN – NASPROTI CERKVE
Zbiranje za kraje: MARŠIČI, 
PRAPROČE, RIGELJ PRI ORTNEKU, 
PUSTI HRIB, 

SV. GREGOR 9 50 DO   10 50  
1 URA – GASILNI DOM
Zbiranje za kraje: SV. GREGOR, 
GAŠPINOVO, GRABEN, KRNČE, 
ANDOL,  LEVSTIKI, MAROLČE, 
JUNČJE, BRINOVŠČICA, ČNEC, 
ZADNIKI, HOJČE, HUDI KONEC, ČRNI 
POTOK PRI V. LAŠČAH, GREBENJE
                                                         
Pod nevarne odpadke iz gospodinjstev 
spadajo:
• Barve in sorodni pripomočki -  
barve na osn.org. topil, oljne barve, 
barve za tekstil, razredčilo, odstranjev-
alec rje, laki, kiti, tesnila, lepila
• Različna čistila - organska topila, 
jedka čistila
• Kozmetika in zdravila - kozmetika na 
alkoholni osnovi, toniki in losjoni, tablete, 
razpršila, laki za nohte in odstranjevalci, 
preparati za lase
• Avtomobili - motorno olje, bencin, 
avtokozmetika, avtomobilske barve in 
kiti, tekočine za pranje stekel, hladilna 
tekočina, zavorna tekočina, akumulator
• Nevarni predmeti in snovi – fluoro-
scentne žarnice, živosrebrni termometri, 
fotokemikalije, različne kisline in baze, 
jedilno olje in mast, naftalinske kroglice, 
baterijski vložki, različna razpršila
• Vrtni izdelki – razpršilo za zajedalce, 
gnojila, pesticidi in insekticidi, fungicidi, 
herbicidi in strupi

JKP Komunala Ribnica d.o.o.

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 
septembru letos:

• Dejan Zavec – Rafal 
Jackievicz: boj za naslov sve-
tovnega IBF - prvaka v velterski 
kategoriji v soboto, 4. 9., ob 19.00, 
na ŠRC Stožice. Cene vstopnic 
so od 10,00 do 60,00 EUR.

• POP DESIGN z gosti: Tanja 
Žagar, Špela Grošelj, Maja 
Oderlap, Tamburaški orkester 
Sodražica, Maestro in Big Band 
Grosuplje. V petek, 17. 9. ob 20.30, 
v Križankah. Cena vstopnice je 
25,00 EUR.

• Veliki koncert narodne 
glasbe, nastopajo Jana, Osman 
Hadžič, Sanja Djordjević in Esad 
Plavi, 24. 9., ob 21. uri v Hali Tivoli. 
Cena vstopnice je 27,00 EUR.

• Boy George, smisel za humor, 
provokativna besedila in nepoza-
ben glasbeni nastop, v četrtek, 23. 
9., ob 20. uri, v Hali Tivoli. Cena 
vstopnice je od 20,00 do 55,00 
EUR.

• Pero Lovšin z gosti, specialni 
gost Magnifico, 24.9., ob 20. uri 
v Križankah, Cena vstopnice je 
26,00 EUR.
 
V prodaji so tudi vstopnice za 
Mestno gledališče ljubljansko in 
nekatere športne dogodke.
Vse prireditve si lahko ogledate na 
www.eventim.si. 

Za vse informacije smo doseglji-
vi na telefonski številki: 836 93 
35, elektronski pošti: turizem.
ribnica@siol.si ali pa nas enostav-
no obiščite!

OBVESTILO ZA JAVNOST



Aspartam - sladki strup 
Napis ‘brez sladkorja’ lahko skriva strup

KOTIČEK ZA ZDRAVJE   pripravila Andreja Pogorelc

da gre za t. i. dietični dodatek prehrani, 
fenilalanin v aspartamu zavira nastajanje 
serotonina, spojine, ki med drugim regulira 
sitost. Strokovnjaki tako povezujejo problem 
povečanega števila predebelih ljudi po letu 
1980 z istočasnim pojavom >dietnih< izdel-
kov z aspartamom. London Evening Standard 
je leta 2005 poročal o ljudeh na kliniki, ki so 
bili na robu norosti zaradi nespečnosti, tes-
nobe in težav z razmišljanjem, vendar se jim 
je stanje po prenehanju uživanja aspartama 
čudežno izboljšalo. Vodnik po dodatkih v 
živilih, ki ga je izdal Northern Allergy Centre 
iz Avstralije, pod imenom aspartam nava-
ja zgolj: >Aspartam ima preveč škodljivih 
učinkov, da bi jih naštevali v tem seznamu!<
Največji vnos metanola v telo naj ne bi 
presegel 7,8 mg na dan. En liter pijače, ki 
je oslajena z aspartamom, pa vsebuje okoli 
56 mg metanola. Tako ljudje, ki uživajo več 
aspartamskih izdelkov, v telo vnesejo 250 
mg etanola dnevno, kar 32-krat presega 
priporočeno mejo. 
Aspartam pa si je zagotovil mesto v naši vsa-
kodnevni prehrani z veliko pomočjo korup-
cije prehrambenih gigantov. Leta 1996 je 

Najbrž niste pričakovali, da je vaš jutranji 
jogurt lahko vaš največji sovražnik? Ali pa, 
da kilam prijazna dietna pijača le ni tako pri-
jazna do vas? Razvpita industrija namreč že 
lep čas prikriva zaskrbljujoče rezultate razis-
kav vpliva aspartama na naše zdravje. Le-ta 
namreč vsebuje 10 % metanola, ki je lahko 
smrten že v dozi dveh čajnih žličk, saj se v 
telesu pretvori v formaldehid in mravljinčno 
kislino. V aspartamu prav tako najdemo 
fenilalanin in aspartamsko kislino, ki se sicer 
v kombinaciji z aminokislinami postopno 
razgradita, v tej sestavi pa hitro prideta do 
centralnega živčnega sistema v nenormalno 
visokih koncentracijah ter tako preveč stimu-
lirata možganske celice, ki lahko posledično 
tudi odmrejo. Aspartam uničuje spolno slo 
in povečuje težave s spolnostjo, ovira raz-
voj zarodka, povzroča splave in prirojene 
napake, migrene, multiplo sklerozo, diabe-
tes, alzheimerjevo bolezen in tumorje. Ko se 
količina fenilalanina v krvi nosečnice dvigne 
5-kratno, plod utrpi 10 % zmanjšanje IQ-ja. 

Napačno pa je tudi mišljenje, da aspar-
tam pomaga pri izgubi teže. Kljub temu, 

bilo analiziranih 164 študij, od katerih jih je 
74 podprla aspartamska industrija, 90 pa je 
bilo neodvisnih. Od slednjih je 83 navedlo 
eno ali več težav z aspartamom. Kar 6 od 
preostalih 7 raziskav, ki niso našle nobenih 
težav, pa je vodila aspartamska industrija. 
Aspartam najdemo v praktično vseh izdel-
kih z napisom >brez sladkorja<, predvsem 
v žvečilnih gumijih, dietnih pijačah, lahkih 
jogurtih ipd.  Aspartam je umetno sladilo, ki 
se dodaja mnogim napitkom (dietne pijače) 
in jedem (jogurti) in sladkarijam (bomboni, 
žvečilni gumiji). 
Leta 1981 je bil aspartam odobren za upor-
abo v hrani, za sladkanje gaziranih pijač pa 
leta 1983. 
Glavne sestavine aspartama so: aspartinska 
kislina (40 %), fenilalanin (50 %) in meta-
nol (10 %). Še posebej problematičen je 
metanol, ki je smrtno nevaren strup. Pri seg-
revanju aspartama nad 30 stopinj Celzija 
se tvori prosti metanol, ki lahko povzroči 
zastrupitev. 

In še priporočilo za konec: ko boste 
naslednjič kupili kakšen proizvod, na katerem 
piše z velikimi črkami (BREZ SLADKORJA!), 
si poglejte drobni tekst na etiketi. Če bo na 
njej pisalo, da vsebuje aspartam, potem se 
igrate s svojim zdravjem in zdravjem vaših 
otrok. Zato dvakrat premislite, kaj boste sto-
rili, ko vas bo vaš malček naslednjič prosil za 
žvečilni gumi brez sladkorja . 

(povzeto  po Aleš Babič Neodvisen svetova-
lec potrošnikom)

VITALNA JESEN
IN VEČNA POMLAD V 
OBJEMU TREH SRC

ZDRAVILIŠČA RADENCI

Društvo invalidov Ribnica vabi v soboto, 18. 9. 2010 
na ENODNEVNI IZLET S KOPANJEM IN KOSILOM 

TER OGLEDOM TROPSKEGA VRTA ORHIDEJ IN 
OLJARNE KOCBEK.

Izlet bo vključeval:
- Sprejem skupine pred vrelčnim paviljonom 

Zdravilišča Radenci
- Kmečko malico z domačo zaseko in ocvirkovim nam-
azom z dodatkom žlahtne kapljice v Restavraciji Park

- Vodeni ogled Zdravilišča Radenci z degustacijo 
zdravilne mineralne vode neposredno iz izvira

- Kopanje v termalnem kompleksu na 1460 m2 vodnih 
površin

- Kavo s sladico med kopanjem
- Kosilo v restavraciji Park

- Vodeni ogled in degustacijo v oljarni Kocbek, kjer 
že od leta 1929 pridelujejo vrhunsko bučno olje in 

razne izdelke iz bučnega olja in bučnih semen/ možen 
nakup/

- Vodeni ogled tropskega vrta orhidej Ocean Orchids v 
Dobrovniku in darilo

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

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

Društvo invalidov Ribnica

5. veteranski pohod
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Ribnica obvešča svoje člane in druge pohod-
nike, da organizira, 11. 9., svoj 5. veteranski 
pohod, tokrat po območju Male gore.

Start pohoda bo ob 8. uri s parkirišča pri Riku 
Ribnica (takoj za železniško progo).

Med pohodom si bomo ogledali zgodovinske, kul-
turne in naravne znamenitosti.

Predvideni čas pohoda s postanki je ca.  5-6 ur. 
Pohodniške palice so zaželjene.
Organizator pohodnike naproša, da se predhod-
no prijavijo na pohod zaradi lažjega planiranja do 
9. 9., na gsm 031/ 427-157.  

V primeru izredno slabega vremena bo pohod 
organiziran 26. 9. ali pa odpovedan.

PETER LEVSTEK, PREDSEDNIK
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1.  Spoštovane, spoštovani … lepo je, da vas v teh časih nekdo 
tako nagovori, a ne? Saj si to vendar tudi zaslužite. Kje 
bi začeli? Glede na to, da je tokratni pokrovitelj nagrad 
Turistično društvo Ribnica, bomo pri Grajskih večerih, ki jih 
to društvo letos organizira drugič. Z večeri smo pričeli 2. 
julija, ko je v Gradu blestel …

R  Oktet Gallus 
R  Ansambel Roka Žlindre
R  Boris Kobal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Začeli ste odlično. Gremo naprej oz. ostajamo pri Grajskih 

večerih. Organizator Turistično društvo Ribnica je k sode-
lovanju znova pritegnilo ostala društva, klube, 
projekt Imago Sloveniae, s katerim že nekaj let 
sodeluje …

A  Upravna enota Ribnica
I  Občina Ribnica                    
B  Planinsko društvo Ribnica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Zadnja dva Grajska večera (Koncert narodno-zabavne glasbe 

in Večer stand up komedije) sta bila že v sklopu prireditve 
… 

B  Ribniški dnevi
V  Suhorobarski tabor
P  Ribniški turistični mozaik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Gremo še malo v svet kulinarike.  V soboto je v Hrovači 

potekal priljubljen in nadvse priznan praznik, ki so ga orga-
nizatorji poimenovali …

D  Fižolova dežela
N  Fižolov dan
G  Iz hrovaškega lonca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Turistično društvo Ribnica se zaveda, da na mladih svet 

stoji in iz leta v leto tesneje sodeluje s podmladkom, ki je 
poleg sejma tudi letos v mozaik Grajskih večerov dodal svoj 
kamenček. V sklopu Grajskih večerov je v Ribnico pripeljal 
Mačka Murija, Neco Falk in Mačjo godbo. Gre torej za …

N   Zavod za zaposlovanje RS
H   Društvo upokojencev Ribnica                 
Š   Ribniški študentski klub
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Poleg že omenjenih interesnih skupnosti in javnih ustanov je 

letos precej prireditev v okviru Grajskih večerov prevzel tudi  
… 

E   Vem, ampak zdaj se ne morem spomniti
A   Kolesarski klub Ribn`čan
K   JSKD – OI Ribnica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.  V petek bo na stadionu Obrtne cone Ugar že šesta, vedno 

atraktivna  …  

A   Ribja noč
S   Urbanova noč
N  Kostanjeva noč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.  V soboto se v Športnem centru Ribnica znova obeta pravi 

športni praznik. Šesto leto zapored bo potekal …

I   hokejski turnir 
E   veteranski rokometni turnir
C  šahovski Grand Prix za VN Ribnice 2010 

9.  V nedeljo pa sledi vrhunec vrhuncev, 
tradicionalni Ribniški semenj, ki ga bo 
odprl …

B  predsednik vlade RS Borut Pahor
M  evropski poslanec dr. Milan Zver          
Š  predsednik Gasilske zveze Ribnica 

Cveto Marinšek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Si boste v okviru Ribniških dnevov 2010 ogledali dogodke v 

celoti oz. samo nekatere? 
J   Vseh verjetno ne, jih je preveč, nekaj pa gotovo 
J   Če bom zdržal(a), potem vsekakor
J   Po navadi v času sejma zapustim Ribnico, ne vem še, kako 

bo ta vikend, no veselo bo, v to ne dvomim.

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

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

Med pravilnimi rešitvami bomo znova izžrebali pet daril-
nih paketov, ki jih poklanja TURISTIČNO DRUŠTVO 
RIBNICA, Gallusovo nabrežje 10, RIBNICA.

SEMANJI KVIZ  (pripravil Marko Modrej)

Nagrado boste prejeli po pošti.

Pravilna rešitev 7 številke Rešeta je: 
ZDOMARJI – SREČA JE

Med pravilnimi rešitvami je žreb določil naslednje nagrajence, 
ki prejmejo zgoščenko Glasba je naše življenje (poklanja 
ANSAMBEL ZDOMARJI):

KLEMEN GRUDEN, Goriča vas 61, 1310 RIBNICA
FRANC HENIGMAN, Prigorica 57, 1331 DOLENJA VAS
MILENA BARTOL, Opekarska 3, 1310 RIBNICA    
ŽIGA KELC, Sušje 16, 1310 RIBNICA
EMANUELA KOŠIR, Levstikova 4, 1310 RIBNICA

MALI OGLASI
Stanovanjski dvojček, ena enota meri 155 m2, na lepi lokaciji v 
Puščah pri Turjaku, 3. gf, nujno zelo ugodno prodam. 
Tel. 041 751 266
Prodam kakovostno domače žganje, sadjevec prijetnega vonja 
in okusa, po ceni:  40 vol.% alkohola, za 6 EUR  liter, 45 vol.% 
alkohola, za 7 EUR  liter, 50 vol.% alkohola, za 8 EUR  liter. 
Pokličite na 031 861 594.
Prodajam rdečo peso in čebulo. Tel.: 051 346 836.

V Ribnici na Prijateljevem trgu 4 oddamo v najem  enosobno 
stanovanje. Stanovanje je delno opremljeno, Vseljivo s 1.okto-
brom  2010. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na 
številki 01 8369  136 ali 01 8369 137, po 18. uri.
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SREČANJE ZA BIVŠE 
OBISKOVALCE ŠOLE 

HUJŠANJA

Srečanje bivših udeležencev šole 
zdravega življenjskega sloga 

in hujšanja bo v sredo, 15. sep-
tembra ob17. uri v predavalnici 

Zdravstvenega doma.
Dodatne informacije na 

telefonski št.  040664754 ali na 
email: adebeljak.zdrib@gmail.com 

Vabljeni !

Anka Debeljak, d. m. s.

AKCIJA OB 
SVETOVNEM 
DNEVU BREZ 

AVTOMOBILA -
TEST HOJE NA DVA 

KILOMETRA

Vas zanima, 
kje je vaša telesna kondicija ?

Bi radi naredili nekaj 
za svoje zdravje?

Vabljeni v četrtek, 23. septembra 
od 16.30 do 18. ure,  na TEST 
HOJE na 2 km, ki bo potekal v 

Hrovači na Škrabčevi domačiji.
 Izmerili vam bomo fitnes indeks 

- telesno zmogljivost, območje 
varnega pulza , krvni tlak, delež 

maščob v telesu. Možen bo posvet 
z zdravnikom in demonstracija 

nordijske noje.

Organizator:
Zdravstveno vzgojni center 

Zdravstvenega doma dr. Janeza 
Oražma Ribnica.

Za dodatne informacije lahko 
pokličete na telefon 040664754.

Vabljeni !

VESELJE V OČEH VAROVANCEV 
RIBNIŠKEGA SOŽITJA

Prišla je  prva sobota po prazni-
ku Marijinega Vnebovzetja 
(Velika maša) in na Novi Štifti 
je bilo zopet veselo. Razlog za 
tokratno veselja je bilo tradicio-
nalno srečanje Medobčinskega 
društva Sožitje Ribnica. 

Društvo, ki je bilo ustanovljeno 5. 
januarja 1983 in je nevladno, nes-
trankarsko ter nepridobitno, deluje 
kot prostovoljno društvo v skrbi za 
osebe z motnjami v duševnem raz-
voju, njihove starše in člane njihovih 
družin. 
Srečanje pri Novi Štifti člani društva 
organizirajo že več kot 10 let. Zadnjih 
pet let pa se pri Marijini cerkvi iz 17. 
stoletja družijo skupaj s člani in z 
gojenci iz društva Sožitje Cerknica. 
Obe društvi spadata pod društva 
Sožitje, ki delujejo po celi Sloveniji, 
povezani v Zvezo Sožitje. 

Člani ribniškega Sožitja skozi leto 
organizirajo veliko dejavnosti.  Tako so se 
kopali  v Dolenjskih Toplicah, šli na izlet v 
Slovenske Konjice, pripravili različna preda-
vanja in delavnice -  pri zadnjih treh sta jima 
bila v pomoč tudi Varstveno delavni center 
(VDC) in bivalna enota, saj jim nudita tudi 
prostore. Vsako leto pa gredo osebe z mot-
njami v duševnem razvoju na vseživljenjsko 
učenje,  ki je sestavljeno iz računalništva, 
skrbi za samega sebe in drugih dejavnosti. 
V septembru bo društvo organiziralo pohod 
v Francetovo jamo, v oktobru bodo imeli 
kostanjev piknik, novembra bo sledil ogled 
predstave, decembra pa bodo otroke z mot-
njami tudi obdarili. 
Veliko varovancev društva obiskuje Varstveno 
delavni center Ribnica, varovanci društva pa 
so tudi gojenci v bivalni enoti Ribnica.
Trenutno ima ribniški VDC okrog 30 
varovancev, 21 pa jih je trenutno v bivalni 
enoti. Pri nekaterih starših se pojavlja prob-
lem, ker je VDC Ribnica poln in stališče 
izvršnega odbora in Sožitje Ribnica je, da 
imajo ribniški otroci prednost.  
Medobčinsko društvo Sožitje Ribnica, ki zaje-
ma varovance iz občin Ribnica, Sodražica in 
Loški Potok (saj se ob odcepitvi občin niso 
razšli v 3 društva, ampak so ostali, ter le 
dodali besedico medobčinsko društvo), si 
prizadeva tudi za izgradnjo novega VDC-ja. 
Novi VDC naj bi se izgradil ob novem delu 
starega vrtca, ki se naj ne bi rušil. Ampak 
najprej je potrebno počakati da se izgradi 
nov vrtec, to pa je predvidoma do leta 2013. 

V teku so tudi že pogovori med sekretarko 
na Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve in predsednikom društva Sožitje 
Ribnica, o financiranju izgradnje novega 
VDC. Načrtovana lokacija je zelo primer-
na za Varstveno delovni center, saj je v 
neposredni bližini bivalne enote. 

Druženje pri Novi Štifti se je tisto soboto 
začelo z mašo, ki jo je daroval ribniški dekan 

mag. Anton Berčan. Ta je ob koncu maše 
povedal zgodbo o prav posebnem, zelo 
radovednem italijanskem dečku, z imenom 
Giuseppe Melchiorre Sarto, ki je lepega 
dne postal papež, Pij X.
Na druženju pa prav tako kot dobre volje ni 
manjkalo tudi obilice hrane in pijače.  

Tako si prav vsi organizatorji - člani 
Medobčinskega društva Sožitje Ribnica, na 
čelu s predsednikom Jožetom Košmrljom 
in podpredsednikom Viktorjem Kužnikom, 
zaslužijo pohvale za zares izjemno lepo 
poslanstvo, ki ga, so ga in ga še bodo 
izvajali. Tisto soboto so namreč na obraze 
varovancev privabili nasmeh, in to ne le 
enega.

Tekst in foto Kristjan Kozina

Predsednik Medobčinskega društva 
Sožitje Ribnica Jože Košmrlj (levo), pod-
predsednik društva Viktor Kužnik (desno) 
s direktorico Zveze Sožitje Matejo De 
Reya (v sredini)

Za glasbo sta poskrbela varovanca iz cerkniškega 
društva.



18. TRADICIONALNO 
TEKMOVANJE  HARMONIKARJEV 
URŠKA 2010

ABSOLUTNA 
ZMAGOVALKA JE 
BILA METLIČANKA
 
Klub harmonikarjev Urška je 7. avgusta 
organiziral 18. tradicionalno tekmovanje har-
monikarjev. 24 tekmovalcev iz cele Slovenije 
(med njimi 6 deklet) je nastopilo v 4 kategori-
jah. Komisijo so letos sestavljali Jože Arko, 
Drago Elikan, Franci Rejec in Vili Marinšek. 
To so vsi harmonikarji, ki imajo tudi svoje 
ansamble. V kategoriji do 12 let je bilo 9 
tekmovalcev, zmagal pa je Mitja Bukovec iz 
Rake pri Krškem, drugi je bil Matej Markeljc 
iz Mokronoga, tretji Jan Drobnič iz Dolenjih 
Lazov pri Ribnici. V najmočnejši kategoriji, 
od 13 do 18 let,  je bilo tudi 9 tekmoval-
cev. Zmagovalec je bil Matic Markelj iz 

Mokronoga, druga je bila Katja Jakljevič 
iz Metlike, tretji pa Erik Šavron iz Kopra. V 
tretji kategoriji, od 19 do 50, let so bili 3 
tekmovalci. Zmagal je Boštjan Šporar iz 
Dolenjih Lazov, druga je bila Nataša Slabe 
iz Rovt nad Logatcem, tretji pa je bil Alojz 
Mugrelj Iz Otočca. Veterana sta bila 2, 
boljši pa je bil udeleženec vseh tekmovanj 
Tone Kljun - Španov iz Prigorice, takoj za 
njim pa Ivan Zavrl iz Lahovč pri Brniku. 
Najboljši štirje so ponovno zaigrali in dobili 
smo absolutno zmagovalko Urške 2010 
– Katjo Jakljevič iz Metlike .Tudi letošnje 
nagrade je izdelal naš rezbar Drago Košir. 
Prijetno druženje smo zaključili z ansam-
blom Erazem iz Postojne. Sponzorji pri-
reditve so bili: Občina Sodražica, Obrtna 
Zbornica Ribnica in Avtoprevozništvo Kljun  
iz Dolenjih Lazov.
 
Klub harmonikarjev Urška
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Naj bo Pozdrav s podeželja, 
smo si rekli organizatorji 
enega izmed grajskih večerov, 
ki so julija in avgusta poteka-
li pod okriljem Turističnega 
društva Ribnica – pri omen-
jenem smo sodelovali tudi z 
Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti. Ohranjanje ljudske-
ga petja in godčevstva je pri 
omenjenem Skladu eno izmed 
področij, ki se mu strokovn-
jaki posebej posvečajo, ker gre 
za del naše kulturne tradicije. 

Društvo podeželskih žena Ribnica si je 
zaželelo, da semkaj pride nekaj podeželank 
iz drugih društev, saj njihova srečanja pote-
kajo po celi Sloveniji, a nismo si predstavljali, 
da bodo v Ribnico želele priti prav vse sku-
pine. Tako se jih je 30. julija v Gradu zbralo 
kar 15 z 200 nastopajočimi! Množičen odziv 
je presenetil tako naše članice kot predsed-
nico Zveze kmetic Slovenije, ki je razpis 
objavila, saj se je bilo potrebno naglo prip-
raviti na malce drugačen program. Ribniške 
podeželanke z Marinko Vesel na čelu so 
morale speči preko 30 kilogramov peciva 
in pripraviti kratek turistični ogled po mestu, 

ker so skupine začele prihajati že popoldne 
– tisti dan so si zamislile kot obisk Ribnice. 
Povsod po Sloveniji skupine zelo gostoljub-
no sprejemajo, tako da jih je prišel pozdravit 
tudi naš župan, ki se je zvečer udeležil še 
osrednjega dogodka, koncerta na grajskem 
odru. Povezovali sta ga kar Marinka Vesel in 
predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena 

Ule, ki nastopajoče zelo dobro poznata. Tisti 
večer je bila v Gradu zbrana vsa Slovenija: 
prišli so podeželani iz Mislinjske doline, 
Cerknega, Idrije, Oplotnice, Izole, Zasavja, 
Prleški vasovalci … »Današnji večer, tu na 
grajskem vrtu, bomo posvetili slovenski ljud-
ski pesmi. Pesmi, ki so nastale spontano, se 
spreminjajo iz kraja v kraj, a ohranjajo pristno 
obliko iz preteklosti. Ta pesem se prenaša 
iz roda v rod največkrat le s petjem po spo-
minu, kot ustno izročilo. Tudi melodije istih 
besedil se razlikujejo. Prav to daje poseben 
čar. Vsem je skupna le želja po ohranjanju te 
zvrsti pesmi, po njenem prenašanju iz roda v 
rod. Pevke uživajo na vajah, se družijo in tako 
polepšajo večere sebi in tudi vsem tistim, ki 
se nam na skupnih večerih pridružite,« je 
dejala Uletova.
Občinstvo je popevalo z nastopajočimi, ki 
so se ob koncu vsi zbrali na odru in petje 
ni ponehalo niti, ko je bila prireditev uradno 
končana. Edino dež, ki je začel rositi, jih je 
pregnal v avtobuse, a tudi tam se veselo 

druženje ni nehalo. Ljudi, ki niso vajeni 
biti v njihovi družbi, je presenetilo, s koliko 
elana in optimizma potujejo naokoli, ohran-
jajo domače petje in narečne posebnosti, ki 
Slovenijo delajo tako edinstveno. 

Alenka Pahulje, foto Borut Šenk

200 podeželanov prepevalo 
slovenske ljudske pesmi

Naša druženja so prav posebna, pravi 
Marinka Vesel (levo), ki je skupaj z Ireno 
Ule (desno) pripravila program.

Ne samo pesem, tudi ljudsko godčevstvo 
je odmevalo v gradu
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Po gasilski 
proslavi, ki je 
bila 17. julija 
v Grčaricah, 
je gasilsko 
društvo orga-
niziralo tudi 
tekmovanje v 
vlečenju vrvi. 
Tekmovanja 
se je 
udeležilo pet 
ekip iz občine 
R i b n i c a . 
Poleg teh 
pa še tri 
n a j b o l j š e 
slovenske ekipe, ki so tekmovale med seboj v svoji skupini. V tej super skupini je zmagala 
ekipa Svetega Štefana s štajerskega konca, v občinski skupini pa ekipa Roka Prijatelja z 
Velikih Poljan.
Vse ekipe so dobile denarne nagrade, primerne svoji uvrstitvi. Ker so ti silaki vedno lačni, so 
jih domači gasilci oskrbeli z obroki hrane, in to brezplačno. 

PRENOVLJEN GASILSKI DOM V 
GRČARICAH
Zadnja velika prireditev je bila v tej vasici pred 23. leti

V mali vasici sredi gozdov je mirno življenje 
prekinilo navdušenje in oporekanje, ali orga-
nizirati veselico ali ne. Zmagalo je navdušenje 
za veselico. Ker je to velik zalogaj, je bila 
njena organizacija  pod pokroviteljstvom 
PGD Grčarice. Veselice v Grčaricah ni bilo 
že zelo dolgo, prav tako ne kakšne velike 
prireditve. Zadnja je bila namreč leta 1987.

Člani PGD so se vzneseno in z veliko volje 
podali na delo. Poleg vse papirologije so 
sklenili imeti tudi srečelov. Predvsem mladi 
so bili navdušeni nad tem, da bomo tudi v 
Grčaricah imeli veselico in so zares delali 

s polnim elanom ter  si tako zaslužili vso 
pohvalo. Datum za veselico je bil rezerviran, 
in sicer za 17. julija.
Vaščani smo izkoristili priložnost in slavnost-
no odprli prenovljeni gasilski dom.
Prenova je trajala kar dolgo, celih 5 let, 
seveda zaradi finančnih sredstev. Delalo 
in obnavljalo se je toliko, kolikor je bilo 

na razpolago sredstev in 
volje posameznikov. Veliko 
sredstev smo zbrali tudi s 
sodelovanjem pri oglarski 
kopi skupaj z Rakitnico. 
Moram reči, da smo vsi 
vaščani prispevali sred-
stva, lobirali pri sponzorjih 
in, seveda, kolikor je bilo 
v naši moči, tudi aktivno 
delali. Letos smo glavna 
dela pri obnovi doma 
končali.
Manjkala je samo še pika 
na i – odprtje. In to se je 
zgodilo ob veselici. Bila je 
to prava gasilska prireditev 
s kulturnim programom. 
Tako kot na vseh gasilskih 
prireditvah je bila tudi pri 
nas parada – prišlo je 

okoli 100 gasilcev iz gasilskih društev, ki 
jih pokriva GZ Ribnica, in okoli 20 gasilskih 
avtomobilov različnih namenov in ranga.
V kulturnem programu so sodelovali z recit-
acijami domači otroci: Dominik in Larisa 

Prelac, Nik Šolaja in  Manca Košmrlj. 
Recitirali so prisrčno in zelo lepo. Prav 
milozvočno in  svečano je na flavto zaigrala 
Tamara Prelac.
V kulturnem delu so sodelovali tudi pevci 
moškega pevskega zbora Lončar, ki so 
zares popestrili naš dogodek, predvsem s 
premierno zapeto zadnjo pesmijo, za katero 
so poželi navdušen aplavz.
Seveda pa na dogodku ni manjkalo gov-
orcev. Prvi je spregovoril predsednik PGD 
Grčarice Šime Prelac, sledil mu je Cveto 
Marinšek, predsednik GZ Ribnica. S svo-
jim nagovorom in z nekaj obljubami nas 
je počastil podžupan Vinko Levstik, na 
koncu pa je spregovoril še predstavnik GZ 
Slovenije Janez Henigman.
Vrhunec pa je naša prireditev prav gotovo 
dosegla s svečano otvoritvijo in uradno 
predajo doma v uporabo. To čast sta imela 
vaščana: Norbert Černe – človek, ki dolga 
leta skrbi za vaško blagajno in je tudi tajnik 
vaške skupnosti, dolga leta tudi že zbira 
prispevke, piše in ureja Vaška obvestila 
– naše glasilo, in pa najstarejši vaščan Alojz 
Košmrlj, dolgoletni član PGD Grčarice, ki je 
bil tudi nekaj časa poveljnik tega društva. 
Na koncu pa je GZ Ribnica na predlog PGD 
Grčarice podelila tudi gasilska priznanja.
Priznanja 3. stopnje (bronasto) so prejeli: 
Miran Košmrlj, Danilo Rus, Mirko Rovan 
ml. in Boris Mikulič, priznanja 2. stopnje 
(srebrno) pa sta dobila Branko Rovan in 
Tomaž Černe.
Prireditev je lepo potekala in moram reči, 
da so se vsi sodelujoči zares zelo potrudili. 
Zahvala,  da je imela prireditev še poseben 
čar, pa gre predvsem mladim recitatorjem, 
našim sovaščanom, in pa moškemu pevske-
mu zboru Lončar,. 

Irma Grbec, foto Albin Mikulič

Prerez traku sta opravila najstarejši vaščan Alojz Košmrlj 
(desno) in Norbert Černe, ki je eden najaktivnejših ljudi v 
Grčaricah.

Tekmovanje je bilo zanimivo, saj si ga je 
ogledalo veliko ljudi in gasilcev, ki so sode-
lovali na proslavi.
To tekmovanje so finančno podprli pod-
jetja in posamezniki: Češarek Andrej s.p. 
Rakitnica, Tanko d.o.o. Ribnica, Lesoj d.o.o. 
Rakitnica, Ogrinc Matjaž Sodražica, R.M. 
Internationale d.d. Ribnica, DETA & Co 
d.o.o. Ribnica, Mestek Danilka s.p. Ribnica.
Vsem, ki ste prispevali denarna sredstva, se 
Gasilsko društvo Grčarice iskreno zahvalju-
je. Posebno se zahvaljujemo Miru Tanku, ki 
je poleg denarja prispeval tudi več vrednih 
dobitkov za srečolov.
Še enkrat bi se zahvalil Cvetu Marinšku za 
pomoč pri obnovi gasilskega doma.
Zahvala tudi sektorskemu poveljniku Francu 
Vidervolu iz Lipovca za pomoč pri operativ-
nem delu našega društva.
V imenu Gasilskega društva Grčarice vsem 
še enkrat iskrena hvala!

Alojz Dezordo, nadzorni odbor GD 
Grčarice, foto Albin Mikulič

VLEČENJE VRVI V GRČARICAH



govalka pa še denarno nagrado in kipec 
harmonikarja, ki ga je izdelala Ana Češarek 
iz Dolenje vasi.
Komisija je bila vidno zadovoljna z napred-
kom festivala, želi pa si še več tekmovalcev, 
ki bi jih lahko razvrstili po kategorijah in bi 
bilo ocenjevanje lažje.
Organizatorji so bili s festivalom, ki ga prip-
ravljajo skupaj z JSKD, območno izpostavo 
Ribnica, zadovoljni, idejni oče Andrej 
Ambrožič je povedal, da je bil to najboljši 
festival do sedaj, zadovoljstva pa ni skrivala 
tudi predsednica TD Grmada Mara Okorn, 
ki je še enkrat pohvalila vse sodelujoče, vse 
člane TD Grmada, ki letos praznuje 55 – let-
nico, in povabila na naslednji, peti festival 
klavirskih harmonik.   

Marko Modrej, foto Janez Zajec
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4. festival klavirskih harmonik

Najobetavnejši Urban Arko, 
zmagovalka pa Neja Debeljak

na Glasbeni šoli Ribnica in trikratni zmago-
valec Grmade Ciril Skebe, ocenjevala inter-
pretacijo, tehnično izvedbo in težavnostno 
stopnjo programa oz. primernost. 
V boj se je ob 14. uri podalo sedem harmon-
ikarjev: Primož Ogrinc iz Velikih Lašč, Urban 
Arko iz Sodražice, Lojze Osterman iz Cerkelj 
na Gorenjskem, Neja Debeljak s Praproč pri 
Ortneku, Tamara Medved iz Horjula, ki je 
bila z desetimi leti najmlajša tekmovalka, Ana 

Virant iz Dvorske 
vasi in Stane Logar 
iz Ljubljane, ki je 
z 78. leti domov 
odnesel priznanje 
za najstarejšega 
udeleženca festivala. 
Vsak je zaigral po tri 
skladbe - eno sloven-
sko narodno in dve 
po lastni izbiri. Naziv 
najobetavnejšega 
izvajalca je tokrat prej-
el Urban Arko, zma-
gala je domačinka 
Neja Debeljak, ki 
je - kot lani - prej-
ela tudi največ gla-
sov poslušalcev 
za najbolj 
simpatičnega izvaja-
lca. Neja  obiskuje 
Konservatorij za 
glasbo in balet v 
Ljubljani. 
Vsi tekmovalci so 
prejeli diplome, zma-

Prvega avgusta so se na Grmadi 
zbrali harmonikarji in lju-
bitelji harmonike na zdaj že 
tradicionalnem četrtem fes-
tivalu klavirskih harmonik. 

Klavirska harmonika je univerzalen in prilju-
bljen instrument, ki velja za najbolj cenjeno 
glasbilo v vseh zvrsteh, od klasike, rocka, 
popa, etna itd.
Tega se je pred več 
kot 60 leti zavedal tudi 
Slavko Avsenik, ki se je 
takrat kot nadobuden 
deček prijavil na podob-
no tekmovanje. Sprva 
še ni zmagal; miniti je 
moralo kar nekaj let, 
da je pričel pobirati 
priznanja za zmage na 
podobnih festivalih. Kaj 
je ta gorenjski virtuoz s 
svojim ansamblom ust-
varil kasneje, pa vemo. 
Na prvem tekmovanju v 
igranju na klavirsko har-
moniko je na Grmadi 
zmagal Ciril Skebe iz 
Kočevja, prvi je bil tudi 
predlani in lani. 
Letos je tričlanska 
komisija v sestavi 
Josip Hotko, profesor 
glasbe na Glasbeni šoli 
Kočevje, Aleksander 
Oražem, profesor glasbe 

Urban Arko iz Sodražice

Predsednica Mara Okorn je zmagovalki 
Neji Debeljak izročila  kipec harmoni-
karja

V Dobju pri Planini  se je 25. julija odvijala 
že 39. tradicionalna prireditev  Pokaži, kaj 
znaš. Prireditev organizira Kulturno društvo 
Dobje, ki ga vodi gospa Jožica Salobir. 
Vsako leto se prijavi več kot dvajset posa-
meznikov in ansamblov iz vse Slovenije 
in tudi iz tujine. Letos ni bilo nič drugače.  
Prireditev je minila v izjemno prijetnem in 
ne prevročem poletnem nedeljskem popol-
dnevu. Strokovno komisijo so sestavljali 
Peter Frece, Lojze Ogorevc, Janja Brlec 
in Milan Verboten. Vsak je strokovnjak na 
svojem področju in svoje delo so odlično 
opravili.
Za prijetno presenečenje so poskrbeli člani 
ansambla Zakrajšek iz Ribnice, ki dobro leto 
delajo pod mentorstvom Tadeja Miheliča iz 

Sodražice Svoj nastop so opravili 
naravnost blesteče in prepričjivo 
zmagali. Na drugo mesto se je 
uvrstil harmonikar Alen Tilinger, 
za njim pa ansambel Šmarski 
odmev.
Po uradnem delu so se predstavili 
lanski zmagovalci, odlični Fantje 
izpod Lisce. Prihodnje leto, ko 
bo prireditev Pokaži, kaj znaš 
stara štirideset let, bodo  nasto-
pili tudi člani ansambla Zakrajšek 
iz Ribnice, ki bodo gostje na tej 
oddaji.

Jure, foto arhiv ansambla ANSAMBEL ZAKRAJŠEK BO GOST TUDI NA JUBILEJNI 
ODDAJI POKAŽI, KAJ ZNAŠ

ZMAGA IZ DOBJA V RIBNICO
39. POKAŽI, KAJ ZNAŠ V DOBJU PRI PLANINI
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Poljane zaživele s kmečkimi 
igrami - vaški praznik je tu!

Aljaž Grebenc z Maršičev, tretje mesto pa je 
s časom 44,23 in z 10 kazenskimi točkami 
osvojil Gašper Zgonc iz Podhojnega Hriba 
pri Robu.
V zelo hudi konkurenci je sledilo vlečenje 
vrvi, saj so se na tekmovanje izmed 5 ekip 
prijavile tudi tri najboljše v državi. Sodil je dol-
goletni delavec v športu in priznani sodnik 

za vlečenje vrvi 
Nino Ošlovnik 
iz Šoštanja. 
Po dobri uri 
napetih dvobo-
jev po sistemu 
vsaka ekipa z 
vsako je le z 
enim izgubljen-
im potegom 
zmagala ekipa 
Izviri Dobrina. 
Na drugo 
mesto se je z 
dvema izgu-
bljenima pote-
goma uvrstila 
ekipa Sveti 
Štefan, sle-
dila je domača 
r i b n i š k o -
kočevska ekipa 

Veliki grizli. Pohvaliti je treba tudi pogumne 
tekmovalce ekipe Črni panterji iz Kočevja in 
vaške ekipe Velike Poljane, ki so se s skoraj 
pol manjšo skupno težo ekipe zagrizeno 
upirali favoriziranim prvim trem. 

Na Velikih Poljanah  se je 7. avgusta ‘dogajal’ 
Kmečki praznik. Prireditev, ki jo je že 6. leto 
zapored organiziralo športno društvo Velike 
Poljane, je imela bogato zastavljen program 
- od spretnostnega jahanja, vlečenja vrvi, do 
galopskih konjskih dirk.
Prireditev se je začela ob 17. uri s spretnost-
nim jahanjem, kjer se je z devetimi ovirami na 

progi pomerilo 9 tekmovalcev. Najbolje se je 
odrezala Živa Pavšič iz Borovca pri Velikih 
Laščah, ki je s časom 45,05 in brez kazen-
skih toč osvojila 1. mesto. Za njo se je s 
časom 44,96 in 5 kazenskimi točkami uvrstil 

Omeniti velja, da lahko ekipa 7 tekmovalcev 
za vlečenje vrvi tehta tudi krepko preko ene 
tone. Na koncu so prišle na vrsto še galop-
ske konjske dirke na neravnem travnatem 
terenu na ovalni progi dolžine 600 metrov. 
Tekmovanje je potekalo v dveh kategori-
jah, in sicer čisti športni konji ter mešani 
polšportni konji. Po dveh predtekmovalnih 
krogih v kategoriji mešanih športnih konjev 
so se v finalno dirko uvrstili trije najboljši iz 
vsakega kroga. V finalni dirki je v ciljni ravnini 
zmagal Anže Levstek z Maršičev s kobilo 
Luno. Drugo mesto je zasedel Janez Zajc z 
Maršičev s kobilo Najo, tretji pa je bil David 
Hočevar z žrebcem Ramom z Brezove Rebri 
pri Šentrupertu. 
Sledile so galopske dirke čistih športnih konj, 
kjer so se na dolžini 1.200 m pomerili 4 tek-
movalci. Tudi v tej kategoriji je zmagal Anže 
Levstik z Maršičev s konjem Renegadom, 
drugi je bil Simon Padovac iz Kočevja s kon-
jem Seeyoujem, tretji pa je bil Jožef Rupar iz 
Škofljice s konjem Variarjem.
Spretnostno jahanje, vlečenje vrvi in galop-
ske dirke je povezoval Stane Werbole, glav-
ni sodnik pa je bil Lojze Klančar.  
Na koncu vsakega dela prireditve je bila 
podelitev pokalov, priznanj in nagrad 
najboljšim tekmovalcem. Ti so bili navdušeni 
nad lokacijo in organizacijo prireditve. 
En sklop pokalov je podelil glavni sodnik 
Lojze Klančar, ki smo se mu še posebej zah-
valili s simboličnim darilom, saj nam pomaga 
pri organizaciji te prireditve že kar nekaj let.
Za zaključno dirko so pokale podelili župan 
in podžupan občine Ribnica Jože in Vinko 
Levstek ter bivši župan pobratene občine 
Arcevia iz Italije.
Po dirkah smo organizirali še veselico z 
ansamblom Ribniški pušeljc, ki je z dobro 
glasbo poskrbel za čudovito vzdušje vse do 
jutranjih ur.
Letos nam je šlo na roko tudi vreme, saj je 
kljub napovedanim ploham med prireditvijo  
dež le malo porosil, potem pa se je zjasnilo. 
Zahvalili bi se radi vsem lastnikom zemljišč, 
ki so dovolili njih uporabo za potrebo pri-
reditve, teh ter vsem, ki so kakorkoli pomag-
ali pri pripravi in izvedbi dogodka. Še pose-
bej pa se zahvaljujemo našim sponzorjem. 
Občina Ribnica, Tanko d.o.o., SDS OO 
Ribnica, ABO Grafika d.o.o., KS Velike 
Poljane, Zavarovalnica Triglav d.d., METAL 
Andrej Češarek s.p., Motoman Robotec 
d.o.o., Lesoj d.o.o., Trim šport Ribnica, 
Zavarovalnica Triglav d.d., Dolenček d.o.o., 
Oblak transport d.o.o., Radio Urban, Radio 
Univox in PGD Velike Poljane.
Po šestih letih organiziranja te prireditve 
lahko rečemo, da se je Kmečki praznik 
dobro usidral med domače ljudi ter tudi 
med obiskovalce, ki se vsako leto vračajo k 
nam v večjem številu na ogled tega zanimi-
vega dogodka, tako da lahko zaključimo le s 
pozdravom nasvidenje prihodnje leto.

Tekst in foto Jože Andolšek,
predstavnik ŠD Velike Poljane

Utrinek s spretnostnega jahanja

Zdomar skozi čas - karikature Braneta Žuniča

Gospa, jaz imam dela preveč, raje druge zaposlite, 
da bodo lahko kaj zapravljali!
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Na Veliki gori zadonele 
Hej, brigade

25. julija je bila na Veliki gori,  kjer je leta 1942 
stala partizanska bolnišnica Ogenjca, spo-
minska slovesnost ob obeležitvi 68 - letnice 
roške ofenzive in tragičnega dogodka poboja 
ranjencev. Slavnostna govornica je bila minis-
trica za obrambo dr. Ljubica Jelušič.
Bilo je poletje 1942, ko so se Italijani v 
veliki roški ofenzivi  usmerili na Dolenjsko 
in Notranjsko. V štabu Drugega bataljona 
Notranjskega partizanskega odreda so skle-
nili zgraditi bolnico, saj je bilo znano, da 
sovražnik ranjencem ne prizanaša. Nalogo 
je prevzel dr. Aleksander Gala – dr. Peter, 
ki je z nekaj domačini izbral skrito ravnico s 
težko prehodnim zemljiščem sredi gozda, ki 
so ga zakrivale gosta 
podrast in skale. Med 
njimi pa je bil skrit ozek 
vhod v kraško jamo.  
Prve ranjence so v 
bolnišnico pripeljali 
sredi julija, za glavno 
bolničarko pa post-
avili Mimico – Marijo 
Čepon s Pakega blizu 
Borovnice. 29. julija so 
bili Italjani že tako blizu 
Ogenjce, da so morali 
ranjence premakniti v 
kraško jamo. Ob njih 
je izmed osebja zaradi 
pomanjkanja prostora 
ostala le bolničarka 
Mimica in »pod pret-
vezo«, z izgovorom, da 
ima revmo, tudi Ernest 
Senčar – Radovan iz 
Dolenjskih Toplic, ki se 
je bolnici kot član osebja priključil skupaj z 
ranjenci iz Jelenovega Žleba. Zadnjega dne 
v juliju 1942 so Italijani po predhodni izdaji 
domačina iz Loškega Potoka našli bolnišnico 
in jo požgali, a jame z ranjenci niso odkrili. 
Toda še istega večera je »edini narejeni bol-
nik« Ernest zapustil jamo. Upanje, da jih ne 
bo izdal, je bilo majhno. Po njegovem odho-
du so ranjenci ponovno potrdili že poprej 
dano prisego, da se ne bodo pustili pri-
jeti sovražniku, dokler so živi.  Ko so zaslišali 
Italijane, so ponovno dokončno potrdili že 
prej sklenjeni dogovor. Tako sta Mimica in 
ranjenec Ciril Vidmar - Vinko streljala na ran-
jence, (a nista bila najbolj natančna), zadnja 
naboja pa prihranila zase. Italjani so v jamo 
streljali z mitraljezi in vanjo metali bombe. A še 
vedno so štirje ranjenci ostali le lažje ranjeni, 
12 pa jih je umrlo v jami ali ob njej. Enega 
od preživelih ranjencev so kasneje Italijani 
ustrelili, ostale tri pa obsodili na dosmrtno 
ječo. Po kapitualciji Italije pa so ti obsojenci 
Ivan Mulec, Vinko Smlonikar in Ivan Snoj prišli  
domov in razkrili zgodbo o junaškem dejanju 

bolničarke Mimice. Nekdo od trojice pa je 
poleti 1944 po naključju v partizanskih vrstah 
naletel na izdajalca Senčarja, ki so se mu 
Italijani »lepo zahvalili za izdajo«, saj so ga po 
dogodku internirali na Rabu. Pred vojaškim 
sodiščem je bil po dokazani krivdi obsojen na 
smrt in tudi ustreljen v Podturnu julija 1944.
Žalne svečanosti, ki jo občina Loški Potok in 
društvo Ogenjca organizirata zadnjo nedeljo 
v juliju, se je letos udeležilo za kakšna dva 
bataljona obiskovalcev. Dr. Ljubica Jelušić je 
v  şlavnostnem nagovoru izrazila spoštovanje 
do vseh tistih, ki so med vojno požrtvovalno 
pomagali ranjencem: »Nobena vojska, ki 
je osvobodilna vojska, ne bo pustila svojih 

ranjencev za seboj,  
temveč bo zanje vedno 
poskušala poskrbeti. 
Posebnost NOB v 
Sloveniji je bila, da so 
partizani za ranjence 
poskrbeli na poseben 
način, tudi s statičnimi 
bolnicami, kot je bila 
na Ogenjci, in od tega 
so se razlikovali tudi v 
Jugoslaviji.«  Proslavo 
so obogatili tudi 
mladeniči in mladenke 
iz Loškega Potoka 
s pesmimi Karla 
Destovnika Kajuha 
in Ivana Minatija. 
Med proslavo pa je 
predsednik Združenja 
borcev narodnoosvo-
bodilnega boja Ribnica 
v imenu predsednika 

ZZB NOB Slovenija predal diplomo Irmi 
Grbec za zasluge pro ohranjanje kulturne 
dediščine NOB in pomoč pri vključevanju 
mladih rodov ter za organizacijo in pomoč pri 
proslavah, ki obujajo dogodke v spomin na 
nekdanje čase. 
Pohvale gre izreči tudi vsem organizator-
jem prireditve, društvu Ogenjca z novim 
predsednikom Jako Bartolom, Občini Loški 
Potok z županom Janezom Novakom, PGD 
Travnik ter vsem občanom Loškega Potoka 
za spoštovanje in ohranjanje slovenske zgo-
dovine Ob tem je potrebno še dodati, da tako 
društvo, ustanovljeno leta 2005, kot občina, 
ki je pred 15-timi leti Ogenjco razglasila za 
kulturnozgodovinski spomenik, lepo skrbita 
za brunarico, kjer je nekoč stala bolnica in je 
v njej moč videti še nekaj pripomočkov, ki so 
jih uporabljali dr. Peter in tovariši.
Pri Ogenjci lahko vnovič spoznamo, da je 
skrajni čas, da se neha delitev, ki se je v slov-
enskem narodu začela že v 19. stoletju. 

Tekst in foto Kristjan Kozina

FESTIVAL 
GLASBE, 

GIBANJA IN …

Društvo Joga v vsakdan-
jem življenju  Ribnica

vabi na 
FESTIVAL GLASBE, 

GIBANJA IN …
 

v soboto, 
4. septembra ob 

18.30 v grad 
v Ribnici.

18.30 ste lepo povabljeni k 
izvajanju jogijskih vaj ali 
asan: za izvajanje joge se 
udobno  oblecite in prine-

site podlogo ali armafleks.

Ob 19.00 kulturni 
program:

- Nastop glasbene skupine 
Fletno iz Cerknice, ki izva-
ja slovenske ljudske pesmi 

v moderni izvedbi.

- Nastop  stanovalcev 
Doma starejših občanov 

Ribnica: glasbeni program 
in kratek prikaz vadbe 

joge.

- Nastop članov Društva 
Joga v vsakdanjem 
življenju Ribnica.

- Prikaz akrobatske joge.

- Kratki dramski vložki.

- Spust svetlečih lampi-
jonov z najboljšimi željami.

Informacije po telefonu 
041 397 789 ali 

041 316 989.

Ministrica je po slovesnosti tudi položila 
venec pred vhodom v jamo.
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Te dni je bilo objavljeno, da najpomembnejša 
gospodarstva v Evropi beležijo pozitivno gos-
podarsko rast: Italija in Francija okrog pol 
odstotka, Češka skoraj odstotek, Slovaška 
še nekaj več, Estonija 2 %, Litva pa celo 2,9  
%. Največje, nemško gospodarstvo je imelo v 
2. četrtletju 2,2  % rast, na letni ravni pa celo 
3,7 %. In čeprav je Slovenija izvoznica, največ 
izvozi prav v Nemčijo, se to pri 
nas ni veliko poznalo. Slovenija 
- s sanjsko Pahorjevo ekipo na 
čelu - se še vedno nahaja v rece-
siji, saj, kljub obljubam, še vedno 
ni pozitivnih premikov. 
Stanje pa se še slabša. 
Nezaposlenost in posledično 
socialne stiske naraščajo. 
Stečaji Preventa, Vegrada, 
morda Merkurja in drugih pa 
bodo že tako slabo stanje samo 
še poslabšali, saj bodo še koga 
(podizvajalce) potegnili v brezno. 
Naš voz ne sledi všečnim besedam in napoved-
im predsednika vlade in njegovih ministrov.
Nas pa to sanjsko vladno moštvo redno teden-
sko razveseljuje z usodno slabimi potezami 
in odločitvami. Če je pred časom  storilo vse, 
da bo Hrvaška lahko pridobila tretjino našega 

Piranskega zaliva, tako pričakovanje je Vlada 
zarisala na svoj zemljevid, nas je nedavno 
»razveselilo« še s povečanimi davki. Zaradi pre-
tiranega dvigovanja trošarin plačujemo dražja 
goriva kot Hrvati, Madžari in Avstrijci. Turisti, 
tovornjakarji, naši obmejni prebivalci, oziroma 
kdor le more, tanka gorivo pri sosedih, zaradi 
česar »natankamo« precej manj tudi v državni 

proračun. Tudi trošarina pri elek-
triki se bo postopoma povečala 
za več kot 10 - krat. Socialno-
liberalna vlada pa že napoveduje 
nove davke in reforme.
Pred tedni so neusklajeno in 
nedomišljeno posegli v plačni 
sistem, s čimer so sprožili val 
protestov sindikatov. Najostrejše 
so se odzvali zdravniki in  poli-
cisti. Spremembe in prilagoditve 
so sicer potrebne, vendar nasilni 
pristop, ki ga je ubrala vlada, ni 
primeren. Zadnja tarča vlade pa 

je pokojninski sistem, k spremembi katerega 
je vlada ponovno pristopila na nesprejemljiv, 
izsiljevalski način. Kaj bodo še izumili do konca 
mandata, ne vemo. Vemo pa, da tistega, kar so 
obljubljali, ne bo. Ne zmorejo. 
Ko spremljam to agonijo, se spominjam dogod-

ka izpred približno 15 let. Tedaj se je namenil v 
Inlesovo firmo v Loškem Potoku sanjski dvojec, 
ki je obljubil za več mio DEM investicij, pa nove 
programe . Skratka razcvet. Boom. Vendar 
investicij ni bilo, dela je bilo čedalje manj, 
odnosi z zaposlenimi čedalje bolj zaostreni in 
nič kaj prijazni. Sanjski tandem je postajal vse 
bolj aroganten. Ko je šlo čez nekaj mesecev 
Inlesovo podjetje v Loškem Potoku v stečaj, so 
ponižani in razžaljeni delavci na tovarniškem 
dvorišču skopali grob in prižgali svečko. 
Ali lahko tak scenarij doživi tudi Slovenija? 
Prav lahko, saj v državi zaradi neučinkovite 
gospodarske politike čedalje manj ustvarjamo 
in vse bolj živimo na kredit. Čeprav se je 
zadolžitev države v tem mandatu povečala 
za več kot 60 %, pa je malo od tega denarja 
končalo v gospodarstvu ali investicijah. 
Državne investicije tako ali tako usihajo. 
Zmanjšujejo se sredstva za obnovo ali novo-
gradnjo cest in železnic, odmikajo se investici-
je v pomembne zdravstvene objekte, ne črpajo 
se evropska sredstva, prirejajo se razpisi in še 
bi lahko naštevali. In to počne Pahorjeva ekipa, 
ki je pred parlamentarnimi volitvami v en glas 
zatrjevala, da je Slovenijo mogoče voditi bolje. 
Rezultati mandata samo potrjujejo pregovor, 
da kdor lepo in veliko (na pamet) govori, ta le 
malo naredi.

POSLANČEVA ZAPISNICA: 

Ne samo, da capljamo, 
še bolj zaostajamo      
     Piše: poslanec SDS Jože Tanko

Baje bo jesen še vroča …
Letošnja jesen bo vroča, je pred dnevi 
dejal vremenar Trontelj na Pop TV. Se 
strinjam  z njim, pa ne le zato, ker bo 
vreme lepo in toplo, ampak tudi zato, 
ker bomo volili novo občinsko vodstvo. 
Lokalne volitve se bližajo, s tem pa 
tudi ugibanja in debate o kandidatih za 
župane in občinske svetnike. 

Pred dobrim letom in pol smo ustanovili OO 
Zares Ribnica. Od svoje ustanovitve pa do 
danes aktivno spremljamo delovanje občinskih 
organov in dogajanja v občini. S svojimi prispe-
vki v lokalnih medijih smo v tem obdobju pred-
stavljali svoje poglede in razmišljanja, včasih 
pa tudi kritike, ki so bile izrečene z dobrim 
namenom, da bi se kaj le spremenilo na bolje. 
Če ne drugega, smo bili tista kritična javnost, 
ki je probleme zaznala in jih upala javno in 
glasno opredeliti. Včasih je tudi za to potreben 
pogum. In ker nam idej ne primanjkuje, pa tudi 
poguma imamo dovolj, smo na nove izzive 
pripravljeni. Zato se bomo prvič v naši kratki 
zgodovini podali na letošnje lokalne volitve. 
Naši člani niso »stari mački« politike in to si 
štejemo v dobro. Kot tolikokrat do sedaj smo 
slišali kritike na račun enih in istih obrazov v 
politiki in avtomatizma, ki ga le-ta izvaja. Zato 
vam obljubljamo, da Zaresov občinski odbor 

Ribnica ne prinaša nove politike le v imenu, 
ampak tudi s svojimi predstavniki na lokalnih 
volitvah. Na to smo iskreno ponosni. Naši 
kandidati za občinske svetnike si v prvi vrsti 
želijo boljše prihodnosti in razvojno naravna-
no Ribnico. Kljub težkim časom za politično 
opredeljene so pripravljeni s svojo aktivno 
udeležbo izražati mnenja in razmišljanja, ki 
bodo v korist širši javnosti. S svojim znanjem in 
izkušnjami želijo doprinesti k različnim pogle-
dom in posledično k najboljši odločitvi. Takšen 
pristop pripomore k razvoju občine. Hkrati pa 
je to dejanje, ki je vredno ne le pohvale, ampak 
tudi vašega glasu. 
Ker menimo, da si naša občina, ki po velikosti 
dosega srednje velike občine, ne le zasluži, 
ampak bi morala imeti župana ali županjo, 
ki bi jo verodostojno predstavljala tako na 
lokalnem kot državnem nivoju in ki bi s svojim 
znanjem in razgledanostjo pripomogla k njeni 
prepoznavnosti, smo se znotraj stranke po 
skupnem premisleku odločili, da na letošnjih 
lokalnih volitvah nastopimo tudi s kandidatom 
za župana oziroma županjo, ki bo imela posluh 
za občane in občanke ter bo prisluhnila nji-
hovim tegobam. Zavedamo se, da smo pre-
bivalci občine kot mavrica, ki vsebuje različne 
spektre, zato mora  kandidat  oziroma kandi-
datka za to odgovorno funkcijo imeti čut in 

odgovornost do vseh. 
Našo odločitev so podprli nekateri občinski 
odbori drugih strank, kar si štejemo v čast in 
priznanje, da je naš kandidat za župana oziro-
ma županjo izbran dobro in preudarno. Upamo 
se trditi, da se bo mag. Andreja Škrabec, kan-
didatka za županjo strank Zares, SD, Desus in 
LDS zavzemala za tiste spremembe in novitete, 
ki bodo Ribnici povrnile sloves gospodarsko 
uspešne in kulturno zanimive občine. 
Naj imajo občani in občanke možnost izbire, 
saj je le takšna oblika volitev demokratična. S 
svojim programom in odkritostjo vam bomo 
v prihodnje predstavili naš pogled na prihod-
nost, vendar pa ob tem ne bomo pozabili, da 
ste vi tisti, ki morate soodločati, zato vas bomo 
upoštevali in se trudili, da bomo izpolnili tiste 
predloge, ki bodo v korist  širši javnosti. Vaš 
glas je tisti, ki odloča o vaši prihodnosti, ne 
pustite, da drugi odločajo namesto vas. 

Zares – nova politika
Občinski odbor Ribnica
ribnica@zares.si
www.ribnica.zares.si

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

TEMVEČ GRE ZA 
KOMENTARJE AVTORJEV.
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Približujemo se lokalne volitve, zato je prav, 
da se spomnimo, kaj je bilo v preteklih 
letih obljubljenega in kaj dejansko tudi 
realiziranega. Med tistimi projekti, ki so le 
ugledali luč sveta, pa žal ne morem spregle-
dati dejstva, da se mi nekateri od njih ne 
zdijo gospodarno oz. racionalno izpeljani. 
Med omenjene nedvomno štejem podelitev 
koncesije za daljinsko ogrevanje na lesno 
biomaso Petrolu, izgradnja potrebnega, a 
vendarle močno preplačanega igrišča pri 
Svetemu Gregorju, izgradnja Rokodelskega 
centra suhe robe in lončarstva brez sta-
tusa državnega rokodelskega centra za 
omenjeni dejavnosti itd. … Med že začetimi 
občinskimi investicijami bi si predvsem želeli 
čimprejšnjo izgradnjo novega vrtca v občini 
in novo dvorano v Dolenji vasi. 
Menim, da je bilo za razvoj turizma v Ribnici 
narejenega občutno premalo, čeprav se 
lahko pohvalimo s kupom zanimivosti, ki pa 
jih ne znamo tržiti. Ne pozabimo, da lahko 
turizem odpira tudi nova delovna mesta. 

Če si predstavljam, da pridem 
v Ribnico kot turist, bi se zago-
tovo zgrozil nad neurejeno 
strugo Bistrice, ki praktično 
teče le streljaj od centra mesta. 
Neurejen mestni trg s starimi 
pročelji hiš, že dolgo potrebnih 
obnove, prav tako ne spodbu-
ja navdušenja. Sam sem tudi 
reden obiskovalec Grajskih 
večerov, ki jih sicer močno 
podpiram, saj v Ribnici manjka 
tovrstnega kulturnega dogaja-
nja, toda tudi tu me kot občana zmoti nekaj 
stvari, ki bi jih z malo truda zlahka uredili. V 
mislih imam nepokošeno travo, zapuščene 
umetnine, grafite in neurejeno pot do pri-
reditvenega prostora. Za vse to seveda 
niso odgovorni organizatorji večerov, lahko 
pa bi poklicali na odgovornost vzdrževalce 
Gradu.
Pred časom sem se peljal mimo našega 
nekdanjega odlagališča odpadkov na Mali 

ŽELJI: ČIMPREJ NOVI VRTEC IN 
DVORANA V DOLENJI VASI

gori. Videno stanje me je nekoliko preseneti-
lo, saj lahko še vedno vsepovsod opazimo 
kupe smeti. Sprašujem se, ali ni po zaprtju 
odlagališča tega potrebno sanirati ali pa se 
takšno stanje dojema kot dokončno.
Skrbi me tudi nedorečeno stanje glede prob-

lematike stadiona na Ugarju. 
Občutek imam, da se pristo-
jni poskušajo nekoliko izogniti 
sprejetju končne odločitve, kaj 
bi z njim storili. Mnogokrat se 
sliši tudi, da Ribnica takega 
objekta niti ne potrebuje, če 
se pa na njem zgodijo samo 
dve do tri prireditve na leto. 
Sam sem povsem drugačnega 
mnenja in sem prepričan, da 
imata tako stadion kot njegova 
okolica neizmerne možnosti 
za razvoj športa v Ribnici, 

potrebuje le programski načrt.
Želim si, da bi Občina v prihodnje bolj 
prisluhnila željam in potrebam občanom. 
Navsezadnje bi to moralo biti tudi njeno 
osnovno vodilo. V OO SLS Ribnica ver-
jamemo, da bo občina v prihodnjem manda-
tu bolj uspešna, predvsem pa, da bo delova-
la bližje svojim občankam in občanom.

Predsednik OO SLS Ribnica Luka Ilc

»Nesprejetje občinskega prostorska načrta 
je še največji minus v tem mandatu«

Poslanec Jože Tanko in župan Jože Levstek sta se 11. avgusta 
sprehodila po pretekli poti županovanja. Županskega kandidata 
in kandidatov SDS za občinski svet tokrat še nista predstavila.

Kot je dejal Tanko, so leta 2006 začeli mandat 
v težki situaciji, ki »ji je vladalo slabo finančno 
stanje, ni bilo pripravljenih kakšnih aktivnih pro-
jektov, občina je bila praktično brez vizije. Naš 
volilni program pa je sedaj uresničen praktično 
v celoti.« Samo delo v občinskem svetu, je 
razložil Tanko, so usmerjali v program, »niso 
spodbujali namišljenih konfliktov, le-te sprožajo 
tisti, ki nimajo idej. Tak pristop je omogočil, 
da je občina sprejela vse dokumente, tudi 
proračune, praktično brez zapletov. Program 
je realiziran, kljub temu, da prvi dve leti nismo 
mogli delati zaradi nepripravljenih projektov, 
v zadnjih dveh letih pa slabo zaradi samega 
stanja, tudi raznih zamenjav na ministrstvih, 
ki so bila ključna v razpisih, na katera smo 
se javljali.« Sprejet pa ni bil prostorski plan, o 
čemer je Jože Tanko dejal, da skoraj vse občine 
še čaka sprejetje le-tega, z izjemo Ljubljane. 
Pohvalil je izgradnjo toplovodnega omrežja, 
prvič pridobljena EU-sredstva, skozi skupne 
povezovalne projekte, kot so urgenca, dial-
izni center, rokodelski center, skupna občinska 
uprava, krepi se pozicija in sodelovanje z osta-
limi občinami. Ribniška občina je v tem času 
pridobila in nakupila nekaj premoženja, tudi 
športnih površin, kar omogoča nadgraditev 
programov.
Župan Jože Levstek je pojasnil, da je bilo ob 
njegovem prevzemu županskega mesta »za 2 

milijona neplačanih računov. Tako da so bili 
vsi, ki so poslovali z občino, zelo nezadovoljni, 
saj je bil plačilni rok takrat eno leto. Vse se je 
uredilo in je občina kot taka zdaj solventna.« 
Pohvalil je eno najnižjih stopenj nezaposlen-
osti - kljub rahlemu dvigu v zadnjem času  - še 
vedno je Ribnica po nezaposlenosti daleč pod 
povprečjem. Pohvalil pa 
je tudi mlade ljudi, ki so 
jih zaposlili na občini, 
polni so elana, vizij in 
idej, nove stvari so jim v 
izziv. Tako se je občina 
javila tudi na številne raz-
pise. Izpostavil pa je dva 
projekta, ki sta Ribnici 
ušla – prenova Gradu in 
2. faza Marofa (prizidek). 
Ponosen je na izgradnjo 
doma starejših občanov 
in bivalne enote, san-
acijo vrtca in pripravo 
projekta za novega, skrb za invalide in medi-
cinsko pomoč. Izpostavil je ribniške športnike, 
njihov trud in uspehe, pa pomen gasilstva, 
kateremu bo potrebno dati še več pomoči pri 
opremi za preventivo in za pomoč ob naravnih 
nesrečah. Zgradilo se bo 81 novih stanovanj, 
izboljšanje cestne infrastrukture jim bolj ali 
manj uspeva, promet želijo preusmeriti iz cen-

tra, zato severna servisna cesta, tam pa je 
narejena tudi avtobusna postaja. Do uporabe 
slednje manjka le še uporabno dovoljenje.  
Želijo urediti center in Gallusovo nabrežje, za 
katerega si javnost želi strokovnega pristopa 
in tudi urejena namembnost  dejavnosti z odlo-
kom. V tem poletju so odlično zaživeli Grajski 
večeri, ki jih bomo po županovih besedah imeli 
tudi v prihodnje. Aktivni so študenti in ostali, 
ki poživljajo aktualno dogajanje, za katerega 
po tako številnih prireditvah in aktivnostih ne 
more nihče reči, da se v Ribnici ‘nič ne dogaja’. 
Občina si želi priključiti zelenim občinam, zato 
tudi daljinsko ogrevanje na bio-maso. Z velikim 
veseljem je povedal tudi, da so podpisali kon-
zorcijsko pogodbo za širokopasovno omrežje. 
Občino pa čaka še en velik projekt, in sicer 
izgradnja čistilne naprave. Župan je razočaran 

glede maloobmejnih 
projektov. Vseeno pa 
so z občino Sodražica 
pristopili k obno-
vitvi vrtine vode v 
Ravnem Dolu, kjer je 
najkvalitetnejša voda. 
Nesprejetje občinskega 
prostorska načrta je še 
največji minus v tem 
mandatu, pravi župan. 
»S prejšnjim izdeloval-
cem, ki žal ni upošteval 
specifike naše občine, 
smo prekinili sode-

lovanje in podpisali pogodbo z izdelovalcem 
občinskih prostorskih načrtov Urbanija d.o.o.« 
Do volitev občino čakata še dve otvoritvi – 
otvoritev severne servisne ceste in 24. septem-
bra ob 12. uri rokodelskega centra.

Tekst in foto Zdenka Mihelč

Vodilna moža SDS v Ribnici
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JAVNO VPRAŠANJE v.d. 
DIREKTORJU  KOMUNALE 
RIBNICA
 
1. G. Zakrajšek, zakaj je Komunala Ribnica 
na podlagi prirejenega poračuna za ogrevalno 
sezono 2009/2010 odškodovala stanovalce 
Knafljevega trga za minimalno 40.000,00 
EUR?
2. Zakaj ste (podpisnik ste vi) v poračunu za 
ogrevalno  sezono 2009/2010 kot stroške 
prikazali nabavo kurilnega olja, ki je bilo nabav-
ljeno in že plačano v predhodni (2008/2009) 
ogrevalni sezoni? To se konkretno nanaša na 
mesece januar, februar, marec in april 2009. Na 
podlagi te protipravne manipulacije ste ustvarili 
fiktivni primanjkljaj, za katerega ste stanovalcem 
izstavili dodatne položnice za junij in julij 2010. 
3. Zakaj ste tako imenovane »skupne stroške« v 
ogrevalni sezoni 2009/2010 povečali za ca. 35 
% in zakaj v poračunu ne pojasnite, kateri stroški 
so to in po katerem »ključu« jih obračunavate 
(določate)? Vse kaže, da ste tudi te stroške 
uspešno »navili« v svojo korist, drugače se ne  
bi na vse možne načine izogibali, da jih doku-
mentirate. 
4. Zakaj ste se med ogrevalno sezono izogibali 
sodelovanja z legalno formiranim  Ogrevalnim 
odborom ter tako kršili 11. člen Pogodbe 
o ogrevanju? Splošno je znano, da obstaja 
določeno število stanovalcev, ki iz raznih vzrokov 
ne plačujejo ogrevanje. Za njih pravite, da ni 
možna izterjava. To ni res. Če so podnajemniki, 
je za njih dolžen vse obratovalne stroške plačati 
lastnik stanovanja, kateremu je ta dolg dejansko 
možno izterjati. Pravna podlaga za to je v členu 
24. točka 5. Stanovanjskega zakona.  Nikogar 
ne zanima, kdo so ti neplačniki, ampak vi ste 
dolžni dokumentirano dokazati, da dolg terjate 
od lastnikov stanovanj, če njihovi podnajemniki 
tega niso zmožni plačati.
G. Zakrajšek, Komunala je dolžna na zahtevo 
Ogrevalnega odbora kot predstavnika stanov-
alcev dati na vpogled vse dokumente v zvezi 
s stroški ogrevanja v sezoni. Vi tega niste 
nikoli v celoti naredili, čeprav je to od vas 
zahteval odbor. Nobenega spornega podat-
ka iz poračuna niste zmožni dokumentirano 
pojasniti. Zaradi  nezmožnosti racionalnega 
komuniciranja z vami kot tudi neverodostojne 
argumentacije, katere se poslužujete v zvezi z 
ogrevanjem in poračunom, je Ogrevalni odbor 
na Komunalo naslovil uradni dopis. Odgovora 
ni dobil, kar je očiten znak, da ignorirate stanov-
alce Knafljevega trga in njihove predstavnike. 
Zaradi realnega  informiranja stanovalcev  in 
bralcev, dopis, ki vam ga je posredoval Odbor 
za ogrevanje, navajam v celoti:

POROČILO
Komisija za pregled poračuna ogrevanja za sezono 
2009/2010 je na podlagi sklepa  Odbora za ogre-
vanje KT opravila pregled dokumentacije, za katero 
je Komunala dovolila vpogled. Pregledani so nasled-
nji dokumenti: računi za nabavo olja za obdobje 
oktober-december 2009 in januar-maj 2010, računi 
za elektriko maj-december 2009 in januar-maj 2010, 
računi za vodo april-december 2009 in januar-maj 
2010, računi zavarovanja in dimnikarskih storitev, 
evidenca porabe olja od 10. 10. 2009 do 24. 5. 
2010.
Komunala ni dovolila vpogleda v dokument-
acijo, na podlagi katere je obračunala »splošne 

stroške« v ogrevalni sezoni 2009/2010 in iz 
katere  bi bilo razvidno, kateri stroški so to. Tudi 
vpogleda  v stanje dolga neplačnikov ogrevanja 
Komunala ne dovoli. Ob pregledu Poračuna 
ogrevanja v stanovanjski soseski Knafljev trg,  z 
dne 10. 6. 2010 in zgoraj navedene dokument-
acije, je komisija ugotovila naslednje:
1. Komunala je v poračunu na strani stroškov 
neupravičeno prikazala  že obračunano in 
plačano nabavo olja za štiri mesece iz ogre-
valne sezone 2008/2009 (januar-april 2009). 
Posledica tega je fiktivni manko, za katerega je 
izstavila dodatne položnice za junij-julij 2010, 
delno tudi za maj 2010.
2. Če bi bil poračun prikazan za ogrevalno 
sezono (maj 2009-april 2010), kot se je delalo 
za vse sezone do sedaj, ne bi bilo primanjkljaja 
in dodatnega poračuna. Namreč, plačane akon-
tacije za sezono 2009/2010 so dovolj, da 
pokrijejo nabavo olja in ostale stroške ogrevanja 
v tem obdobju. 
3. Komisija ni mogla ugotoviti, ali in kolikšne 
so bile zaloge olja na koncu ogrevalne sezone 
2008/2009.
4. Evidenca dobave in porabe olja, ki se je vodi-
la v kurilnici, ne kaže realnega stanja. Ni vodena 
realna dnevna poraba olja, ampak povprečna 
(poraba med dvema dobavama je deljena s 
številom dni).
5. Kot že rečeno, ni bilo mogoče ugotoviti, kaj 
vse je všteto v splošne stroške  iz poračuna in 
na podlagi česa so določeni, ker Komunala ne 
dovoli vpoglede v te dokumente. 
6. Kot za vse ogrevalne sezone do sedaj tudi v tej 
ni mogoč vpogled v stanje dolga neplačnikov. 
Na podlagi vsega ugotovljenega komisija 
zahteva, da Komunala poda realen poračun za 
ogrevalno sezono 2009/2010 z vsemi prihodki 
in odhodki, ustvarjenimi v času maj-december 
2009 in januar–april 2010, ter na podlagi tega  
obremeni koristnike ogrevanja.

G. Zakrajšek, na Odboru za ogrevanje je nare-
jen izračun prihodkov in odhodkov za ogrevalno 
sezono 2009/2010, ki odraža realni prikaz 
stroškov in prihodkov od maja 2009 do 2010 (13 
mesecev). Izračun je narejen po metodologiji, ki 
jo je uporabljala  Komunala v vseh minulih kuril-
nih sezonah, razen zadnje,  to je 2009/2010. V 
izračunu so kot prihodki upoštevane akontacije 
ogrevanja  (13 akontacij), stroški ogrevanja pa 
so vzeti iz evidence  Komunale. 
IZRAČUN ODBORA ZA OGREVANJE 
KNAFLJEV TRG RIBNICA

PRIHODKI OGREVANJA
Ogrevalna površina 15.625,45 m2

Ogrevalna sezona 2009/2010 - plačane akon-
tacije
- maj 2009  1m2=0,8421 EUR    
13.158,23 EUR
- junij-december 2009 1m2=0,9721 EUR  
106.326,50 EUR
- januar-februar 2010   1m2=0,9721 EUR  
30.379,00 EUR
- marec-maj 2010       1m2=1,0990 EUR  
51.517,11 EUR
Ogrevalna sezona 2009/2010 skupaj  
201.380,84 EUR 
Prihodki uprave 695,22 EUR
Skupaj prihodki 202.076,06 EUR

STROŠKI OGREVANJA
Sezona 2009/2010 (maj-dec. 2009, jan-maj 2010) 

Po podatkih Komunale – poračun
- olje,elektrika in drugo    
 166.520,66 EUR
- splošni stroški (»po ključu« - %)  
 32.018,33 EUR
Skupaj stroški   198.538,99 EUR

PRIHODKI V SEZONI 2009/2010  
 202.076,06 EUR
STROŠKI V SEZONI 2009/2010  
 198.538,99 EUR
RAZLIKA 3.537,07 EUR

Prihodki ogrevanja za del sezone 2008/2009 
-januar-april 2009    1m2 = 0,8421 EUR          
                  52.632,77 EUR
 
Iz primerjave  vašega prirejenega poračuna 
in izračuna Odbora, je jasno razvidno dejstvo, 
da ste protipravno oškodovali stanovalce za 
več kot 40.000,00 EUR, upoštevajoč poslane 
položnice  za  meseca junij in julij 2010, ki jih 
v našem izračunu nismo niti upoštevali, ker za 
njih enostavno ni stroškov. Prosimo vas, da 
morebitne pripombe na verodostojnost našega 
izračuna podprete z dokumenti.     
G. Zakrajšek, velikokrat trdite, da je pri obračunu 
ogrevanja  »vse čisto«, kar naj bi potrdila tudi 
kontrola Tržne inšpekcije. To je navadno zavaja-
nje. Iz zapisnika Tržne inšpekcije je razvidno, da 
to ni bila kontrola, ampak navaden »intervju«. Z 
vami je bil opravljen pogovor, vpogleda v sporne 
dokumente pa sploh ni bilo. Zaradi nestrinjanja 
s tako opravljeno kontrolo se je Ogrevalni odbor 
pritožil. Lahko vam zatrdim, da delo inšpekcijskih 
organov  glede ogrevanja in obračuna le-tega, v 
Komunali še ni končano. Zaradi vsega zgoraj 
navedenega, vas prosim,  g. Zakrajšek, da na 
konkretno postavljena vprašanja tudi konkretno 
odgovorite, ne pa po sistemu »zameglitve« prob-
lemov, kakor imate navado. Na splošno: pri 
vas me preseneča lahkotnost manipuliranja z 
računovodskimi dokumenti in podatki, da bi 
opravičili »svoj prav«, čeprav tega prav dosti-
krat sploh nimate. Nikoli niste zmogli dovolj 
poslovne morale, da bi v odprtem sodelovanju  
z Odborom za ogrevanje probleme iz tega 
naslova reševali na način, kakor je to pred-
videno v Pogodbi o ogrevanju. Ne bi želel ver-
jeti, da je vaš neposlovni odnos do stanovalcev 
Knafljevega trga posledica brezpogojne pod-
pore, ki jo imate s strani vašega večinskega usta-
novitelja – Občine Ribnica. Podpore v »dobrem 
in slabem«. Stanovalci Knafljevega trga so se 
zadnjih nekaj let  pri reševanju komunalne prob-
lematike zatekali po pomoč k županu in Občini 
kot instituciji. Pomoči smo bili deležni zelo malo 
ali pa sploh ne, kot da bi bili mi, stanovalci blo-
kovskih naseljih, občani neke druge občine. Tudi 
sedaj, ob pojavi problema prirejanja poračuna 
za ogrevalno sezono 2009/2010, smo o stanju 
obvestili župana Občine Ribnica, da s svojim 
vplivom pomaga zajeziti nepotešene apetite 
Komunale do protipravno obračunanega in pri-
dobljenega denarja iz naslova ogrevanja. Ne 
glede na to, na kakšen način se bo Občina 
odzvala, od vas, g. Zakrajšek, Ogrevalni odbor 
pričakuje, da poračun za ogrevalno sezono 
2009/2010 ažurirate v duhu pravil materialno-
finančnega poslovanja in ga kot takega na novo 
predložite stanovalcem Knafljevega trga. 
 
Eugen Jakšić, odbor za ogrevanje KT
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BRALCI PIŠEJO    BRALCI PIŠEJO    BRALCI PIŠEJO    BRALCI PIŠEJO    BRALCI PIŠEJO    

EKO OSVEŠČENI, KUPI 
SMETI PA SE KOPIČIJO

Na Prijateljevem trgu smo stanovalci ekološko osveščeni. 
Trudimo se pri ločevanju odpadkov in svoje otroke tudi vzgajamo 
v tem duhu. Ampak kaj, ko naša Komunala tako slabo skrbi 
za odvoz odpadkov. Čeprav se radi opravičujejo, da ekološke 
otoke prazni podjetje iz Ljubljane, uporabniki račune za odvoz 
smeti plačujemo Komunali Ribnica. Sedaj je poletje in pritiska 
vročina in lahko si mislite, kakšen je pogled na goro smeti, iz 
katere tudi zaudarja. Takšno je stanje v strjenem blokovskem 
naselju, odpadkov vedno več in temu primeren bi moral biti 
tudi organiziran odvoz. Upam, da se bo po ogledu slik komu od 
Komunale posvetilo in bodo začeli z resnim delom, pa ne samo 
takrat, ko jih kdo opozori na problem, ampak celo leto.

Tekst in foto Nina

Županska tekma se začenja

Po govoricah se je sedaj pričela 
tudi prava županska tekma, 
in sicer s predstavitvijo prve 
kandidatke za županjo občine 
Ribnica. Na novinarski konferen-
ci tik pred zaključkom redakcije 
se je predstavila mag. Andreja 
Škrabec iz stranke Zares. 

Na zgledno pripravljeni predstavitvi je bil 
gost vidnejši predstavnik stranke Zares 
Pavel Gantar, sicer predsednik Državnega 
zbora, ter predstavniki lokalnega političnega 
življenja, ki so podprli kandidaturo Andreje 
Škrabec.
Ta se na letošnje lokalne volitve podaja  z 
podporo matične stranke Zares ter široko 
podporo levosredinske politične opcije. 
Za kandidaturo Andreje Škrabec stojijo še 
občinski odbor LDS, ki ga je zastopal Dušan 
Erčulj, ribniški DeSUS, ki ga je zastopala 
Duša Weinberger in pa SD, katerega je 
zastopala Irma Grbec. 

Vsi predstavniki strank so obljubili podporo 
pri volitvah in županovanju, večina strank 
pa bo nastopila s svojo kandidatno listo 
občinskih svetnikov.
V predstavitvi je kandidatka navedla nekatere 
projekte, ki so po njenem mnenju nujno za 
lažje in boljše življenje Ribničanov. Zanimivo 
je dejstvo, da se prva točka programa glasi 
Pridobivanje evropskih sredstev, navezuje 
pa se na skupino strokovnjakov, ki naj bi pri-
pravili strateški načrt razvoja občine in tudi 
skrbeli za kakovostno in korektno pripravo 
projektov na evropske razpise. Druga, pri 
kateri se je ustavila, je socialno podjetništvo, 
ki ne bi imelo za cilj ustvarjati velike dobičke, 
pač pa samo zagotavljati delovna mesta, 
ki bi ravno pokrivala stroške dela. Meni, da 
bi občina lahko sodelovala kot partner pri 
socialnih podjetjih, usmerjenih v programe 
za popoldansko varstvo otrok in pa oskrbo 
starejših občanov.
Prva poteza, ki bi jo kot izvoljena županja 
naredila, pa ne zahteva veliko stroškov, je, 
da bi povečala transparentnost delovanja 
občine in pa dostopnost preko svetovnega 
spleta, saj meni, da je sedanja stran za 
prebivalce in uporabnike storitev občine 
popolnoma neuporabna. 
Povedala je, da glede samega centra Ribnice 
podpira ureditev deloma zaprtega območja 
za promet, vendar je to povezano tudi z ure-
ditvijo obvoznice in parkirnih mest. Ta težava 
bi se najbolje rešila z odkupom centra Ideal, 
pod katerim bi nastala podzemna garaža, 
nad njo pa sodobna in tudi invalidom pri-
jazna knjižnica, kino dvorana in prostori za 
druženje mladih. 
Na področju ureditve javnih zavodov se 
zavzema za ločitev Muzeja in Galerije od 
Rokodelskega centra, saj je dejavnost 

varovanje  kulturne dediščine v sklopu obrti 
ogrožena, ker ne gre za profitno dejavnost. 
Ugriznila je tudi v kislo jabolko, predvsem 
romske problematike, in pa urejanja odpad-
nih voda, … vendar zgolj z energijo nekaj 
spremeniti, žal pa še brez konkretnih rešitev 
…
Očitno se bo letošnja županska tekma 
bojevala šele zadnji mesec. Aduti so različni, 
dosedanje delo sedanjega župana Jožeta 
Levstka, nove ideje Andreje Škrabec, 
izkušnje, politična podpora drugih strank ali 
pa zgolj kanček sreče. 
Občani pa lahko samo upamo, da bo izbrani 
župan kar najbolje zastopal interese vseh 
občanov in nam omogočal kvalitetno bivan-
je.

Tekst in foto Primož Tanko

Podporo ji je prišel izrazit tudi Pavel 
Gantar

Andreja Škrabec, kandidatka za ribniško 
županjo



m hrbtno, Jan Zajc in Lucija Kous pa bron 
v kategoriji mladincev na 100 m in 200 m 
hrbtno. Izvrstne plavalne nastope v kadetskih 
kategoriji so pokazale Veronika Oražem, 
Zala Žagar in Nika Henigman. Z velikimi in 
uspešnimi koraki pa se po krajši odsotnosti 
vrača v plavalne vode Tilen Kočevar . 
Zadnji in nič manj uspešno so nastopili naši 
dečki in deklice v Radovljici konec meseca 
julija. Maja Guduraš, Patricija Delač, Nik 
Obranovič, Chad Andoljšek, Tim Zobec in 
Matej Padar  so s skupnimi močmi prišli 
do najboljše ekipne uvrstitve v zgodovini 
ribniškega kluba in zasedli odlično sedmo 

mesto. Državna prvakinja je postala Maja 
Guduraš na 100 m prsno,  druga je bila 
na 50 m prsno in tretja na 200 m prsno. 
Chad Andoljšek je usvojil drugo mesto na 
200 m prosto in 50 m hrbtno ter pet zlatih  
in eno srebrno priznanje v mlajšem letniku. 
Na stopničke je stopil tudi Tim Zobec, ki je 
osvojil bronasto priznanje na 100 m hrbtno. 
V B - finalu pa sta uspešno nastopila tudi Nik 
Obranovič in Matej Padar.

Za Plavalni klub Inles Ribnica Miha KOREN
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S ŠTIRIMI NASLOVI DRŽAVNEGA 
PRVAKA
Jošt Pavlin priplaval tri zlate, državna prvakinja tudi Maja Guduraš

Za ribniškimi plavalci je nadvse uspešna tekmovalna sezo-
na in težko bi si želeli boljši zaključek.  Vloženi trud in 
kvalitetno delo skozi celotno sezono sta na koncu obrodi-
la sadove z osebnimi rekordi in osvojenimi medaljami.

V Kranju, kjer je potekalo letno državno prven-
stvo za ml. dečke in deklice, je Jošt PAVLIN 
ponovil uspeh z zimskega državnega prven-
stva in si v disciplinah 50 m, 100 m in  200 m 
prsno ponovno priplaval tri zlate medalje in 
s tem tri naslove državnega prvaka v omen-
jenih disciplinah. V Kranju velja pohvaliti prav 
vse plavalce, ki so zastopali ribniški plavalni 
klub, saj so si na prvenstvu prav vsi priplavali 
nove osebne rekorde in pripomogli k skupni 
uvrstitvi. Prav tako sta obe štafeti v prosti in 
mešani tehniki odlično opravili svoje delo. 
Na koncu so si plavalci priplavali preko 
13.000 skupnih točk in izboljšali dosedanjo 
najboljšo skupno uvrstitev 
ter med 23 slovenskimi 
klubi osvojili odlično 8. 
mesto. Na prvenstvu so 
plavali Jošt Pavlin, Ožbe 
Poje, Blaž Ficko, Robi 
Lovšin, Gašper in Matic 
Marolt, Tim Vesel, Jan 
Arko, Gašper Hlebec, 
Marko Muhič, Blaž 
Schonlieb, Tinkara Padar, 
Žana Knapič, Maja Ferko 
in Neja Košir. 
Teden dni kasneje je na  
Ravnah na Koroškem 
potekalo odprto prven-
stvo Slovenije za kadete, 
mladince in člane. 
Nastopilo je preko 400 
plavalcev iz Slovenije, 
pridružile pa so se še 
plavalne reprezentance 
Švice, Danske, Poljske in 
Rusije ter po en plavalec 
iz Španije in Kazahstana. 
Nastopila je tudi celotna 
slovenska reprezentanca, 
za katero je bila to še zadnja preizkušnja 
pred Evropskim prvenstvom v Budimpešti. 
Ribniški plavalci so nastopili v postavi 
Veronika Oražem, Lucija Kous, Zala Žagar, 
Nika Henigman, Anže Pavlin, Jan Mate, 
Tilen Kočevar in Jan Zajc. Priplavali pa so 
si same izvrstne uvrstitve in kljub neverjetno 
močni konkurenci kar 17 finalnih nastopov 
tako v A – finalih kakor tudi v kadetskih in 
mladinskih. Na koncu se je številka ustavila 
pri 9 medaljah. Jan Mate je osvojil bron v 
kategoriji kadetov na 800 m prosto, Anže 
Pavlin srebro v ketegoriji mladincev na 100 

Jošt Pavlin – 3x zlat na državnem prvenstvu v Kranju 2010

Datum: SOBOTA, 11. 9.
Kam: na BAVŠKI GRINTAVEC (2347 m).
Izhodišče in načrt: Koča pri izviru Soče 
(886 m) – planina Zapotor (1385 m) – 
Bavški Grintavec – vas Soča (483 m).
Zahtevnost: ZELO ZAHTEVNA pot in 
kondicijsko zelo zahtevna tura. 
Trajanje hoje: 12 ur.
Prijave in akontacija: Torek pred poho-
dom, to je 7. septembra, ob 19. uri v pisarni 
PD Ribnica.
Potrebna oprema: Potrebna je primer-
na planinska oprema, naglavna baterijska 
svetilka, zložljive pohodne palice, čelada, 
pas, samovarovalni komplet, veljavna pla-
ninska izkaznica (plačana članarina PZS), 
osebni dokument in varen korak.

Datum: SOBOTA, 25. 9.
Kam: na PECO (2125 m).
Načrt poti: za obe, A- in B-skupino: 
Podpeca (900 m) – Dom na Peci (1665 m) 
– Peca – Podpeca.
A-skupina se bo od Dom na Peci na vrh 
povzpela po ZELO ZAHTEVNI poti; 
B-skupina pa po LAHKI poti. Sestop: sku-
paj po lahki poti.
Trajanje hoje: A-skupina: 8 ur; B-skupina: 
7 ur.
Prijave z akontacijo: Torek pred poho-
dom, to je 21. septembra, ob 19. uri v 
pisarni PD Ribnica.
Potrebna oprema: Potrebna je primerna 
osebna in tehnična planinska oprema, velja-
vna planinska izkaznica (plačana članarina 
PZS), osebni dokument in varen korak.
Vodja pohoda: Stane Babič, vodnik PZS 
(informacije: 041/ 415 308).

Zdenka Mihelič

SEPTEMBER 2010

Plavalec 

Toni Valčić je 

konec julija postal 

državni prvak na 

50 m prosto. 

Čestitke! 
O uspehu bomo 

poročali v 

prihodnji številki.
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V Ribnici gostovali 
mladi nogometaši iz 
Arcevie

Občina Ribnica je pobratena z občino 
Arcevia iz Italije že več kot 35 let. 
Kvalitetni stiki in dolgoletno prijateljst-
vo predstavnikov obeh občin so pripo-
mogli, da je prišlo do sodelovanja tudi 
na športnem področju. 

Na prijateljsko srečanje in športno druženje 
je iz Arcevie prišla mlada ekipa malega 
nogometa, futsala. Ali kot v Italiji pravijo 
‘calcio a 5’. Igralci futsal ekipe Avis Arcevia 

Caber so pod vodstvom bivšega župana 
Silvia Purgatorija iz dobrih 630 kilome-
trov oddaljene Arcevie prišli v Ribnico v 
petek, 6. avgusta popoldne. Pričakali so 
jih ribniški župan Jože Levstek, podžupan 
Vinko Levstek in tajnik ŠD Extrem Jože 
Zidar. Najmlajši v italijanski ekipi je štel 17, 
najstarejši, bil je vratar, pa 25 let, skupaj pa 
jih je v Ribnico prišlo 10. Nastanjeni so bili 
na turistični kmetiji Oblak na Riglju, ki je gos-

tila tudi letošnje finaliste v 
futsalu U21. 
Trener mlade ekipe iz 
Arcevie Maurizio Buratti je 
igralce, ki bodo v  nasled-
nji sezoni nastopali na 
italijanskem državnem tek-
movanju Serie C1, dobro 
motiviral in pripravil na 
prijateljski tekmi, tako da 
sta se v dvorani športnega 

centra v Ribnici raz-
vila prava eksploziv-
na igra in navijaško 
vzdušje. Pomerili so 
se z dvema ekipama 
ŠD Extrem, našo 
vodilno ekipo v fut-
salu. Prva ekipa ŠC 
Extrem so bili mladin-
ci, Extrem U-21, ki so 
že dve leti zapovrstjo 
tretji najboljši v državi. 
Drugo ekipo pa so 
zapolnili trenerji, 
imajo jih 6, in funk-
cionarji kluba. Vse 
tekme je sodil Dušan 
Andoljšek, v vlogi del-

egata pa se je prvič poizkusil  Jože Zidar, 
predstavnik ŠD Extrem. V treh tekmah so 
se najboljše odrezali trenerji in funkcionarji 
ŠD Extrem in tako domačim kot gostujočim 
mladim dali pravega vetra. Drugo mesto 
pred gosti ekipe Avis Arcevia Caber pa si je 
priboril Extrem U-21. 
Italijanska odprava je v Sloveniji ostala do 
ponedeljka, 9. avgusta. Vsak trenutek obis-
ka pa je bil polno zapolnjen. V petek jih je na 

grajskem večeru zazibala Šambala, v soboto 
so jih popeljali na ogled Ribnice z okolico, 
popoldne so sledile tekme in zvečer težko 
pričakovana študentska Alternativa. Nedelja 
je bila sproščena, namenjena potepu po 
Slemenih in ogledu centra glavnega mesta 
Ljubljane. 
Po pripovedovanjih spremljevalcev so bili 
mladi Italijani nad obiskom, sprejetostjo v 
Ribnici in z vsemi ogledi, potepi in druženji 
tako zadovoljni, da kar niso želeli domov. 
A tudi slovo je potrebno. Da se lahko 
naslednjič ponovno veseli snidejo. V želji 
po nadaljnjem športnem  sodelovanju je 
Silvio Purgatori povabil ekipi ŠD Extrem in 
predstavnike na ponovno srečanje nasled-
nje leto v Arcevii. Prav tako se v prihodnosti 
obeta sodelovanje na kulturnem področju. 
Kot je dejal ribniški župan, se že dogovarjajo 
s simfoničnim orkestrom GŠ Ribnica. Bivši 
župan Arcevie, ki je bil zelo vesel ponovnega 
obiska v Ribnici, na katero ga vežejo lepi 
spomini, pa si želi sodelovanja še na drugih 
področjih, zaradi krize v Italiji tudi na gospo-
darskem.

Zdenka Mihelič
Foto Z. Mihelič in Jože Zidar

Mladim iz Arcevie je bila ribniška dvorana zelo všeč, z 
veseljem pa so si ogledali tudi trening rokometne članske 
ekipe.

Redkokdaj imamo priložnost župane videti v posrečenih situaci-
jah, a tokrat smo ju lahko opazovali pri žogobrcarskih spret-
nostih. velikost žoge je pripomogla k uspešnemu prvemu udarcu.

6. ROKOMETNI VETERANSKI TURNIR
Turnir bo potekal v soboto, 4. septembra, s pričetkom ob 9. uri, 

ŠPORTNI CENTER RIBNICA
Program:

• Čez dan bodo potekale tekme po urniku, ki bo izžreban zjutraj. Igralo 
bo 6 moških in 6 ženske ekipe. 

• Ob 19. uri bo finalna tekma, po njej pa razglasitev rezultatov in podelitev 
nagrad ter pričetek večerne zabave s skupino DUBLE TRUBLE.

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.
Vabljeni vsi ljubitelji rokometa, dobre družbe in plesa!

ODGOVOR

V Športnem društvu Lončar iz Dolenje vasi smo ogorčeni nad pisan-
jem v članku o Teku po Lončariji v julijski številki Rešeta (str. 39), 
posebno ob zadnjem stavku prispevka.
Citiram: 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.
Naj spomnim avtorja, da  ŠD Lončar deluje na prostovoljnem delu 
pridnih krajanov v KS Dolenja vas in to že 20 let. Nikoli nismo kot ŠD 
Lončar na nobenem sestanku govorili o podpori katerikoli politične 
opcije, ker menimo, da je to čisto legalna odločitev posameznika.
Vsako leto se prijavljamo na Javni razpis o dodelivi sredstev za šport 
in prireditve in iz tega naslova smo deležni toliko, kolikor nam odobri 
občinska komisija. Na javnem razpisu lahko sodeluje vsako društvo 
ali klub, ki ima sedež v občini Ribnica.
Našo največjo prireditev v KS Dolenja vas, Tek Po Lončariji,  ter 
ostale prireditve, ki so v tekočem letu, so podprli vsi dosedanji in 
sedanji župan, Jože Tanko, Alojz Marn in Jože Levstek. Vsem še 
enkrat hvala.

Samo Pogorelc, predsednik ŠD Lončar
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Osmi kolesarski vzpon na Grmado pritegnil 47 kolesarjev

LUKA KOŠIR POBIRA ZMAGE

Turistično društvo Grmada je 31. julija 
organiziralo že osmi tradicionalni vzpon na 
Grmado. Letos se ga je udeležilo 47 ljubi-
teljev kolesarjenja. Za razliko od prejšnjih 
let je bil zaradi varnostnih pravil letos start 
v Hrovači, pot je kolesarje potem vodila do 
Otavic, Prigorice, Lipovca, nazaj do Ribnice 
in po Mali gori mimo Seljana preko Špičnika 
na Grmado. 
Vseh dosedanjih osem vzponov se je 
udeležil Boštjan Benčina iz 
Lepovč, najstarejši tekmovalec 
je tokrat bil Rudolf Schemhuber 
z Dunaja, ki je z 69. leti uspešno 
prekolesaril 32 kilometrov 
dolgo pot, z višinsko razliko 
372 m. Najmlajša tekmovalka 
je bila štirinajstletna Jasna 
Janeš iz Globeli pri Sodražici. 
Kolesarjenja se je udeležilo šest 
žensk; med njimi je prva prispela 
na cilj Nika Arko iz Dolenje vasi in 
tako ponovila lanski uspeh. Nika 
se je vzpona udeležila četrtič. 
Absolutni zmagovalec vzpona 
na Grmado je bil že drugič Luka 
Košir iz Sodražice, ki se je vzpo-
na udeležil tretjič. Tokrat so mu 

na Špičniku, kjer so merili čas v dolžini 6400 
m, izmerili čas 21 minut in 30 sekund. 
Pri ženskah je torej v vožnji na čas na Špičnik 
zmagala Nika Arko pred Janjo Ilc z Griča in 
Metko Šilc iz Dolenjih Lazov, pri mladincih v 
kategoriji do 18 let Jan Arko iz Dolenje vasi 
pred Janom Levstkom, prav tako iz Dolenje 
vasi, in Jasno Janeš iz Globeli. Med člani 
v starosti od 18 do 40 let je zmagal Luka 
Košir pred Matjažem Pucljem iz Sodražice 

in Petrom Pucljem iz Goriče vasi. Najhitrejši 
veteran v starosti nad 40 let je bil Franc 
Šilc iz Dolenjih Lazov, drugi Viktor Drobnič 
iz Sodražice, tretji pa Ludvik Peterlin iz 
Slatnika. 
Kolesarjenja se je udeležilo tudi precej 
znanih obrazov, med drugimi poslanec v DZ 
Jože Tanko, številni znani ribniški podjetniki 
in redni obiskovalci prelepe razgledne točke 
na Grmadi.
Z odzivom in predvsem organizacijo je bila 
zadovoljna tudi predsednica Turističnega 
društva Grmada Mara Okorn, ki ni skrivala 
zadovoljstva ob tem, da kolesarji pridejo iz 
cele Slovenije in celo tujine. Letos je bilo 
naklonjeno tudi vreme.

TD Grmada se ob tem zahvaljuje 
tudi pokroviteljem vzpona, občini 
Ribnica, Zavarovalnici Triglav, 
Costelli, PGD Velike Poljane, KS 
Velike Poljane, OO SDS Ribnica, 
ABO grafiki, Motomanu Robotec, 
trgovini Trim sport, idejnemu 
očetu vzpona Janezu Lovšinu in 
vsakoletnemu tehničnemu vodji 
Tomažu Kovačiču.
Že sedaj velja: vsi na kolo za 
zdravo telo in da prihodnje leto 
na Grmado vsaj toliko kot letos 
vas kolesarilo bo.

Marko Modrej, foto Janez Zajec

Kolesarjenje na Grmado ni ravno mačji kašelj!

SPREMEMBE V ROKOMETNEM DRUŠTVU IN ČLANSKI EKIPI 

MLADINCE BO TRENIRAL JANEZ ILC

V začetku julija so na Skupščini Rokometnega 
društva Ribnica Riko Hiše postavili novo 
upravo RD, prav tako pa se je članska 
ekipa za sezono 2010/ 2011 okrepila z 
novimi igralci. Ekipa pod vodstvom Romana 
Zarabca vse od 3. avgusta, ko so pričeli s 
treningi, usmerja vso svojo energijo v med-
sebojno uigranost in v cilje nove sezone.
Rokometno društvo je prvič dobilo svojo 
upravo, za kar si je predsednik prizadeval 
več let. Na skupščini pa so sprejeli tudi 
nov statut društva in postavili strokovno 
komisijo, katere naloga bo spremljanje raz-
voja mladih igralcev in mladih trenerjev ter 
usmerjanje igralcev do statusa vrhunskih 
igralcev. Strokovno komisijo sestavljajo: 
trener mlajše selekcije Janez Ilc (predsednik 
strokovne komisije),  trener članske ekipe 
Roman Zarabec in zunanji član Natan Hojč. 
Člani uprave, ki jo vodi predsednik Marko 
Obrstar, so Peter Djekić, Željko Ćirović, 
Andrej Mihelič, Dušan Erčulj, Stane Marn, 
Stanislav Škrabec st. in Janez Šilc. »Imamo 
odprta vrata še za kakšnega člana uprave, 
saj ima ta po statutu lahko do 10 članov. 
Želimo si tudi kakšno osebo iz političnih 
krogov ali iz občinskih struktur, saj si želimo 
z občino v bodoče še več povezanosti in 

sodelovanja.«
Zadnjo sezono je članska ekipa v 1. ligi 
končala na 9. mestu. »Želja je sicer bila 
uvrstitev med prvih šest, a se nam je zalo-
milo. Veliko je bilo poškodb in zaradi gos-

podarske krize smo imeli tudi malo krajšo 
klop kot sezono prej. Na polovici sezone 
smo reševali ekipo z zamenjavo trenerja 
in pomočnika trenerja ter odhodom dveh 
igralcev. Na polovici leta sta prišla trenerski 
dvojec Roman Zarabec, trener in Stojan 
Gelze, pomočnik trenerja ter igralca Dejan 

Čančar in Kristjan Ljubanović.« Po koncu 
sezone so ekipo na lastno željo zapustili 
Blaž Kleč (odhaja v RK Branik Maribor), 
Dejan Čančar (v MRK Krka), Vladimir 
Ostarčević (v Francijo) in  Krunoslav Pipinič 
(klub še ni znan), Aleš Ilc in Damjan Škaper 
(v RK Grča Kočevje). Ribniški sredici pa so 
se pridružili novi igralci, priznani in zagnani, 
kibodo v sezoni 2010/ 11 poskušali doseči 
cilj, uvrstitev med prvih šest v MIK 1. ligi. »V 

novi sezoni bomo poskušali obdržati 
lanski proračun, to je ca. 300.000 
EUR. Temu primerno je sestavljena 
tudi ekipa. Moja ocena je, da smo 
za odtenek močnejši kot lani. Če 
ne bo kakšnih poškodb, bo sezona 
uspešnejša. Domačo ekipo so okre-
pili Borut Ošlak (organizator igre, 
Slovenjgradčan, ki je zadnja tri leta 
igral v španski prvi ligi, klub Baloman 
Cangas), Marko Kogelnik (organiza-
tor igre, Ljubljančan, zadnje dve leti 
in pol igral v Pallamano Secchia, 
Italija), Škofjeločan Aleš Smiljanič, 
steber obrambe, in Celjan, levičar 
Aleš Muhovec (oba prihajata iz RD 

Termo, Škofja Loka), Ribničana Mark Klarič 
in Matic Andoljšek pa se vračata iz Kočevja.
RD Riko Hiše bo svoje moči, znanje in spret-
nost preizkušalo in dokazovalo med dvana-
jsterico klubov v MIK 1. državni rokometni 
ligi. 

Tekst in foto Zdenka Mihelič

Trening mladinske ekipe



Pedibus Compensanda est Memoria ali

Recept, kako se pride na Mont 
Blanc (necenzurirano)

V bistvu so sestavine precej enostavne. Imeti je potrebno:
-vsaj enega kolega, ki si želi iti gor,
-vsaj enega bratca, ki ima vso alpinistično opremo
-ter vsaj en mobilnik, da te lahko ljudje en večer prej pokličejo, da 
imaš potem celo noč čas iskati, zbirati in prekladati opremo.

Dobra stran tega je, da doma le redki izbranci 
vedo, kam si odkolovratil, tako, da ostali, 
blagoslovljeni s plaščem nevednosti,  lahko 
ponoči mirno spijo.
Po kakšnih 9ih urah tuhtanja, kako bi človek 
na sedežu kombija ukradel kakšno minutko 
spanja, se noga dotakne pristnega franco-
skega asfalta, pljuča pa napolni avtohtoni 
zrak iz Chamonixa.  No, edino oči se nimajo 
kje spočiti ... Še dobro, da obstajajo vsaj kon-
dukterke, katerih lepota stane natanko 35 eur, 
za to vsoto pa te s zobato železnico pripeljejo 
skoraj na +2k. A glej ga zlomka, ko večni 
šaljivec hudournik odnese del železniške 
proge, s tem pridobiš nazaj nekaj voznine 
ter nagradno uro veličastnega trekinga po 
železniških tirih do končne postaje. V glavi 
pa misel trdovratno išče krivca za utrujenost 
na tem mestu, kjer bi človek po vseh pravilih 
moral šele lagodno stopiti iz vagončka ... 
Seveda čudoviti treking le še pridobiva na 
kakovosti, dokler čez kakšnih pet ur, ko ima 
človek francoskega šodra že čez vse meje 
in se sprašuje, kaj je bilo tega treba, Sunto 
pokaže +3k8, nahrbtnik pa odleti v kot koče. 
Oskrbnik te olajša za slabega petdesetaka  
v zameno za polpenzion. Ja, če Francozi kaj 
znajo, je to zagotovo kuhinja. Jean-Pierre, vsa 
čast! Ob 18ih sledi spanje, razen za fotografe, 
ki do 21ih čakajo, da zaide sonce. Ob dveh 
zjutraj pa skok v polno bojno opremo, vmes 
še hiter francoski zajtrk, in v akcijo.  Vreme 

kakopak idealno, megla, oblačnost, vidljivost 
nekaj metrov, veter v sunkih, mraz do kosti 
... Še dobro, da je noč, in da človek ne vidi, 
kod hodi ... Potem pa kot strela z jasnega, 
fantje hočejo nazaj zaradi višinskih težav 
ter slabega vremena. Kaj ne zna nihče 

več nič potrpeti? Če bi se partizani v tistih 
časih borili s tako vnemo, bi se mi danes v 
Ribnici pozdravljali z Guten Tag! Potem pa v 
trenutku, ko  še kitajska naveza majavo odd-
robenclja mimo, se v telesu sproži proces, ki 
ga sociologi strokovno imenujejo »vrisk krvi 
v telesu«. Če zmorejo Kitajci, potem zmore 
Ribn’čan vsaj na potenco. No, ko ostaneš 
sam, seveda nisi več tako prepričljiv. Šteješ 
korake, dihaš in tako naprej, ne nujno v tem 
vrstnem redu. V glavi ena in edina misel: 
premikaj noge, premikaj noge ... Nato pa se 
tik pred skorajšnjo smrtjo dvigneš iz oblakov 
in zagledaš vrh v sončnem vzhodu. A to da je 
vrh? Eh, šala mala. Če imaš srečo, uporabiš 
Portugalca, ki ravno takrat prisopiha gor, da 
te fotografira. Seveda baterije zmrznejo v 
ključnem trenutku. Ko jih poizkušaš zamenjati 
z novimi, ki so se tačas grele v žepu, ti zaradi 
mraza prsti smešno otrpnejo. Potem se pojavi 
še mavrica, ki jo povzroči veter, ko dviga pršič 
z grebena. Solze kar same privrejo na oči in 
ti polzijo po licih. Hitro začneš razlagati, da so 
to solze zaradi ostrega vetra. Dedci vendar ne 
jokajo, pogled pa nehote zre v horizont, iščoč 
še golobico z oljčno vejico, ki bi zaokrožila 
celoten prizor ... No, če se že dogaja, naj se 
vendar v stilu. Počasi se zaveš, da je dovolj 
romantike. Še pozdrav na vse štiri strani neba 
in: hvala ,Marjetka, ker si me pustila. Nato pa 
urno v dolino, kjer te čakajo čestitke, slovo od 
oskrbnika in hajdi domov.
In cilji za naprej? No, na luč je sramežljivo 
pokukal načrt o Strehi sveta ...
Sicer pa se naslednje leto ob tem času 
na istem kraju zopet dobimo s francoskimi 

p r i j a t e l j i . 
Lahko se mi 
pridružite.
  
Tekst in 
foto Dejan 
Žagar,  PK 
Ribnica        
                    
                    
                   

Na strehi sveta

Mojstri svetlobe

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.



: 07/393 21 82 :07/ 393 21 84
: vss.nm@guest.arnes.si
(www.ecnm.si)

Vabi kandidate za vpis v
višješolske strokovne študijske programe:

1. Strojništvo (inženir/ka strojništva),
2. Elektronika (inženir/ka elektronike),
3. Informatika (inženir/ka informatike),
4. Varstvo okolja in komunala (inženir/ka varstva okolja

in komunale),
5. Logistino inženirstvo (inženir/ka logistike),
6. Lesarstvo (inženir/ka lesarstva).

Študij izvajajo kot redni, izredni in študij na daljavo.

Prijave:
o za redni študij po predhodni prijavi na Višješolski

prijavni službi www.vss-ce.com/vps;
o za izredni študij pa se prijavijo v referatu višje strokovne

šole.

Prijave za vpis na še prosta mesta sprejemajo od 1.
septembra do 1. oktobra 2010.

Izobraževanje na višješolskih strokovnih študijskih
programih in možnosti nadaljevanja študija
 
Na Šolskem centru Novo mesto, Višji strokovni šoli, trenutno 
izvajajo šest višješolskih strokovnih programov. Šolo poleg 
vrhunskih predavateljev odlikuje tudi nenehno vlaganje v razvoj 
tako na področju tehnike, kot samih prostorov in opreme. Zaradi 
tesnega sodelovanja s kakovostnimi kadri iz podjetij svojo 
ponudbo  programov skoraj vsako leto razširjajo. 
Izkušnje kažejo, da se njihovi študentje hitro in lahko zaposlijo, 
saj med študijem pridobijo aplikativna in tehnična znanja, po 
katerih je zelo veliko povpraševanje v Dolenjski regiji in širše. 
Običajno si  študentje zagotovijo zaposlitev že med samim 
praktičnim izobraževanjem. 
Ponujajo tri načine študija. Redni in izredni, ki ga izvajajo na 
sedežu šole v Novem mestu, ter študij na daljavo, ki ga izvajajo 
na lokacijah Idrija, Ajdovščina, Postojna, Ljubljana, Zagorje, 
Murska Sobota in Kočevje.  
Študij na daljavo izvajajo s pomočjo najnovejše tehnologije, saj 
študentom poleg e-učilnice, kjer imajo dostop do e-učnega 
gradiva, omogočajo tudi virtualno predavanje s pomočjo 
videokonferenčnega sistema.  
 
V študijskem letu 2010/11 je diplomantom višjih strokovnih šol 
na Šolskem centru Novo mesto omogočeno nadaljevanje 
izobraževanja na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto. 
Pričeli bodo z izvajanjem visokošolskegavisokošolskegavisokošolskegavisokošolskega    strokovnega strokovnega strokovnega strokovnega 
študijskegaštudijskegaštudijskegaštudijskega    programprogramprogramprogramaaaa Inženiring in vozila 1. stopnje (dipl. inž. 
str. (VS)), v naslednjih letih pa tudi univerzitetni študijski 
program, magistrski študijski program 2. stopnje in doktorski 
študijski program 3. stopnje. Vsi visokošolski programi so iz 
področja strojništva. 
 

Prvi rokodelski center v Sloveniji - 
Rokodelski center Ribnica 

odpre svoja vrata v petek, 
24. septembra 2010 

Občina Ribnica zaključuje projekt prvega regijskega 
rokodelskega centra v Sloveniji. Gre za veliko  pridobitev 

v Ribnici, ki bo ohranjala in razvijala bogato suhorobarsko 
in lončarsko dediščino. V Rokodelskem centru si boste 

lahko ogledali suhorobarsko in lončarsko delavnico, stalno 
razstavo aktualne suhorobarske in lončarske produkcije, 

občasne razstave slovenskih in tujih rokodelskih mojstrov, 
slikarsko in kiparsko delavnico z razstavo del slušateljev 

likovne šole ter študijske prostore in večnamensko dvorano.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa krepitev razvojnih poten-

cialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj 
regij, prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni program«.

Vabimo vas na svečano odprtje in ogled 
Rokodelskega centra, ki bo v petek, 24. 
septembra ob 12.uri na Cesti na Ugar 6, 

v Ribnici (Marof).

Jože Levstek, župan




