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ČASTNI OBČAN NEKDANJI ARCEVIJSKI ŽUPAN 
URBANOVA NAGRADA ROKOMETAŠU TOMŠIČU

Silvio Purgatori je bil priljubljen župan, če se 
samo spomnim, kako ga je na ulicah Arcevie 
pozdravljalo mlado in staro; in neverjeten 
gostitelj, ko so to pobrateno mesto obis-
kovale naše delegacije. Po desetih letih se 
je moral posloviti, kot to veleva njihov zakon 
o imenovanju na župansko funkcijo, a kljub 
vsemu ostaja povezan z Ribnico. Vseskozi je 
bil motivator sodelovanja med tema dvema 
občinama in si prizadeval Ribnico spraviti 
na svetovne sejme v Italiji ter na trge, ki jih 
je poznal. Skoraj nikoli ni manjkal na urad-
nih obiskih, le ob najslovesnejšem trenutku 
se mu je zataknilo: zaradi pomembnega 
družinskega dogodka ni mogel priti po lis-
tino, s katero ga je naša občina imenovala za 
častnega občana. Vsekakor jo bo prevzel ob 
prvi primerni priložnosti, saj se je naziva zelo 

razveselil, le itali-
janske pesmi, ki 
mu jo na slovesni 
prireditvi in podel-
itvi nagrad zapela 
Metka Lesar, ni 
mogel slišati. 22. 
oktobra se je v 
športnem cen-
tru zbralo precej 
občinstva – v prim-
erjavi z leti, ko je 
bila v Idealu napol 
prazna dvorana, 
vsekakor velik napredek. Za funkcionarje se 
spodobi, da obeležujejo praznik občine, za 
vse prebivalce pa je to lahko dan, ko vsaj z 
aplavzom nagradi dosežke svojih ljudi.

Drugo najvišjo, Urbanovo nagra-
do, ki se podeljuje za življenjske 
delo, je tokrat prejel rokometaš 
in državni reprezentant. Dejal je, 
da si nagrado v enaki meri zasluži 
tudi njegov kolega, vratar Beno 
Lapajne, prav tako Ribničan, a 
Tomšič je s treniranjem članske 
ekipe RD Riko hiše tu pustil večji 
pečat in so se svetniki odločili 
zanj. Šestkrat je nastopil na 
evropskih prvenstvih, trikrat na 
svetovnih in 204-krat tekmoval v 
reprezentanci Slovenije.

Gallusovo priznanje je romalo v 
roke Turističnega društva Ribnica, 
ki je letos pripravilo že 35. zname-

niti sejem ter k Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Sv. Gregor, 
ki obeležuje 110 let obstoja. 
Jubileji so imeli letos veliko 
težo in tako je Športno društvo 
Lončar za 20 let dobilo Priznanje 
Občine, enako priznanje pa 
je dobil še en Dolenjevaščan 
– Janez Pogorelec, nekdanji 
predsednik in tajnik krajevne 
skupnosti. Župan je nagradil s 
svojim priznanjem tudi komaj 
17-letno Moniko Oražem, ki je 
na mladinskih olimpijskih igrah 
v Singapurju kot obetavna triat-
lonka osvojila 10. mesto. Športni 
dosežki so pogosto nagrajeni, 

Z veseljem lahko opazujemo razvijanje naših društvenih dejavnosti, ki si 
zaslužijo prav posebno priznanje in pohvalo. Vse več področij se razvija iz 
spontane ustvarjalnosti občanov in dobrih odnosov med njimi: kultura, šport, 
etnologija, gasilstvo, veterani, skavti, različne družabne prireditve in vse 
ostale dejavnosti, kjer so opazne stotine ur prostovoljnega dela posameznikov. 
In včasih nam svoje dragocenosti postavijo na ogled. Posebej dragoceno je, 
da vsi ohranjajo in razvijajo odnose, ki omogočajo  kvalitetno in ustvarjalno 
preživljanje prostega časa vsem generacijam. (Iz nagovora župana Jožeta Levstka)

ker so zelo odmevni in nam prinašajo državno 
in svetovno slavo, določena področja pa so 
že zaradi narave dela manj opazna in bi zato 
moral kdo sistematično bdeti nad nomi-
niranci za nagrade. Razpis se zdi najbolj 
demokratična oblika, a najraje jo izkoristijo 
politične stranke, ostali pa na predloge poz-
abijo in se potem trkajo po glavi, kako jim 
je spet uspelo zamuditi eno leto. Ribničani 
znamo pohvaliti svoje ljudi, le malo več 
se moramo vsi skupaj angažirati, da bo 
izbor bogat, saj gre tu vendarle za prestižno 
imenovanje in je pomembno, da je v igri  čim 
več imen. Noben prejemnik res ne bi smel 
imeti nikoli pomisleka, zakaj je ravno njega 
doletela ta čast – to je vedno izbranec med 
izbranci. 

Alenka Pahulje, foto Mitja Ilc

Z leve: Peter Adamič, Janez Pogorelec, Jože Zakrajšek, 
Monika Oražem, župan, Samo Pogorelc in Tomaž Tomšič

Tabula rasa obstoja komaj leto dni, a jo sestavljajo 
tako izkušeni glasbeniki, da se z zvokom lahko kar poi-
gravajo…

 zadnja leta se prakticira, da zabavni del prevzamejo naši 
narodnozabavni ansambli – tokrat je bil gost ansambel 
Zakrajšek. Pred dvorano je goste najprej pozdravil 
pihalni orkester s promenadnim koncertom.

Težko smo pričakali Borštnikovega nag-
rajenca za dramsko vlogo in prejemnika 
Severjeve nagrade, Jureta Henigmana 
(sina Benjamina Henigmana), saj smo ga na 
ribniškem odru videli prvič. Po navadi ne 
recitira pesmi, a ker ni bilo možno pripeljati 
gledališke predstave, v kateri blesti, se je 
rade volje lotil tudi tega novega izziva.
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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: 

26. novembra 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 

13. novembra 2010
Članki v časopisu niso uradno 

mnenje Občine Ribnica.

Fotografija na naslovnici (Chris: Marshall)
Samo Jeranko pri potopu nad 70 metrov
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Ogrevanje na biomaso steklo 
dva dni pred napovedanim 
rokom
4 km omrežja, 85 % predvidenih uporabnikov že priključenih, 
novembra prve položnice

Poskusno ogrevanje na biomaso se je začelo dva dni pred napove-
danim 15. oktobrom, ko se po navadi tudi začne ogrevalna sezona. 
Toda mraz je pritisnil prej, zato so stanovalci že kupovali električne 
radiatorje, da so lahko prestali dneve do začetka ogrevanja. Na 
občinski praznik je bilo po dolgem prekopavanju cele Ribnice vse 
napeljano oz. priključenih 85 odstotkov objektov in površin (60 
pogodb), predvidenih v koncesijski pogodbi Občine s Petrolom.

Med večjimi objekti niso 
še priključeni Spar in 
Mercator, naselje Zlata 
ribica in še nekateri 
komercialni objekti. Prav 
tako se še ni začela grad-
nja novega vrtca, ki je 
tudi načrtovani uporabnik 
daljinskega ogrevanja. 
Nanj tudi ni priključen 
Inles, čeprav je nova kot-
lovnica zgrajena prav na 
njegovi zemlji, saj ima 
svoje lesne ostanke, ki 
jih porablja za ogrevanje. 
Trenutno po besedah 
vodje področja toplotne 
in plinske dejavnosti na 
Petrolu, Janeza Grošlja, 
še potekajo pogovori med 
podjetjema o tem, da bi 
tehnično povezali obe kot-
lovnici in bi v primeru, da 
bi Inles proizvajal višek toplote, ta šel v novi 
sistem in bi se tako povečala varnost obrato-
vanja. Območje ogrevanja v prvi fazi zajema 
mestno jedro, individualne hiše pa bodo 
del tega šele po tej sezoni, zato bo Petrol 

že zdaj pooblastil svoje-
ga človeka, ki bo zbiral 
zainteresirane odjemalce. 
Zaradi racionalne grad-
nje in novih prekopavanj 
se bo skupni priključek 
izvedel le, če bo večina 
lastnikov v ulici za novo 
ogrevanje. Petrol je kljub 
številčni ekipi strokovn-
jakov, ki se je še pred 
začetkom gradnje spreha-
jala po Ribnici, spregledal 
določene zadeve in tako 
se na primer ne ve, ali 
se bodo toplotne črpalke 
v blokih sploh dobro 
obnesle, saj bodo morale 
poganjati toplo vodo po 
veliko več ceveh, kot so 
najprej mislili. Presenetilo 
pa jih je tudi stanje v zemlji, 
saj so s tlačnimi preizkusi 

ugotovili, da obstoječe cevi puščajo in zato 
so teden dni zamujala dela na Gallusovem 
nabrežju. Izjemno zahtevni so bili tudi posegi 
okrog prometnih cest in križišč, ker se 
podatki niso ujemali s katastrom. Odločili so 

se, da cest ne bodo 
prekopavali, ampak 
prevrtavali in tako so 
pri šoli naleteli na 
skalo osamelko, kjer 
se je zagozdila vrtalna 
glava in so se dela 
zavlekla.
Končno zadovoljstvo 
uporabnikov se bo 
merilo šele po prvi 
ogrevalni sezoni, 
čeprav naj bi šlo za 
enega  najudobnejših 
načinov ogrevanja in 
tudi najsodobnejši 
sistem v Sloveniji. 
Cene seveda ne bodo 
tako ugodne, kot so 

v Ljubljani, ker je tam gostota priključkov 
neprimerno višja: Poprečna cena v Ribnici 
bo 69 eur na megavatno uro, medtem ko v 
prestolnici dosega 55 eur.
Višjo ceno tu dosegamo z višjimi fiksnimi 
stroški. Za 2,4 milijona eur vredno inves-
ticijo je Petrol pridobil 30 % nepovratnih 
sredstev in za toliko bo znižana amortizacija 
oz. finančnega bremena ne bomo nosili 
uporabniki, je dejal Grošelj. Na splošno naj 
bi plačniki položnic, ki se bodo začele šele z 
novembrom, sčasoma občutili 20 - odstotno 
zmanjšanje zneskov, zadovoljni pa so lahko 
tudi, ker je končno obnovljeno dotrajano 
vročevodno omrežje, novi pa so tudi kotli 
– zamenjava starih je bila tudi nujna. 
Biomaso bo to sezono dostavljal 
najugodnejši ponudnik TISO, v nadaljevanju 
pa bodo povabljena vsa podjetja iz bližnje 
okolice, je dodal Gošelj.      

Tekst in foto Alenka Pahulje

Najboj moteča za promet so bila dela na trgu in v njegovi bližini

Janez Grošelj je napovedal, da 
bodo zaradi enotedenske zamude 
stanovalci GalLusovega nabrežja 
dobili povrnjen del stroškov za 
elektriko

Trg postal družabno 
postajališče
Občani smo morali med prekopavanjem 
Ribnice pokazati kar večjo mero strpnosti, 
saj so vsak dan nastajale nove luknje in 
mnoge so potem, ko so jih že zasuli ali 
celo asfaltirali, spet odpirali. Za varnost 
smo morali poskrbeti sami, ker so bile 
vsaj ob začetku posameznih del oznake 
pomanjkljive, nekateri podjetniki pa so se 
spraševali, ali je kdo pomislil na to, koliko bo 
zaradi dolgega prekopavanja prizadet njihov 
posel oz. zmanjšan dobiček. Še najkrajšo je 
potegnila pekarna na trgu, ker se mimoidoči 
vozniki niso ustavljali na pločniku in skak-
ljali po pecivo; drugi so dejali, da so sicer 
imeli upad, a ne tako velik. To je bil dober 
test, ali bi lahko brez težav preživeli nekdaj 
načrtovano zaprtje trga. Vsa parkirišča so 
bila dostopna, hoja po trgu pa, kljub cestnim 
oviram, mirna. Mnogim všečna in prve dni si 
lahko videl nasmejane ljudi, ki so si na glas 
izmenjavali opazke, kako dobro se jim zdi, 
da se ni treba ogibati avtom in da se lahko v 
miru srečujejo z znanci. Trg je v hipu postal 
družabno postajališče.  

Novi avtobusni postajališči, 
dodatna parkirišča in nova 
delovna mesta
V času prekopavanj sta nastali na Merharjevi 
ulici, v bližini gasilskega doma, tudi dve 
novi avtobusni postajališči, ki bosta v redni 
uporabi. Prijateljev trg je dobil kup dodatnih 
parkirišč, junija 2011 pa naj bi dobil tudi 
novega soseda, Ertlglass iz Avstrije – pod-
jetje z visoko tehnologijo za proizvodnjo 
foto voltaičnih stekel, ki namerava zaposliti 
60 ljudi. S temi stekli želi občina opremiti 
tudi vse strehe javnih zavodov (po vzoru 
Andolškove sončne elektrarne na Poljanah), 
ker so projekti s t.i. proizvodnjo zelene ener-
gije zelo visoko sofinancirani, je dejal župan. 
Ertlglass in z njim Ribnica naj bi proizvajala 
foto voltaična stekla za celotni Balkan.
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uprave v relaciji župan-občinski svet-občinska 
uprava. Na kratko lahko relacije opredeli-
mo: vse ključne odločitve v občini sprejema 
občinski svet, župan in občinska uprava mora-
ta te odločitve realizirati.  Kakovost dela pa 
nenehno ocenjujejo predvsem občani.     
Tako se pred novim občinskim svetom in 
občinsko upravo pojavlja pomembno 
vprašanje:  Kako določen projekt izvesti? Ne 
le po materialni, časovni in finančni strani, 
temveč tudi na kakšen način. Drugo pomemb-
no vprašanje je, kaj bi lahko naredili, če bi se 
zadeve lotili na drugačen način. 
Vsak občan pri sebi ve, koliko napora in 
odločitev je potrebnih, da se izpelje določena 
zamisel. Vsak od nas ve, da se pri realizaciji  
večjih projektov lahko mnogo spremeni in da 
je potrebna velika prilagodljivost, da se poišče 
optimalna pot med stroški in pričakovanimi 
koristmi. Pripravljenost občine na spremembe 
se povečuje, tako so tudi zahteve do ključnih 
nosilcev dejavnosti v okolju vse večje.
Ker mora biti občina odgovorna za uravnotežen 
razvoj različnih aktivnost, se nenehno 
sprašujemo, kaj podpreti in na kakšen način. 
Nenehno tudi nadziramo finančne posledice 
svojih odločitev. 
Naj navedemo primer, ki je aktualen in bo 
zahteval odločitev v naslednjih mesecih. TiC 
deluje v Ribnici že 10 let.  Muzejska trgov-
ina nekaj let manj. V zadnjih treh letih smo 
postavili Rokodelski center, ki postaja ključni 
povezovalec različnih aktivnosti v Ribnici (kul-
tura, dediščina, turizem, rokodelstvo …).  V 
rokodelskem centru smo predvideli dve novi 
zaposlitvi – direktorja in tehničnega koordi-
natorja. Vsa ostala delovna mesta se bodo 
odpirala le v primerih uspešnega kandidi-
ranja na razpisih, ki jih že prijavljamo.  V novo 
ustanovljeni Javni zavod rokodelski center 
Ribnica smo združili področja muzeja, galerije 
in rokodelstva.

Dejavnost Miklove hiše je brez knjižnice doslej 
zahtevala ca. 240.000 eur/letno proračunskih 
sredstev. Cilj, ki mu sledimo, je, da se muze-
jska in galerijska dejavnost še naprej razvijata 
čim kvalitetnejše in ju nadgrajujemo z novimi 
možnostmi, ki jih omogoča rokodelski center.  
Muzejska trgovina je po mnenju določene 
stroke biser med tovrstnimi trgovinami, ostala 

Vse je že pripravljeno za sestavo novega 
občinskega proračuna in uresničenje novih 
projektov, katerih središče bodo v letu 2011 
predstavljali: začetek izgradnje novega vrtca, 
izgradnja šolskih igrišč, prenova vaških jeder, 
razširitev čistilne naprave v Ribnici, izgradnja 
dializnega centra, izdelava projektov za ure-
ditev Gallusovega nabrežja in centra Ribnice, 
zagon projekta socialnega podjetništva, 
dokončanje prostorskih aktov in zagon ostalih 
projektov, ki so vezani na njih, in mnogih dru-
gih. Izvedba vseh večjih  projektov sledi cilju 
čim večjega sofinanciranja iz evropskih in dru-
gih sofinancerskih virov. Razpise spremljamo 
nenehno in se z izdelanimi projekti prijavljamo 
nanje.  
Posebej smo zadovoljni, ker smo tudi v teh 
težkih časih uspeli z varčevanjem, s prido-
bivanjem evropskih sredstev in dobrim obv-
ladovanjem  občinskih financ ohranjati dobro 
finančno stanje občine in kljub temu zagotavl-
jati dovolj sredstev za vse razvojne projekte.

Žal je razpoložljivih sredstev vse manj in nji-
hova dostopnost vse težja. Tako npr. letos še 
ni bilo razpisa, na katerega bi lahko uspešno 
prijavili večje projekte s področja kulture.
V enaki meri peša tudi sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti na nižjih ravneh, kjer to področje 
- razen sofinanciranja nakupa knjig in sofinan-
ciranja dela galerijskih razstav - praktično ne 
dobiva iz države omembe vrednih sredstev. 
Če se ne bi občina angažirala na pridobivanju 
sredstev iz drugih naslov tudi za področje kul-
ture in zagotavljala toliko sredstev za delovan-
je Miklove hiše iz proračuna, bi bil problem še 
večji. Večina županov iz naše okolice in širše 
in celo Ministrstvo za kulturo priznava, da 
ribniška občina v razmerju s svojo velikostjo 
prispeva za razvoj kulture nadpovprečno dosti 
denarja.
Občina to področje sistematično podpira že 
desetletje, vsekakor pa desetletja ni mogoče 
voditi enakega načina dela. Tega je potreb-
no prilagajati tako zahtevam stroke kot tudi 
ostalim zahtevam sodobnega delovanja javnih 
zavodov in potreb občanov.
   
Ker se je zaključilo tudi volilno obdobje, so 
naši pogledi vse bolj usmerjeni v prihodnost.  
Zato je tudi čas, da osvetlimo vlogo občinske 

Kronika občinske uprave
»drugačna« stroka in »nestrokovna javnost« pa 
išče tudi drugačne rešitve. Ker sodobni muze-
jski pristopi predvidevajo prodajno mesto v 
neposredni bližini določenih turističnih točk, 
je možnost, da se TIC in trgovina preselita 
v Rokodelski center, kjer so zagotovljeni vsi 
ključni infrastrukturni pogoji, ki sedaj manjkajo 
– parkirna mesta, prometna varnost obiskoval-
cev, sanitarije, urejenost, neposredna bližina 
drugih vsebin ipd. Edini relevantni vprašanji 
torej sta: kaj izgubimo ali pridobimo s preselitvi-
jo Muzejske trgovine in TIC. Vsebinska analiza 
prednosti, slabosti in priložnosti bi presegala 
obseg in namen tega članka, zato si poglejmo 
le direktne finančne učinke. Muzejska trgovina 
in TIC bremenita proračun med 60.000 in 
70.000 eur/leto. Promet Muzejske trgovine 
se je v zadnjih letih zmanjševal za 10-20 % 
letno. Trgovina je načrtovana tudi v rokodel-
skem centru, tudi z možnostjo pokrivanja 
vsebin muzejske trgovine.
Če ti dve dejavnosti preselimo, prihranimo 
ca. 50.000 eur/leto. Lahko pa tudi zadržimo 
ta trgovinski biser in za tak znesek obre-
menimo občinski proračun. V desetih letih 
je to natanko pol milijona eur. Kako bi se 
odločili vi, spoštovani bralci? Tako z ekonom-
sko logiko hitro ugotovimo, zakaj so tovrstni 
biseri neprecenljive vrednosti za posameznika 
(ali inštitucije) in zelo ocenljive vrednosti za 
proračun.  Zadeva je prikazana precej črno-
belo, obstajajo seveda tudi druge možnosti 
kako rešiti tovrstne dileme. Vsekakor se 
zavedamo, da pri reševanju tovrstnih zadev ne 
smemo upoštevati le ekonomske logike. 

In takih primerov je zelo veliko. Pri vseh 
večjih razvojnih projektih bo potrebno čim 
več področij reševati čim celovitejše. To bo 
vsekakor ena izmed zahtevnejših nalog nove-
ga občinskega sveta.  Izkušnje dosedanjega 
dela kažejo, da je najmanj dilem in tovrstnih 
problemov na področjih ceste, kanalizacije, 
vode ipd., kjer določenih 1000 metrov inves-
ticije prinaša konkretno korist za občane.  
Vendar razvoj predstavljajo tudi in predvsem 
vsebinski projekti. Zato bo tudi v bodoče zelo 
pomembno odločanje o vsebinskih projektih, 
kjer cilji niso tako preprosto izmerljivi - kako, 
kje, na kakšen način zasnovati: mladinski cen-
ter, kulturni center, športna igrišča, turistična 
območja ipd. 

Spoštovani občani. Še vedno ste tudi vabljeni, 
da nam pošljete svoje ugotovitve – dobre ali 
slabe - in predloge: lahko v knjigo pohval in 
pripomb, ki je v vložišču na občini, lahko po 
e-pošti, na naslov obcina@ribnica.si, lahko v 
kakšni drugi pisni obliki. Vse vaše predloge 
bomo upoštevali in jih vgrajevali v izboljšavo 
svojega poslovanja.

Občina Ribnica, župan Jože Levstek s 
sodelavci

Oktober napoveduje zaključek proračunskega leta. Čas, ko lahko 
pogledamo, kaj smo delali, kako smo to naredili, kakšen je 
izdelek, in snujemo svoje aktivnosti za prihodnje leto (leta).
Občinska uprava je izvedla večino aktivnosti, vezanih na proračun, 
v teku so zaključki projektov in zadnje operativne naloge. Vsi večji 
projekti so uspešno zaključeni. Povprečna proračunska odstopanja 
so ca. 10 %, kar v današnjih negotovih časih pomeni dobro planiranje 
in dobro izvedbo projektov in vseh ostalih proračunskih odhodkov.



konja ne menja.
O tem, katere projekte ste zasnovali za 

naslednja leta, smo slišali na sila pogostih 
novinarskih konferencah, zato morda le 
na kratko o željah in načrtih?
Večino projektov smo res že izdali: gradnja 
novega vrtca, dializnega centra, športnega 
igrišča pri osnovni šoli, ureditev športnega 
parka v Kasarni, začela se je gradnja 
mrliških vežic na Velikih Poljanah, čakamo 
na širokopasovno omrežje in postajali bomo 
zelena občina. Obnovilo se bo seveda spet 
nekaj cest.

Še razmišljate o tem, da bi gradili novo 

Ribničani smo morali počakati drugi krog 
volitev, da smo dobili župana, čeprav je bil 
zmagovalec vnaprej predvidljiv. V desno 
usmerjenem okolju je preboj leve stranke, ki 
ima na čelu za mnoge še precej kontrover-
znega politika Golobiča, nemogoča misija. 
Prav zato je drugi krog za Andrejo Škrabec 
in mladi ribniški Zares v bistvu velik uspeh, 
34,72 % glasov pa dokaz, da Škrabčeva 
dobro kotira na ribniškem političnem polju, 
saj je večina volila njo, ne stranke, ki ima 
ta hip najbolj neugoden renome v državi. 
Podoben odstotek je pred leti dosegel tudi 
županski kandidat Stane Kljun (LDS), torej 
je dobra tretjina volivcev opredeljena levo, za 
ostale pa velja, da tradicionalno volijo desne. 
Oba pola sta bila sicer pred drugim krogom 
precej neusklajena in so vse stranke štartale 
s svojim kandidatom, ker se niso mogle 
dogovoriti za skupno podporo. Še najbolj 
je nihala Slovenska ljudska stranka, kjer 
je prišlo po prvem krogu celo do razkola: 
medtem ko je mladi pol s predsednikom 
Luko Ilcem podprl Škrabčevo, se je starejše 
članstvo odločilo za Levstka in prevladala je 
njihova odločitev. Levstek je tako 24. okto-
bra na volišče odšel s podporo SLS in Nove 
Slovenije. Zakaj NSI ni Levstka podprla že v 

prvem krogu, čeprav so dogovori potekali, 
ve stranka sama. Kot je res, da stranka, ki 
nima svojega županskega kandidata, kratko 
potegne tudi v občinskem svetu. SLS je 
tako dobila le enega svetnika in tako sla-
bega rezultata ne pomni. Tudi levica ni 
bila usklajena in so s podporo Škrabčevi 
v prvem krogu čakali do dne, ko je morala 
vložiti kandidaturo. Politično špekuliranje je 
bilo sila močno. Kdo se je najbolj uštel, pa 
se vidi po obrazih, ki zdaj sedijo v novem, 
precej osveženem občinskem svetu. Zares, 

ki ga v zadnjem mandatu ni bilo na sceni, 
ima tri svetnike, vključno s Škrabčevo, Lista 
Gregorja Viranta enega, Lista Janeza Puclja 
pa dva svetnika. Virant se zaveda, da se je 
v volilno tekmo spustil prepozno (tri tedne 
pred koncem) in je namesto pričakovanih 
15 prejel le osem odstotkov glasov, upal pa 
je na kak svetniški sedež več. Janezu Puclju, 
ki je bil svetnik že do sedaj, pa veliki met ni 
uspel – čeprav so Ribničani, tako kot drugje 
po Sloveniji, bogato nagradili neodvisna 
kandidata. Prav zanj so bili nekateri mnenja, 
da bi bil, če bi uspel preiti v drugi krog, 
nevarnejši tekmec Levstku kot Škrabčeva. 
A tudi za slednjo župan Levstek pravi, da je 
bila dober protikandidat. Bi pa Škrabčeva v 
občinskem svetu, kjer je spet prevladujoča 
SDS z NSI (11 svetnikov od 19), težko 
krmarila. Tega se sama zelo dobro zaveda, 
zato ni bila razočarana nad porazom. Drugi 
krog in število prejetih glasov pojmuje kot 
moralno zmago, saj se je z nepremagljivo 
SDS bodla kot ženska, Škrabčeva in še kot 
zaresovka. V primeru, da bi bila neodvisna, 
bi lahko računala vsaj še na dodatnih 10 
odstotkov, a v neodvisne politike ne verjame 

ter ostaja v stranki, 
za katero upa, da 
jo po prečiščenju 
čakajo boljši časi. 
Ribničani si spre-
memb še niso 
zaželeli, čeprav 
jih znajo ustva-
riti – za razliko 
od Kočevja - pri 
nas nepriljubljeni 
župan hitro pade, 
poleg stranke pa 
dajo veliko tudi na 
osebnostne last-
nosti človeka.  
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ŠEL SEM PREDSTAVIT NOVEGA 
ŽUPANA, mi je dejal Jože Levstek, ko sem ga iskala 
preko telefona, da se dogovoriva za srečanje dan potem, ko je bil 
ponovno izbran na čelo ribniške občine. Kot staro - novi župan je 
šel pozdravit svoje sodelavce v občinski upravi, ki ga zadnje dni 
zaradi volitev niso kaj dosti videvali, a je že dan po razglasitvi nje-
gove zmage delo teklo nemoteno naprej.

‘ENAKO 
ZADOVOLJEN SEM 
BIL S PRVIM IN 
ZADNJIM DNEM 
MANDATA.’

Ribnica se je politično predramila v zad-
njem hipu. Vas je število protikandidatov 
presenetilo?
Po svoje je to potrditev, da smo imeli pravo 
usmeritev in je Ribnica postala zanimiva 
za vodenje. Najbolj je prosperirala prav v 
času največje recesije. Ko sem prišel na 
mesto župana, sem naletel na dva milijona 
evrov dolga; zdaj naša dota znaša od 6 
do 7 mio eur že zagotovljenega denarja 
in precej izdelanih projektov, ki čakajo na 
uresničenje.  

Mnogi pri vas opažajo precejšen napre-
dek – da ste se v štirih letih uspeli naprav-
iti v župana. Imate tudi vi tak občutek?
Osebnostno sem zelo zrasel in imam širše 
poglede na vse, bolj sem suveren. Enako 
zadovoljen pa sem tako s prvim kot z zadn-
jim dnem preteklega mandata, kar pomeni, 
da sem z opravljenim zadovoljen. Še vedno 
uživam v tem delu in ugotavljam, da se z 
normalnim pristopom in odnosom da urediti 
vsako zadevo. 

Boste ohranili istega podžupana, Vinka 
Levstka?
Uradnega ni še nič, a po navadi se dobrega 

Jože Levstek se ni izkazal za 
oblastiželjnega človeka – ponovno je 
kandidiral, ker se je tako dogovoril 
z vodstvom občinskega odbora SDS, 
kjer pa se itak ni pojavil kak drug 
zainteresirani kandidat. Pred volitva-
mi ni bilo pri njem zaznati nikakršne 
nervoze ali zagrizenega boja. Celo 
več – v soočenjih je deloval lah-
kotno, suvereno in je vse po vrsti 
presenečal. Iz človeka, ki ni znal 
ob nastopu županovanja povezano 
povedati nekaj stavkov, kot pravi sam, 
je postal župan, ki je uspel prepričati 
celo svoje prvotno hude nasprotnike.

Zmagovalna ekipa volitev. Župan je v dar dobil svoj portret.
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Županske volitve, 1. krog. 10. oktober 2010

1. Jože Levstek 1985 glasov 48,57 %
2. Andreja Škrabec 936 glasov 22,90 %
3. Janez Pucelj 662 glasov 16,20 %
4. Gregor Virant 313 glasov   7,66 %
5. Janez Merhar 191 glasov 4,67 %
Skupaj 4087 glasov 100 %

ZAHVALA OB 
PONOVNI IZVOLITVI

Vsem volivcem, ki so mi name-
nili svoj glas in mi zaupali še en 
županski mandat, se iskreno zah-
valjujem. Pričakujem in želim si, da 
bi se Ribnica v naslednjih letih še 
bolj razvila v napredno, sodobno 
mesto in občino, in da bo prijeten 
kraj za bivanje vseh občanov. 

Župan Jože Levstek 
in OO SDS Ribnica

občino v kompleksu blizu novega vrtca? S 
tem bi center mesta hitreje zamrl.
Še ne vem. Za zdaj smo obnovili staro 
in presenečen sem, da nisem na ta 
račun slišal nobenih očitkov o tratenju 
davkoplačevalskega denarja.

Med vzpostavljanjem novega daljin-
skega ogrevanja sta bili urejeni dodatni 
avtobusni postajališči ob Prijateljevem 
trgu. Se bo ukinila tudi postaja na samem 
trgu?
Naročili smo elaborat o prometu oz. o tem, 
kje bi bila postaja najprimernejša. Ta hip 
se je izkazalo, da avtobus več ljudi upora-
blja v bližini večstanovanjske soseske, zato 
se je porodila tudi ideja, da bi podobno 
postajališče postavili še v bližini Spara.

Če bo trg izgubil v ožjem jedru 
postajališče, v širšem občino, kaj mu 
sploh ostane, če se ga bo zaprlo za 
promet?
K zaprtju trga pristopamo počasi. Zdaj smo 
poslali pobudo vsem bližnjim lastnikom, nato 
se bomo povezali s fakulteto za arhitekturo, 
vmes pa zbirali čim več želja in pobud, ki jih 
bomo vključili v projektno nalogo. 

Ideal pa po drugi strani propada, enako 
TVD Partizan. Nič novega?
Za Ideal je napravljena nova cenitev, ki zdaj 
znaša milijon evrov. Če mene vprašate, bi 
300.000 eur, kolikor znaša naš delež, najraje 
vložil v obnovo TVD Partizana, kjer se bo tudi 
ponovno opravila cenitev, saj je stara pro-
padla. Po tedanji je bil vreden 147.000 eur. 
Ni veliko, a zakaj bi plačevali toliko za objekt, 
ki so ga naši prebivalci gradili s samoprisp-
evkom, nasledila ga je pa Športna unija? 

Pri uresničitvi projektov in vodenju občine ne 
pričakuje težav, kljub pisani sestavi Sveta, a 
v njem sedi devet strankarskih kolegov, sku-
paj z dvema svetnikoma NSI pa bo nastala 
enaka večina, kot je bila prejšnja 4 leta. Dan 
po ponovni izvolitvi se je Levstek srečal tudi z 
novim županom Kočevja, Vladom Prebiličem, 
in ga ocenil kot boljšega sogovornika od 
Vebra, tako da se bodo morda lažje udejan-
jali kaki skupni projekti, ki prinašajo v okolje 
več investicijskega denarja.

Alenka Pahulje, foto Marko Modrej

Andreja Škrabec je z rezultatom zado-
voljna 

NESTRANKARSKI KANDIDATI 
MAGNET TUDI V RIBNICI

Volitve so minile, sedaj pa je čas za anal-
izo  rezultatov. Ribniški volilni imenik je za 
približno 130  volivcev obsežnejši v primerja-
vi z letom 2006, za približno 150 volivcev pa 
je bila tudi višja volilna udeležba. V procentih 
pomeni to 1.2 % višjo volilno udeležbo v 
prvem krogu. Najbolje se je med petimi 
županskimi kandidati odrezal sedanji župan 
Jože Levstek, ki je zbral 1985 glasov ali 
48.57 %, torej le malo pod pragom, ki bi mu 
zagotovil izvolitev že v prvem krogu, konkret-
no pa bi to pomenilo približno 60 glasov. 
Za kandidatko, ki je prvič kandidirala na 
lokalnih volitvah, se je precej dobro odreza-
la predsednica ribniškega Zares Andreja 
Škrabec, ki je zbrala 936 glasov ali dobrih 
22 %. Glede na relativno pozen začetek 
priprav na kandidaturo pa je morda najbolj 
presenetilo število glasov za Janeza Puclja, 
ki je zbral dobrih 16 procentov glasov. 
Strankarska primerjava kandidatov pokaže 
naslednje rezultate: SDS-ov  kandidat za 
župana je zbral 9 % podpore več kot leta 
2006, SLS ni imel kandidata za župana, 
čeprav je na zadnjih volitvah Alojz Marn iz 
te stranke zbral le 69 glasov (2 %) manj kot 
sedanji župan. Opazen padec podpore pa 
je najti tudi pri NSi, ki ji je podpora padla 
za približno 3 procente.  Zanimiv je tudi 
položaj na levem delu političnega telesa. 
Na prejšnjih volitvah je kandidiral samo en 
predstavnik levo orientiranih strank, ki je 
zbral dobrih 14 procentov. Sedaj je vlogo 
paradnega konja na levem polu prevzela 
stranka Zares, ki je s svojo kandidatko, ki so 
jo podprle tudi SD, LDS in DeSUS, prejele 
skoraj 23 procentov glasov.  
Zanimiv je pojav nestrankarskih kandidatov 
in tudi list, ko so v celoti prejeli kar dobršen 
del glasov volivcev; županska kandidata sku-
paj  dobrih 900 glasov (24 %), liste kandida-
tov za občinski svet pa 16.5 % glasov.
Občinski svet bo naslednja štiri leta sestavl-
jalo 9 predstavnikov SDS: Miha Klun, Željko 
Valčič, Sabina Vučemilovič, Jože Tanko, 
Vinko Levstek, Hermina Oberstar, Anton 
Berkopec, Breda Lovšin in pa morda Anton 
Ilc, ker se bo župan odpovedal svetniškemu 
mestu. 
V koaliciji bosta poleg SDS gotovo tudi 
predstavnika SLS, Alojz Marn, in NSi, Janez 
Mrhar. Skupaj  pomeni to 11 glasov v 19 - 
članskem občinskem svetu. Opozicijo bodo 
predvidoma predstavljali  trije predstavni-
ki Zares, in sicer Andreja Škrabec, Janez 
Tanko in pa Matej Zobec. najbrž pa tudi obe 
predstavnici socialnih demokratov, Breda 
Oražem in Irma Grbec. 
Zanimiva bo postavitev nekaterih dokaj neod-
visnih kandidatov,  predvsem Janeza Zobca, 
ki je kandidiral na listi Gregorja Viranta in 
je v prejšnjem mandatu izrazito nasprotoval 
netransparentnemu delu pri nekaterih pro-
jektih občine. Novinca v občinskem svetu, 
Fortunat -  Nande Šilc in Helena Rosa pa 
bosta zastopala listo Janeza Puclja. 

Primož Tanko
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ROKODELSKI CENTER V PRVEM 
MESECU GOSTIL 500 OBISKOVALCEV

V septembrski številki ste že prebrali informacijo o odprtju Rokodelskega centra, 
24. septembra. Ker je nekaj dni po odprtju Rešeto že izšlo, so imeli avtorji morda 
premalo časa, da bi celoviteje poročali o veliki pridobitvi za občino Ribnica in širše 
suhorobarsko območje.
Prav je, da vam navedem nekatere konkretne podatke in da omenim posameznike 
in institucije, ki so se za otvoritev še posebej izkazali.

O gradnji RC smo poročali že sproti tudi 
v Rešetu, zato je prav, da izveste končne 
podatke. Stavba ima 1370 m2 uporabnih 
površin, v njej pa so naseljene vsebine, ki 
so se dve leti pripravljale v okviru projekta 
»Vzpostavljanje vsebin Rokodelskega cen-
tra«. Gre za prvo javno stavbo v Ribnici, 
ki je prijazna za invalide, saj ima dvigalo, 
primerne sanitarije, pa tudi komunikacije so 
tako urejene, da si invalidi lahko ogledajo 
celotno stavbo.
Velika pridobitev je urejena okolica, ki obse-
ga skoraj 5.000 m2, na njej pa so ure-
jena parkirišča za osebna vozila in invalide, 
urejene zelenice dajejo še poseben čar 
celotnemu kompleksu, velika pridobitev pa 
je avtobusno postajališče, kjer lahko parki-
rata dva avtobusa. S tem je odpravljen dose-
danji problem avtobusnega postajališča, 
delno pa je rešen tudi problem javnih sani-
tarij, kajti sedaj obiskovalci varno izstopijo iz 
avtobusa, v centru opravijo poleg ogledov 
tudi nujno potrebo, lahko si odpočijejo v 
centru ali pred njim na nameščene klopi 
- skratka, iz turističnega vidika je rešenih kar 
nekaj problemov.
Verjetno vam je poznano, da je kompleks 
Marof spomeniško zaščiten, ker se nahaja v 
mestnem jedru in je bil zato v času gradnje 
pod stalnim strokovnim nadzorom Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane. 
To pa je  v glavnem gradnjo podražilo in 
časovno podaljšalo.
Čeprav nisem predstavnik investitorja 
- občine, pa si glede na spremljanje in 
sodelovanje pri gradnji upam trditi, da gre 
za projekt, kjer je bilo sodelovanje med 
investitorjem (občina Ribnica), projektantom 
in nadzornim (arh. Franc Trdan), izvajalcem 
(Obnova d.o.o.) in mnogimi dobavitelji in 
podizvajalci (npr. Inles Ribnica),  vzorno, saj 
so se sprotne dileme tekoče odpravljale. Iz 
tega tudi izhaja, da so se vsa dela zaključila 
v predvidenih rokih, kar je za javne projekte, 
kjer zakon o javnem naročanju narekuje 
ogromno administracije, prava redkost.
Dokončnega obračuna investicije še ni, ker 
je potrebno zaključiti še del opreme in 
dodatnih del. Vendar pa že sedaj lahko ugo-
tavljamo, da bo cena za m2 in okolico zelo 
ugodna, saj bo znašala dobrih 1000 evrov. 
Vsakdo, ki se malo spozna na gradbeništvo, 
lahko pritrdi, da je občina gospodarno vodila 
investicijo.

Odprtje Rokodelskega centra
Prvotno je bilo planirano na dan Ribniškega 
semnja, vendar so nekateri domačini, pre-
senetljivo pa tudi zunanji opazovalci - med 
njimi povabljenci na odprtje - menili, da 
gre za prvi Rokodelski center v Sloveniji 
in si zasluži posebno pozornost, zato je bil 
določen drug dan. Kot sem že omenil, so 
vsa dela potekala v skladu z načrtom, pa 
vendar je pred vsako selitvijo, še posebej pri 
tako velikem objektu, stiska s časom.
Scenarij odprtja je bil zaupan Marku Modreju, 
ki je k sodelovanju povabil Glasbeno šolo 
Ribnica, Ribniški pihalni orkester in Franceta 
Jakliča, ki je z odlomkom iz knjige Mihe 
Mateta Široka usta nasmejal okrog 300 
prisotnih, ki so pohvalili ribniško izvirnost 
tudi ob tej priložnosti.
Ob ogledu centra je bilo lepo videti 16 
suhorobarjev in lončarjev, ki so v živo 
demonstrirali nastajanje izdelkov v rokodels-
ki delavnici. Ta bo v bodoče najživahnejši del 
centra, tu bodo potekale razne izobraževalne 
delavnice za vse generacije.
Posebno presenečenje pa so pripravili 
gostinci: Restavracija Tina iz Dolenje vasi, 
Okrepčevalnica Urška iz Zamostca, Gostilna 
pri Pildarju iz Ribnice, Gostilna Uršnjak iz 

Ribnice, Gostilna pri Kuklju iz Velikih Lašč, 
Kmetija Marolt z Novega Pota, Gostišče-pen-
zion Makšar iz Brež, Gostinstvo in turizem 
Pugelj iz Ribnice, pekarna in slaščičarna 
Đorđevska iz Ribnice; cvetličarji: cvetličarna 
Požar in cvetličarni Špela iz Ribnice ter 
Spominčica iz Sodražice, vinarstvo Kastelec 

iz Metlike in društvo VETD Hrovača, ki 
so v dvorani centra pripravili brezplačno 
pogostitev za obiskovalce.
 S ponudbo značilnih jedi, pijač, peciva, s 
prekrasnimi cvetličnimi aranžmaji so odprtje 
napravili še slovesnejše, hkrati pa so vsi 

skupaj ugotavljali, da je 
Rokodelski center prido-
bitev tudi za njihove lokale. 
Res lahko rečemo »kapo 
dol« za njihovo gesto.
Posebno poglavje pred-
stavljajo tudi vse razstave, 
ki so bile tega dne na 
ogled. 
V stalno razstavo suhe robe 
in lončarstva so ogromno 
energije vložili in zadnjo 
noč prebedeli avtorji raz-
stave Diana Drobnič, Pavel 
Hočevar in Franc Trdan, 
poleg pa so garale Tina 
Zajc, Brigita Mestek in 
Barbara Nosan. 
Prekrasno razstavo »Zlata 
vitica«  je postavila OZS, z 
Goranom Lesničarjem na 

čelu.
Presenečenje pa so bile tudi razstave izdelkov 
slušateljev Likovne šole v letu 2009/2010, 
ki so jih v koordinaciji s Stanetom Kljunom 
postavili naslednji mentorji: slikarstvo - Sašo 
Koprivec kot vodja oddelka in Natalya Gorza 

ter Simon Lavrič; kiparstvo - Marko Glavač; 
fotografija: Boris Gaberščik; arhitektura - 
Janez Zobec; grafično oblikovanje - Alenka 
Šubic Rovan; industrijsko oblikovanje - 
Ernest Vider. Pri postavljanju razstave je 
sodelovalo tudi okoli 20 slušateljev Likovne 
šole. Sam osebno, pa tudi mnogi obiskovalci 
smo bili presenečeni, 
koliko talentov živi med 
nami!
Odprtje so po svoje 
popestrile tudi 
posebne predstavitve 
Zlate vitice, podelitev 
prvih Dovoljenj za 
uporabo geografske 
označbe »Ribniška 
suha roba« in pred-
stavitev Likovne šole.

Kakšni so bili 
vtisi, komentarji? 
Povabljeni gostje in drugi obiskovalci so 
pohvalili stavbo in vsebine v celoti, nekateri 
so spraševali, kaj vse se bo dogajalo, vsi pa 
so si enotni, da je končno urejen kompleks 
Marofa, o katerem so se 40 let pogovarjali, 
kaj bi z njim. Pogosti so bili komentarji, da 
smo končno dobili projekt, s katerim bomo 
promovirali suho robo in lončarstvo, saj je 
to pravzaprav tisto, kar je za Ribnico in širšo 
okolico edino prepoznavno, na tem lahko 
začnemo graditi turizem, izobraževanje, raz-

voj dejavnosti.
Glede na vse pozitivne ocene zbledijo tudi 
posamezni kritiki, za katere pa je več ali manj 
jasno, da jih vodijo politični, osebni in drugi 
interesi, ki z željami za dobro Ribnice nimajo 
dosti skupnega.

Kako naprej?
Rokodelski center bo 
upravljal Javni zavod 
Rokodelski center za 
rokodelsko, muzejsko 
in galerijsko dejavnost, 
ki ga je ustanovila 
Občina Ribnica. Do 
ureditve vseh formal-
nosti okrog zavoda 
pa bo center začasno 
vodila OOZ Ribnica, 
ki je dve leti vodila 
projekt Vzpostavljanje 
vsebin Rokodelskega 
centra.

RC je takoj po odprtju začel delati na vseh 
področjih in do trenutka, ko pišem ta prisp-
evek, se je izpeljalo kar nekaj dogodkov: 
center je obiskalo okrog 500 ljudi, izpeljale 
so se prve delavnice, dogovorjeni so nekat-
eri dogodki do konca leta, razpisana sta dva 
tečaja, dogovorjen je urnik novih rokodel-
skih razstav, v novembru se bodo srečali 
predstavniki regijskih rokodelskih centrov iz 
vse Slovenije …
Seveda se v RC zadeve še dopolnjujejo, 

kompletirati je potrebno opremo, vzpostav-
iti elektronske komunikacije, postaviti režim 
upravljanja, vzdrževanja in čiščenja, spre-
jeti cenik za posamezne storitve, postaviti 
sistem izpeljave »tehniških dni«, prenesti 
delovanje Komisije za podelitev geografske 
označbe, urediti zbrano dokumentacijsko 
gradivo ...
Po nekaj dnevih obratovanja smo prišli do 
sklepa, da bo najprimernejši naslednji delov-
ni čas: od ponedeljka do sobote od 8. do 17. 
ure, ob nedeljah in praznikih pa bo center 
odprt po predhodnem dogovoru. Možen je 
najem večnamenske dvorane. Ta je že gos-
tila novinarje lokalnih časopisov po Sloveniji, 
soočenja županskih kandidatov, sestanek 
turističnih vodičev in suhorobarjev, sejo 
občinskega sveta in tiskovno konferenco.
Telefon RC 01/8361-104, spletna stran: 
www.rokodelskicenter-ribnica.si, e-mail pa 
se ureja v teh dneh in bo sporočen vsem 
zainteresiranim naslovom. 
V prvih dneh delovanja je bil tudi sestanek 
med občino, TIC Ribnica in OOZ Ribnica, 
kjer smo se dogovorili o skupnem nastopan-
ju na promocijskem in turističnem področju, 
RC pa bo v kratkem sklical vse turistične 
organizacije in društva s suhorobarskega 
območja, da se bomo dogovorili in sprejeli 
sklepe o konkretnem sodelovanju.  

Pavel Hočevar, foto Primož Tanko

Izdelovalcem domače obrti so bile prvič podeljene geograf-
ske označbe

Zadnja seja 
občinskega 
sveta v stari 
sestavi je bila 
v Rokodelskem 
centru, kjer je župan 
svetnikom najprej predstavil 
Rokodelski center, nato pa se 
je seja nadaljeval po dnevnem 
redu. 

Občinski svet je brez razprave potrdil spre-
membe ustanovnega odloka Glasbene šole 
Ribnica, ker ga je bilo potrebno uskladiti z vel-
javno zakonodajo na državnem nivoju. Z zelo 
kratko razpravo so izdali pozitivno mnenje k 
vsem trem kandidatkam za ravnateljico Vrtca 
Ribnica, do katerega ima Občina oziroma 
občinski svet kot ustanovitelj pravico. 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Jože Tanko je predstavil 
sklepe komisije glede občinskih nagrad in 
imenovanj, prav tako pa tudi obrazložitve. Več 
o sami razglasitvi nagrad na strani 2.
Sledil je del razširjenega dnevnega reda, in 
sicer imenovanje vršilca dolžnosti direktorja 
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iz Metlike in društvo VETD Hrovača, ki 
so v dvorani centra pripravili brezplačno 
pogostitev za obiskovalce.
 S ponudbo značilnih jedi, pijač, peciva, s 
prekrasnimi cvetličnimi aranžmaji so odprtje 
napravili še slovesnejše, hkrati pa so vsi 

skupaj ugotavljali, da je 
Rokodelski center prido-
bitev tudi za njihove lokale. 
Res lahko rečemo »kapo 
dol« za njihovo gesto.
Posebno poglavje pred-
stavljajo tudi vse razstave, 
ki so bile tega dne na 
ogled. 
V stalno razstavo suhe robe 
in lončarstva so ogromno 
energije vložili in zadnjo 
noč prebedeli avtorji raz-
stave Diana Drobnič, Pavel 
Hočevar in Franc Trdan, 
poleg pa so garale Tina 
Zajc, Brigita Mestek in 
Barbara Nosan. 
Prekrasno razstavo »Zlata 
vitica«  je postavila OZS, z 
Goranom Lesničarjem na 

čelu.
Presenečenje pa so bile tudi razstave izdelkov 
slušateljev Likovne šole v letu 2009/2010, 
ki so jih v koordinaciji s Stanetom Kljunom 
postavili naslednji mentorji: slikarstvo - Sašo 
Koprivec kot vodja oddelka in Natalya Gorza 

ter Simon Lavrič; kiparstvo - Marko Glavač; 
fotografija: Boris Gaberščik; arhitektura - 
Janez Zobec; grafično oblikovanje - Alenka 
Šubic Rovan; industrijsko oblikovanje - 
Ernest Vider. Pri postavljanju razstave je 
sodelovalo tudi okoli 20 slušateljev Likovne 
šole. Sam osebno, pa tudi mnogi obiskovalci 
smo bili presenečeni, 
koliko talentov živi med 
nami!
Odprtje so po svoje 
popestrile tudi 
posebne predstavitve 
Zlate vitice, podelitev 
prvih Dovoljenj za 
uporabo geografske 
označbe »Ribniška 
suha roba« in pred-
stavitev Likovne šole.

Kakšni so bili 
vtisi, komentarji? 
Povabljeni gostje in drugi obiskovalci so 
pohvalili stavbo in vsebine v celoti, nekateri 
so spraševali, kaj vse se bo dogajalo, vsi pa 
so si enotni, da je končno urejen kompleks 
Marofa, o katerem so se 40 let pogovarjali, 
kaj bi z njim. Pogosti so bili komentarji, da 
smo končno dobili projekt, s katerim bomo 
promovirali suho robo in lončarstvo, saj je 
to pravzaprav tisto, kar je za Ribnico in širšo 
okolico edino prepoznavno, na tem lahko 
začnemo graditi turizem, izobraževanje, raz-

voj dejavnosti.
Glede na vse pozitivne ocene zbledijo tudi 
posamezni kritiki, za katere pa je več ali manj 
jasno, da jih vodijo politični, osebni in drugi 
interesi, ki z željami za dobro Ribnice nimajo 
dosti skupnega.

Kako naprej?
Rokodelski center bo 
upravljal Javni zavod 
Rokodelski center za 
rokodelsko, muzejsko 
in galerijsko dejavnost, 
ki ga je ustanovila 
Občina Ribnica. Do 
ureditve vseh formal-
nosti okrog zavoda 
pa bo center začasno 
vodila OOZ Ribnica, 
ki je dve leti vodila 
projekt Vzpostavljanje 
vsebin Rokodelskega 
centra.

RC je takoj po odprtju začel delati na vseh 
področjih in do trenutka, ko pišem ta prisp-
evek, se je izpeljalo kar nekaj dogodkov: 
center je obiskalo okrog 500 ljudi, izpeljale 
so se prve delavnice, dogovorjeni so nekat-
eri dogodki do konca leta, razpisana sta dva 
tečaja, dogovorjen je urnik novih rokodel-
skih razstav, v novembru se bodo srečali 
predstavniki regijskih rokodelskih centrov iz 
vse Slovenije …
Seveda se v RC zadeve še dopolnjujejo, 

kompletirati je potrebno opremo, vzpostav-
iti elektronske komunikacije, postaviti režim 
upravljanja, vzdrževanja in čiščenja, spre-
jeti cenik za posamezne storitve, postaviti 
sistem izpeljave »tehniških dni«, prenesti 
delovanje Komisije za podelitev geografske 
označbe, urediti zbrano dokumentacijsko 
gradivo ...
Po nekaj dnevih obratovanja smo prišli do 
sklepa, da bo najprimernejši naslednji delov-
ni čas: od ponedeljka do sobote od 8. do 17. 
ure, ob nedeljah in praznikih pa bo center 
odprt po predhodnem dogovoru. Možen je 
najem večnamenske dvorane. Ta je že gos-
tila novinarje lokalnih časopisov po Sloveniji, 
soočenja županskih kandidatov, sestanek 
turističnih vodičev in suhorobarjev, sejo 
občinskega sveta in tiskovno konferenco.
Telefon RC 01/8361-104, spletna stran: 
www.rokodelskicenter-ribnica.si, e-mail pa 
se ureja v teh dneh in bo sporočen vsem 
zainteresiranim naslovom. 
V prvih dneh delovanja je bil tudi sestanek 
med občino, TIC Ribnica in OOZ Ribnica, 
kjer smo se dogovorili o skupnem nastopan-
ju na promocijskem in turističnem področju, 
RC pa bo v kratkem sklical vse turistične 
organizacije in društva s suhorobarskega 
območja, da se bomo dogovorili in sprejeli 
sklepe o konkretnem sodelovanju.  

Pavel Hočevar, foto Primož Tanko

Delo izpod rokodelskih rok

Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica. Ta položaj je potreben zaradi 
registracije javnega zavoda, naloga vršilca dolžnosti pa je, da zagotavlja 
delovanje centra do imenovanja vseh potrebnih organov, to je sveta zavoda 
in direktorja. Župan je predlagal za vršilca dolžnosti direktorja Občinske 
uprave Janeza Mateta, občinski svet pa je njegov predlog sprejel. Janez 
Mate je tako postal vršilec dolžnosti direktorja Rokodelskega centra 
Ribnica z mandatom do 1.1. 2011, oziroma do zaposlitve direktorja. 
Ker se je že pokazal interes po najemu sejne sobe v rokodelskem centru, 
so svetniki sprejeli predlog o oblikovanju cen najema prostorov v centru. 
Prav tako so obravnavali prošnjo Občine Dobrepolje po brezplačnem 
najemu dvorane v Športnem centru, kjer naj bi v mesecu novembru 
pripravili dobrodelni koncert za pomoč prebivalcem Občine Dobrepolje 
po septembrskih poplavah. Ker bodo ostali še obratovalni stroški, bo 
te pokrila Občina Ribnica, prispevek pa bo štet kot donacija občini 
Dobrepolje. 
Pod točko razno so se svetniki seznanili še z predlogom javnozasebnega 
partnerstva med Občino in podjetjem Ugar Invest Jurija Rudeža, ki naj 
bi pokrilo potrebe občine po športnih površinah in hkrati revitaliziralo 
propadajoči športni kompleks na območju nekdanje vojašnice.  Oba part-
nerja združujejo podobne želje in potrebe po sodobni in javno dostopni 
športni infrastrukturi, ki bi omogočila dvig kvalitete bivanja. Športna infra-
struktura je nepogrešljiv del turistične ponudbe in omogoča kvalitetno 
preživljanje prostega časa ter razvoj športnih društev in klubov. 
Najpomembnejša pridobitev tega projekta je ureditev in oživitev tako 
rekoč zapuščenega območja, ki bi lahko postalo športno središče 
zunanjih športov. Seveda računajo na sofinanciranje s strani države in 
Evropske unije, kjer imajo projekti, ki se izvajajo v obliki javno zasebnega 
partnerstva, pogosto dodatne točke ter tako večje možnosti za pridobitev 
sredstev. Sicer je večna težava izgradnje športne infrastrukture njena rent-
abilnost, vendar ravno v obliki javnozasebnega partnerstva obstaja več 
možnosti za trženje vsaj dela infrastrukture. Prav tako pa delež zasebnega 
kapitala pogosto pomeni racionalizacijo projekta, to pa pomeni prihranek 
za oba partnerja.

Primož Tanko

RIBNICA SPET OB GINEKOLOGA

Včasih se zdi, da je bolje počakati kako leto, da koga predstavimo 
v časopisu, saj ginekolog Raid Al Dhagistani že zapušča Ribnica, 
kljub temu, da je imel precej velikopotezne načrte za naš okoliš. 
Iračan, ki so ga pacientke cenile, zapušča zdravstveni dom v 
odpovednem roku, ki se izteče konec decembra 2010. Razlog, 
ki ga je navedel v odpovedi, je vsakodnevna pot iz Novega Mesta 
v Ribnico, so sporočili iz našega Doma. Ta ima redno kolobocije 
z ginekologi, ker je normativno financiranje Ribnici, upoštevaje 
število žensk, dodelilo le 0,6 oz.0,7 programa iz ginekologije 
in porodništva, manjka pa tudi ginekologov na primarnem 

nivoju. V zadnjih dvajsetih letih 
je tako zdravstveni dom Ribnica 
zaposloval le dva ginekologa 
za nedoločen čas. Ta hip je 
spet razpisano prosto delovno 
mesto zdravnika specialista 
ginekologa za nedoločen čas. 
Do zasedbe delovnega mesta 
bodo v ZD prisiljeni program 
zagotavljati s pogodbenimi spe-
cialisti ginekologi, pravi direk-
tor dr. Peter Rus. Vsak izmed 
njih prav pride, saj po podatkih 
Registra raka za Slovenijo v 
Ribnici za rakom jajčnikov in 
jajcevodov zboli največ žensk. 

Dr. Rus trdi, da je ta podatek le posledica prisotnosti special-
istov, ki s sodobno medicinsko tehnologijo izvajajo preven-
tivni program za področje raka ženskih rodil in ga tako hitreje in 
pogosteje odkrijejo.

Alenka Pahulje

Raid Al Dhagistani
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KAJ IMATA SKUPNEGA 
KREDENCA IN P. STANISLAV 
ŠKRABEC?

Na Škrabčevi domačiji v Hrovači so 12. oktobra že sedmič 
podelili štipendije, ki jih Ustanova patra Stanislava Škrabca 
namenja izbranim študentom slovenistike, slavistike, klasične 
filologije in jezikoslovja. Častni gost prireditve, podeljevalec 
štipendij, je bil pisatelj akademik Drago Jančar, 
s katerim je po podelitvi prijeten pogovor plet-
la esejistka in prevajalka, Ribničanka Simona 
Škrabec, ki že od leta 1992 živi v Barceloni.
Škrabčeva ustanova je zavezana bogatenju 
in spodbujanju strokovnega raziskovanja 
slovenskega jezika. Do sedaj, vključno z 
letošnjim letom, je podelila 50 štipendij in 3 
nagrade jezikoslovcem-slovenistom (Jožetu 
Toporišiču, Janku Modru in Martini Orožen) 
ter organizirala več kot 15 srečanj. Večina 
varovancev Škrabčeve ustanove se ponaša s 
študijskimi in raziskovalnimi uspehi ter danes 
delujejo kot sodelavci inštitutov in fakultet. 
Od tujih študentov slovenskega jezika je 
ustanova do sedaj podprla študente iz Italije, 
s Poljske, iz Rusije in z Madžarske. 
Škrabčeva ustanova vsako leto podpre tudi 
študenta frančiškana, ne glede na smer nje-
govega študija. Letos je bil to frančiškan 
Andraž Arko, ki deluje kot kaplan v Ljubljani 
na Viču in ob tem nadaljuje doktorski študij 

na teološki fakulteti, kjer preučuje vlogo 
filma v sodobni družbi. Ostalih šest letošnjih 
štipendistov je Manca Noč, študentka 3. letni-
ka grškega jezika in književnosti na Filozofski 
fakulteti (FF) v Ljubljani ter absolventka na 
oddelku za bibliotekarstvo in oddelku za 
primerjalno književnost in literarno teorijo; 
Mojca Horvat, študentka 4. letnika doktor-
skega študija na FF v Ljubljani, sicer pa 
mlada raziskovalka na FF in na Inštitutu za 
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; 

Előd Dudás, podiplom-
ski študent slovenske-
ga jezika in književnosti 
na Filozofski fakulteti 
v Budimpešti, ki se v 
svoji doktorski nalogi 
posveča madžarsko-
prekmurskim jezikovnim 
stikom; Andrej Perdih, 
diplomirani jezikoslovec in primerjalni slovan-
ski jezikoslovec, letos študent 3. letnika dok-
torskega študija primerjalnega jezikoslovja 
na ljubljanski FF, sicer pa sta v središču 
njegovega študija in dela na Inštitutu za 
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 
leksikologija in leksikografija. Štipendistki 
sta postali tudi Sodražanka Katarina Rigler 
Šilc, ki letos pričenja z interdisciplinarnim 

doktorskim študijem na ljubljanski FF, v svoji 
doktorski nalogi se bo posvečala frazeologiji 
v osnovni šoli; in Judita Tomšič, diplomirana 
primerjalna jezikoslovka in sinologinja, ki 
je študentka 2. letnika doktorskega študija 
na FF v Ljubljani, in se trenutno posveča 
proučevanju indo-hetitske teorije.
Dogodka na Škrabčevi domačiji, kjer se 
je zbral cvet slovenske sedanje in bodoče 
znanosti, so se udeležili številni ugledni gos-
tje, med njimi dekan mariborske filozofske 

fakultete Marko Jesenšek in prodekan lju-
bljanske filozofske fakultete Vojko Gorjanc, 
kar je slovesni podelitvi  Škrabčevih štipendij 
dodalo dodatno težo.
Prav gotovo pa je največjo težo dogodku 
dal pisatelj, akademik Drago Jančar, eden 
najbolj plodovitih slovenskih pisateljev in med 
njimi prav gotovo tisti, ki je sposoben rušenja 
ustaljenih miselnih vzorcev. Jančar s svojimi 
besedili aktivno posega v svet, ki ga obdaja. 
O tistem, česar ni v slovarju, ter o podobah in 
prispodobah Jančarjeve literature sta se pog-
ovarjala z dr. Simono Škrabec, s katero se 
poznata že vrsto let in je številna Jančarjeva 

dela prev-
edla tudi v 
katalonščino. 
Zanjo je 
Jančar dejal, 
da je po p. 
Škrabcu prav 
gotovo pod-
edovala talent 
za jezik. 

V pogovoru 
sta osvetlila 
š t e v i l n a 
J a n č a r j e v a 

dela in kakšni pomeni se skrivajo v njih, kako 
lahko potegnemo vzporednice z današnjim 
dogajanjem v svetu in samo Slovenijo. Med 
njimi sta se dotaknila Pogleda angela pa 
Galjota, knjigo, ki je Jančarja gotovo umes-
tila v slovenski prostor, drame Veliki bril-
jantni valček, kjer ni človek tisti, ki je znorel, 
ampak se je cel svet obrnil v nekaj, kjer 
se ne da več živeti; v Katarini iz knjige 
Katarina, pav in jezuit vidi tudi Slovenijo, kako 
mora iti naprej ... Zanimiv in iskriv pogovor, 
ki je pokazal, da je spoznavanje literature, 
pomenov in razlag lahko presenetljivo, dih 
jemajoče, a tudi humorno. In kot je npr. 
Volodja v Velike briljantnem valčku čuteč 
človek in ne enoznačna oseba, tudi razlage 
niso enoznačnega značaja. Jančar se ob tem 
boji, da ga bodo učenci v šoli obravnavali in 
‘sovražili’ kot ‘sovražijo’ Cankarja, ki je mnogo 
bolj kompleksen, kot ga predstavljajo v šolah. 
Jančar se je na tako poenostavljanje literature 
in jezika pošalil: »Če bi pisatelj želel sporočiti 
le eno sporočilo, bi poslal sms«.
In kredenca? »Ena sama beseda, ki je krasen 
primer, kaj vse jezik v sebi skriva in kako odpi-
ra celo vrsto dogodkov. In beseda, ki jo je zelo 
težko prevesti, prav tako kot trajno (frizuro) in 
kmečko peč. Kako tujcu to orisati, razložiti, je 
zelo težko. P. Škrabec bi verjetno te besede 
kar pustil take, kot so,« je hudomušno ugo-
tavljala Škrabčeva. Na to zagato je namreč 
naletela ob prevajanju Jančarjevega romana 
Drevo brez izmena. »A literatura je točno to. 
Moraš se spotakniti obnjo, je ne razumeti, da 
te prisili odpraviti se v Slovenijo, da vidiš, kaj 
je to kredenca in kaj kmečka peč.«

Zdenka Mihelič, foto Alenka Mihajlović

V pogovoru z enim najbolj plodovitih slovenskih 
posateljev

Letošnji nagrajenci skupaj z Dragom Jančarjem in Markom Škrabcem (desno)



nem rokodelskem centru. 
Vsi navzoči so se strinjali, 
da je nastanek rokodelske-
ga centa pozitiven, vendar 
pa je pri vključevanju vanj 
okrnjena podoba muzeja, 
prav tako pa se mu ne daje 
primernega položaja med 
institucijam, saj postaja 
del širšega kompleksa, ki 
že v svojem imenu zavrača 
muzej kot obliko dela in 
prezentacijo dediščine, pač 
pa na prvo mesto postavlja 
rokodelstvo. Vendar pa je 
treba upoštevati, da muzej 
proučuje in prezentira še kaj 

drugega kot samo rokodelstvo. Res je, da 
je dobršen del zgodovine Ribnice slonel na 
suhi robi, a vseeno to ni celota. Prezentirati 
je treba tudi trg, društva, duhovno kulturo, 
kmetijstvo in običaje. 
Poleg tega pa se je postavilo tudi vprašanje, 
zakaj najprej investicija v rokodelski center 
in ne kaj drugega. Povprečje EU je, da ima 
približno pol kvadratnega metra na prebiv-
alca namenjenega kulturi, vendar pa Ribnica 
tega še daleč ne dosega. Preseči je treba 
miselnost, da je vsa ribniška dediščina suha 
roba, pač pa so tukaj še izročilo, šege in 
navade, trg kot zaključena celota, in tako 
mora tudi delovati turizem. Vsakogar zanima 
nekaj. Nekoga narava, drugega dediščina, 
tretjega suha roba. 
Zanimivo pa je bilo vprašanje Pavla 
Hočevarja, ki je najprej omenil, da je razprava 
odplula stran od začrtane poti, saj ni bila 
tema okrogle mize rokodelski center. Vprašal 
je namreč: “Kako tržiti ribniški rokodelski 
center?” Ministrica Majda Širca je odgovo-
rila, da je le potrebno slediti pogodbi z EU, ki 
je zagotovila sredstva, povedala pa je tudi, da 
je bistven prihodek muzejske trgovina v pro-
mociji in kvaliteti, ne pa v prinašanju dobička. 
Izrazila pa je tudi upanje, da bo rokodelski 
center sposoben velikopoteznosti in preboja 
tako v kvalitetnem kot finančnem smislu. 

Tekst in foto Primož Tanko
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Kulturna industrija - 
zaposluje ljudi in prinaša dohodek

Kaj to sploh je in kaj pomeni v praksi?  Izraz 
kulturne industrije je precej nov pojem, pred-
vsem pa gre pri tem za ustvarjanje kulture, ki 
ima profiten namen, ne zgolj umetniškega. 
Ne temo kulturnih industrij so se pogovarjali 
mag. Marina Gradišnik, kustosinja v Muzeju 
Miklova hiša, dr. Marjeta Mikuž iz Službe za 
muzeje na ministrstvu za kulturo, ministrica 
za kulturo Majda Širca in mag. Gojko Zupan. 
Ker je okrogla miza potekala na pobudo 
ribniškega odbora Zares jo je moderirala 
Andreja Škrabec. Sprva je dr. Mikuževa pred-
stavila, kaj kulturne industrije so; torej izdelki, 
programi in storitve s področja kulture, ki so 
namenjeni širšemu krogu uporabnikov kul-
turnih dobrin. Ugotovili so naslednje.
Težava je v razumevanju kulture, ki se jo 
še vedno razume predvsem kot porabnika 
sredstev, ne pa ustvarjalca profita. V razvitih 
evropskih državah je doprinos kulture ca. 2,5 
% bruto domačega proizvoda, pri nas pa je ta 
odstotek precej nižji. Morda je težava v tem, 
ker ni preboja kulturne industrije kot panoge, 
ki lahko zaposluje ljudi in prinaša dohodek. 
To pa pomeni, da je treba v 
zdajšnje metode podajanja 
kulture vriniti kreativnost in 
sveže ideje, ki lahko na ta 
način spremenijo delovan-
je kulture. Vse skupaj pa 
potrebuje še dobro pro-
mocijo. Na ta način lahko 
kultura živi sama sebe in 
ustvarja potrebe pri njenih 
uporabnikih. Muzejske 
trgovine so precej redke, ker 
nimajo velikega denarnega 
toka, rešitev pa je potrebna 
razširitve ponudbe, a ven-
dar paziti, da ohrani kvaliteto 
dediščine in pa doseči več 
kupcev. Ustvarjanje nove 
trgovine v Ribnici nima 

smisla, saj se bodo stroški 
povečali, prodaja pa ne 
nujno narastla, bolj bi se bilo 
potrebno osredotočiti na 
sodobne tržne poti: spletno 
trgovino, gostujočo izložbo 
in podobno. 
Naslednja tema, okoli katere 
se je vrtel pogovor, je bilo 
vprašanje, “Kako pomemb-
na je kulturna industrija za 
turizem?” Odgovori so si bili precej enotni, 
da gre pri turizmu za kulturo, dediščino, od 
idrijske čipke, ki jo odnesemo kot spominek, 
pa do koče na smučišču, opremljene v alp-
skem stilu.
Podanih je bilo tudi nekaj statističnih podat-
kov, in sicer je Slovenija po izkoriščenosti 
identitete dediščine v turistične namene na 
61. mestu, po varnosti pa kar na 8. Torej je 
potrebna strategija, kako izkoristiti dediščino 
v tržne namene. Pri tem pa ne bi šlo zgolj za 
delo kulturnih institucij in ustvarjalcev, pač pa 
tudi vložek drugega dela turističnega sektorja, 

to je namestitvenih in gostin-
skih kapacitet. Dobršen del 
sredstev bi namreč moral 
biti namenjen vsebinam, ker 
žal ni dovolj, da gostu ponu-
dimo hrano in posteljo, pač 
pa tudi možnosti za izrabo 
časa v Ribnici.  “Gre za pre-
cej enostavno logiko,” je 
povedal Gojko Zupan, “če 
ima gost početi kaj več, kot 
ogledati si tri znamenitosti, 
bo ostal dan ali dva dlje. To 
pomeni dohodek. In krog je 
zaključen.«
Kaj kmalu pa je pogovor 
zaplaval v bolj politične 
vode, in sicer v položaj 
muzeja v novoustanovlje-

“Ribiška muzejska trgovina je 
kraljica muzejskih trgovin.” 
Izjava Majde Širca po ogledu 
Muzejske trgovine

Marina Gradišnik iz ribniškega 
muzeja 

Janez Škrabec postal mecen leta 

V Časniku Finance so letos pričeli z akcijo Mecen leta, s katerim skušajo 
poiskati gospodarstvenike, ki jim ni vseeno za slovensko kulturo in 
slovenske umetnike in ki poskušajo z mecenstvom pomagati kulturnim 
ustvarjalcem doma in v tujini. Strokovna komisija je za prvega mecena 
leta v kulturi izbrala Janeza Škrabca.

Strokovna komisija Časnika Finance, ki so jo sestavljali Maja Hawlina, 
Mitja Čander, Jani Virk, Simon Kardum in Tatjana Pogačnik, je v 
obrazložitvi med drugim zapisala, da je »zanj značilno stalno vlaganje v 
raznolike kulturne projekte in da se za vse njegove poteze zdi, da so zelo 
premišljene. Njegovi vložki v kulturo so fascinantni, izjemen je tudi nje-
gov doprinos k razvoju svojega rojstnega kraja. V kulturi in humanistiki 
vidi poseben smisel, saj sta nujno potrebni v današnji družbi.«

Polona Lovšin, foto Urban Štebljaj

Priznanje in kipec Dragice Čadež je Janezu Škrabcu podelil 
Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik Časnika Finance 



Ingenium, ki deluje komaj leto dni, je že s 
prvim nastopom vzbudil pozornost zboro-
vske javnosti in se mu pripisuje obetavna 
prihodnost. Na reviji izbranih malih pevskih 
skupin je bil sicer kot perspektivni debitant 
proglašen moški oktet Žetev iz Luč pri 
Savinji. Naše vitrice so seveda zelo zado-
voljne, da so bile umeščene med osem slov-
enskih izbrancev, pa tudi s svojo izvedbo, 

čeprav sta manjkali dve pevki. Ribnico so 
poleg profesionalnega nastopa predstavile 
še z Lepo Vido, ljudsko iz naše doline, po 
priredbi Radovana Gobca. 

Tekst in foto Alenka Pahulje 
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NONET VITRA MED OSMIMI IZBRANIMI 
VOKALNIMI SKUPINAMI SLOVENIJE

3000 pevskih skupin deluje v Sloveniji, in 
semkaj so vštete vse, od malih skupin do 
zborov, ki pa so po svoji naravi petja precej 
raznoliki. Tako so se po letošnji prireditvi Naša 
pesem na Javnem 
skladu za kulturne 
dejavnosti odločili, 
da bodo dali 
priložnost izkazati 
se na tekmovanju 
tudi malim voka-
lnim skupinam, 
ki imajo za to 
redke priložnosti. 
A k u s t i č n a 
baročna dvor-
ana graščine 
v Radovljici je 
bila 23. okto-
bra kraj, kjer se 
je strokovnima 
spremljevalcema Andražu Hauptmanu in 
Damijanu Močniku predstavilo osem skupin, 
ki so briljirale na območnih srečanjih Sklada. 

ČAPLJIČ ZAKRIVIL KRAŠKE 
TROJČKE
Poklicana učiteljica Sonja Pucer postaja plodna otroška pisateljica

Med izbranci je bila tudi naša Vitra, ki je izv-
edla zahteven in manjkrat slišan ter prepe-
van program, kar je bila dejansko tudi želja 
organizatorjev. A vendarle si je mnogo sku-

pin raje izbralo 
pesmi, ki jih ljud-
je dobro poznajo 
in hvaležnejše 
s p r e j m e j o . 
Kratek pogled 
na programski 
list je zadoščal, 
da smo takoj 
vedeli, kdo bo 
favorit – mlada 
vokalna sku-
pina Ingenium 
iz Ljubljane si je 
izbrala kar dve 
krstni izvedbi in 
prekmurska ljud-

ska Vora bije je bila na koncu proglašena 
za posebej dobro izvedeno skladbo, šest 
mladih pa za najboljšo zasedbo revije. 

Ko smo se zadnjič pogovarjali z njo, je ustvari-
la Čapljiča, dve leti zatem so iz ‘foušarije’ nas-
tali še Kraški trojčki. Ni bilo čisto tako, ni pa 
iz trte zvito. Sonja Pucer nam je s Čapljičem 
postavila svojevrsten spomenik, saj se je z 
otroško zgodbico poklonila našemu prizn-
anemu rokodelstvu in poudarila ribniške 
odlike. Kdor 
bere, kako je 
Čapljič izumil 
suho robo, 
si zaželi, da 
bi nekaj tako 
lepega bral 
tudi o sebi. 
Kraševci so 
zato svoji 
Sonji dejali, 
naj se posveti 
tudi njim, in 
ker si to našo 
vrlo slovenist-
ko delita dve 
deželici, jim 
je ugodila. 
Pucer jeva , 
ki se ji je lit-
erarni večer, 
posvečen njej 

kot pisateljici, zazdel kot da dobiva oskarja za 
življenjsko delo, nam je prebrala obe zgodbi-
ci – to je največji dar, ki ga poslušalec lahko 
dobi ob izidu nove knjige. Vsaka izgovorjena 
beseda te prikuje zato, ker jo je skovala ona. 
Vse postane doživetje in s temperamentno 
učiteljico je to lahko že sam uvod. Sem 
intelektualka, ki je tudi gospodinja, 
pravi. Učiteljica, Kraševka, ženska, 
mama. Svoje prelomne trenutke, 
ki so jih spremljale solze, je delila 
s TV in zdaj ji gre spet na jok ob 
vsej tej informacijski tehnologiji. 

Sili jo, da do nje ohranja distanco in svoj 
svet, podoben kot ga imajo mali otroci.
Morda imata ona in Barbara Koblar enak svet, 
saj sta se našli pri obeh knjigah. Pucerjeva 
jo je imela kot ilustratorko dolgo v mislih, 
a nanjo je na ulici naletela prav na dan, ko 
je Barbara izgubila službo. Kako imenitno 
nas presenečajo domačinke. Za eno, ki 
ima tu začasno prebivališče že 35 let in ga 
vsako leto podaljšuje (stalno ima v Sežani) 
nismo vedeli, da piše; za drugo ne, da ilus-
trira knjige, tudi takšne, ki od nje zahtevajo 
nazorne erotične slike… Koblarjeva se pri 
ilustracijah največ povezuje z oblikovalko 
Matejo Goršič, je pa ravnokar slikovno 
opremila tudi dve pesniški zbirki Mojce 

Jelušić, ki se že tiskata.
Pucerjeva in Koblarjeva 
ostajata v navezi. V 
prvem trimesečju 2011 
bo pri Mohorjevi družbi 
izšla še pravljica o 
balerini, ki se jo avtorica 
veseli zato, ker bo tako 
zelo punčkasta …
Ko bo avtorica ‘velika in 
odrasla’, pa bi si želela 
napisati še kakšno 
dramsko besedilo. 

Tekst in foto Alenka 
Pahulje

Slika iz zadnje knjige Kraški 
trojčki

Vsa blažena sem bila, ko sem 
v roke prvič dobila Čapljiča. 
Direktorica založbe Viharnik 
ga je pripeljala na Rudnik, 
ker si z avtom ne upam v cen-
ter. To je torej ta otrok, sem 
si rekla. Ta občutek ostane 
večen.

Včasih te lahko navdušenje 
malo zanese in tako se zgodi, 
da v Ribniški dolini jagode 
rastejo sredi februarja, 
je na literarnem večeru v 
Miklovi hiši 6. oktobra raz-
krila ilustratorka.

Nastop Vitre v baročni dvorani

in še posnetek od blizu ...
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S 13. Srečanja lokalnih časopisov Slovenije

PRIHODNOST ČASOPISOV? JE NI. 
NOVICE BOMO BRALI SAMO ŠE NA MOBITELIH.

Vprašanje, če bi si upal kdo tako jedrnato 
napovedati črnogledo prihodnost 
časopisom, ki so prvi začeli sistematično širiti 
novice med ljudmi, a ena najbolj priznanih 
medijskih strokovnjakinj, dr. Sandra Bašič 
Hrvatin, je v svojem prepričanju neomajna. 
‘Poglejte, kje se zdaj širijo novice. Dve vrstici 
preberete na trolejbusu, ki vozi pred vami, in 
mladini ta hitra in kratka obveščenost povsem 
zadošča.’ Prenasičenost medijev, nikakršna 

regulacija, vdor vsakršnih lastnikov, ki imajo 
vse druge, samo novinarskih interesov ne, 
je sesulo naš medijski sistem do te mere, 
da Hrvatinova nima zanj nobenega upanja 
več. Sesul se je tudi celotni sistem vrednot 
v družbi in zdaj lahko samo čakamo, da se 
spet postavi. Do takrat pa se je nesmiselno 
pogovarjati o tem, kakšno vlogo bi morali 
odigrati novinarji, ki imajo sicer pravico do 
svobodne besede, a jim jo celotna družba 
odreka. Prevladali so interesi kapitala in 
zavladalo neznanje, značilna posledica pa 
se kaže v primeru enega njenih, v zadnjih 
letih najbolj perspektivnih študentov, ki se je 
po kratkem času v novinarskem delu odločil, 
da to sedmo vejo oblasti, ki naj bi imela 

funkcijo vzbujanja vesti,  zapusti. ‘Ne gre. 
V tej vsesplošni zmedi ne morem opravljati 
svojega poslanstva.’
Največjim je vse dovoljeno, najhujših kršiteljev 
zakonov nihče ne kaznuje, najvplivnejši in 
najbogatejši si pravila prikrajajo po svoje, 
novinarje se ignorira z nedajanjem izjav, 
za vsako odkrito nepravilnost pa ne pade 
nobena glava. V amoralni družbi plemenitež 
izpade kot naivec. Novinar, ki ima po zakonu 

pravico trkati na vest vplivnih in javnih 
osebnosti, bi si v imenu javnosti lahko 
dovolil skoraj vse, a Hrvatinova trdi, 
da redki tvegajo tako kot dva njena 
kolega na Hrvaškem, ki sta z razkritjem 
korupcijske afere ogrozila svoji družini 
in imajo vsi skupaj 24-urno varovanje. 
Naši medijski strokovnjakinji se zdi 
groteskno, da se za svoje pravice ne 
znajo postaviti niti novinarji sami. ‘Še 
zdaj mi ni jasno, zakaj so stavkali. Vse 
je bilo tako medlo.’ Dokler so novinarji 
v rokah držali svoje medije, je novi-
narstvo igralo svojo primarno vlogo 
– ko se je začelo lastninjenje, so prav 
novinarji prvi prodajali svoje medije 
novim lastnikom. Stremenje k novinar-
ski objektivnosti je bilo pokopano.

So ptice, ki dvigajo krila, a 
to so kaki lokalci kot izol-
ski Mandrač z Dragom 
Mislejem Mefom na čelu, ki 
se že zavoljo svojega boem-
skega karakterja ne ozira na 
oblast in daje v časopisu 
prednost malemu človeku. 
Okrca vsakogar, za katerega 
se mu zdi, da ne dela v izols-
ko dobro, in po telefonu zato 
vseskozi posluša grožnje s 
tožbami.
Hrvatinova se bori, da bi 
v novem zakonu o medijih 
pod regulacijo padli tudi 
vsi časopisi, ki jih izdajajo 

občine, saj zdaj niso zavezane medijskim 
direktivam, kar pomeni, da si vsak župan 
hipotetično lahko jemlje pravico, da zakon 
kroji po svoje – če mu to seveda okolje dovo-
li. Večina si takih rigoroznih potez ne upa 
potegniti, ali kot pravi ribniški župan Jože 
Levstek: ‘Vse bi se mi dvakratno povrnilo.’
Tovrstna razmišljanja, ki so 50 predstavnikov 
28 lokalnih časopisov na trenutke prikovala 

na stole, so se razpredala na 13. Srečanju 
lokalnih časopisov Slovenije, ki ga je 1. okto-
bra kot gostitelj pripravilo Rešeto. Povabili 
smo jih v novo odprti rokodelski center, ki 
nam je prostorsko docela ustrezal za izved-
bo srečanja. Poleg Hrvatinove nas je obiskal 
tudi Vojko Stopar, direktor Direktorata za 
medije, za svoj govor se je posebej potrudil 
naš župan, Janez Škrabec pa je spregovoril 
o svojih izkušnjah z mediji. Priznal je, da novi-
narji dandanes pogosto izkoristijo pogovor 
z njim še za to, da mu posredujejo kako 
poslovno ponudbo svojega medija, nikoli 
pa ne poskuša vplivati na pisanje novinarjev. 
Niti nanj ne odgovarja. Misli enako kot župan 
Levstek: vse se mu lahko huje povrne.  
Škrabec kot svetovni poslovni nomad še 
uspe prebirati časopise. Pa vendar, ko je 
informacij preveč, je mera polna. Ko je dobil 
povabilo na srečanje, je bil ravno v New 
Yorku, zato je pograbil New York Times in 
ga prinesel domov. Razgrnil ga je prav na 
srečanju, in čeprav prihodnosti časopisov 
ne vidi tako črno kot Hrvatinova, je bila 
njegova poslednja gesta enaka. Prihodnost 
časopisov? Kot velikanska gmota papirja, ki 
jo premore znameniti Times? Z višine ga je 
vrgel po tleh, da se je razsul na vse strani.

Alenka Pahulje, foto Mitja Ilc

Zmagovalna ekipa novinarjev v igri 'lov za skritim zakla-
dom' si je priborila večerjo pri makšarju

vesna malnar v pogovoru z osrednjo gos-
tjo, dr. sandro bašič hrvatin

novinarji so ribnico raziskovali na izviren način, 
malce pa so jim 'ponagajali' naši: gregor kran-
jec kot prešeren (na fotografiji), gregor pre-
lesnik kot velikan in franc jaklič, ki je  z njimi 
žagal 'babo'

janez škrabec o izkušnjah z mediji

prihodnje leto bo organizator srečanja 
izolski mandrač in njegov šef drago mis-
lej mef



Bolečina se da skriti,
tudi solza ni težko zatajiti.
Le naše drage Anice ne more nam nihče vrniti ...

Ko tvoje zaželimo si bližine, gremo tja, 
v ta mirni kraj tišine, 
tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče, 
da te več med nami ni. 
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi, 
povsod te čutimo mi vsi ... 
Med nami si!

ZAHVALA
V soboto, 2. 10. 2010, smo se poslovili od naše najdražje 

ANICE ZAKRAJŠEK GORŠE
iz Rakitnice.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob njenem 
zadnjem slovesu stali ob strani, izrekli iskreno sožalje, darovali 
cvetje, sveče in za svete maše. Hvala gospodu župniku 
Branku Potočniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi in 
pevcem moškega pevskega zbora Lončar. 

Še enkrat –vsem in vsakomur posebej, ki ste pokojnico imeli 
radi in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti 
– hvala.
 

ŽALUJOČI VSI NJENI DRAGI
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Nepričakovano je zastalo tvoje ljubeče srce,
zastal je tvoj korak sredi tihe noči.
Mirno počivaj, naj ti bo lahka domača zemlja, 
ki si jo neizmerno ljubil.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dobrega moža  in skrbnega očeta, 

ata in starega ata 

STANETA OBERSTARJA  
(1929-2010)

iz Rakitnice 2

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za besede tolažbe in izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in 
sveče. 
Zahvala gospodu župniku Branku Potočniku za lep pogrebni 
obred, pevcem PZ Lončar za ubrano petje, gasilcem PGD 
Rakitnica, Ribiški družini Ribnica, Območno-obrtni podjetniški 
zbornici Ribnica in gospodu Igorju Bančiču za poslovilni govor.

Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

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

ZAHVALA
V večnost se je poslovila draga mami in babica 

MARIJA ČAMPA 
iz Brež

Iskreno se zahvaljujmo prav vsem, ki ste bili z nami, nam stali ob 
strani v težkih trenutkih. Hvala za izrečeno sožalje, za darovano 
cvetje in sveče. 
Še posebna zahvala velja vsem, ki ste jo v tako velikem številu pok-
ropili, zanjo molili in jo pospremili na njeno zadnjo pot.

 ŽALUJOČI HČERKI HELENA IN LILIJANA Z DRUŽINAMA TER
VNUKI GORAZD Z  LARO, ŽIGA, MATEVŽ IN LARA

ZAHVALA
Ob težki izgubi naše drage žene in mame

NEŽKE HREN
roj.Bolha

se prisrčno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in vsem, ki ste 
se od nje poslovili ali se udeležili pogreba. Hvala ge. dr. Žagarjevi 
za medicinsko pomoč in hvala negovalnemu osebju. Hvala g. 
mag. župniku Berčanu za pogrebni obred in duhovnikom za 
somaševanje. Hvala našemu pevskemu zboru za prelepo ubrano 
petje, darovalcem sveč in darovalcem za sv. maše.

ŽALUJOČI VSI NJENI, KI SMO JO IMELI RADI.
RIBNICA, 17. OKTOBER 2010
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Vse stezice so lepe,
najlepša je ta,
ki me pelje do groba,
kjer je mamica moja.

ZAHVALA
V 89. letu je za vedno zaspala naša draga mama, babica in 

prababica 

MARIJA KLJUN  
iz Žlebiča

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji v času njene bolezni kakorkoli 
pomagali: dr. Alenki Nadler Žagar, sestri Branki, patronažni službi, 
reševalcem ter  negovalkam CSD.
Hvala župniku g. Potočniku za redne obiske. Hvala tudi ge. 
Mileni Oražem. Posebna zahvala sosedama Mojci in teti Mimi za 
nesebično pomoč.
Zahvaljujemo se vsem za izrečeno sožalje, sveče in sv. maše. Hvala 
župniku g. Berčanu. Hvala pevcem in vsem, ki ste jo imeli radi ter jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Zbogom, naša mama!

ŽALUJOČI NJENI OTROCI Z DRUŽINAMI

Ni te več,
mirno si živel
in mirno si odšel,
spomin nate v 
naših srcih bo živel.

ZAHVALA
Ob izgubi brata in strica 

JOŽETA KNAVSA  
iz Goriče vasi

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, kolek-
tivu Inles Dules za izrečeno sožalje, darovane sveče in  cvetje. 
Zahvaljujemo se tudi PGD Goriča vas za spremstvo na pokojnikovi 
zadnji poti, pevcem in gospodu kaplanu za pogrebni obred.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame 

JULIJE KOZINA  
(18. 8.1926 – 21.10. 2010)

iz Dolenje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. Hvala dr. Alenki 
Nadler Žagar, župniku g. Branku Potočniku ter vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJENI

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica objavlja 

prosto delovno mesto 
zdravnika specialista ginekologa 

(zdravnik specialist V/VI) 
za delo v  dispanzerju za ženske Zdravstvenega doma 

dr. Janeza Oražma Ribnica. 

Pogoji za zasedbo: 

- končana medicinska fakulteta,
- opravljen strokovni izpit,

- opravljena specializacija iz ginekologije in 
porodništva,

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

- osnovno znanje za delo z računalnikom,
- zaželene delovne izkušnje nad 5 let.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 
polnim delovnim časom in trimesečnim 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).



Rokodelski center razpisuje: 

Delavnice izdelovan-
ja viter in pletenja 
podnov za rešeta.
Potekale bodo 
pod men-
torstvom g. 
Jožeta Belaja, 
enega redkih 
mojstrov, ki 
še obvladajo 
nekdaj tako 
razširjeno obrt. 
Prijave spreje-
mamo do 
torka, 2. 
novembra, 
na telefon 040 520 626 (Tina) ali 
osebno v Rokodelskem centru 
od ponedeljka do sobote, od 8. 
do 17. ure.

Delavnice obsegajo 10 ur, zajemajo 
pa: 
- spoznavanje materiala
- priprava viter
- pletenje podna
- sestava končnega izdelka – rete

Prvo, informativno 
srečanje bo v sredo, 
3. novembra, ob 17. 
uri, v Rokodelskem 
centru.
Celotna delavnica 
obsega 10 ur oz. 5 
obiskov. Srečanja 
bodo potekala 1x 
tedensko po dve 
uri, in sicer v torek 
ob 9:00 ali sredo ob 
17:00 ali po dogov-
oru.

Cena delavnice znaša 30 EUR, v 
ceno je vštet material. Za delavnico 
je potrebno s seboj prinesti nož 
(rezilo dolžina 10 cm) in debelejši 
kos blaga za zaščito obleke.
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ter leto in ustanova, na kateri je bila izobraz-
ba pridobljena, ter o strokovnih izpitih,
- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvid-
no izpolnjevanje pogojev glede:  zahtevanih 
delovnih izkušenj,  poznavanja strokovnega 
področja dela, sposobnosti za organiziranje 
in vodenje dela v kolektivu,
- program poslovnega in programskega raz-
voja zavoda za mandatno obdobje,
- izjavo kandidata, da aktivno obvlada 
slovenščino in najmanj en svetovni jezik 
ter pasivno obvlada drug svetovni jezik. Iz 
obeh mora biti razvidna vrsta izobraževanja 
in izobraževalna institucija, v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.
Kandidat naj vloži prijavo v pisni obliki, ki jo 
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: ‘Ne odpi-
raj - prijava za direktorja zavoda’ na naslov: 
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 
Ribnica,  in sicer do vključno 15. 11. 2010. 
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne, 
ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 
Direktorja imenuje ustanovitelj javnega zavo-
da po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja 
sklene svet zavoda z direktorjem pogodbo 
o zaposlitvi. Delovno razmerje z direktorjem 
se sklene za določen čas – mandat petih let. 
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih 
Javnega zavoda, Cesta na Ugar 6, 1310 
Ribnica.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite 
vsak delovni dan na tel. 01/837 20 03 ali 
GSM 051 641 020; kontaktna oseba Janez 
Mate.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške.

Javni zavod  Rokodelski center Ribnica

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl. 
US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl. US: 
UI- 34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-
ZJZP) in v skladu z 12. členom Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski 
center Ribnica  – zavod za rokodelstvo, 
muzejsko in galerijsko dejavnost (Uradni 
list RS, št. 60/2010), objavlja Javni zavod  
Rokodelski center Ribnica  – zavod za 
rokodelstvo, muzejsko in galerijsko deja-
vnost (v nadaljevanju Javni zavod) 

javni razpis 
za direktorja 

Javnega zavoda  
Rokodelski 

center Ribnica
Kandidati, ki se bodo prijavili na pro-
sto delovno mesto, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
- ima univerzitetno izobrazbo družboslovne 
ali humanistične smeri, 
- ima najmanj sedem let delovnih izkušenj, 
- pozna strokovno področje zavoda,
- ima opravljen izpit iz muzejske stroke,
- aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik in 
pasivno najmanj en svetovni jezik, 
- ima vodstvene in organizacijske sposob-
nosti, 
- aktivno obvlada slovenski jezik. 
Kandidat za direktorja mora ob prijavi na 
razpis predložiti program poslovnega in pro-
gramskega razvoja zavoda za mandatno 
obdobje. Če kandidat izpita iz muzejske 
stroke nima, ga mora opraviti v enem letu 
od podpisa pogodbe, sicer mu delovno 
razmerje preneha.

Prijava mora vsebovati:
- življenjepis
- fotokopije: potrdila o izobrazbi, iz katere 
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe 

LOČENO 
ZBIRANJE 
ODPADKOV

Sodobni človek vse bolj spoznava, da 
varovanje okolja ni le modna muha, ampak 
nuja. Posledice njegovega delovanja se 
vedno bolj kažejo na okolju in že vplivajo 
na kakovost našega življenja. Čisto in ure-
jeno okolje je vrednota, za katero si moramo 
prizadevati vsi. Odpadkov je vedno več in 
prostora na odlagališčih zmanjkuje. Eden 
od prvih korakov k rešitvi je ločeno zbi-
ranje odpadkov. Podatki kažejo, da je v 
občini Ribnica 80 % vseh nastalih odpadkov 
odloženih na deponijo kot mešani komu-
nali odpadek, samo 20 %  je ločenih in se 
reciklirajo. V zahodni Evropi in tudi ponekod 
v Sloveniji pa je to razmerje ravno obratno. 
Na odlagališču odložijo samo še 15-20 % 
vseh nastalih odpadkov, ostalo so ločeno 
zbrani odpadki.  Dejstvo je tudi, da moramo 
za vsak odloženi kilogram odpadkov plačati 
odlaganje in okoljsko dajatev. Torej - kolikor 
zmanjšamo količino odloženih odpadkov, 
si posledično lahko znižamo položnice za 
odpadke.
Za ločeno zbiranje odpadkov smo v občini 
Ribnica za gospodinjstva postavili 52 
ekoloških otokov. 
V posode za embalažo lahko odložite 
plastenke pijač in živil, plastenke čistil in 
pralnih sredstev, pločevinke živil in pijač, 
votlo embalažo od mleka, sokov, jogurtov 
(terapak)... ipd., plastične lončke, plastične 
vrečke od živil in čistil, PVC - folije. V posodo 
za embalažo ne sodi plastična ali kovin-
ska embalaža nevarnih snovi ali njihovih 
ostankov (motorna in druge vrste mineralnih 
olj, sredstva za zaščito rastlin, pesticidi, 
barve, laki …), kosovni plastični predmeti 
(otroške igrače, polomljeni plastični stoli…. 
), embalaža od bal, gajbice … Embalažo je 
potrebno vedno izprazniti, večje plastenke 
in pločevinke stisniti in umazano embalažo 
pred odložitvijo sprati z vodo.
V posode za steklo lahko odložimo 
steklenice živil in pijač, stekleno embalažo 
zdravil in kozmetike, kozarce od vloženih 
živil, drugo stekleno embalažo V posodo 
za steklo ne sodijo: okensko, avtomobilsko 
in drugo ravno steklo, ogledala,  kristalno 
in ekransko steklo, steklo, pleksi steklo 
karbonsko steklo in druge vrste stekla iz 
umetnih mas, porcelan, keramika… Stekleno 
embalažo vedno izpraznimo in izplaknemo z 
vodo in ne pozabimo odstraniti zamaškov ali 
pokrovčkov.
V posode za papir odlagamo časopise, 
revije, zvezke, knjige, prospekte, kataloge, 
pisemske ovojnice, pisarniški papir, ovojni 
papir, papirnate nakupovalne vrečke, karton-
sko embalažo, lepenko. 



zorom, saj bomo le tako lahko kršitelje 
ustrezno obravnavali. 
Surovine, ki jih zberemo ločeno (papir, 
steklo, pločevinke in plastenke), se namreč 
vrnejo v ponovno predelavo oziroma se 
reciklirajo. S tem razbremenimo odlagališče 
odpadkov, ohranimo naravna bogastva 
(gozd) in zmanjšamo porabo energije. Z 
ločenim zbiranjem odpadkov torej industriji 
zagotovimo stalen vir dragocenih surovin in 

energije, odlagališče 
pa je manj obremen-
jeno in tako lahko dlje 
časa nudi prostor 
ostankom odpadkov.
Odpadki, ki bi 
sicer končali na 
odlagališču in bre-
menili naše okolje, 
postanejo v drugačni 
obliki spet uporabni.

JKP Komunala Rib-
nica d.o.o.
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Obvestilo o poskusnem izračunu 
vrednosti nepremičnin – 
komasacijsko območje Dolenja vas, Prigorica

Na Občino Ribnica se je obrnilo večje število občanov, lastnikov parcel 
na komasacijskem območju Dolenja vas, Prigorica v zvezi z obvesti-
lom o poskusnem obračunu vrednosti nepremičnin. Geodetska upra-
va Republike Slovenije je namreč lastnikom nepremičnin, ki ležijo 
na tem območju, poslala podatke o parcelah, ki so jih lastniki vložili 
v komasacijski sklad. Občina Ribnica je prejela naslednji odgovor 
direktorja Območne geodetske uprave Ljubljana, g. Janeza Urha:

»Obvestilo o poskusnem izračunu vrednosti 
nepremičnin so dobili vsi tisti lastniki, ki so 
bili do 15. junija 2010 vpisani v register 
nepremičnin. Nove parcele na komasaci-
jskem območju Dolenja vas še niso evi-
dentirane v geodetskih evidencah, zato so 
lastniki zemljišč na komasacijskem območju 
dobili podatke o parcelah, ki so jih vložili v 
komasacijski sklad. 
Mislim, da opisano dejstvo lastnikom zemljišč 
ne bi smelo povzročati kakšnih problemov. 
Ne vidim namreč potrebe po spreminjanju 
podatkov o parcelah ali urejanju lastništva, 
saj gre za pred kratkim zaključen posto-
pek. Ko bo geodetsko podjetje, ki je pri-
dobilo posel na razpisu, dopolnilo elaborat 
komasacije, bo geodetska upava v uprav-
nem postopku evidentirala novo stanje v 
zemljiškem katastru. Lastništvo na novih 
parcelah bo geodetska uprava vpisala na 
podlagi sklepov sodišča. 
Lastniki zemljišč komasacijskega območja 
so prikrajšani le v primeru, če se ne strinjajo 
z modeli vrednotenja, ki so bili uporabljeni 
za izračun vrednosti nepremični. Predlagam, 
da si v tem primeru najprej ogledajo razgrn-

jene podatke na občini in v primeru nestrin-
janja podajo pripombe na vrednost stare 
parcele. To lahko storijo do 25. novembra 
2010. Za podajanje pripomb lahko koristijo 
spletno aplikacijo ali obrazec E.
Geodetska upava bo po zaključku seznan-
janja lastnikov nepremičnin s poskusno 
izračunano vrednostjo obdelala vse pri-
pombe ter ustrezno prilagodila meje vred-
nostnih con in pripisala vrednostne ravni. 
Modele vrednotenja nepremičnin bo z 
uredbo določila Vlada Republike Slovenije 
v prihodnjem letu. Na podlagi te uredbe 
bodo dokončno izračunane vrednosti vseh 
nepremičnin. Do takrat bodo v zemljiški 
kataster in v register nepremičnin že vpisane 
nove parcele komasacijskega sklada, zato 
se jim bo lahko pripisala tudi vrednost. 
Podatki o vseh nepremičninah, vključno z 
vrednostjo, bodo vidni v javnem vpogledu ali 
na potrdilu, ki ga stranke lahko pridobijo na 
katerikoli geodetski upravi ali upravni enoti.«

Občina Ribnica,
Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

OBVESTILO STARŠEM 
O UVELJAVLJANJU 
ZNIŽANEGA PLAČILA 
ZA VRTEC 

Obveščamo vas, da boste v skladu s 
Pravilnikom o plačilih staršev za pro-
grame v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 
79/08, 119/08, 102/09) lahko od 1. jan-
uarja 2011 dalje uveljavljali znižano 
plačilo in oprostitev plačila za dru-
gega in nadaljnje otroke, ki so hkrati 
v vrtcu, z Vlogo za znižano plačilo 
vrtca (obrazec VRT/1) pri pristojnem 
občinskem upravnem organu v občini 
stalnega bivališča. Obrazec je napro-
daj v prodajalnah DZS, lahko pa ga 
dobite tudi na spletnih straneh Občine 
Ribnica, Ministrstva za šolstvo in 
šport ter državnem portalu E-uprava. 
Ceno programov predšolske vzgoje 
krijejo starši oz. zakoniti zastopniki 
otroka in občina.
Občina krije del cene programa za:
- otroke, katerih starši imajo na nje-
nem območju stalno prebivališče, 
- otroke, ki imajo na njenem območju 
stalno prebivališče skupaj z enim od 
staršev,
- otroke tujcev, katerih vsaj eden 
od staršev ima na njenem območju 
začasno prebivališče in je zavezanec 
za dohodnino v RS.
Občina bo na podlagi dohodkov in 
premoženja družine izdala odločbo 
o višini plačila staršev, izraženo v 
odstotku cene programa, v katerega 
je otrok vključen.
Staršem, ki ne boste uveljavljali 
znižanega plačila vrtca, bo vrtec 
izstavi račun v višini polnega plačila, 
to je 80 % cene programa.
Vlogo natančno izpolnite v skladu 
s priloženimi navodili (podatki se 
nanašajo na leto 2009) in jo z vsemi 
prilogami oddajte do 15. novembra 
2010: 
- za otroke, vključene v Vrtec Ribnica, 
na upravi Vrtca Ribnica ali na Občini 
Ribnica – Oddelku za družbene deja-
vnosti oz. v vložišču občine,
- za otroke, vključene v vrtce izven 
občine Ribnica, na Občini Ribnica – 
Oddelku za družbene dejavnosti ali v 
vložišču občine.
Vloge oddaste tudi za otroke, ki so 
bili vključeni v vrtec s 1. 9. 2010 in 
kasneje.
Dodatne informacije lahko dobite v 
času uradnih ur (ponedeljek, torek, 
četrtek od 8. – 15. ure, sreda od 8. – 16. 
ure, petek od 8. – 14. ure) na Občini 
Ribnica, Oddelku za družbene deja-
vnosti, tel.: 837 20 23 in 837 20 09.

OBČINA RIBNICA
Oddelek za družbene dejavnosti

V posodo za papir ne sodi kartonska votla 
embalaža tekočin (mleko, sadni sokovi, 
jogurti – tetrapak, celofan, tapete, higienski 
papir, od živil pomazana ali prepojena, papir-
nata ter kartonska embalaža (pladnji, kozarci 
in skodelice za enkratno uporabo, embalaža 
globoko zmrznjenih živil in jedi …), ovitki od 
čokolade, natron vreče lepil, cementa, apna, 
krmil …
Kartonske škatle in drugo embalažo z veliko 
prostornino zložimo 
ali raztrgamo, revijam 
in prospektom vedno 
odstranimo zaščitno 
folijo.
Zaradi malomar-
nosti in nevestnosti 
nekaterih občanov 
pri ločevanju ozi-
roma nepravilnem 
odlaganju odpadkov 
vas obveščamo, da 
bomo vse kritične 
ekološke otoke 
opremili z videonad-

Ekootoki bodo opremljeni z video nadzo-
rom
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RAZPORED POČITNIŠKIH KAPACITET ZA LETO 2011
(društvo invalidov Ribnica)

SIMONOV ZALIV št. apartmajev TERME ČATEŽ št. apartmajev
24. 1. do 3. 2. F 17 15. 3. do 25. 3. 118
04. 4. do 14. 4. F 16 14. 5. do 24. 5. 125
13. 7. do 23. 7. F 15 13. 07. do 23. 7. 2
12. 11. do 22. 11. F 17 2. 11. do 12. 11. 107
  2. 12. do 12. 12. 118

TERME PTUJ št. apartmajev  DOM ZDRAVJA - RADENCI
2. 11. do 12. 11.                  6/03  23. 2. do 5. 3. I. nadstropje

HOTEL V FIESI   TERME  TOPOLŠČICA
21. 6. do 1. 7.                  soba 4/ I.                            23. 7. do 2. 8.

TERME TOPOLŠCICA IZKORISTIJO LAHKO NASLEDNJI:
1. zaposleni invalidi II. in III. kategorije (fotokopija odločbe ZPIZ)  
2. zaposleni invalidi z najmanj 60 % telesne okvare (dokazilo o % TO)
3. invalidi iskalci zaposlitve II. in III. kategorije (fotokopija odločbe ZPIZ)
4. invalidi iskalci zaposlitve z najmanj 60 % telesne okvare (dokazilo o % TO)
5. invalidi I. kategorije, ki imajo dodatek za pomoč in postrežbo – lahko s spremljevalcem
(fotokopija odločbe ZPIZ in fotokopija dokazila, iz katerega je razvidno,  da prejema 
dodatek za pomoč in postrežbo).
6. invalidi I. kategorije, ki so stari do 60 let (fotokopija odločbe ZPIZ).

PRIJAVE SPREJEMAMO DO  29. 11.  2010

Čiščenje jeter

KOTIČEK ZA ZDRAVJE   pripravila Andreja Pogorelc

zamašenih 50 odstotkov kapilarne mreže, 
kar pomeni, da deluje tako pomemben 
organ, kot so jetra, samo s polovično 
zmogljivostjo. Pri čiščenju jeter očistimo 
te zamašene poti in marsikateri zgoraj 
naštetih simptomov izgine. Pri ljudeh brez 
simptomov je po navadi potrebno 3 do 
5 čiščenj v razmaku od 2 do 4 tednov, 
da se žolčevod in jetra res očistijo. Pri 
ljudeh z zdravstvenimi težavami pa posto-
pek ponavljamo tako dolgo, dokler simp-
tomi ne izginejo oziroma se ne zmanjšajo. 
Postopek čiščenja jeter je najbolje izvesti 
v soboto in v nedeljo počivamo. Naslednji 
dan po čiščenju smo namreč utrujeni, 
ker je žolčnik ponoči pospešeno deloval, 
namesto da bi počival.
Postopek čiščenja je naslednji:
Do 14. ure: uživamo hrano brez maščob in 
beljakovin (sadje, zelenjavo), najboljši so 
sveže stisnjeni sadni in zelenjavni sokovi, 
da se žolčnik poleni ter začne v jetrih in 
žolčniku nabirati žolč.
Od 14. ure: nobene hrane več, pijemo 
lahko samo ustekleničeno vodo.
Ob 18. uri: zmešamo 1 jedilno žlico grenke 
soli (dobi se v lekarnah) z 200 ml vode. 
Napitek bomo lažje spili, če vodo ohladi-
mo, pa tudi limonin sok popravi okus.
Ob 20. uri: si zopet zmešamo 1 jedilno 
žlico grenke soli z 200 ml vode in jo spi-
jemo.

Čiščenje jeter izboljša naše splošno 
počutje. Priporoča se ga izvesti pri 
povišanem holesterolu, slabi presnovi 
maščob, vetrovih, bolečinah v rami, nad-
lahti ali v zgornjem delu hrbtenice, pri 
kronični utrujenosti in motnjah spanja. 
Čiščenje jeter je odlično pri predmenstru-
alnem sindromu in močni menstruaciji, 
ker skrajša čas trajanja menstruacije in 
zmanjša bolečine. Ima lahko tudi »pomir-
jevalen« učinek, kajti v tradicionalni kitajski 
medicini so jetra povezana s čustvom jeze, 
odpirajo pa se v očeh, kar pomeni, da 
imajo težave z jetri tisti, ki imajo rumeno 
beločnico.
Jetra so največji organ za presnavljanje, saj 
proizvajajo več kot 95 odstotkov krvnih bel-
jakovin, uravnavajo sladkor v krvi, presnav-
ljajo maščobe, shranjujejo železo in izde-
lujejo žolč. Iz črevesja priteče v jetra kri, ki 
je polna hranilnih snovi, pa tudi škodljivih 
snovi, ki jih zaužijemo s hrano. Neškodljive 
in predelane snovi odtečejo preko ven v 
telo, škodljive snovi pa odtečejo z žolčem v 
črevo, kjer se z blatom izločijo iz telesa. 
Za pravilno delovanje jeter je zelo pomemb-
no, da sta kapilarna mreža v jetrih in 
žolčevod dobro prepustna. Zaradi nez-
dravega načina življenja pa zaužijemo tako 
veliko strupenih snovi, da se sestava žolča 
spremeni in tvori tako imenovani žolčni 
pesek. Sodobni človek ima v povprečju 

Ob 21.45: gremo na stranišče in se prip-
ravimo na odhod v posteljo.
Ob 22. uri: dobro premešamo (lahko v 
mešalniku) 125 ml olivnega olja s 170 
ml sveže stisnjenega grenivkinega soka. 
Mešanico spijemo stoje ob postelji, potem 
pa se takoj uležemo na hrbet z rahlo dvi-
gnjeno glavo, ker jetra tako boljše delajo. 
Z mešanico olja in grenivke povzročimo 
pospešeno izločanje žolča, ki »potisne« 
pesek iz jeter in žolčevoda.  V tej legi 
ostanemo najmanj 20 minut, da se kamni 
in pesek lahko izločijo. Na jetra lahko 
položimo termofor ali topel obkladek. 
Zaspimo.
Zjutraj zopet spijemo mešanico grenke 
soli (1 jedilno žlico) in vode (200 ml), ven-
dar ne pred 6. uro zjutraj. Lahko se vrnemo 
v posteljo.
Dve uri kasneje še zadnjič spijemo 
mešanico soli in vode, če do takrat 
še nismo dobili driske. Dve uri po tem 
lahko začnemo jesti (začnemo s sadjem 
in nadaljujemo s kuhano zelenjavo brez 
maščobe).
Zjutraj (lahko pa tudi kasneje ali prej) 
bomo dobili drisko. V straniščni školjki bos 
opaziti žolčni pesek, svetlo zelene barve, 
lahko kot grah velike kroglice. Izločijo se 
lahko tudi holesterolni kristali rjave barve, 
ki zapirajo žolčevode. Preden se bodo 
jetra dokončno očistila, moramo izločiti 
najmanj 2000 kamenčkov, zato čiščenje 
po potrebi ponovimo čez dva tedna.

Po čiščenju jeter se počutimo najprej 
utrujene, potem pa neverjetno pomirjene, 
tako da nam vsaj nekaj časa nihče ne »gre 
na jetra«. Dobimo »bela jetra« (postanemo 
zelo trdoživi). Če to ni dobra motivacija, da 
se takoj lotimo čiščenja!

Društvo invalidov 
Ribnica obvešča 

svoje člane, 
da organizira:

• v četrtek, 4. 11. 2010, 
ogled sejma v Miljah, po 
kosilu  kopanje v hotelu 

Delfin,

• v soboto, 13. 11. 2010, 
pa je martinovanje na 
Radovici pri Metliki 

“Kmečki turizem Bajuk”,

• ogled rudnika in muzeja 
v Kanižarici,

-  kosilo, pokušnja pogače 
in večerja.

Vljudno vabljeni!
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1.  Pozdravljeni! Tokrat se boste potegovali za lepe nagrade, 
darilne bone, ki so tolikšne vrednosti, kolikor let šteje 
tokratni pokrovitelj kviza, podjetje Bomax. Gre za številko … 

A  10 
B  15
C  20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Kje ima podjetje Bomax 

sedež?
         
A  Na Škofljici
O  Na Muljavi
B  Na Blokah
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Na sedežu podjetja je zrasla nova, moderna stavba, ki se 

razprostira na skoraj …

N  400 kvadratnih metrih površine
V  300 kvadratnih metrih površine
S  Kako pa naj jaz to vem?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Cona Bomax ima svoje prostore oz. svojo prodajalno tudi  

…
           
D  v Sodražici
M  v Velikih Laščah
A  v Ribnici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Kaj menite, predstavlja ta logotip?

N   Hmm, kamero za snemanje vesternov.
B   Blagovno znamko oblačil, ki jih 

zastopa in prodaja Bomax.
Š   Bom preskočil(a) na naslednje 

vprašanje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Na naših oglasnih straneh lahko najdete in unovčite … 
 
K   ček za tisoč evrov,
A   ne, tega se pa ne grem, to je spet kakšna igra na srečo,
M   kupon za enkratni nakup v Coni Bomax s 25 - odstotnim 

popustom na vso moško ponudbo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.  Bomax je na Muljavi uredil izredno všečno in prijetno pre-

davalnico, ki se lahko v hipu spremeni v prostor za …
                                                                                       
X  plese
X  aerobiko
X  jogo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Za več informacij o Bomaxu lahko vprašate tudi strica 

Googla oz. greste neposredno na spletno stran …

I   www.hlaceiscem.si
C   www.bomaxpopustenudi.ti
R  www.bomax.si 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.  Prihaja čas bradatih mož, ki zelo radi zahajajo v Cone 

Bomax po vsej Sloveniji. Mi smo jim že namignili, da se 
lahko pri njih oskrbijo tudi z …

I  darilnimi boni
M  lizikami
O  voščilnicami

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.

BOMAXOV KVIZ  (pripravil Marko Modrej)

MALI OGLASI
ODDAM
V najem oddam enoinpolsobno stanovanje na Knafljevem 
trgu. Tel.: 031/ 63 11 99.

V najem oddam enosobno stanovanje na Gallusovem 
nabrežju. Vseljivo takoj. Tel.: 041/ 871 259 ali 030/ 693 742.

PRODAM
Prodam dvosobno stanovanje na Knafljevem trgu. 
Tel.: 031/ 63 11 99.

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

Med pravilnimi rešitvami bomo znova izžrebali pet lepih 
nagrad (bone v vrednosti po 20 evrov), ki jih pokla-
nja CONA BOMAX.

Pravilna rešitev 9. številke Rešeta je: 
ANSAMBEL ROKA ŽLINDRE

Med pravilnimi rešitvami je žreb določil naslednje nagrajence:
Vstopnico za koncert ob 5. obletnici ansambla Roka Žlindre, ki 
bo v soboto, 6. novembra, v dvorani Športnega centra Ribnica, in 
zgoščenko ansambla prejme:
ŠTEFKA KLUN, Nemška vas 31, 1310 Ribnica.

Vstopnice za koncert prejmejo:
MARIJA LAVRIČ, Grčarice 31, 1331 Dolenja vas
MILKA GORNIK, Na Pesek 38, 1317 Sodražica
JURIJ KOŽAR, Podkraj 6, 1315 Velike Lašče
MARIJA ANDOLJŠEK, Velike Poljane 37, 1316 Ortnek

Nagrajencem iskreno čestitamo! 
Nagrade, ki jih boste prejeli po pošti,  

poklanja Ansambel Roka Žlindre.



strmi poti navzgor so bile obešene različne 
misli, ki so marsikomu dale dodatno spodbudo 
in energijo, da je naredil naslednji korak. Na 
sredi poti so si obiskovalci lahko nekoliko 
odpočili in si na video projekciji ogledali nekaj 
slik naših projektov in kratek predstavitveni 
filmček Ribniškega pasijona 2010. Ni jih bilo 
malo, ki so na naslednji etaži zadrževali dih, 
saj so se nad nami pojavili trije velikanski zvo-
novi (največji je v drugem zvoniku). Občutek 
mogočnosti in hkrati majhnosti, ko stojiš tik 
pod nekajtonskim zvonom, na katerega je 
lahko vsakdo potrkal in si kaj lepega zaželel. 
Od tu je bil sicer že lep razgled na dogajanje 
spodaj, vendar pa se velika večina ni zado-
voljila s tem. Sledil je nekoliko bolj adrenalinski 
del poti, a se je tresenje nog izplačalo. Na vrhu 
so se slišali vzkliki navdušenja in osuplosti nad 
razgledom, k vsemu temu pa je pripomoglo še 
ugodno vreme. Ko se je prvi strah polegel, so 
obiskovalci v daljave pošiljali milne mehurčke, 
ali pa za trenutek na obraz priklicali sproščen 
nasmeh, katerega je ujel objektiv fotoapara-
ta. Na obrazih sta se kazala tudi ponos in 
navdušenost nad samim seboj in premaganim 
strahom.
Ob končanem podvigu, na varnih tleh, so 
lahko kupili svojo takoj razvito fotografijo v za 
to priložnost ročno izdelanih okvirjih ali pa so 
fotografijo naročili in jo brezplačno dobili po 
elektronski pošti. Na stojnicah so mimoidoči 
lahko dobili posnetek Ribniškega pasijona, 
si s kakšnim bonbončkom vnesli nekaj izgu-
bljene energije ali se odžejali z vodo – vse 
brezplačno. Obiskovalcem smo v dveh termi-
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OD VIŠINE SE ZVRTI

Resda se je o 35. Ribniškem sejmu pisalo že 
v prejšnji številki Rešeta, vendar pa je članek 
o DKM-jevi delavnici na sejmu potreboval 
nekoliko več časa, da je priromal v uredništvo 
glasila – razlog je prav dejavnost, s katero se 
je Društvo katoliške mladine Ribnica letos 
prvič predstavilo na ribniškem sejmu – članek 
je namreč pripotoval z vrha zvonika ribniške 
cerkve. 
V tednu pred sejmom se je dobila ekipa, ki 
je počistila zvonik od vrha do tal. Potrebno 
je bilo omesti pajčevine, pobrisati in pomesti 
ves prah, ki se je nabiral dolga leta, očistiti 
stopnice drobnarij, ki so ostale od različnih 
del, ter urediti celotno pot, da je bila varna. 
Po opravljeni akciji se je ob vhodu v zvonik 
nabral velik kup prahu – nekaj se ga je nabralo 
s pometanjem, nekaj pa smo ga prinesli na 
svojih laseh in oblačilih – rezultat pa je bil 
tudi temu primeren: lahko bi rekli, da je zvonik 
zasijal v vsem svojem sijaju. Z nestrpnostjo 
smo pričakovali semanjo nedeljo, ko se bomo 
predstavili širši množici.
Nedelja zjutraj je bila v znamenju zadnjih pri-
prav. Pravi mali podvig je bil izobešanje dveh 
zastav velikank – poleg zastave z napisom 
delavnice, smo izobesili tudi dolgo zastavo, ki 
je bila sestavljena iz vseh petih zastav dose-
danjih Oratorijev Plus. Ko so bile pripravljene 
še vse ostale tehnične podrobnosti, je bila 
prva ekipa že v nizkem startu, da v višave 
odpelje prvo skupino najpogumnejših. Ob 

Na dan Ribniškega sejma  živahno tudi na dvorišču Rokodelskega 
centra

PRVIČ SREČANJE TRADICIONALNIH 
LONČARJEV SLOVENIJE

Na dan Ribniškega sejma se je tokrat na novi 
lokaciji, na dvorišču Rokodelskega centra, 
odvijal že 11. Rokodelski festival. Gre za 
edinstven dogodek, ki privablja rokodelce 
različnih dejavnosti iz cele Slovenije. Letos 
smo jih lahko našteli kar 60, vsakega s svojo 
prepoznavno rokodelsko spretnostjo.  Lahko 

bi rekli, da rokodelski festival vsako leto bolje 
izpolnjuje svoje poslanstvo, saj prispeva k 
večji prepoznavnosti našega kraja,  spodbuja 
ljudi k ustvarjalnemu razmišljanju, s tem pa 
posledično tudi k višjemu vrednotenju ročno 
oblikovanih izdelkov. Kljub temu, da je na 
trgu vse več cenovno dostopnejših izdelkov,  

pa ljudje vse bolj povprašujejo 
po izdelkih, ki niso del masovne 
produkcije, kar pripomore k vse 
večji veljavi in razvoju rokodelstva.
Potrebno je poudariti, da  je 
pogosto ravno  Rokodelski festival 
tisti, zaradi katerega obiskovalci 
obiščejo naš kraj in tudi rokodel-
ci so nad festivalom izjemno 
navdušeni, tako po organizaciji 
samega dogodka in ne nazadnje 
tudi po prodaji izdelkov. V dogov-
oru z organizatorjem festivala so 
letos Rokodelskemu centru pok-
lonili rokodelci svoje značilne 
izdelke, ki si jih lahko ogledate na 
razstavi.

Vzporedno z Rokodelskim festivalom pa je 
letos prvič potekalo tudi  Srečanje vseh tradi-
cionalnih lončarjev iz Slovenije, ki je bilo 
prav tako na dvorišču Rokodelskega centra.  
Srečanje smo organizirali v sodelovanju s 
Sekcijo za domačo in umetnostno obrt pri 
OZS. V Ribnico je tako prišlo 10 lončarjev, 
ki so poleg  lončarskega znanja na ogled 
postavili tudi  svoje izdelke, ki sestavljajo 
mozaik naše kulturne dediščine.  Zadovoljstvo 
je bilo čutiti tudi na njihovi strani, saj so se po 
več kot desetih letih ponovno srečali. Namen 
srečanja je bil prikazati  pestrost kulturne 
dediščine, ki je zajeta na tako majhnem slov-
enskem trgu kot del slovenske identitete. Na 
lončarskem vretenu so se zvrstili vsi lončarji 
in pod njihovimi rokami so nastajale  prave 
umetnine.  Ne smemo pa pozabiti tudi na 
naše najmlajše. Ti so pod vodstvom men-
torice poizkusili oblikovati glinenega prašička. 
Živahno dogajanje pa je vsake toliko prekinil 
prodoren pisk na novo oblikovane glinene 
piščali, značilne za Ribniško dolino (žvrgolc, 
konjiček, ki v riti piska).  Na koncu je sledila še 
slavnostna podelitev zahval vsem lončarjem in 
loncevezu.  
Želja vseh je, da se živahnost in vzdušje 
Rokodelskega festivala in Srečanja lončarjev 
nadaljujeta tudi v prihodnje ter se s tem bogati 
dogajanje Ribniškega sejma.

Katja Grebenc in Brigita Mestek
foto Primož Tanko11. rokodelski festival je tokrat potekal na Marofu

nih ponudili tudi voden ogled ribniške cerkve 
z razlago glavnih znamenitosti.
Čeprav se je DKM na sejmu predstavil prvič 
in nismo imeli velikih reklam, je bil odziv 
obiskovalcev nad vsemi pričakovanji. Zaradi 

varnosti smo v zvonik spuščali manjše skupine, 
pred vhodom pa se je že v dopoldanskih urah 
začela delati dolga vrsta. Priključili so se nam 
ribniški skavti, ki so z animacijo, igrami in ska-
vtsko ribniško masažo poskrbeli, da je čakanje 
minilo hitreje, predvsem pa zabavneje.
Končni rezultati »delavnice« Od višine se zvrti:
- boleče noge animatorjev (nekateri so opravili 
nekaj deset sprehodov gor in dol);
- več kot 400 navdušenih obiskovalcev;
- razdeljenih več kot 2 kg bonbonov;
- fotografije razvite in razposlane po vseh kon-
cih Slovenije in preko meje;
- želje, da bi se kaj takega ponavljalo še druga 
leta.

DKM Ribnica

Ste si že kdaj privoščili 
pogled z ribniškega 
zvonika
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Športni park Ribnica

Ribnica naj bi končno dobila tudi športni park, kot ji gre in si ga 
zasluži. Predvideno območje ‘Športnega parka Ribnica’ obsega opuščeni 
vadbeni kompleks nekdanje vojašnice v Ribnici ter obstoječi stadion 
z atletsko stezo, ki je bil prav tako del bivše vojašnice. Večinski last-
nik obeh delov je Občina Ribnica, manjši del predvidenega območja 
pa je v lasti podjetja Ugar Invest d.o.o. in zasebnega lastnika Jurija 
Rudeža. Kdaj se bodo lotili del, bo odvisno tudi od dodatnih pred-
logov in pobud. A kot pravi Jurij Rudež z Ugar Invest d.o.o., ki je 
predlog predstavljenega projekta pripravil in je pripravljen kot zasebni 
partner v javnozasebnem partnerstvu vložiti vanj del sredstev, bi 
radi že letos vedeli o možnostih izvedbe, da bi se spomladi začela 
pripravljati projektna dokumentacija, poleti pa izvajati 1. del 1. faze.

Trenutno je to območje v slabem stanju, čeprav 
so ga z Ugar Investom d.o.o. že začeli urejati n 
danes tam ni več tako zaraščeno, kot je nekdaj 
bilo, predvsem tisti del, ki je mišljen za ribniško 
promenado, morebiti stanovanjsko naselje 
ali celo hotel. Ideja hotela zraven urejenega 
športno-rekreacijskega kompleksa je odlična, 
možnosti za razvoj pa bi bile obetavne, a brez 
sprejetega prostorskega plana bi delali račun 
brez krčmarja. 
Predlagatelj Ugar Invest d.o.o. predlaga projekt 
vsebinsko, investicijsko in časovno razdeliti na 
dve fazi. Prva bi vključevala sanacijo, utrditev in 
izravnavo območja bivšega vadbenega centra 
slovenske vojske in vzpostavitev teniškega cen-
tra z do šestimi igrišči z umetno podlago, tri od 
tega v zimskem času pokrite, vzpostavitev bival-
nih kontejnerjev, namenjenim garderobam, 
sanitarijam, pisarni upravitelja, skladiščem za 
opremo, klubskim lokalom in podobno, treh 
igrišč za odbojko na mivki in otroškega igrišča. 
Ta prvi del bi stal okoli milijon EUR. Del bi 
bil pripravljen prevzeti Ugar Invest, nekako 
250.000 EUR. V prvo fazo je vključena tudi 
ureditev komunalne infrastrukture, parkirišč, 
optike, ograje in osvetljave. Druga faza bi 
vključevala ureditev in preureditev obstoječega 
atletskega stadiona, tako da bi se preplastila 
obstoječa asfaltna steza s tartanom ter uredila 

okolica in obnovile obstoječe 
tribune. V drugo fazo spada 
tudi ureditev nogometnega 
igrišča standardne velikosti 
s travnato podlago. Drugi 
fazo bi investicijsko prevz-
ela občina z maksimalno 
vključitvijo različnih virov sofi-
nanciranja (MŠŠ, Fundacija 
za šport, Nogometna in 
Atletska zveza Slovenije 
ipd.). 

Projekt je bil predstavljen 
na novinarski konferenci 
18. oktobra, pred tem pa 
že na Občinskem svetu 
Občine Ribnica, kjer so 
svetniki tudi že podajali svoje ideje na omen-
jeni predlog. Zanimivo pa je bilo, da je bil 
na novinarski konferenci predstavljen samo 
predlog Ugar Investa, čeprav je v začetku 
jeseni tudi Kolesarski klub Ribn’čan pripravil 
svojo pobudo za ureditev športnih igrišč in 
stadiona v obrtni coni Ugar (ime projekta: 
Športni park Ribnica), podpisniki - podporniki 
predloga pa so bili poleg predlagateljev še, 
MD Okameneli svatje, TŠD Grič, KD Ribnica, 

PK Inles Ribnica, Društvo za razvoj podeželja 
Ribnica, RŠK, ŠD Lončar, TK Ribnica, RD 
Ribnica, Zveza paraplegikov Slovenije, ŠD 
Extrem, Društvo mažoret in plesalcev Ribnica. 
Njihov predlog predvideva tudi BMX - progo, 
skejtpark, društvene prostore za 4 društva, 
več urejenih tribun … Na vprašanje, kako, da 
se na tiskovki predstavlja samo predlog Ugar 
Investa, je župan dejal, da je bil do 18. oktobra 
to edini uradno vloženi predlog. Jurij Rudež 
pa je po tiskovni povedal, da so posredovali  
predlog direktno županu, ne preko vložišča. 
Kolesarski klub je predlog s podpisi društev 
na vložišče uradno vložil že 4. oktobra, kar je 
bilo preverjeno na vložišču Občine Ribnica. 
Zakaj tudi njihovega predloga ne štejejo kot 
uradnega, kakšni so kriteriji in zakaj jih niso 
povabili na novinarsko konferenco z naslovom 
»Športni park Ribnica«? Interes javno-zaseb-
nega partnerstva?
Vseeno pa je predloga – tako predlog Ugar 
Investa d.o.o. kot  KK Ribn’čana – potrebno 
pozdraviti. Važno je, da so se na tem področju 
zadeve premaknile z ničelne točke. Pomembno 
je, da imajo društva ideje, interes ter da je prav 
tako prisoten interes zasebnega kapitala. 

Vzpostavitev javne športne infrastrukture bi 
vsekakor prispevalo k dvigu standarda in 
kvalitete življenja v kraju in okolici, saj bi ljudi še 
dodatno vzpodbudila k zdravemu in aktivnemu 
načinu življenja; celovita okoljska sanacija pa 
bi prispevala k revitalizaciji tega območja. 
Športna infrastruktura, namenjena najširšemu 
krogu uporabnikov od rekreativcev, mladine 
do športnih klubov, je tudi nujen element 
sodobne turistične ponudbe, saj omogoča 
organizacijo športnih, rekreacijskih in drugih 
družabnih dogodkov, prav tako pa pogoje 

za normalno delovanje športnih klubov na 
področju nogometa, tenisa, odbojke na mivki, 
atletike ipd. 
Za zdaj bodo še zbirali predloge, pravi župan, 
povabili tudi ostala društva in posameznike ter 
pripravili javno tribuno. Prioriteta pa za sedaj 
ostaja igrišče pri šoli.

Tekst in foto Zdenka Mihelič

Župan in Jure Rudež pri dogovarjanju za javnozasebno partnerstvo
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Da je obljubljati eno, uresničevati pa nekaj 
povsem drugega, lahko spremljamo vsak dan. 
Pahor, njegovi ministri in koalicijski partnerji so 
obljubljali vse mogoče. Še nekaj mesecev po 
zmagi je Pahorjev finančni minister Križanič 
obljubljal 1000 evrov minimalne plače, njegov 
koalicijski minister Erjavec pa nekaj mesecev 
prej 1000 evrov pokojnine. Ta vladni mandat 
ne bo ne enega ne drugega 
– ne boljših plač in ne boljših 
pokojnin. Kot kaže, bi bil velik 
uspeh že, če se pokojnine ne bi 
poslabšale in če vsaj brezposel-
nost ne bi več naraščala. 
Vendar proračunski dokumenti 
s spremljajočimi zakoni kažejo 
ravno nasprotno. Omejitve bodo 
na številnih področjih - ne samo 
pri investicijah, ampak tudi pri 
pokojninah, pa socialnih transfer-
jih, plačah itd. …
Predsednik vlade pravi, da se 
je vlada do sedaj ukvarjala s socialno kohe-

zivnostjo in solidarnostjo, sedaj pa se bo 
intenzivno posvečala konkurenčnosti gospo-
darstva. Kot da je pozabil, da je država sistem, 
ki se mora graditi in razvijati uravnoteženo in 
na vseh segmentih. Pahorjev pristop čedalje 
bolj spominja na nekdanje petletke, ko smo 
se enkrat zaganjali v eno, drugič v drugo smer. 
Vmes pa so polzele priložnosti in bivša država 

je kopičila zaostanke. Razlika 
je le v tem, da so ciklusi takih 
nenadnih enosmernih spre-
memb sedaj precej krajši. 
Neuspehi Pahorjevega vodenja 
države so očitni in plačevali jih 
bomo nekajkrat dlje časa, kot bo 
trajal njegov mandat. 
Kljub temu, da vladna politika na 
najpomembnejših področjih ne 
prijemlje, pa je ta ekipa izredno 
učinkovita na področju prisvaja-
nja pristojnosti in sprejemanja 
slabih odločitev na finančnem in 

gospodarskem področju. Čedalje več doku-

mentov ni več dostopno javnosti, vlada ne 
bo več pisala magnetogramov svojih sej – da 
ne bi kdaj kasneje morda kdo kaj prebral in/
ali sprožil kakšnih (npr. kazenskih) postop-
kov. Čeprav se navzven trudijo prikazovati 
varčevanje in skromnost, proračunske post-
avke in koalicijske odločitve močno dišijo po 
klientelizmu. Kot v stari “Jugi”, ko je bilo nekat-
erim “socialno čutečim”, kljub vsesplošnemu 
pomanjkanju, tiho dovoljeno, da si odrežejo 
več, kot bi jim sicer pripadalo.
Zadnje tedne spremljamo zaresno tragiko-
medijo v zvezi z razrešitvami kadrov v energeti-
ki in Pošti Slovenije. V ta kadrovski spopad sta 
se vključila celo podmladka največjih vladnih 
strank, kar veliko pove o tem, kako si zamišljajo 
delo v skupno dobro.
Dodatni problem, o katerem nihče noče govori-
ti, so tihe družbe, ko so si nekateri umislili, kako 
iz javnega sistema in državnih gospodarskih 
družb počrpati čimveč denarja in ga naložiti 
na svoje račune kje v tujini. Dokler imajo 
najvišji vladni funkcionarji deleže v družbah 
v davčnih oazah, zaradi česar ne plačujejo 
davkov svoji rojstni državi, v kateri prejemajo 
plačo iz davčnih virov, do takrat ni pričakovati 
kakšnih pomembnih sprememb. Država in 
njeno premoženje, ki ga skupno ustvarjamo, 
je namenjeno le njihovi plenitvi. Sprovocirani 
protesti in stavke pa služijo le maskiranju nji-
hovega početja.

POSLANČEVA ZAPISNICA: 

Vlada ne spoštuje nobenih zavez 
Velike Pahorjeve predvolilne in povolilne obljube o drugačnem delu 
se uresničujejo – a žal z napačne strani
      Piše: poslanec SDS Jože Tanko

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

TEMVEČ GRE ZA 
KOMENTARJE AVTORJEV.

Ocena volilne 
kampanje

V času pred volitvami se vsak izmed kandi-
datov zavzema za najboljšo promocijo sebe 
in svoje liste. Pri tem ni nič narobe, je pa 
žalostno, da nekateri na ta način izkoriščajo 
prednosti močnejšega. Zakonodaja nalaga 
okvire, v katerih se volilna kampanja lahko 
izvaja. Župan Levstek je tako v 
skladu z zakonodajo izdal sklep 
o načinu plakatiranja, katerega 
je osebno tudi podpisal. V tem 
sklepu so bila natančno nave-
dena mesta plakatiranja, tudi 
velikost plakatov, ki jih kampanja 
dovoljuje. Prav nepričakovano in 
skrajno neetično je bilo, da si 
je kršitev tega sklepa privoščil 
ravno on sam. Pri tem se mora-
mo vprašati dvoje: ali meni, da 
smo ljudje res tako naivni, da 
tega ne bomo opazili, in drugič, 
kakšen karakter ima človek, ki zavestno krši 
zakonodajo. 
Tudi prisotnost treh vidnih članov SDS-a na 
občini v večernih urah na zadnji dan vlaganja 
vlog na sedežu volilne komisije je pomenljiva. 
Zato se lahko vprašamo, kakšen je bil namen 
njihove prisotnosti, saj je občina v tem času za 
občane zaprta, kot drugo pa je njihov sedež 
na Škrabčevem trgu, in ne v prostorih občine. 
Naj le dodam, da kot nosilci list v svojih volilnih 
enotah ne smejo biti prisotni pri pregledu vlog 

na volilni komisiji, zato imajo svo-
jega predstavnika.
Za konec naj omenim le še 
odstranjevanje in izživljanje nad 
plakati in stojali za plakate. Tudi 
to dejanje je sramotno. Vsak 
posameznik ima pravico kandi-
dirati in se promovirati v skladu s 
pravili volilne kampanje. Volivci in 
volivke pa so tisti, ki se na koncu 
odločijo, komu bodo namenili 
svoj glas. Kaj želi posameznik, 
ki se znaša nad plakati povedati, 

bo najverjetneje še naprej uganka, lahko pa 
se strinjamo, da takšno dejanje ni niti častno 
niti kulturno. 
Želim si, da bi v prihodnosti kampanje bile bolj 
kulturne, brez poniževanj in kršitev, saj smo 
vendar ljudje, ki se radi pohvalimo, da nas od 
drugih živih bitij loči ravno sposobnost zave-
danja in odgovornosti. Pa nas res?

mag. Andreja Škrabec
kandidatka za županjo

Zahvala volivkam in 
volivcem
Za nami je mesec in pol dolge predvolilne 
bitke, ki nam je prinesla novo zasedbo v 
občinskem odboru, kot tudi novo izvoljen-
ega župana. Iskreno se zahvaljujem vsem, 
ki ste namenili glas meni kot kandidatki za 
županjo, kot tudi listi občinskega odbora 
Zares. Tri svetniška mesta so velik uspeh 
za odbor, ki se je ustanovil pred letom in 
pol. Zavedamo se, da smo s tem dobili 
veliko odgovornost in trudili se bomo, da 
bomo vaše želje enakopravno obravnavali 
na občinskih sejah. Naša izvolitev nam nal-
aga, da funkcijo svetnikov jemljemo resno, 
preudarno in z veliko mero odgovornosti. 
Delovali bomo v skladu s svojim osebnim 
prepričanjem in ne strankarsko pripadno, 
ter  tako podprli vsak projekt, ki bo strokovno 
in razvojno pripravljen. Naš cilj je hitrejši 
in skladnejši razvoj občine Ribnica. Hvala 
vsem, ki zaupate v naš program in resnično 
upamo, da bomo vašega zaupanja vredni 
tudi v prihodnje.
Naj ob tej priložnosti iskreno čestitam tudi 
izvoljenemu županu g. Jožetu Levstku in mu 
zaželim uspešen mandat. Resnično upam, 
da bo sodelovanje med nami v nasledn-
jih štirih letih produktivno, saj le takšen 
način dela prinaša koristi vsem občankam 
in občanom. 

mag. Andreja Škrabec
predsednica OO Zares Ribnica



izrazijo domačini »žlebiček in čebriček«. 
Celotno druženje je minilo v veselem 
vzdušju, kot ga v 21. stoletju vse težje 
pričaramo. Ob vaški lipi se je na mizah 
ob županovem prestolu šibilo hrane in 
pijače. Piknik pa sta popestrila tudi mlada 
harmonikaša Blaž Ilc ter Jaka Picek. 

Tekst in foto Kristjan Kozina
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Predvolilni shod na dan volilnega 
molka - Vaščani Žlebiča dobili svojo zastavo

Ja, tako in še kako drugače bi lahko naslovili dogajanje tistega 
sobotnega popoldneva ob vaški lipi v spodnjem Žlebiču. Dan pred 
prvim krogom županskih volitev je bil v Žlebiču glavni shod v pred-
volilni kampanji sedanjega župana in županje. Bojazen o kršenju 
volilnega molka je odveč, saj gre tu za župana in županjo Žlebiča.

Marija Kozina in Anton Šilc sta županja oz. 
župan vasi Žlebiča, izvoljena od prebivalcev 
spodnjega Žlebiča pred petimi leti. Mandat 
jima poteče z iztekom koledarskega leta, 
zato sta skupaj s preostalimi vaščani Žlebiča 
9. 10. pripravila srečanje ob vaški lipi. Tam 
župan pove, da dela in si prizadeva, da se 
na vasi vedno kaj dogaja in da bi ljudje živeli 
v slogi, medsebojnem prijateljstvu in se med 
seboj dobro razumeli. Letos so imeli že 
skupno srečanje, ob katerem so tudi sprejeli 
načrt bodočega dela. Lani pa so ob vaški lipi 
postavili tudi skulpturo s sliko Marka Jereba, 
predstavlja pa njihovo vas. 
Vas je dobila ime že pred mnogimi desetletji 
po anekdoti, ki pravi, da so v preteklosti, v 
času, ko v vasi še ni bilo vodovoda, ženske 
hodila v studenec po vodo, a je niso mogle 
zajeti. Zato so vaščani nastavili žleb, po kat-
erem je tekla voda, da so lahko ženske pod 
žleb podstavile svoje posode. 
Želja župana Antona Šilca je bila tudi, da vas 
dobi svojo zastavo. In jo je res. Premierno 
smo jo na skulpturi videli prav tisto sobo-
to. Po protokolu je dogajanje vodil Frenk 
Ambrožič. Najprej je prebral Vaško pesem, 
nato pa poprosil lastnico prizorišča, kjer je 
potekala »slovesnost«, Nušo Petelin, da je 
izobesila evropsko zastavo, nato je županja 
Žlebiča na skulpturo dodala še slovensko 
zastavo. Za češnjo na vrhu torte pa je 
poskrbela še žlebiška zastava, ki jo je kot 
zadnjo na skulpturo obesil – kdo drug kot 
žlebiški župan Anton Šilc. Zastava Žlebiča 
je posnetek Jerebove slike, ki ponazarja sim-
bol Žlebiča, škaf in pa žleb, ali kot se lepo 

Slavnostni trenutek, ko je župan Žlebiča 
izobesil žlebiško zastavo

Vaščani prvič ob svoji zastavi

VABILO
Območno združenje Rdečega križa 

Ribnica vabi starostnike, stare nad 
65 let, na družabno srečanje, ki bo 
v torek, 16. novembra, v gostišču 
Pugelj, Lepovče 23, s pričetkom ob 

13. uri.

Zaradi lažje organizacije prosimo, da 
nam svojo prisotnost potrdite med 
9.00 in 12.00 uro do petka, 12. 11. 

2010 oz. do zasedbe prostih mest, na 
telefonsko št. 836 20 56.

Vljudno vabljeni. Veselimo se vaše 
udeležbe. 

OZRK Ribnica

ZAHVALA ZA POMOČ
V dneh 19. 20., in 21. septembra smo v 
Otavicah bili boj z vodo, ki je v nedeljo 
dopoldan iz minute v minuto naraščala 
in tako pridrvela tudi do naše hiše. Na 
pomoč so nam priskočili gasilci, za kar 
se jim še posebej zahvaljujemo. Najlepša 
hvala domačemu gasilskemu društvu 
Otavice, PGD Goriča vas, Nemška vas, 
Jurjevica, Dolenji Lazi ter vsem sorod-
nikom in prijateljem, ki ste nam pomagali, 
saj bi bilo brez vaše pomoči nemogoče 
rešiti spodnje prostore stanovanjske hiše 
pred zalitjem.
Posebna zahvala pa tudi Občini Ribnica 
za poplačilo stroškov goriva.

Boštjan Pahulje, Otavice

Zahvala za nesebično 
pomoč ob poplavah

Prostovoljno gasilsko društvo Otavice in 
prizadeti vaščani omenjene vasi se pro-
stovoljnim gasilskim društvom Goriča 
vas, Nemška vas, Prigorica, Dolenja vas, 
Bukovica, Jurjevica, Dolenji Lazi, vodstvu 
gasilske zveze Ribnica ter predstavniku 
civilne zaščite zahvaljujemo za nesebično 
pomoč ob poplavah v dneh od 19. do 21. 
septembra. Skupaj smo bili uspešni!  
Na pomoč! PGD Otavice

Zahvala občini Ribnica  
KUD Ribniški pihalni orkester se zah-
valjuje Občini Ribnica za vso dosedanjo 
podporo, sodelovanje in sofinanciranje 
redne dejavnosti, vseh programov ter 
projektov, ki smo jih  in jih bomo še 
uresničili v letu 2010.   

Izvršilni odbor KUD, 
Ribniški pihalni orkester
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Komentar na članek Kaj se 
dogaja z Miklovo hišo

V prejšnji številki Rešeta smo lahko prebrali 
mnenje dr. Marjete Mikuž o dogajanju glede 
Miklove hiše in Rokodelskega centra, kjer 
omenja tudi ortneške oltarje. Glede na vse 
napisano, je bila moja dolžnost, da napišem 
tudi mnenje župnije in krajevne skupnosti 
Velike Poljane. 
Ortneški oltarji so nastali okoli leta 1650 in 
so do leta 1820 spadali pod Ortneški grad 
v okviru grajske kapele sv. Jurija. Takrat je 
tedanji lastnik Janez Kosler z dolžnim pis-
mom predal kapelo sv. Jurija v last župniji 
Sveti Gregor. Leta 1899 je bila dokončno 
ustanovljena župnija Velike Poljane in vse 
od tega leta ima naša župnija eno župnijsko 
cerkev, cerkev Sv. Jožefa, in dve podružnični 
cerkvi: cerkev Sv. Tomaža in cerkev Sv. Jurija. 
Cerkev Sv. Jurija je trenutno v zelo slabem 
stanju, saj čaka na denarna sredstva za 
obnovo s strani spomeniškega varstva. Prav 
zaradi slabega stanja podružnične cerkve 
so bili leta 1953 oltarji odpeljani na restavri-

ranje v Novo mesto. Tam so skoraj pol 
stoletja čakali, da pridejo na vrsto za restavri-
ranje. Oltarje so obnovili mladi restavratorji 
Oddelka za restavratorstvo na Akademiji 
za likovno umetnost pod vodstvom Lucije 
Močnik.
Po slabih 50 letih so se restavrirani oltarji 
konec leta 2000 vrnili v Ribniško dolino, ven-
dar ne v domačo župnijo, ampak v ribniško 
župnijsko cerkev. Zakoniti lastnik cerkve 
sv. Jurija in vse opreme, ki je bila v njej 
konec 19. stoletja, pa je prav župnija Velike 
Poljane, ki ima zakonitega zastopnika, pol-
janskega župnika Antona Masnika. 
Prav on me je pred slabim letom prosil za 
pomoč, da se stranski ortneški oltarji iz 
ribniške cerkve vrnejo v domačo župnijo. V 
ta namen se je v poljanski župnijski cerkvi 
izvedla meritev mikroklimatskih razmer in 
pripravil ustrezen prostor v prvi levi in desni 
traveji, kjer bosta na ogled vsem, ki si ju 
bodo želeli ogledati, na dostopnem mestu. 
Prostor je ne nazadnje tudi precej bolj suh, 
kot je zdajšnji, ter je tudi skladen s kulurn-
ovarstvenimi pogoji. Žal se oltarji trenutno 

ne morejo vrniti v izvorno cerkev zaradi njen-
ega slabega stanja. Po morebitni obnovi 
cerkve sv. Jurija se strinjamo, da se vrnejo v 
podružnično cerkev.
Sprašujem se, na podlagi česa nam naša 
sokrajanka ga. Mikuž grozi s prestavitvijo 
oltarjev iz Ribniške doline nekam v tuj kraj, 
če pa zakon o varstvu kulturne dediščine 
ZVKD v 1. odstavku 5. člena jasno pravi:
»Lastninska pravica in druge stvarne pravice 
na dediščini se omejijo le v najmanjšem 
možnem obsegu, ki je potreben za 
uresničevanje varstva. Država, pokrajine, 
občine in drugi subjekti varstva morajo izbi-
rati tiste ukrepe, ki so ob doseganju ena-
kih učinkov najmanj omejujoči za lastnike 
ter neposredne posestnice in posestnike 
dediščine.«
Vsekakor smo hvaležni državi za obnovo 
oltarjev in vso strokovno ter finančno pod-
poro pri tem, vendar želimo, da se oltarji 
nahajajo v božjem hramu, za kamor so bili 
namenjeni.

Jože Andolšek, tajnik KS Velike Poljane

ODPADKI – EDEN NAJVEČJIH 
PROBLEMOV DANAŠNJE DRUŽBE

S pojavom industrijske revolucije se je 
začela tudi doba velikega onesnaževanja 
našega planeta. Odpadki predstavljajo 
rastočo okoljsko, družbeno in gospodar-
sko problematiko v vseh sodobnih gospo-
darstvih. Klimatske spremembe so trenutno 
ena najhujših groženj, s katero se sooča 
človeštvo. Posledice tega onesnaževanja 
so čedalje bolj vidne, saj so vremenske 
ujme, katerim smo v zadnjem času priča 
tudi na območju Slovenije, dokaz, da se 
nam je narava zaradi našega mačehovskega 
odnosa do nje začela maščevati.
Živimo v dobi velikega potrošništva. Za večino 
ljudi je nakupovanje eden največjih užitkov, 
porabniška miselnost nas je dobesedno 
zasužnjila. Trgovci in proizvajalci nas nepres-
tano prepričujejo, kako moramo kupiti prav 
ta in ta izdelek, brez katerega ne bomo več 
mogli normalno živeti.
Gore reklam, ki vsak dan pristanejo v naših 
nabiralnikih nas silijo, da kupujemo tudi 
tisto, česar v resnici ne potrebujemo. Tako 
se nam v hišah ali stanovanjih kopičijo pred-
meti, ki nas pravzaprav obremenjujejo, jem-
ljejo nam prostor, ne vemo, kaj bi z njimi. 
Nekaj časa jih prelagamo, nazadnje pa s 
slabo vestjo vržemo v kontejner. Največkrat 
se ne vprašamo, kaj se z odpadkom zgodi, 
kje konča; važno je le, da ga ni več v naši 
neposredni bližini. Tako vsakodnevno prisp-
evamo k onesnaževanju okolja.

Davek za naše potrošniško vedenje je ogro-
men. V Sloveniji se nabere več kot 400 kg 
odpadkov na prebivalca letno. Večino teh 
pristane na odlagališčih, le okoli 15 % se jih 
vrne v ponovno predelavo. Največji problem 
predstavljajo biološki odpadki; teh proizv-
edemo več kot 40 %. Prav ti so za okolje 

najbolj nevarni, ker pri razkrajanju oddajajo 
v ozračje največ toplogrednih plinov, ti pa 
so največji krivci podnebnih sprememb, ki 
ogrožajo človeštvo. 
Kaj lahko spremenimo mi kot potrošniki? 
Predvsem kupujmo toliko in tisto, kar resnično 
potrebujemo. Če samo pogledamo, kaj se 

dogaja pred vsakim večjim praznikom. Veliki 
trgovski centri so oblegani, ljudje panično 
nakupujejo, kot da bo jutri konec sveta. 
Že pogled na polne nakupovalne vozičke 
nam pove, da vsega kupljenega pač ne bo 
mogoče porabiti, velik del hrane običajno 
pristane med odpadki. Tako ravnanje ima 
pogubne posledice tako za naš žep kot tudi 
za naše okolje. 
Eden od načinov, kako ravnati okoljevarstve-
no, je odločitev, da začnemo odpadke zbirati 
ločeno, pri čemer jih že doma razvrstimo po 
sestavi. Odložimo jih v za to namenjene pos-

ode na ekoloških otokih. Od tam 
jih nato odpeljejo v predelovalne 
obrate, kjer jih predelajo v surovine 
za nove izdelke. Biološke odpadke 
lahko kompostiramo, seveda tam, 
kjer za to obstajajo pogoji, saj je 
kompostiranje najbolj ekološko 
odstranjevanje odpadkov. 
V občini Ribnica sistematično zbi-
ranje bioloških odpadkov sicer še 
ni organizirano, vendar se bo to 
v kratkem uredilo, kar smo slišali 
o ravnanju z odpadki na okrogli 
mizi, ki jo je pred nedavnim orga-
niziral ŽO SDS Ribnica. Na njej 
smo gostili Bojana Kekca, direk-
torja Komunale Novo mesto in 
državnega svetnika, ki nam je na 
podlagi svojih bogatih izkušenj 

nanizal veliko koristnih predlogov, kako naj 
se obnašamo, da bomo s svojim početjem 
kar najmanj obremenjevali okolje. 

BREDA LOVŠIN 
predsednica ŽO SDS Ribnica

Z Bojanom Kekcem o tem, kako kar najmanj obremen-
jevati okolje



majhnemu številu prijavljenih imela težko 
delo, saj so bili vrtovi zares čudoviti. »V 
glavnem se nagrajuje trud in dobra volja. 
Sploh če je lastniku uspela lepa urejenost 
in estetika tudi v ne ravno idealnih pogo-
jih. Ocenjujemo čisto preprosto, kaj je na 
splošno všečno. Pri Marti Čampa nas je 
recimo prijetno presenetila izbira rastlinja. 
Ima ogromen vrt z veliko različnimi otočki 
zasaditev, gojijo pa v glavnem domače rože, 
avtohtone.«
Vsak udeleženec v akciji dobi celoletno 
naročnino na revijo Rože in vrt, priznanje, 
ter simbolično nagrado. Glavne nagrajenke, 
letos so bile štiri enakovredne, pa so poleg 
revije in priznanja prejele še veliko, bogato 
napolnjeno lončeno posodo z lončnico. 
V kategoriji Vrtovi so glavne nagrade prej-
ele Marta Čampa, Irena Henigman in Vida 
Lesar, med balkoni pa Bernarda Kljun.
In kako naprej? »Akcija zagotovo bo. 
Poskušali bomo še na drug način animi-
rati ljudi.  Že zdaj pa lahko povem, da 
kategorija Balkon ostane, kajti komisija je 
vsako leto očarana nad bujnimi balkoni, 
eni so lepši od drugih, in nanje so lastniki 
zagotovo lahko ponosni. Take bi radi priteg-
nili k prijavi,« je ob koncu akcije razmišljala 
vodja TIC. Zavedajo se, da je težko prijaviti 
samega sebe. »Zato pa v razmislek vsem 
sorodnikom in sosedom – prijavite koga, za 
katerega veste, da se celo leto trudi za lepo 
urejen dom in njegovo okolico. Naj bo nag-
rajen za svoj trud. Občina Ribnica vsako leto 
nameni okoli 800 EUR samo za zaključek 
akcije. Čeprav več kot nagrada verjetno velja 
dober občutek, da je človekov trud opažen,« 
je vsem v vzpodbudo dejala Helena Vičič. 

Po podelitvi je svoje mnenje in nasvete z 
udeleženimi delila priznana strokovnjakinja 
Ruth Podgornik Reš, ki je pripravila še 
predavanje o bučah in jih ponudila tudi v 
degustacijo. Nad osipom prijavljenih pa je 
bila presenečena, saj ob obisku lepo ure-
jene Ribnice, kot pravi, vedno uživa. Tokrat 
si je za Ribnico z okolico vzela več časa in 
tu preživela popoldne. Obiskala je vrtove, 
med drugim tudi vrtova prijavljenih Ksenije 
Lesar z Jurjevice in Vide Lesar.  Oba vrtova 
je izredno pohvalila: »V slovenskem merilu 
sta nekaj posebnega, neverjetnega.«

Jesen je že pobarvala naravo in jo odela v 
čudovite odtenke rumene, oranžne, rjave 
pa vse do rdeče. Vsak letni čas je čaroben, 
poseben, prav tako je poseben vsak dom in 
vsak vrt, vsakomur je nekaj lepo, vsak ima 
drugačne ideje. Naslednje leto ne omahu-
jte, prijavite sosede, prijatelje, ki imajo lepe 
vrtove ali čudovite rože po oknih in balkonih, 
ter njihov trud, lepo cvetje, predstavite tudi 
nam. Podobna akcija je potekala tudi na 
Velikih Poljanah, rezultate pa bomo pred-
stavili v naslednji številki.

Zdenka Mihelič, foto Helena Vičič
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TOKRAT OCENJEVALI NAJLEPŠE 
BALKONE IN VRTOVE
Vrtova v Brežah sta posebna tudi v slovenskem merilu

Občina Ribnica in Turistično informacijski center Ribnica sta 
že 14-ič pripravila akcijo Ribniška dolina – čista in urejena. 
Tokrat sta razpisala le dve kategoriji, in sicer vrt in balkon,  da 
se lahko prijavi čim več lastnikov vrtov in balkonov. Včasih je 
namreč nemogoče enakovredno ocenjevati hiše v celoti, nekat-
ere imajo namreč vrtove, nekatere ne, imajo pa lepe balkone.

Zaključek akcije s pred-
stavitvijo sodelujočih 
urejenih vrtov, rož in 
predavanjem je potekal 
v Mikovi hiši 7. oktobra. 
»Ljudje redko posvečajo 
enako pozornost vrtu in 
balkonu. Osredotočijo se 
na urejenost enega od 
obeh elementov. Nekateri 
tudi nimajo možnosti 
urejanja vrta, zato bi se 
lahko v kategoriji balkon 
našle tudi trške ali sku-
paj stisnjene vaške hiše, 
lahko tudi javne zgradbe, 
blokovsko stanovanje. 
Žal pa nismo letos dosegli 
visoke udeležbe,« je o odločitvi 
za letošnji kategoriji povedala 
vodja TIC Ribnica Helena Vičič. 
Prijavilo se je šest kandidatov, 
od tega ena za balkon (Bernarda 
Kljun s Pustega Hriba) in pet 
za vrtove. V kategoriji Vrt so 
sodelovali Vida Lesar iz Brež, 
Ksenija Lesar iz Jurjevice, Irena 
Henigman iz Rakitnice, Albina 
in Franc Gorše iz Dolenjih Lazov 
ter Marta Čampa s Hudega 
Konca. Ocenjevalna komisija v 
sestavi Vladka Turk Mate, Zalka 
Gorše in Helena Vičič je kljub 

Na vrtu pri Ireni Henigman, Rakitnica

Od Leve proti desni si sledijo Marta Čampa, Irena 
Henigman in  Vida Lesar, buče drži Ruth P. Reš

Izobraževanje kmetijske svetovalne službe Ljubljana

S 1. septembrom 2010 se je za vključene v ukrepe kmetijsko okoljskega programa (KOP) 
začela nova izobraževalna sezona. Na podlagi veljavne zakonodaje vas  opozarjamo, 
da morate tisti, ki ste vključeni v Kmetijsko okoljski program (SKOP/KOP), tudi v tej 
izobraževalni sezoni (od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) opraviti najmanj 4–urno izobraževanje 
(predavanje ali prikaz/prireditev/ekskurzijo).
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VELIKI KONCERT PODEŽELK TOKRAT 
PRAV NA SVETOVNI DAN KMETIC

Dve veliki prireditvi so si letos 
zadale ribniške podeželke: 
poleti so na grajski večer pri-
peljale 200 podeželanov iz 
cele Slovenije, da bi ohranjali 
ljudsko pesem in glasbo; na 
dan kmetic, 15. oktobra, pa 
so že osmič pripravile letni 
koncert. Ta je vedno poseben 
po tem, da ga oblikuje niz gos-
tov in tej tradiciji se Društvo 
podeželskih žena ni izneverilo. 
Članice, ki v svoje delo vlaga-
jo nadpoprečno mero truda in energije, je 
razžalostilo le, da je bila dvorana športnega 
centra napol prazna in da je bilo nastopajočih 
skoraj toliko kot obiskovalcev. Lahko vam je žal, 
če si niste uspeli ogledati koncerta, je pravilno 
ugotovila predsednica Marinka Vesel, ki je 
skupaj z ostalimi spletla zgodbo o sestrah – ti 
sta, potem ko je ena prišla na obisk v Ribnico 
iz Ljubljane, obujali spomine na otroštvo 
in mladost, ki je posebna, če odraščaš na 
podeželju. Večino Ribničanov, ki so odšli dru-
gam in v asfaltirana mesta, še vedno vlečejo 
nazaj zeleni travniki, mir, čist zrak, ki glavo kar 
omami, in pristne človeške vezi. Metod Jaklič 
in Gornikova iz Hrovače sta med koncertom 
še dramsko uprizorila kak humoren dogodek 
iz vaškega vsakdana, in seveda poskrbela za 
smeh. Z vokalnim vložkom nas je presenetil 
ansambel Ribniški pušeljc, dodelano je svojo 

Čudovito je biti preprost človek in preprosto 
živeti, imeti prijatelje in se veseliti z njimi, kakor 
me - ljudske pevke VESELE RIBNČANKE, 
ki smo letos  v Športnem centru Ribnica, 
zopet pripravile čudovito prireditev, z naslo-
vom OD SETVE DO ŽETVE. Najprej so nas 
razveselili zvoki  Tamburaškega orkestra iz 
Sodražice, nato mladi harmonikarji kluba 
Urška, z izjemnim, prisrčnim nastopom so 
se predstavili tudi otroci folklorne skupine 
Slemenci OŠ Sv. Gregor, z ubranimi gla-
sovi Ribniški pušeljc, ljudske pevke sku-
pine Klasek iz Izlak, ljudski godci in pevci 

Afrohtarji iz Iga in Gmajnarji iz Ložnice, s 
svojim humorjem in šegavo besedo pa sta 
prireditev popestrila igralca KUD Sv. Gregor 
Ana Petek in Metod Jaklič.
Seveda pa prireditev ne bi uspela brez prid-
nih rok naših članic Društva podeželskih žena 
Ribnica, saj smo gospodinje pripravile in 
napekle veliko dobrot, s katerimi smo pogos-
tile vse nastopajoče in povabljene goste. 
Hvala tudi našim družinam in prijateljem, ki so 
nam priskočili na pomoč in žrtvovali svoj čas.
Prav posebej pa se zahvaljujemo našim zves-
tim sponzorjem, saj brez njihove pomoči, 

finančne ali materialne,  prireditve sploh ne 
bi mogle izpeljati: Občina Ribnica in Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Ribnica, Občina Sodražica, 
Košček d.o.o., Medved Grozdana s.p., 
Tanko d.o.o., Gradmetal d.o.o., Lesoj 
d.o.o., Fipis d.d., Metal-Češarek Andrej s.p., 
Avtoprevozništvo Mejač Janez s.p., Pekarna 
Đorđevska, Leokom d.o.o., Gostišče 
Makšar, TD Grmada, Lions klub Ribnica, ter 
medijska sponzorja radio Urban in Univox.

Predsednica Društva podeželskih žena 
Ribnica MARINKA VESEL

folklorno točko izvedla slemenska otroška sku-
pina in pustila velik vtis pri obiskovalcih, ki 
jih dotlej še niso videli javno nastopati. Mala 
Lenčka Debeljakova je s svojim glasom rosila 
oči, mladi harmonikaši Urške pa skrbeli za 
veseli tempo prireditve.
Scena nevsiljiva, a polna in bogata, katere del 
so vseskozi bile Vesele Ribničanke, koncert 
primerno dolg – uro in pol vsebinsko tekočega 
in bogatega programa se da zlahka preživeti 
tudi na povsem neudobnih stolih. So prireditve, 
za katere bi se morali čutiti kar malo odgovorni, 
da jih podpremo s svojo navzočnostjo. Med 
njimi je bila tudi slednja, saj ribniške podeželke 
mnogim organizatorjem drugih zadev in pri-
reditev redno priskočijo na pomoč – ali kot del 
njihovega programa, ali kot statistke v ličnih 
oblekah, ali pa kot izvrstne gostiteljice. Zato 
računamo, da jim bodo naslednje leto najmanj 
vrnili obisk …

Tekst in foto Alenka Pahulje

Afrohtarji z Iga

Kosec in vesele Ribničanke

Slemenska folklorna skupina

Večer na vasi 2010
Tudi letos je športno društvo Velike Poljane 
organiziralo Večer na vasi; že 6. po vrsti. Ob 
nastanku je bila ta prireditev mišljena kot 
kulturno razvedrilo za vaščane, vendar je v 
zadnjih letih že močno prerasla lokalni okvir, 
saj prihajajo gledalci tudi iz širše okolice.
Na letošnji Večer na vasi smo zopet povabili 
dramsko skupino Scena (KD Dobrepolje). 
Ta dramska skupina se je ustanovila pred 
več kot 10 leti. Mladi, ki so hodili k mladin-
skem verouku, so pokazali željo po igranju, 
zato se je ustanovila Mladinska dramska 
skupina. Vanjo so bili vključeni mladi do 
25 let. Kmalu se je skupina preimenovala 
v Dramsko skupina Scena. Skoraj vsako 
leto poiskušajo uprizoriti novo igro. Igrajo 
pretežno komedije, saj so te v domačem, 
pa tudi v kraju, kjer gostujejo, pri gledalcih 
najbolje sprejete. V svojo največjo čast si 
štejejo, da so pred 4 leti s komedijo Težave 
s hrbtenico gostovali v Šentjakobskem 
gledališču. 
Na čudovitem prizorišču Štruklovega sked-
nja se je skupina predstavila s petimi skeči: 
zgrešena komunikacija med kupcem in pro-
dajalcem koles, radijska zmešnjava, iskanje 
zaposlitve na zavodu za delo, poroka na 
prisilo staršev ter skeč na temo policaja.
Med posameznimi skeči je glasbene vložke 
izvedla Veronika Zajec na manj poznanem 
inštrumentu, violinskih citrah.
Številni gledalci so bili navdušeni nad pri-
reditvijo ter lesenim podom starega skednja, 
ki je služil kot oder. Prav zadovoljstvo ljudi 
nam je dalo novega zagona za prihodnje, saj 
se je ta tradicionalna prireditev zelo dobro 
prijela v domačem okolju in je lep primer, 
kako se da kulturo približati preprostemu 
človeku.
Na koncu bi se rad zahvalil za denarno 
pomoč Občini Ribnica (sofinanciranje pro-
gramov na področju turizma), lastniku sked-
nja Alojzu Novaku za brezplačen najem 
skednja in vsem, ki so kakorkoli pripomogli 
k uspešni izvedbi dogodka.
Preden zaključim, bi povabil vse bralce na 
prihodnji Večer na vasi, ki bo drugo leto, 
predzadnji petek v juliju.

Jože Andolšek
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ARHITEKTURNI BIENALE 
V BENETKAH

Vsaki dve leti je v Benetkah pregledna 
razstava, kjer številne države in veliki medn-
arodni biroji predstavijo svoje najnovejše 
dosežke. Izzivi, s katerimi se sooča stro-
ka na tem področju, so velikokrat na meji 
nemogočega. Ideje, rezultati in izkušnje pa 
so lahko zelo poučni tudi za vse nas. Še 
bolj kot rezultati so za nas zanimivi načini 
razmišljanja in reševanja problematike na 
področju gradnje, poseljevanja in urejanja 
mest ter naselij, ki sledijo neprestanim spre-
membam in razvoju.

Letos smo se ob tej priložnosti odločili, da 
v sklopu Likovnega izobraževalnega centra 
Galerije Miklova hiša organiziramo

ENODNEVNI IZLET 
NA RAZSTAVO

v soboto, 6. novembra.
Po razstavi nas bo vodil arhitekt Janez 
Zobec, ki tem razstavam sledi že dalj časa, 
in bo spotoma razkril še kakšno zanimivost 
s tega področja.
Vabimo vse zainteresirane udeležence 
likovne šole in pa tudi 
vse ostale interesente, da se nam 
pridružijo.
Ogled razstave toplo priporočamo tudi pred-
stavnikom javnosti in javnih služb (občine, 
upravne enote, župan, županski kandidati, 
svetniki, referenti …).
Natančno uro odhoda in ceno izleta bomo 
sporočili v zadnjem tednu pred odhodom, 
ko bo znano tudi število udeležencev.
Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na 
oglasnem listu v prostorih Likovno 
izobraževalnega centra na Marofu, ali na 
telefon 051/ 620 921.

OBSEŽNA LIKOVNA PRODUKCIJA

Dom starejših je držal obljubo in se vključil v 
okolje. Z njim se, zaradi tega, ker imajo zago-
tovljeno občinstvo in kolikor toliko primeren 
prostor, povezujejo šola in kulturniki. Tako 
so stene spet postale vrednejše zaradi raz-
stave, ki je pod okriljem Društva likovnega 
ustvarjanja Ribnica dejansko nastajala pole-
ti, na dvodnevni likovni koloniji. Ustvarjena 
so dela na temo Ribnice in v dveh letih 
obstoja se je članom nabralo že toliko slik, 
da njegov predsednik razmišlja, da bi se jih 
predstavilo in prodajalo v kakem likovnem 
kotičku na prostem, morda v mesecu kulture. 
Zagnanost društva je že skrajno produk-
tivna, saj sta isti dan potekali odprtji kar dveh 
razstav. Poleg ribniške, ki jo je s harmoniko 
glasbeno opremila Slavica Marinković, je 
uro pozneje vrata odprl kočevski likovni 
salon, kjer so bila predstavljena dela, nastala 
med oglarsko kopo.

Tekst in foto Alenka Pahulje

ŠOLARJI V DOM STAREJŠIH 
VNAŠAJO VESELJE IN KULTURO

Z novim šolskim letom pa se nadaljujejo 
medgeneracijska srečanja med osnovno 
šolo in starostniki. Lani sta poleg matične 
šole sodelovali še podružnični enoti – sku-
paj več kot 100 učencev in 20 mentorjev. 
Vsak mesec je bila v Domu razstava likovnih 
del, skozi leto pa sedem literarnih srečanj. 
Res je, da je vsaka večja šola zavoljo velike 
kulturne produkcije prava kulturna šola. 
Svoje prvo medgeneracijsko srečanje letos 
je bilo posvečeno občinskemu prazniku. 
Pesem je bila prepuščena mladinskemu 
pevskemu zboru, ki ga trenutno vodi Metka 
Lesar. Sonja Pucer pa je uprizorila svojo pri-
poved Kako je Čapljič izumil suho robo ter 
prikazala, kako se je spretno znašel v hudih 
časih. Preprosto. Prodajal je ribe! Ribniški 
iznajdljivosti res ni videti konca.

Tekst in foto Alenka Pahulje

Članice društva pri enem izmed izdelkov z 
letošnje likovne kolonije. Njegov avtor 
je Brane Žunič.

Osnovnošolci pri uprizoritvi Čapljiča

VABLJENI V KLUB LITERATOV RIBNIŠKE DOLINE

V okviru Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Ribnica, je bil 8. oktobra v Ravnem 
dolu ustanovitveni sestanek Kluba literatov Ribniške doline. Srečevali se bomo vsake tri 
tedne, se pogovarjali o literarnih spoznanjih, kreativno ustvarjali tudi pod strokovnim vod-
stvom in prirejali literarna srečanja. Vemo, da vas je veliko ljubiteljev proze in poezije, zato 
vabljeni v našo sredino. Javite se JSKD Ribnica, da vas dodamo v seznam. Dobrodošli!



 se učili dojenčku pravilno zamenjati pleničko …

na koncu, po predsednikovem voščilu, pa 
smo skupaj upihnili svečko in se posladkali 
z noro dobrima tortama!

Mlademu DKMj-čku in vsem njegovim 
članom še enkrat želimo VSE NAJBOLJŠE 
in da bi še dolgo zažigali daleč naokrog.

Tekst in foto DKM Ribnica

Ker pa je eno izmed poimenovanj druženja v 
Mali gori tudi kostanjev piknik, seveda ni šlo 
mimo le-tega. Tudi letos je kostanj v zavetju 
ribniških gozdov pekel Janez Levstek. Pri 
VDC Ribnica je Levstek zaposlen že od 
samega začetka. Svoje delo je opravljal kot 
voznik ter v delavnici, ko je skupaj z gojenci 
ustvarjal najrazličnejše izdelke, sedaj pa 
se od varovancev poslavlja, saj odhaja v 
pokoj. V delavnici so skupaj z gojenci začeli 
praktično iz nič, kasneje pa se je delavnica 
polnila z najrazličnejšimi pripomočki za delo. 
Prav tako pa je postopoma izpod njegovih 
rok ter rok gojencev začel prihajati širok 
izbor izdelkov. Tako izdelujejo lesene plad-
nje, smetišnice, vozičke, stolčke, praktične 
igračke, kot so štiri v vrsto, različne vrste 
domin, poštevanke … Sam je delal predvsem 
za stroji in pripravljal varovancem material, da 
so lahko oni varno delali naprej. 
Začeli so v prazni delavnici zgolj z idejo in 
pa veliko volje, nato pa so z dobrim delom 
in veliko donacij prišli na današnje stanje, ko 
imajo (skoraj) vse lastne delovne pripomočke, 

ki jih potrebujejo.
Druženje je minilo v prijateljskem in toplem 
vzdušju, kjer ni bilo prostora za nadutost, 
hinavščino, brezbrižnost ter druge slabosti, ki 
prevzemajo današnji svet. 
Za zaključek lahko le poprosimo člane društva 
Sožitje, da negujejo in širijo to dobro voljo, ki 
je dandanes pravi zaklad. 

Tekst in foto Kristjan Kozina

Pred letom dni smo vsi vzhičeni na ves 
glas kričali o ustanovitvi Društva katoliške 
mladine Ribnica. Ob rojstvu je bil DKM-
jček deležen spodbud pa tudi nejevernih 
pogledov, danes pa se s ponosom ozira 
na svoje prvo prehojeno leto. V spominu 
bodo ostali: miklavževanje, pustni žur Roler 
al radler, Ribniški pasijon 2010, udeležba 
na akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, 
kresovanje ob 1. maju, potopisno preda-
vanje o Kolumbiji, Oratorij 2010 Plus in še 
vrsta drugih društvenih aktivnosti.
Kot se za vsak rojstni dan spodobi, je tudi 
DKM-jček pripravil rojstnodnevno zabavo, 
imenovano DUDKA ŽUR, ki je bila na njegov 
rojstni dan, 25. septembra, v TVD Partizanu. 
Povabljeni so se za tisti večer vrnili nekaj let 
nazaj, ko so bili tudi oni stari eno leto. Temu 
primerna je bila tudi zabava.

Ni manjkalo prave otroške hrane …

in plesa …

Lahko smo občudovali pravo modno pisto 
otroških oblačil …
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DKM-jček PRAZNOVAL 1. 
ROJSTNI DAN

Toplo in barvito jesensko druženje 
v Mali gori
16. oktobra 2010 je imelo Društvo Sožitje 
Ribnica tradicionalni kostanjev piknik pri 
»Bouhatovi brunarci« v Mali gori. 
Piknik je tradicionalen, saj so ga priredili 
že kar deseto leto. Prvič se je zbralo okrog 
petnajst članov, vsako leto pa se je številka 
povečevala, tako da se je letos jesenskega 
druženja udeležilo več kot 50 obiskovalcev. 
Med njimi so bili gojenci Varstveno delovnega 
centra Ribnica ter Bivalne enote Ribnica, ki 
so vključeni v Društvo Sožitje, njihovi sorod-
niki in prijatelji ter drugi člani Društva Sožitje 
Ribnica. Tako so obiskovalci prišli iz Ribnice, 
Sodražice in Loškega Potoka, žal pa ni bilo 
rednih udeležencev iz Kočevje, ker so bili za 
vikend na seminarju. 
Smo pa zato imeli vsi udeleženci priložnost 
ob Bouhatovi brunarici poskusiti številne 
dobrote. Poskusili smo lahko gobove polpete, 
ki jih je bilo najmanj 100, naredila pa jih je 
Ana Mihič in jih na samem kraju dogodka tudi 
pekla. Na tabornem ognju pa je bil pečen tudi 
krompir. Manjkalo pa ni niti pijače ter sladkih 
dobrot, ki so jih člani društva pripravili sami. 

Nik, ki bo januarja dopolnil 7 let je najmlajši 
član Društva Sožitje Ribnica



center, si ogledali razstavljene kipe, slike, 
izdelke. Po ogledu smo postali tudi sami 
umetniki in iz gline oblikovali pujske. Za 
prijetno druženje in gostoljubje se ob tej 
priložnosti Rokodelskemu centru najlepše 
zahvaljujemo.
Za zaključek praznovanja tedna otroka pa 
smo na igrišču našega vrtca pripravili Živ 
žav, s pozdravom prijateljstva, sladkanjem s 
kostanjem in rajanjem. 

»Otrokom ustvariti v tem tednu vsaj eno 
nepozabno doživetje«, je bila moja naloga, ki 
sem si jo zadala, in upam, da mi je uspelo. 

Katarina Zupančič, vzgojiteljica, foto Vesna 
Prijatelj

Ob tednu otroka smo v sredo, 6. 10. 2010, v 5. b  razredu izvedli 
narobe dan pri predmetih SLO, DRU in LVZ. S potekom dneva so 
bili seznanjeni učenci, starši na roditeljskem sestanku, vodstvo šole, 
šolska kuhinja in  dežurne učiteljice v stavbi B.
Ob pridobivanju, ponavljanju in utrjevanju znanja smo se tudi zabavali. 
Učencem je bilo najbolj zanimivo, ko sem opravljala naloge rediteljice. 
Med glavnim odmorom, ki je trajal eno šolsko uro, smo tekmovali v 
znanju matematike. Pri slovenščini smo spoznali junaka, ki je noč in 
dan gledal televizijo. Ko je bil na sporedu ljubezenski film, je več dni 
zapored prejokal zaradi nesrečne ljubezni. Pri družbi smo utrjevali 
obravnavano snov in obrnili zvezke narobe, ko smo prilepili učni list z 
vprašanji za ponavljanje. Učenci so lahko sedeli na tleh ali na mizicah. 
V narobe obrnjenih jopicah in narobe obutih copatah smo bili prav 
prisrčni.
Narobe obrnjeni likovni izdelki na panoju pa nas bodo še kar nekaj 
časa spominjali na naš letošnji narobe dan.           
      Razredničarka Mojca Jelušić
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NAROBE DAN V 5.b

TEDEN OTROKA – MEDIJI ZA 
BOGATEJŠE OTROŠTVO

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine 
Slovenije. Temelji na obeleževanju Svetovnega dneva 
otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina 
Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo 
otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom 
Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje 
tega dne. (vir: Glasilo ZPMS 1967, 1969, 1973)

Foto Robert Golja

Tudi na modrem vhodu ribniškega vrtca 
smo vzgojiteljice ob tednu otroka, ki je letos 
potekal pod geslom »Mediji za bogatejše 
otroštvo«, skrbno načrtovale in izvedle deja-
vnosti, ki so sovpadale z letošnjim geslom, 
predvsem pa take, ki so otroke razveselile in 
so jim bile všeč.
V skupini Račke smo z otroki izvedli intervju, 
ki smo ga posneli na diktafon. Svoje pos-
netke so otroci poslušali, komentirali, z njimi 
pa smo preko e-pošte razveselili tudi svoje 
starše.
»Gremo v kino« sva s pomočnico Vesno pov-
abili otroke. Brez vstopnic seveda ni šlo. Ker 
pa jih nismo mogli kupiti z denarjem, smo si 
jih »prislužili« z urejanjem kotičkov in igral-
nice. Kino smo imeli kar v vrtčevi knjižnici, pa 
je bilo zelo zanimivo.
Teden smo obogatili tudi z ogledom lut-
kovne predstave »Gozdni prijatelji«, ki smo 
jo zaigrale vzgojiteljice modrega vhoda.
»Starejši in mlajši se družimo« smo poi-
menovali projekt skupin Račke (4-5 let) 
in Ptički (2-3 leta). Namenjen je druženju, 
medsebojnemu sodelovanju, pomoči, vzgoji 
za odgovornost… in bo potekal preko celega 
leta. Na prvem srečanju smo se spoznavali 
ob petju, pogovoru, rajanju. Starejši otroci 
so mlajšim narisali risbice, mlajši pa so jih 
pobarvali in z njimi okrasili svojo igralnico.
Z zanimanjem smo se podali v Rokodelski 
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Datum: SOBOTA, 6. 11.
Kam: na AJDNO (1046 m).
Načrt poti: Žirovnica (558 m) – Valvazorjev 
dom pod Stolom (1181 m) – Ajdna (1046 
m) – Potoki (600 m) – Žirovnica (558 m).
Zahtevnost: LAHKA pot (zadnji del nekaj 
jeklenic).
Trajanje hoje: 7 ur.
Prijave z akontacijo: Torek pred poho-
dom, to je 2. novembra, ob 18. uri v pisarni 
PD Ribnica.
Vodja pohoda: Marjana Rozman (infor-
macije: 041/ 847 365).

Datum: SOBOTA, 20. 11.
Kam: na MIRNO GORO (1047 m).
Izhodišče poti: Koprivnik (630 m).
Zahtevnost: Lahko brezpotje.
Trajanje hoje: 6 ur.
Prijave z akontacijo: Torek pred poho-
dom, to je 16. novembra, ob 18. uri v pisarni 
PD Ribnica.
Vodja pohoda: Janez Centa (informacije: 
031/ 844 910).

Potrebna oprema: Potrebna je primerna 
osebna oprema, pohodne palice, veljavna 
planinska izkaznica (plačana članarina 
PZS), osebni dokument in varen korak.

Zdenka Mihelič

NOVEMBER 2010

JALOVČEVA SPET MED PRVIMI 
TREMI

Pod okriljem Jiu-jitsu zveze Slovenije so se tekmovalci šestih 
slovenskih jiu-jitsu klubov 2. in 3. oktobra udeležili nemškega 
German Open prvenstva, ECC – Grand prix turnirja Hanau 2010. 
Na tekmovanju je iz 15 držav v dveh dneh nastopilo preko 1000 
tekmovalcev, med njimi tudi 52 slovenskih. Tekmovanje je 
potekalo v borbah in duosistemu, v vseh starostnih kategorijah. 
Sibor, nekdanji Tribor, se je vrnil domov z izjemno bero odličij.

Tekmovanja se je udeležilo 26 
članov Siborja, ki so nastopili tako v 
borbah kot v duosistemu in dosegli 
izvrstne uvrstitve. Ribničana, brata 
Tomaž in Janez Jalovec, sta bila 
tako ponovno odlična in sta zased-
la v borbah 3. oz. 2. mesto. Tomaž 
je nastopal med člani do 69 kg, 
srebrni Janez pa v kategoriji članov 
do 62 kg. Konkurenca se najbolj 
stopnjuje ravno med člani, kjer se 
borijo tekmovalci z najdaljšim tek-
movalnim stažem, najbolj izkušeni 
in z najbolj izpiljenimi tehnikami.
Tekme trajajo največ 3 minute, 
lahko pa se končajo že prej. 
»Čeprav se tri minute sliši malo, 
pa je vendarle potrebno imeti kar 
nekaj kondicije. Dobro je tudi malo taktizi-
rati. Če je nasprotnik boljši v karateju, ga 
dobiš v drugem delu itd. Prvi del je karate, 
drugi so meti, tretji del pa je borba na tleh. 
Zame, recimo, je najboljši karate, tu sem 
hiter in najbolj suveren,« je razlagal Janez, 
ki je zaposlen na Molu v Ribnici in se za 

vso podporo zahvaljuje kolektivu z vodjo 
Bredo Lovšin na čelu. Tako Tomaž kot Janez 
pridno trenirata, glavni trener jima je, kot 
vsem v klubu, Elvis Podlogar, pomagata 
pa mu še Sergej Bižal in Boštjan Divjak. 
Zaradi službenih obveznosti v vojski Tomaž 
nadomesti kakšen klubski trening s trenin-
gom na službenem mestu, Janez pa poleg 
treningov rad povadi še s klubskim kolegom 
Otmarjem Jordanom. V bližnji prihodnosti se 

bosta pripravljala predvsem za polaganje rja-
vega pasu v jiu-jitsu, sedaj imata modri pas.
Čeprav je turnir ECC Grand prix v Hanau 
eden najmočnejših, pa je samo tekmovanje 
spremljalo kar nekaj tehničnih in organizaci-
jskih težav, prav tako pa je šepalo sojenje. 
Najmočnejše ekipe pa prihajajo iz Nemčije, 
Francije in Poljske. Med Ribničani omeni-

mo še nadobudne tekmov-
alce, Špendija Isana, Tomija 
Ambrožiča, Matica Petovarja, 
Gašperja Marolta, Tino Pelc, 
Matica Ilca, Jano Češarek in 
Laro Jelič. Slednja si je med 
kadetinjami do 57 kg priborila 
celo 1. mesto. Prihajajoči mladi 
tekmovalci posegajo vedno 
znova tudi po stopničkah in 
kažejo vzpon jiu-jitsa v Ribnici. 
Zanje pravi Janez Jalovec, da 
bodo ob taki zagnanosti in 
vztrajnemu delu še veliko 
dosegli. Tudi njihove medalje 
so doprinesle k izjemnemu 
skupinskemu uspehu ŠD 

Sibor. Domov so se vrnili s kar 15 odličji, kar 
se v zgodovini kluba še ni zgodilo.
Čestitamo vsem tekmovalcem, še posebej 
pa dobitnikom odličij.

Zdenka Mihelič
foto arhiv Janeza in Tomaža Jalovca

Janez Jalovec v akciji

Brata Jalovec

Medobčinska liga v malem 
nogometu (MLMN) Ribnica 

NAJBOLJŠI PRIHAJAJO 
IZ DOLENJE VASI
Prvak MLMN 2010 je Grafit, 
druga Pristava Gemax

Ligaško tekmovanje v malem nogometu 
v medobčinski ligi Ribnica se je končalo. 
Sledi še zaključni turnir, ki bo odigran v ŠC 
Ribnica, ko bo znan tudi pokalni prvak za leto 
2010. Več o obeh tekmovanjih prihodnjič ali 
na spletni strani organizatorja: www.sportno-
drustvo-loncar.si . 
V soboto, 30.10., bo v Športnem centru 
Ribnica v okviru občinskega praznika odi-
gran 11.  Pokalni turnir v malem nogo-
metu. Po turnirju bodo najboljšim razdeljene 
nagrade za sezono 2010. Vabljeni!
Urnik prireditve:  
9:15 - Otvoritev turnirja
9:30 - Turnir za 11. Pokal Občine Ribnica
17:00 - Finalna tekma
18:00 - Podelitev pokalov zmagovalcem v 
Pokalu Ribnica 2010
18:15 - Podelitev pokalov zmagovalcem v 
MLMN 2010

Peter KOČEVAR, vodja tekmovanja
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Miti o fitnesu
X. del

Piše Natan Hojč,
ISSA Specialist in Performance Nutrition
Inštruktor fitnesa FZS 

potrebuje določena mikro in makro hranila, 
in NE kalorij kot takih. Kolikor hrana, ki jo 
uživamo, ne vsebuje kvalitetnih mikro hranil 
(taki hrano včasih pravimo »prazne kalorije«), 
je njen vpliv na »porabo« kalorij oz. naš metab-
olizem precej drugačen, kot če uživamo 
hrano, ki ji nekateri pravijo »polnovredna«. 
Taka hrana vsebuje vitamine, minerale, esen-
cialne aminokisline in maščobne kisline, ki 
jih naš organizem potrebuje za optimalno 
delovanje. Industrijsko predelana hrana teh 
snovi vsebuje precej manj ali celo nič.

Minimum in optimum
Področje prehranjevanja je eno najbolj kon-
traverznih področij. Razlog je predvsem v 
različnih predpostavkah, ki jih avtorji upora-
bljajo v svojem pisanju. Svetovanje o prehra-
ni 15-letnemu športniku ne more biti enako 
kot 50-letni neaktivni ženski. Prehrana je 
tipično področje, kjer »en čevelj ne ustreza 
vsem«. Drug razlog za različne informacije, ki 
jih najdemo o prehranjevanju, pa je konflikt 
»minimum-optimum«. Ker medicina izhaja iz 
patologije, je tudi 
pri prehranjevanju 
usmerjana v mini-
malne zahteva. 
Minimalne v 
smislu, da v svo-
jih priporočilih 
običajno govori 

o količinah snovi, ki so potrebne, da se ne 
pojavi bolezensko stanje. Ne ukvarjajo se 
z optimizacijo oz. preventivo, ampak pred-
vsem z zdravljanjem oz. kurativo, ko težava 
že nastopi. Na prehrano torej ne moremo 
gledati šele takrat, ko se pojavijo zdravst-
vene težave … veliko bolje jih je preprečiti, še 
preden se pojavijo. Razumevanje koncepta 
minimum-optimum v prehrani je ravno razlika 
med preventivnim in kurativnim  pristopom.

Metabolizem in kalorije
Telesna teža je nekaj, kar nikoli ne sme pred-
stavljati cilja, kadar govorimo o prehrani. Cilj 
mora biti optimalno prehranjevanje in telesna 
kompozicija (torej delež odvečne maščobe v 
telesni teži). Oboje lahko dosežemo, ko 
začnemo na prehrano gledati kot na sistem, 
ki ga je potrebno optimizirati in prilagoditi 
telesni aktivnosti. Prehranjevanje, katerega 
cilj je iskanje idealne telesne teže, je začaran 
krog stalne kurative … nekaterim bolj znan 
kot jo-jo efekt.

Zmagovalce poznamo po dveh lastnostih: 
Nikoli ne nehajo postavljati vprašanj.
Nikoli ne nehajo iskati boljših odgovorov.
(Roger Fritz)

»Kaj kompliciraš glede teh slad-
karij? Jutri boš treniral in itak 
vse pokuril.«  
To sta stavka, ki jih tisti, ki jim za svoje preh-
ranjevanje ni vseeno, najbrž kar pogosto 
slišijo(mo). Človeški organizem pa žal ni 
toplotni stroj, ki kalorije kuri, ne glede na nji-
hovo kvaliteto. Enako pomembna kot kvan-
titeta je tudi KVALITETA teh kalorij.

Zakaj hujšamo ali se redimo?
Preprost odgovor seveda najdemo v ener-
gijski bilanci. Izguba ali pridobitev teže je 
posledica vnosa in porabe kalorij. Vendar pa 
je ključni faktor, ki ga pogosto spregledamo, 
da že sam vnos kalorij VPLIVA na porabo. 
Če poenostavimo: vsako hranilo ima svoj 
vpliv na naš organizem, ki za svoje delovanje 

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.

MITING START  2010 
– NAPOVEDUJE USPEŠNO 
PLAVALNO SEZONO

Še ne dolgo je tega, ko so ribniški 
plavalci uspešno zaključili preteklo pla-
valno sezono, a že je pred vrati nova. 
Po slabem mesecu plavalnih treningov 
so v soboto, 9. 10., nastopili na medn-
arodnem tekmovanju START 2010. Od 

prvih tekmovanj v sezoni se po 
navadi ne pričakuje odličnih rezul-
tatov. A kot kaže, naših plavalcev 
poletne počitnice niso ustavile. 
Z uspešnim plavanje so se na 
stopničke  povzpeli v kategoriji 

dečkov: Chad Andoljšek z 
zmago na 50 in 100 m pro-
sto, 100 m mešano in s sre-
brom na 100 m prsno. Tim 
Zobec je zmagal na 100 
m hrbtno in dosegel tretje 
mesto na 100 m prsno. V 
kategoriji mladincev pa je 
Anže Pavlin zmagal na 50 
m delfin, priplaval drugo 
mesto na 200 m mešano 
in tretje mesto na 50 m 
hrbtno. Jan Zajc je bil tretji 
na 400 m prosto, Lucija 
Kous pa druga na 200 m 
mešano, 50 m in 100 m 
hrbtno. 

ČESTITAMO!
PK Inles Ribnica

UČENJE PLAVANJA ZA VSE 
GENERACIJE
V plavalnem klubu Inles Ribnica bomo z 18. 10. 2010 
začeli s plavalno šolo za VSE GENERACIJE. Vabimo 
vse: študente, mame in očete, upokojence, ki bi radi izpopol-
nili svojo tehniko plavanja, poskrbeli za svoje zdravje, se po 
napornem dnevu sprostili, navezali stike z ljubitelji plavanja, 
da se nam pridružijo.

Učenje plavanja za VSE GENERACIJE bo potekalo ob 
torkih in četrtkih. V mesecu oktobru od 20. do 21., od 
novembra pa do junija pa od 21. do 22. ure.

Plavanje je za večino ljudi pravo ugodje. Človek se počuti 
lahkega, skoraj kot bi bil brez teže. Voda – če le ni pre-
hladna – ga prijetno obliva in boža. Po plavanju si čudovito 
osvežen.
Plavanje je celosten šport, ki lahko skladno razvija in 
oblikuje telo. Je športna dejavnost z najmanjšim številom 
stranskih učinkov, saj zaradi sorazmerno počasnih gibov v 
primerjavi z gibanjem na suhem, praktično ne prihaja do 
poškodb. Zato je ta dejavnost primerna za vse starostne 
skupine: od dojenčkov do starostnikov, tako za suhe ljudi 
kot za tiste s prekomerno telesno težo. Plavanje z nizko in 
zmerno intenzivnostjo zmanjšuje strah in tesnobo, izboljšuje 
razpoloženje, samopodobo in ugodno vpliva na spanje. 
V plavalno šolo ZA VSE GENERACIEJ se lahko vpišete skozi 
celo šolsko leto preko e-mail naslova: k.andoljsek@gmail.
com ali na bazenu ŠCR vsak dan od 17h do 18h.

Plavalni pozdrav!
Trenerski tim PK Inles Ribnica
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RIBNIŠKE MAŽORETE NA 14. 
EVROPSKEM PRVENSTVU

Odprava na tekmovanje je bila pod vodst-
vom predsednice društva Tine Jurkovič v 
četrtek, 7. 10. zgodaj zjutraj. Tekmovalke so 
se s svojimi starši odpravile na 14-urno pot v 
Švico z avtobusom. Tja so prispele okoli 18h 
in se namestile v hostlu.
Zvečer je sledilo druženje in 
počitek. V petek so imele vse 
skupine in posameznice test 
glasbe ter uradni trening.
Isti večer so se vsi udeležili otvor-
itvenega ceremoniala, kjer so se 
predstavile vse države tekmov-
alk.
V soboto je bilo tekmovanje 
različnih kategorij od 8h zjutraj 
pa vse do pol devetih zvečer. V 
nedeljo se je tekmovanje prav 
tako začelo ob 8h in se končalo 
ob 18h. Ob 19h je razglasitev 
rezultatov in podelitev pokalov 
vsa dvorana spremljala z bučnim 
aplavzom. Največ pokalov so 
prejele Nizozemska, Češka, 
Anglija in Hrvaška.
Na tekmovanju je sodelovalo 
okoli 1000 mažoret (od tega 5 moških!) iz 
11 držav EU (Slovenija, Anglija, Nizozemska, 
Bolgarija, Belgija, Romunija, Češka, Irska, 
Italija, Francija, Nemčija) ter iz Švice in 
Hrvaške.
Ribnica je imela tudi letos med sodnicami 
svoji dve nacionalni sodnici, in sicer Bojano 
Oražem in Klavdijo Križ Potisk.
Ribniške deklice so se letos prvič udeležile 
tekmovanja, kar je za njih velik uspeh in 
nepozabna izkušnja. Tekmovale so v kar-
egoriji TRADITIONAL CORPS JUVENILE 
in ACCESSORIES CORPS DUO. Duet se 

je uvrstil na odlično 13. mesto, skupina pa 
je bila 6. Glede na to, da je bila koreografija 
sestavljena na miks slovenske glasbe Golice 
in Robleki, so Ribničanke naredile pravi šov, 
za kar so bile dobro ocenjene!
Tekmovalke in starši so bili nameščeni v 

čudovitem, mirnem urbanem okolju nad 
jezerom Neuchatel, obdan z več tisoč trtami 
in pašniki.
Deklice so spremljali starši, ki so bili odlični 
navijači in so ves čas otrokom stali ob 
strani in jih spodbujali. S seboj so imeli tudi 
nepogrešljivo harmoniko, ki je popestrila 
dogajanje v hostlu in športni dvorani.
Po mnenju sodnic in publike so bili Slovenci 
najboljši navijači, vendar je šel žal pokal za 
navijače ponovno v roke Nizozemcev (samo 
navijačev je bilo okoli 500 in tekmovalk okoli 
300!).

Dejstvo, da na Nizozemskem in v 
Angliji (verjetno še kje drugje) obsta-
jajo srednje šole, smer mažorete, 
kjer imajo treninge dnevno in to po 
več ur v ogromnih športnih dvora-
nah, so Ribničanke lahko vesele 
in ponosne, da tekmujejo s takimi 
»profesionalkami«, in kljub temu 
dosegajo dobre rezultate.
Naslednje leto se bo starejša sku-
pina mažoret udeležila 15. EPM, ki 
bo v Angliji, v mestu Bath (seveda, 
če bodo uspešne na kvalifikacijah v 
maju 2011!).

Tina Jurkovič

Na kvalifikacijah 20. junija letos, ki jih je organiziralo Društvo 
mažoret in plesalcev Ribnica, so se ribniške mlajše deklice uspešno 
kvalificirale in si s tem zagotovile udeležbo na evropskem tek-
movanju v Švici, v mestu Neuchatel. Tri mentorice (Jana, Maša 
in Anja) so sestavile tekmovalno ekipo 23 deklic iz treh skupin.

Ribniška ekipa na otvoritvenem ceremonialu

Ribniške deklice so se letos prvič udeležile tek-
movanja

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

• Joe Cocker – obeta se nov vrhun-
ski koncert v Sloveniji, kjer bo Joe 
Cocker poleg številnih nepozabnih 
uspešnic, že klasikov rokenrola, 
predstavil tudi pesmi z nove plošče 
‘’HARD KNOCKS’’ v ponedeljek, 15. 
novembra ob 20. uri, v ŠRC Stožice. 
Cena vstopnice je 35 – 48 EUR.
• Ljubim te – spremeni  se – 
komični muzikal o radostih in tegobah 
ljubezni, avtorja Joeja DiPietra, v 
sijajni uglasbitvi Jimmyja Robertsa, 
je na Broadwayju prava uspešnica in 
vrhunska ekipa slovenskih ustvarjal-
cev je zagotovilo, da bo uspešno pot 
nadaljeval tudi v Sloveniji. V nedeljo, 
7. 11. 2010, ob 20. uri v SiTi Teather 
BTC Ljubljana. Cena vstopnice je 
19,50 EUR .
• Paul Gilbert, eden največjih 
kitaristov tega časa, bivši član skupine 
Racer X in MR. Big bo v torek, 30. 11. 
2010, ob 21. uri gostoval v Ljubljani, v 
Cvetličarni. Cena vstopnice je od 25 
EUR navzgor.
• White Lies. Britanski post-punk, v 
torek, 30. 11. 2010, ob 21. uri v Kino 
Šiška, Ljubljana. Cena vstopnice je 
32 EUR.
• Agencija za ločitve: Ljubezensko-
kriminalna uspešnica Gledališča 
Koper. V ljubezensko-kriminalni 
komediji o ločitvenem agentu in nje-
govi nevsakdanji stranki vas bo nas-
mejal igralski tandem Tič-Ralijan. Siti 
Teater BTC Ljubljana, v petek, 5. 11. 
2010, ob 20. uri. Cena vstopnice 
13,50 EUR.
• Neisha – predstavitev najnovejše 
plošče slovenske vrhunske pevke, 
skladateljice in pianistke Neishe, 
ki bo predstavljala nove skladbe z 
živahne plošče, poimenovane »Krila«. 
V četrtek, 11. 11. 2010, ob 21. uri v 
Cvetličarni. 
Cena vstopnice je 15 EUR.

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



Toni Valčić – državni prvak in 
najboljši študent športnik

Predno se je Toni Valčić vrnil na univerzo Bridgeport v New York, 
smo ga še pocukali za rokav, ga povprašali o vtisih prvega leta 
študija in mu seveda čestitali za naslov državnega prvaka na 50 
metrov prosto in tudi na 100 prosto, kot nam pove spletna stran 
Tonijevega kluba PK Olimpija Ljubljana. Zdaj že veselo študira in 
trenira, študijsko leto se je v Ameriki namreč začelo že 30. avgusta 
in bo trajalo do 14. maja 2011.

Seveda si študent lahko praktično vzame 
prosto kadarkoli, a potem se vse pozna na 
uspehih, tega pa si Toni še najmanj želi. Kajti 
v Ameriko ni prišel špancirat, temveč delat, 
študirat, spoznavat kulture in ljudi, se preko 
njih in skupaj z njimi notranje bogatiti. Zavzet 
študij, vztrajnost, pridnost so se mu bogato 
obrestovali. V preteklem šolskem letu je bil z 
najboljšim povprečjem ocen, 3.943 od 4.000, 
najboljši študent športnik univerze. Za diplo-
miranje študentje potrebujejo 128 kreditnih 
točk, vsak narejen predmet oz. izpit šteje 
namreč določeno število kreditnih točk. Toni 
jih je v lanskem šolskem letu nabral z dvana-
jstimi izpiti 36, kar je precej. To tudi pomeni, 
da si je izbral precej težke študijske pred-
mete. Največji minus pri študiju daleč stran, 
praktično na drugem koncu sveta, pa mu 
predstavlja oddaljenost od družine. »Toda,« 
pravi Toni, »žrtve so potrebne, vsak si mora 
nekaj zadati, se za nekaj odločiti in stati za 
tem.« Trdnost njegove odločitve lahko vidimo 
tudi v tem, da je šel na izpit bolan in z visoko 
vročino, 39 stopinj C. Zelo pa mu je žal, da se 
ni uvrstil na evropsko prvenstvo, ki je bilo letos 
poleti v Budimpešti.
Tonijev trener v PK Olimpija Aleš Poljak je 
Tonija po povratku v domovino pohvalil, da 
je napredoval v vseh segmentih plavanja. A 
ravno bolezen mu je prekrižala načrte po 
dobrem dosežku. Njegov paradni konj je 
50 metrov kravl oz. prsno. Planiral je plavati 
22:76, kar bi bilo dovolj za 16. mesto na EP, 
a je na državnem v Ravnah na Koroškem 
plaval 23:44. Bolezen se je znatno poznala. 

Toniju se zdi, da se je po ukinitvi spornih hitrih 
kopalk hitrost plavanja pri tekmovalcih na 
splošno zelo znižala. 
Plavanje je globalen, antični šport, pripovedu-
je Toni. Svetovna baza ljudi, ki se ukvarjajo s 
plavanjem, je ogromna. In od tega jih uspe 
le 0,01 %. Toni, poln volje, zagnan in željan 
uspeha, bi prišel rad med dvajset najboljših 
na svetu. To gotovo ni nemogoče. »Kdor upa, 
vztraja; kdor vztraja, zmaguje,« Toni izstre-
li enega izmed svojih mnogih priljubljenih 
izrekov, ravno pravšnjega ob tem pogovoru.  

Zdenka Mihelič, fotoarhiv Tonija Valčiča

Toda več kot o sami tekmi in naslovu 
državnega prvaka sva se pogovarjala o 
Ameriki, o tamkajšnjem načinu študija, kam-
pusu, o zanimivih ljudeh, pa o treningih, 
učenju, izpitih, profesorjih, in njegovi družini, 
ki jo pogreša, ko je čez Lužo (pogreša tudi 
kakšen domač priboljšek, npr. čokolino, kar 
mu mami rada pošlje) ter kako si natipkano 
besedilo z lista A4 zapomni v neverjetnih 7,5 
minute. In kar si zapomni in se nauči, zlepa 
ne pozabi.
Zelo pridno študira in prav tako željan napre-
dka v plavanju srka vase znanje, treninge, 
ki so dosti težji kot tu, ter nasvete trenerja 

in asistenta trenerja. Treningi so praktično 
vsak dan razen ob nedeljah. Količina pa 
variira, odvisno od sezone in priprav. Ko se 
z vijoličnimi vitezi, kot se imenujejo študenti 
Bridgeporta, odpravijo na tekmovanja v razna 
mesta, če je le čas, spoznavajo tudi lepote 
mesta in njegove znamenitosti. Tako so bili 
npr. v Clevelandu, Pensilvaniji, pa tudi na 
Floridi so bile tekme. Ker sta univerza in kam-
pus praktično zelo blizu samega centra New 
Yorka in Manhattna, z veseljem, če je seveda 
čas, skoči tja na ogled kakšne predstave. 
Ogledal si je tudi znamenito The Rockettes. 
Druženje in timska povezanost, pravi Toni, sta 

zelo pomembna. Strokovno vodst-
vo ekipe daje povezanosti vseh pla-
valcev v njej velik poudarek. V ekipi 
imajo zagotovljenega med drugim 
tudi nutricionista, (pomembno je, 
kako, koliko in kaj ješ) pa kiro-
praktika, maserja. Za šolo nastopa 
in tekmuje tudi v NCAA, naciona-
lni študentski atletski organizaciji. 
Sicer pa je način študiranja pre-
cej drugačen kot v Sloveniji, prav 
tako predavanja in način dela. 
Profesorji so bolj dostopni in prip-
ravljeni pomagati. Veliko projektov 
in seminarskih nalog, predstavitev 
morajo pripraviti, dela je ogromno. 

Pred znamenitim Rockefellerjevim centrom

V Orlandu na pripravah, december 2009, fantovska 
ekipa



Tretji najgloblji Slovenec vseh časov

Z enim samim vdihom 
v globino 70 m

V egiptovskem mestu Sharm El Sheikh je konec prejšnjega meseca 
potekalo tradicionalno, že šesto globinsko tekmovanje v prostem pota-
pljanju, Triple Depth 2010. Kot edini Slovenec se ga je udeležil tudi 
Ribničan Samo Jeranko.

Tekmovanje je potekalo od 27. do 29. sep-
tembra, in se nastopalo v vseh tekmovalnih 
disciplinah. Prvi dan tekmovanja je Samo v dis-
ciplini prosti potop (vlečenje z rokami ob vrvi) 
napovedal in dosegel globino 60 m. Drugi dan 
se je v disciplini konstantne obtežitve s plavutjo 
potopil neverjetnih 70 m, zadnji dan, pa se je 
brez plavuti potopil 50 m. 

V konkurenci 35 tekmovalcev iz 17 držav so ti 
rezultati ponesli Sama na odlično 5.  mesto v 

skupni razvrstitvi. Skupaj s Francozinjo Auroro 
Asso ter Poljakom Mateuszom Malino pa je bil 
v seštevku ekip tudi član zmagovalne ekipe. 
Samo je v Egipt odpotoval že 11. septem-
bra ter večino časa preživel na priljubljeni 
potapljaški točki blizu mesta Dahab, Blue hole. 
Tam je z načrtovanimi pripravami ter izjemno 
natančnostjo – postopno, a uspešno – napre-
doval hitreje, kot je pričakoval. V sodelovanju 
s tujimi prostimi potapljači je kmalu dosegel 
izjemne globine ter v zelo kratkem času za 20 
m popravil osebni rekord. Potapljanje na vdih 

v tako ekstremnih globi-
nah je izredno nevarno, 
saj telo potrebuje čas, 
da se prilagodi na visok 
pritisk. V globini 70 m se 
volumen pljuč zmanjša 
za 8x, na velikost manjše 
plastenke. Prav tako je 
potrebno od prvih metrov 

potopa pa vse do dna vseskozi izenačevati pri-
tisk v srednjem ušesu, kar pa je v velikih globi-
nah, kjer vlada velik pritisk, izredno težko.
Po zgolj letu in pol treninga je Samo post-
avil 3 državne rekorde ter postal 3. najgloblji 
Slovenec vseh časov. Prav tako je Samo konec 
avgusta kot najmlajši na svetu pridobil naziv 
AIDA Freediving Instruktor, kar pomeni da bo 
v prihodnje tudi na uradnih tečajih prenašal 
svoje znanje na ostale ljubitelje tega športa. 
Sedaj so vsi njegovi cilji usmerjeni v prihodnjo 
sezono, saj bosta na sporedu tako bazensko 
kot globinsko posamično svetovno prvenstvo, 
kjer bo Samo eden od glavnih kandidatov za 
najvišje uvrstitve. 
Več informacij o tekmi in  prostem potapljanju 
najdete na spletni strani www.jeranko.si

Maja Jeranko
foto Chris Marshall, Samo Jeranko

Zmagovalci - Jeranko prvi z leve




