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Občinsko glasilo REŠETO izdaja Občina Ribnica. 
Uredniški odbor: 

	 Marko	Modrej	-	odgovorni urednik 
Domen	Marinč	-	član

Programski svet: 
Feliks	Podgorelec	-	predsednik,	Zalka	Gorše,	

Nastja	Dejak,	Barbara	Koblar,	Matej	Zobec,	
Aleš	Mihelič,	Tadeja	Lovšin,	Gašper	Levstik

Lektura:	Anica	Mohar
Trženje oglasnega prostora: 

GSM:	041-536-889,	051-641-021
Tisk in prelom strani:	
KVM	Grafika,	Ribnica.

Naklada: 3.300	izvodov	

Naslov: 
Škrabčev	trg	40,	1310		Ribnica

Tel.:	051-641-021	/	041-536-889
E-pošta:	reseto@t-2.net

Izid naslednje številke: 
29.	aprila	2016

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

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

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

tiskarskega	škrata	v	našem	glasilu.

Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 15. aprila 2016.

Anonimnih pisem ne objavljamo.

Mnenja in stališča posameznih avtor-
jev prispevkov ne odražajo nujno tudi 

mnenj in stališč uredništva.

Članki v časopisu niso uradno 
mnenje Občine Ribnica.

31. 3.  Odprtje razstave VINDIŠ, ČERVEK – kustosinja 
ob 19. uri  Nataša Smolič
 Galerija Miklova hiša

2. 4.  16. SALAMIJADA (razglasitev zmagovalca ob 14.30)
ob 9. uri Planinska koča pri Sv. Ani na Mali gori

2. 4.  1. NLB LEASING LIGA, 24. krog – rokometna tekma 
ob 19. uri  RD RIKO RIBNICA : RK SEVNICA
 Športni center Ribnica 

4. 4.  KRVODAJALSKA AKCIJA
od 7. do 16. ure Športni center Ribnica

4. 4.  Delavnica/predavanje »ALI LAHKO S SVOJIM 
ob 11. in 18. uri  ŽIVLJENJSKIM SLOGOM VPLIVAM NA ZDRAVJE« 
 Zdravstveni dom Ribnica, predavalnica

5. 4.  Delavnica/predavanje »SLADKORNO BOLEZEN in 
ob 18. uri  druge dejavnike tveganja OBVLADAJMO SKUPAJ«
 Zdravstveni dom Ribnica, predavalnica

5. 4.  Potopisno predavanje Petre Draškovič Pelc: 
ob 19. uri  POTOVANJE V ALTAJ – »RUSKI TIBET«  
 Knjižnica Miklova hiša Ribnica, dvorana

6. 4.  Predavanje z delavnico dr. Petre Vertelj Nared: 
ob 19. uri  VLOGA ZELENIH POVRŠIN V RIBNICI IN KAJ LAHKO 
 IZBOLJŠAMO
 Knjižnica Miklova hiša Ribnica, dvorana

6. 4.  MERITVE KRVNEGA SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA 
od 7.30 do 10. ure  IN DELEŽ MAŠČOB V TELESU
 Zdravstveni dom Ribnica, čakalnica 3

6. 4.  DAN ODPRTIH VRAT PGD Ribnica
ob 18. uri Gasilski dom v Ribnici

7. 4.  TEST HOJE na 2 km
od 17.00 do 18.30 Hrovača, Škrabčeva domačija

9. 4.  ČISTILNA AKCIJA
ob 8. uri Grmada

9. 4.  DRŽAVNO PRVENSTVO V DUATLONU – 
ob 14.15  DUATLON RIBNICA
 Ribniški grad

9. 4.  KULTURNA ROPOTARNICA: JAZZ VEČER – LOLITA
ob 20. uri Miklova hiša Ribnica, dvorana

10. 4.  REDNE GASILSKE VAJE PGD Ribnica
ob 9. uri Gasilski dom v Ribnici

10. 4.  Predstavitev knjige Stanke Mihelič PRIDI NAS REŠIT
ob 20. uri Cerkev Marije Vnebovzete pri Novi Štifti

11. 4.  Predavanje intuitivne terapevtke (z vstopnino) 
ob 19. uri  Elene Seničar: ČLOVEŠKA NARAVA IN ODNOSI V 
 DRUŽINI
 Knjižnica Miklova hiša Ribnica, dvorana

12. 4.  Predstavitev knjige Iveta A. Staniča: 
ob 19. uri  ČAS JE ZA SPOMINE
 Knjižnica Miklova hiša Ribnica, dvorana

13. 4.  DAN ODPRTIH VRAT PGD Ribnica
ob 18. uri Gasilski dom v Ribnici

14. 4.  Prireditev MI SEMENA SEJEMO … SEMENA SI 
od 10. do 12. ure  IZMENJAMO
 Vrtec Ribnica, avla

14. 4.  PREDSTAVITEV POLICIJSKEGA DELA ZA OTROKE
od 11. ure dalje Rokodelski center Ribnica, parkirišče

14. 4.  Odprtje razstave UTRINKI IZ ZGODOVINE 
ob 13. uri  SLOVENSKE POLICIJE OD LETA 1850 DO DANES: 
 ZGODOVINA KOČEVSKE IN RIBNIŠKE POLICIJE
 Rokodelski center Ribnica

14. 4.  Predavanje PLETARSTVO IN LONČARSTVO V 
ob 18. uri  SLOVENSKEM PROSTORU V LUČI OBRTI
 Rokodelski center Ribnica

15. 4.  POMLADNI KONCERT RIBNIŠKEGA PIHALNEGA 
ob 19. uri  ORKESTRA z gostom Pihalnim orkestrom GŠ Ribnica
 Dvorana TVD Partizan 

15. 4.  Predavanje KAKO RAZUMETI FENOMEN »ISLAMSKE 
ob 19. uri  DRŽAVE« IN VOJNO V SIRIJI
 Rokodelski center Ribnica

15. 4.  Potopisno predavanje: NOVA ZELANDIJA
ob 20.15 Ribniški študentski klub

20. 4.  REDNE GASILSKE VAJE in DAN ODPRTIH VRAT 
ob 18. uri  PGD Ribnica
 Gasilski dom v Ribnici

22. 4.  Noč knjige z glasbo Gite: Srednjeveška evropska in 
ob 20. uri  slovenska ljudska glasba
 Knjižnica Miklova hiša Ribnica, dvorana

22. 4.  Potopisno predavanje: FILIPINI
ob 20.15 Ribniški študentski klub

23. 4.  1. NLB LEASING LIGA, 26. krog – rokometna tekma 
ob 19. uri  RD RIKO RIBNICA : RK IZOLA ISTRABENZ PLINI
 Športni center Ribnica 

24. 4.  TRADICIONALNI BLAGOSLOV KONJ IN KONJENIKOV 
ob 14. uri Stari grad nad Ortnekom 
 (zbor konjenikov ob 13.30 na Marofu pod gradom)

27. 4.  DAN ODPRTIH VRAT PGD Ribnica
ob 18. uri Gasilski dom v Ribnici

27. 4.  18. BLAGOSLOV MOTORISTOV IN 10 LET 
od 10. ure dalje  DELOVANJA DRUŠTVA MOTORISTI ZA MOTORISTE
 Nova Štifta

29. 4.  Potopisno predavanje: NIKARAGVA IN KOSTARIKA
ob 20.15 Ribniški študentski klub

30. 4.  TRADICIONALNO KRESOVANJE NA GRMADI
ob 20. uri Grmada

1. 5.  PRVOMAJSKA BUDNICA PO OBČINI RIBNICA
z začetkom ob 
6. uri v Ribnici  Občina Ribnica

1. 5. od 7.  Prireditev PO NAGELJ NA GRMADO
do 13. ure Grmada

Koledar dogodkov pripravlja in zbira Zdenka Mihelič, mihelic.zdenka@gmail.com.
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Izpod županovega peresa

Spoštovane, spoštovani!
Zadnjič sem prebral zanimivo misel: 
»Največ dobrega lahko stori oče svojim 
otrokom tako, da ljubi njihovo mater.«
In zakaj je odnos med zakoncema 
tako pomemben za zdrav čustveni 
razvoj otrok? Ker na čustveni ravni 
družina deluje kot »sistem med 
seboj povezanih posod«. Posode 
predstavljajo posamezne družinske 
člane, voda v posodah predstavlja 
čustva, vezne cevi pa predstavljajo 
čustvene vezi med družinskimi člani. 
To pomeni, da družinski člani drug na 
drugega vplivajo tako z izražanjem 
svojih čustev kot tudi z njihovim 
prikrivanjem. Pa si poglejmo nekaj 
situacij iz vsakdanjega življenja. 
Če se starša razumeta, spoštujeta in 
imata rada, bodo tudi otroci deležni 
sreče in zadovoljstva svojih staršev, ki 
bosta nehote izžarevala iz njiju. 
Ko se starša prepirata vpričo otrok, se 
običajno pri otrocih pojavi hud strah. 
Strah jih je razdiralne moči jeze ali 
celo sovraštva, ki se ob tem sprošča in 
zastruplja družinsko čustveno vzdušje, 
katerega del so. Vštric s tem strahom pa 
hodi še strah, da se bosta starša ločila. 
Otroci so navezani na oba starša in se 
podzavestno bojijo, da bodo ostali brez 
enega od njiju. Pri nekaterih otrocih se 
lahko pojavi tudi občutek krivde, ker 
odgovornost za nerazumevanje med 
starši prevzamejo nase. Kakorkoli že, 
prerekanje vpričo otrok predstavlja zelo 
hudo breme za razvijajočo se nežno 
otroško duševnost in lahko v njej pusti 
globoke sledi strahu in občutka krivde. 
Če starša, lahko tudi zgolj eden od njiju, 
prikrivata svojo jezo in nezadovoljstvo, 
se to nezavedno odraža na otrocih. 
Otroci postanejo nezadovoljni in se 
pogosto jezijo, ker nevede izražajo 
tisto, kar starši nerodno prikrivajo. Tako 
so nemalokrat otroci barometer stanja 
v družini. Seveda pa ni nujno, da je v 
ozadju vedno odnos med starši. Se 
vam je kdaj zgodilo, da ste iz službe 
prišli s potlačeno jezo do svojega šefa 
ali sodelavca in kot zanalašč so bili prav 
tisti dan tudi otroci nemogoči? Kako 
resnično in pogosto.
Če kdo na osnovi do sedaj napisanega 
meni, da je potemtakem vseeno, če 
svojo jezo na partnerja kar stresamo 
brez zavor, se moti. Prerekanje in 
zmerjanje vpričo otrok pušča hujše 

posledice kakor prikrivanje čustev, 
čeprav za otroke ne eno ne drugo 
ni dobro. Dokler gre za nezavedni 
vpliv, otrok ne ve, kaj se pravzaprav 
dogaja in zakaj je nezadovoljen. Ko 
pa vidi, da se starša prepirata, da se 
ne marata, potem se že obstoječemu 
nezavednemu bremenu pridruži še 
strah, občutek krivde ali še kaj drugega. 
Seveda pa ni nujno, da se bo strah 
tudi navzven kazal kot strah. Lahko 
se kaže kot nezadovoljstvo, potrtost, 
jeza, pomanjkanje samozavesti ipd. 
Pri različnih otrocih se torej enako ali 
podobno ozadje lahko navzven kaže 
zelo različno. Pogosto so ti načini 
izražanja zelo podobni načinom, ki 
jih uporablja roditelj istega spola, od 
katerega se tudi otroci podzavestno 
učijo svoje spolne vloge. Če pa starša 
v boju drug proti drugemu skušata 
vplesti in na svojo stran pridobiti otroke, 
je mera zares polna, saj so otroci takrat 
popolnoma razdvojeni. Žal pri ločitvah 
to ni tako redek pojav, ker sta starša 
tako zaslepljena z lastno bolečino, 
da se sploh ne zavedata, kaj s tem 
povzročata svojim otrokom. Poskušajte 
si predstavljati, v kakšni stiski bi se znašli, 
če bi se morali odločati med dvema 
zelo pomembnima osebama v svojem 
življenju. Kar malo preveč za mlado, 
ranljivo osebo.
Materinski dan je primeren čas, da 
premislimo, kaj smo morda naredili 
narobe v svoji družini in poiščemo 
rešitve za boljše razumevanje vseh 
družinskih članov tako staršev kot 
otrok.

Župan JOŽE LEVSTEK

Občina Ribnica objavlja 

javni razpis za 
sofinanciranje 
obnove fasad stavb 
v starem mestnem 
jedru Ribnice  in 
javni razpis za 
kmetijstvo

Občina Ribnica obvešča vlagatelje, da je 
na svoji spletni strani www.ribnica.si in na 
oglasni deski občine objavila Javni razpis za 
sofinanciranje obnove fasad stavb v starem 
mestnem jedru Ribnice za leto 2016.
Ravno tako je za leto 2016 občina razpisala 
nepovratna sredstva za dodeljevanje 
pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja podeželja – kmetijstvo.
Razpisna dokumentacija, na podlagi katere 
bodo prijavitelji oddali prijavo, bo dostopna 
v glavni pisarni ter na spletni strani občine.

Občina Ribnica
JOŽE LEVSTEK
župan

Sofinanciranje steri-
lizacije in kastracije 
malih živali

Občina Ribnica je tudi letos zagotovila 
sredstva za sofinanciranje sterilizacije 
in kastracije lastniških mačk in psov 
prebivalcev občine Ribnica. Občani lahko 
cenovno ugodnejše pogoje posegov 
izkoristijo do novembra 2016 oziroma do 
porabe razpoložljivih sredstev, in sicer pri 
izvajalcu veterinarskih storitev – Veterinarski 
postaji Ribnica. 
Lastnika tako sterilizacija mačke stane 
43,80 evra, kastracija mačka pa 33,20 evra. 
Za sterilizacijo ter kastracijo psov so cene 
različne glede na težo živali, in sicer od 
58,40 evra dalje.
Posebej je treba poudariti, da je 
preprečevanje rojstev nezaželenih živali 
za lastnike obveznost, ki izhaja iz določb 
11. člena Zakona o zaščiti živali, usmrtitev 
ali namerna zapustitev živali pa je tudi 
kazniva.

OBČINA RIBNICA
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Občina Ribnica prejela Zlati znak 
Združenja Sever 
Za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno delo ter za prispevanje k 
izrednim uspehom delovanja Zveze policijskih veteranskih društev 
SEVER je bil Občini Ribnica podeljen Zlati znak SEVER.

Občina Ribnica že vrsto let konstantno 
finančno in moralno podpira Odbor 
policijskega veteranskega društva SEVER 
Kočevje-Ribnica in splošno delovanje 
Združenja SEVER. Tako vsako leto društvu 
zagotovi finančna sredstva za nakup 
najmanj dveh veteranskih uniform 
in ohranja z Zvezo dobre odnose, ki se 
kažejo tudi z redno udeležbo na vseh 
pomembnejših srečanjih in prireditvah 
v občini. Na vsakem od teh dogodkov 

nastopi Odbor PVD SEVER Kočevje-Ribnica 
tudi s svečanim praporom, ki ga je pred 
dvema letoma sofinancirala Občina.
Ob predaji Zlatega znaka Združenja 
SEVER sta predsednik Odbora PVD SEVER 
Kočevje-Ribnica Peter Ješelnik in njegov 
predhodnik Franc Novak čestitala županu 
občine Ribnica Jožetu Levstku za moralno 
podporo pri delovanju Odbora in Združenja 
SEVER. Zahvalila sta se mu tudi za vedno 
prisotno pomoč in vsakokratno udeležbo 
na prireditvah SEVER-a.
Zlati znak SEVER se podeli članom 
združenja, gospodarskim družbam, 
zavodom in drugim organizacijam, 
državnim organom, lokalnim skupnostim, 
društvom in posameznikom, ki so s svojim 
dolgoletnim prizadevnim in požrtvovalnim 
delom prispevali h krepitvi in razvoju 
Združenja SEVER ter izrednim uspehom  

delovanja.
Združenje Sever je prostovoljno, 
nepolitično in domoljubno združenje 
policijskih veteranskih društev Sever, 
katerih člani so kot pripadniki organov 
za notranje zadeve Republike Slovenije 
ali kot prostovoljci sodelovali z organi za 
notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito 
demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa 
so s svojimi aktivnostmi sodelovali v vojni 
za osamosvojitev Republike Slovenije. 

V združenje je povezanih 12 policijskih 
veteranskih društev Sever, ki pokrivajo 
celotno ozemlje Slovenije in vključujejo 
več kot 6500 članov.

Tekst in foto DOMEN M. ČAMPA MARINČ
Služba za odnose z javnostmi Občine 
Ribnica

PREDSEDNIK ODBORA PVD SEVER KOČEVJE-RIBNICA PETER JEŠELNIK, ŽUPAN JOŽE LEVSTEK IN FRANC 
NOVAK

Policija 
svari pred 
predrznimi 
tatovi
Žrtve ogovorijo, sostorilci pa 
medtem praznijo domovanja

Policija svetuje previdnost pri 
komunikaciji z neznanimi ljudmi. Če 
se že odločimo za pogovor z njimi, 
zaklenimo vhodna vrata in vzemimo 
ključ s seboj.

Tatvine na odročnih krajih
Tovrstna kazniva dejanja se najpogosteje 
zgodijo na odročnih krajih dopoldne ali 
čez dan, ko je večja možnost, da so 
doma starejše osebe. Storilci praviloma 
delujejo v paru ali skupini. Njihov cilj 
je, da stanovalce izvabijo iz hiše. Kot 
izgovor navajajo denimo interes za 
odkup domačih živali ali kovin.
Pridobiti želijo zaupanje potencialne 
žrtve. Medtem ko se žrtev osredotoči 
na pogovor z enim izmed njih, sostorilci 
neopazno vstopijo v objekt, ga preiščejo 
in vzamejo določene predmete, 
najpogosteje denar in nakit. Po dejanju 
kraj zapustijo skupaj, oškodovanec pa 
kaznivo dejanje ugotovi šele nekaj ur 
po dogodku, navajajo na ljubljanski 
policijski upravi.
Zaradi povečanega števila vlomov v 
Ribniški dolini in širše, ki so načrtovani 
in predrzni, policija prosi, da podatke o 
neznanih in sumljivih osebah ter vozilih 
v vaši bližini oz. soseščini takoj sporočite 
na interventno telefonsko številko 
policije 113 ali anonimno številko policije 
080 1200. Policija je najuspešnejša 
takrat, ko občani posredujejo čim več 
konkretnih informacij. Pomembno je, da 
si zapomnimo videz neznanca in vozila, 
registrske oznake in smer, v katero so 
neznanci odšli, poziva policija.

 Naslednja 
številka Rešeta 

izide 
29. aprila 2016.

Gradivo oddajte 
do 

15. aprila 2016. 



6

P
O
R
T
R
E
T Prostovoljstvo bogati in druži

S prostovoljko Marijo sva se dogovorila za pogovor v Domu 
starejših občanov (DSO) Ribnica v ponedeljek po maši, ko je tam 
največ prostovoljk. Našel sem jih v avli ob kavi in rogljičkih, saj 
se po duhovni hrani prileže nekaj sladkega. V krog smo se pose-
dli z nekaj stanovalci, prostovoljkami in z delovno terapevtko ter 
koordinatorko prostovoljk Sergejo, ki je dejala, da dom ne sme biti 
tabu tema, tu je jesen življenja lepa. In pogovor je bil res prijeten, 
z veliko smeha, pohval in celo nekaj solzami, saj zna življenje 
napisati tudi zelo resne zgodbe.

Sergeja se je preselila v Ribnico pred 
osmimi leti, ko se je odprl Dom starejših 
občanov Ribnica. Prostovoljke so bile takrat 
že izobražene, saj so obiskovale Inštitut 
Antona Trstenjaka, ko je bilo pod okriljem 
Majde Vrh ustanovljeno Medgeneracijsko 
društvo za kakovostno starost v Ribnici. 
To so družabniki, prostovoljci in voditelji 
skupin starejših ljudi za samopomoč. 
Prostovoljke so v domu prisotne skoraj 
vsak dan, nekaj aktivnosti je rednih, kot je 
pomoč stanovalcem, da pridejo v pritličje 
k maši, pogovorne skupine, gospodinjska 
urica, vmes pa prihajajo tudi na obiske, na 
individualna družabništva. 
»Glede na to, da se tudi vodstvo strinja, 
da je dom odprtega tipa, da se lahko 
povezujemo s šolo, z vrtcem, z vsemi društvi, 

ki delujejo na tem območju, smo res odprti 
in s pomočjo prostovoljk lahko speljemo 
veliko aktivnosti, ki jih drugače mogoče 
ne bi mogli. To je gotovo velik doprinos h 
kvaliteti bivanja naših stanovalcev,« pravi 
Sergeja. Prostovoljke peljejo stanovalce 
tudi na kakšne prireditve pa po nakupih in 
opravkih v Ribnico. »Ne predstavljam si več, 
da prostovoljk ne bi bilo.«

Izkušnje prostovoljk
Prostovoljke imajo proste roke, Sergeja 
jih le na začetku usmeri k stanovalcem, ki 
potrebujejo njihovo pomoč, potem pa se 
sami usklajujejo glede na urnike doma.
Metoda je prostovoljka že od samega začetka 
in pravi, da rada prihaja, ker jo to napolnjuje 

in da se tudi sama pripravlja na morebitno 
življenje v domu. Vsak ponedeljek pomaga 
stanovalcem k maši, pripravlja gospodinjske 
urice na dementnem oddelku in s Sergejo 
vodita pogovorno skupino. Pogovorna 
skupina pod Sergejinim vodstvom deluje že 
osem let vsak ponedeljek in kot pravi imajo 
razne teme za pogovor. »Včasih se smejimo, 
včasih jočemo, skregali se še nismo,« se 
nasmehne, »temo sproti določimo in če 
uspe, uspe, če ne, pa zapojemo in gremo,« 
pove z velikim žarom in nasmehom, za 
katerega se zdi, da je vedno tam. 
Tudi Anica prihaja v dom od samega začetka. 
Najprej je hodila na obisk k svojcu, nato pa 
se je vključila kot prostovoljka. 

»Ko sem šla v pokoj, sem želela delati 
nekaj dobrodelnega. Počnem veliko stvari, 
ampak to me nekako najbolj bogati. Gre 
za prijateljski odnos, ko prideš, se malo 
nasmehneš, jih pobožaš, stisneš, to jim 
veliko pomeni, meni pa še več.«
Ko se je Breda vrnila iz tujine in ji je umrl mož, 
pravi, da je bila popolnoma na dnu. Vpisala 
se je na tečaj za prostovoljce in zdaj je v DSO 
aktivna prostovoljka, ki pred ponedeljkovo 
mašo vedno naprej moli rožni venec. Tudi 
Breda se udeležuje pogovorne skupine. 
»To mene tako izpolnjuje, da si ne znam 
predstavljati, kaj bi brez prostovoljstva.« 
Aktivna je tudi v pevski skupini Večerni 
zvon, ki deluje v župnišču in je nastala iz 
prostovoljstva.

PROSTOVOLJKE V DSO RIBNICA Z DELOVNO TERAPEVTKO SERGEJO IN STANOVALCI DOMA
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Dolžno ravnanje voznikov, preden 
se vključijo v promet na javno cesto 
V spomladanskih in jesenskih mesecih se 
začnejo bolj intenzivno izvajati dela na 
njivah in poljih pa tudi razna gradbena 
in druga dela, ki imajo za posledico, da 
inšpekcijska in redarska služba v tem delu 
leta evidentira tudi večje število nepravilnosti 
oziroma kršitev cestnih predpisov. S ciljem 
preventivnega ukrepanja v nadaljevanju 
predstavljamo zakonske določbe in 
posledice nepravilnega ravnanja voznikov 
vozil ter kmetijske in druge mehanizacije. 
Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS št. 109/10, 
48/12, 36/14, 46/15) v tretjem odstavku 
5. člena določa: »Preden se vključi v 
promet na javni cesti s kolovozne poti, 
nekategorizirane ceste, individualnega 
priključka, območja izvajanja del ali druge 
zemljiške površine, mora voznik odstraniti z 
vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo 
vozišče.« Za kršitev navedenega člena je 
neposredno odgovoren voznik, in sicer se 
posameznik za prekršek kaznuje z globo 
1000 evrov, pravna oseba se lahko kaznuje 
z globo 4000 evrov, njeno odgovorno 
osebo pa z globo 1000 evrov.
Pomen v 5. členu uporabljenih izrazov je 
določen v 2. členu ZCes-1. 
Javna cesta je cesta, ki jo država ali občina 
v skladu z merili za kategorizacijo javnih 
cest razglasi za javno cesto določene 
kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja 
na način in pod pogoji, določenimi z 
zakonom in drugimi predpisi. Javna cesta 
je tudi cesta, ki je kategorizirana v sosednji 
državi in deloma poteka po ozemlju 
Republike Slovenije, pri čemer v zvezi z 
zagotavljanjem odvijanja prometa po cesti 
obstaja mednarodnopravna obveznost 
Republike Slovenije (skupna javna cesta). 
Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za 
javni cestni promet, je vsaka prometna 
površina, na kateri se opravlja promet na 
način in pod pogoji, kot jih v skladu s tem 
zakonom in predpisom, ki ureja pravila 
cestnega prometa, določi lastnik ali od 
njega pooblaščeni upravljavec.
Individualni priključek je cestni priključek 
na cesto, namenjen dostopu do 
posameznih stanovanjskih stavb z največ 
štirimi stanovanji ter kmetijskih in gozdnih 
površin.
Izraz cestni promet je določen v 2. točki 
1. odstavka 3. člena Zakona o pravilih 
cestnega prometa (Ur. l. RS št. 109/10, 57/12, 
63/13) in pomeni promet vozil, pešcev in 
drugih udeležencev cestnega prometa na 
javnih cestah in nekategoriziranih cestah, 

ki se uporabljajo za javni cestni promet.
Zaradi neupoštevanja določbe tretjega 
odstavka 5. člena ZCes-1 prihaja do 
vnosa zemlje ali blata na vozišče ceste. 
Onesnažena cesta ob jutranji rosi, megli ali 
ob dežju postane spolzka, zavorne razdalje 
pa se pri isti hitrosti na mokrem in spolzkem 
vozišču bistveno podaljšajo. Vse skupaj pa 
lahko kaj hitro vodi v prometno nesrečo ali 
v zdrs vozila s ceste.
Določba tretjega odstavka 5. člena ZCes-1 
ni samo birokratska ovira in obremenitev 
tistemu, ki izvaja delo na kmetijskih 
površinah ali druga dela na in ob cesti, ki 
imajo lahko za posledico vnos zemlje in 
blata na javno cesto, temveč je v prvi vrsti 
namenjena njegovi lastni varnosti. Zaradi 
onesnažene ceste lahko nič hudega sluteči 
voznik, ki se pravilno pripelje po cesti, v 
dobri veri, da je ta varna, izgubi nadzor 
nad svojim vozilom ter trči v traktor ali 
drug kmetijski stroj, ki se v tem trenutku 
vključuje v promet na cesto.
Zato pozivamo voznike, da preverijo 
svoje vozilo ter po potrebi z njega očistijo 
zemljo in blato, preden se vključijo v 
promet na javno cesto s kolovozne poti, 
nekategorizirane ceste, individualnega 
priključka, območja izvajanja del ali druge 
zemljiške površine. 
Istočasno pojasnjujemo, da so vsa uvodoma 
navedena dela, ki imajo lahko za posledico 
vnos zemlje in blata na cesto, predvidljiva 
in jih lahko vsak voznik, kmetovalec ali 
pa investitor gradnje predvidi vnaprej. 
Zato lahko vsak, ki ve, da bo v naslednjih 
dneh opravljal takšna dela, pri upravljavcu 
ceste pravočasno pisno zaprosi za začasno 
označitev nevarnega mesta, ki bo nastalo na 
cesti, s predpisano prometno signalizacijo 
ter na ta način poskrbi za lastno varnost in 
za pravilno in pravočasno seznanitev drugih 
udeležencev v prometu, da posamezen 
odsek ceste zaradi vnosa zemlje in blata 
na cesto ni varen. Po končanih delih se 
vozišče ceste počisti in ko je nevarnsot v 
celoti odpravljena, se umakne tudi začasna 
prometna signalicaija.
Glede na vse navedeno bo inšpekcijska 
in redarska služba v spomladanskih in 
jesenskih mesecih izvajala tudi poostren 
nadzor nad ravnanjem voznikov.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 

Francka pravi, da se je prostovoljkam 
pridružila med zadnjimi, prej pa je hodila 
na obisk k prijateljici. V dom pride vsak 
ponedeljek in ob priložnostih, ko je 
treba stanovalce kam peljati, sicer pa v 
okviru Medgeneracijskega društva vodi 
ročnodelsko skupino, ki med drugim okrasi 
tudi prostore doma ob novoletnih praznikih. 
»Moram reči, da je ponedeljek en tak dan, ki 
mi razveseli dušo.«
Marija, ki piše tudi pesmi in prozo, pravi, 
da je skozi prostovoljstvo dobila ogromno 
moči in volje, zahvalila se je tudi drugim 
prostovoljkam, da so jo sprejele medse. 
»Pri prostovoljstvu malo daješ in dobiš 
veliko nazaj in komaj čakam te dneve, da 
se spet vidimo.« Marija je še dodala, da se 
zahvaljujejo Marku Škrabcu za donacijo za 
stole v kapeli, da jih pred mašo ni treba več 
nositi iz jedilnice.
Najmlajša prostovoljka, ki jo je uvedla 
Metoda, je Jana, ki pravi, da so celotno 
skupino, ki se po maši druži še ob kavi, 
poimenovali Nasmeh. Povedala mi je slabo 
izkušnjo z nastanitvijo svoje mame v domu 
na Primorskem. »Ko sem zadnjič odšla iz 
tistega doma, sem si rekla, da če se za mojo 
mamo ni mogel nihče prav nič žrtvovati, 
se bom pa jaz za druge.« Oba s partnerjem 
sta izstopila iz Gobarskega društva, da bi se 
posvetila prostovoljstvu. 

Beseda stanovalcev 
Metoda je dodala, da se prostovoljke od 
stanovalcev ogromno naučijo in izpostavila 
gospo Ljudmilo z željo, »da bi le še dolgo 
živela in nam še veliko povedala«.
Ljudmila je tukaj skoraj dve leti in je zelo 
zadovoljna. »Kako je lepo, ko vsak ponedeljek 
pridejo prostovoljke, nas objamejo in peljejo 
v pritličje, res so enkratne, vse po vrsti. Tudi 
v Loškem Potoku imamo dom, ampak na 
srečo tam ni bilo prostora, tukaj pa,« se 
nasmehne. 
»Prostovoljke so darilo za našo hišo, za vse 
nas. Hvala vsem, ki se žrtvujejo, verjetno 
pa tudi uživajo, ko si med sabo kaj povejo. 
Potem imamo tole našo zlato Sergejo in 
nekoga takega moraš imeti »pri glavi« take 
ustanove. Vedno nekaj pripravlja in to je 
za nas pomembno, ker obležati v postelji, 
je najlažje. Lenobo pasti je luštno, samo ne 
traja dolgo,« je povedal stanovalec Jožef, 
medtem ko so mu ženske malo skakale v 
besedo, da bi se z njim strinjale. 
Dragica je s Štajerske prišla v ribniški dom 
s prijateljico, ki je zdaj žal pokojna, in je 
dejala, da je tukaj vse lepo in prav, pogreša 
le prijateljico.
Med pogovorom, ki je deloval kot ena od 
pogovornih skupin, je bilo ves čas čutiti 
vzajemnost in naklonjenost, ki bi ju morali 
vsi bolje posvojiti in prenesti na več področij 
našega delovanja. Življenje v DSO Ribnica 
ponuja stanovalcem mnoštvo aktivnosti in 
iz njih veje optimizem. »Eni smo malo mlajši, 
nismo še stari sto let,« se je pošalil Jožef.

Tekst in foto SAŠO HOČEVAR
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I DOBRODELNA AKCIJA 
LIONS KLUBA RIBNICA – 
POMAGAJMO ZA ŽIVLJENJE 
Z DEFIBRILATORJI

Po več kot štirih mesecih priprav in izvajanja akcije Pomagajmo za 
življenje smo člani Lions kluba Ribnica poslanstvo našega delo-
vanja predstavili širši javnosti 12. marca na dobrodelnem koncertu 
v Športnem centru Ribnica. Ves čas izvajanja akcije smo intenzivno 
sodelovali s predstavniki krajevnih skupnosti, gasilskih društev in 
zlasti z našimi podporniki, župani občin Ribnica, Sodražica, Loški 
Potok in Velike Lašče. 

Ljubiteljska kultura, združena s 
profesionalno, je ponudila vrhunske 
umetniške užitke. Sodelovali so Folklorna 
skupina Velike Lašče, Tamburaški orkester 
Sodražica, Folklorna skupina Grmada, 
Ljoba Jenče, Nonet Vitra in Prifarski 
muzikanti. Povezovalec prireditve Medard 
Pucelj je poskrbel za hudomušno igrivost 
in negovanje bogastva ribniškega narečja. 
Prireditev je bila del akcije, s katero je 
Lions klub Ribnica s pomočjo donatorjev 
zbral zadostna sredstva za nakup več kot 
deset defibrilatorjev (AED) in tako presegel 
finančno zelo zahteven projekt, vreden 
več kot 22.000 evrov. AED je aparat, ki 
rešuje življenje, ko ponovno požene 
srce. Poudariti moramo, da obstajajo 
zvesti donatorji, ki ob vsaki humanitarni 
akciji nesebično priskočijo na pomoč. 
Seznam donatorjev je dolg, več kot 70 
posameznikov, podjetnikov in podjetji 
obsega, zato bom na prvem mestu omenila 
tri, ki so praktično kupili kar štiri aparate: 
dva INOTHERM, d. o. o. pod vodstvom 
direktorice Verice Šenk (z namenom 
namestitve enega aparata v občini Ribnica 
in drugega v občini Loški Potok), za več 
kot enega je prispevalo denar podjetje 
YASKAWA RISTRO pod vodstvom direktorja 
in ustanovnega predsednika Lions kluba 
Ribnica Huberta Koslerja, podjetje LESOJ, 
d. o. o. z direktorjem Jožetom Oražmom 
pa je podarilo defibrilator domačemu kraju 
Rakitnici. Z dosedanjo akcijo so pokrite 
zastavljene prioritetne potrebe za nabavo 
AED v občini Ribnica za Grčarice, Rakitnico, 
Sv. Gregor in Velike Poljane, v občini Velike 
Lašče za Turjak in Rob, v občini Sodražica za 
Sodražico in Goro ter v občini Loški Potok za 
Hrib in Podpresko. Akcija zbiranja sredstev 
še ni zaključena, ker je v širši skupnosti občin 
še več potreb po AED. V načrtu je vključitev 
aparatov v javno mrežo AED ter povezava z 
nujno medicinsko pomočjo (112) in prvimi 
posredovalci pomoči na terenu. Akcija se 
bo zaključila s pomočjo Iniciative za AED 

z usposabljanjem čim širšega kroga ljudi 
na terenu, otrok v višjih razredih osnovnih 
šol ter prvih posredovalcev, ki bodo tudi 
neposredno povezani z dispečerskimi centri 
prve pomoči. Za ustrezno usposabljanje pa 
bo LK Ribnica kupil tudi lutko s šolskim 

defibrilatorjem.
S svojo prisotnostjo so prireditev počastili 
visoki gostje, naj izpostavim predvsem 
guvernerja Zveze Lions klubov Distrikt 
129 Slovenija Branka Dolenca, ki je vsem 
prisotnim v svojem govoru nazorno 
pojasnil poslanstvo delovanja Lions klubov. 
Povabilu so se odzvali člani botrskega 
društva Novo mesto ter prijateljskega 
društva Trebnje in Novo mesto.
Po himni lionsov v izvedbi Noneta Vitra 
je guverner Distrikta Slovenija podelil 
priznanja zaslužnim članom kluba. 
Priznanje sta prejeli Olga Tanko za aktivno 
sodelovanje in predano vodenje kluba v 
preteklem letu, Mirjam Trdan za vodenje 
dobrodelnih prireditev v zadnjih treh 
letih ter uspešno zbiranje donatorskih 
prispevkov in Alojzija Zakrajšek, ustanovna 
članica in aktualna predsednica pa priznanje 
za uspešno vodenje kluba. Predsednica LK 
Ribnica je priznanje podelila Duški Hočevar 
Mihelič, tajnici in aktivni članici na področju 

obveščanja javnosti o naših dobrodelnih 
aktivnostih. Nevenka Turk Kraljič ni članica 
kluba, prejela pa je posebno priznanje za 
občane z večkratnim izkazanim čutom za 
dobrodelnost in pomoč pri organizaciji 
dobrodelnega koncerta.
Ob vrhunskih slaščičarskih stvaritvah 
ribniških lionk in drugih podarjenih 
dobrotah ter izbrani kapljici donatorjev 
so se dobri ljudje, združeni v skupni želji 
– pomagati za življenje z defibrilatorji, v 
sproščenem pogovoru družili še dolgo v 
noč.

Pripis: Akcija še poteka, tako da lahko 
podjetja, zasebniki ter občani še vedno 
darujete z nakazilom na račun Lions kluba 
Ribnica št.: SI56031141012788733, sklic 
12-03-2016.

Vsem dosedanjim donatorjem pa se 
javno zahvaljujemo. To so:
INOTHERM, d. o. o., Prigorica; Yaskawa Ristro, 
d. o. o., Ribnica; Lesoj, d. o. o., Rakitnica; Občina 
Ribnica; Občina Sodražica; Občina Loški Potok; 
Občina Velike Lašče; Riko, d. o. o., Ljubljana; 
Defib Podružnica v RS, Grosuplje; Triglav, d. 
d., Ljubljana; Dafin, d. o. o., Ribnica; Adriatic 
Slovenica, d. d., Koper; Deta & Co., d. o. o., 
Ribnica; PGD Sveti Gregor; PGD Velike Poljane; 
PGD Grčarice; PGD Sodražica; PGD Gora; Vibor, 
d. o. o., Ljubljana; Ambrožič Andrej, s. p., Velike 
Poljane; Alebon, d. o. o., Ljubljana; Gemax, d. 
o. o., Ljubljana; Posestvo Ugar, d. o. o., Ribnica; 
Riko Ekos, d. o. o., Loški Potok; Deželna banka 
Slovenije, d. d.; Nova Ljubljanska banka, d. d., 
Ljubljana; Andotehna, d. o. o., Ribnica; J. u. A. 
Frischeis, d. o. o., Ljubljana; Griffing, d. o. o., 
Rakitnica; Fragmat, d. o. o., Sodražica; Leles, d. 
o. o., Ribnica; Anis Trend, d. o. o., Loški Potok; 
Leokom, d. o. o., Sušje; Žužek – Les, d. o. o., Velike 
Poljane; Toki – Jože Tomaževič, s. p., Semič; Kuss, 
d. o. o., Ribnica; Bitis, d. o. o., Ribnica; Ster-les 
posek in spravilo lesa, Loški Potok; Parketarstvo 
Pogorelec, s. p., Nova Gorica; Riko team, d. o. 
o., Ribnica; Riko KOR, d. o. o., Ribnica; Papilos, 
d. o. o., Sodražica; Koving, d. o. o., Hrovača; 
Družina Zgonc, Sodražica; Marija Levstek, s. p., 
Loški Potok; Lekarna Ribnica; Gostilna pri Kapcu, 
Travnik; Rotis, d. o. o., Trzin; Levstek transport, 
s. p., Rakitnica; Košček, d. o. o., Veliki Osolnik; 
Zafram Anton Zbačnik, s. p., Podklanec; Družina 
Lesar, Ribnica; BS Gradbenik, d. o. o., Ribnica; 
Gregor Čampa, s. p., Velike Poljane; Arts, d. o. 
o., Ribnica; Kovinarstvo Ivanetič, d. o. o., Semič; 
Toaza, d. o. o., Andol; Lesoj Energetika, d. o. 
o., Rakitnica; Agrarna skupnost Lazec, Draga; 
Varma Hočevar Mateja, s. p., Rakitnica; Adonis 
Obrstar Andreja, s. p., Ribnica; Siples Janez 
Prijatelj, s. p., Velike Poljane; Atros Alojz Trdan, s. 
p., Sušje; Radio Univox; Radio Urban; Alpe Alojz 
Petrič, s. p., Sodražica; Cvetličarna Požar, Kočevje; 
Vinska klet Goriška brda; Vinakoper, d. o. o., 
Koper; Dana, d. o. o., Mirna; Costella, d. d., Fara; 
Celjske mesnine, d. d., Celje; Mercator IP, d. o. o., 
Ljubljana; Don Don, d. o. o., Grosuplje; Mlekarna 
Celeia, d. o. o., Petrovče; Gostilna in picerija 
Harlekin, Ribnica; Gorše prevozi Gorše Edvard, 
s. p., Zapotok; Alojzij Pugelj, s. p., Ribnica; Lovska 
družina Dolenja vas; Debeljak, d. o. o., Vinice; 
Vilma Govže, s. p., Sušje; Frančiška Tekavec, 
Hrovača.

Tekst ALOJZIJA ZAKRAJŠEK, predsednica LK 
Ribnica
Foto Blaž Lonjak

GUVERNER DISTRIKTA 129 SLOVENIJA BRANKO 
DOLENC Z NAGRAJENKAMI ALOJZIJO ZAKRAJŠEK, 
MIRJAM TRDAN IN OLGO TANKO TER VODITELJEM 
MEDARDOM PUCLJEM
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Razstava MADE IN RIBNICA v 
Rokodelskem centru DUO Škofja Loka

V Rokodelskem centru Ribnica smo pripravili koncept razstave 
Made in Ribnica, s katero smo v mesecu marcu gostovali v 
Rokodelskem centru DUO Škofja Loka.

V Rokodelskem centru Ribnica se zavedamo, da je ohranjanje 
tradicionalnih obrti izrednega pomena, hkrati pa se tudi 
zavedamo, da je tradicijo potrebno nadgrajevati. Naše 
nadgrajevanje se izraža predvsem v sodobnem oblikovanju.
Na razstavi Made in Ribnica, s katero smo v mesecu marcu 
gostovali v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka, so bili 
predstavljeni trije sklopi sodobnega oblikovanja tradicije. 
V prvem sklopu so bili predstavljeni izdelki, ki so nastali v 
sodelovanju z dvema oblikovalskima skupinama Oloop in 
Zaven v kategoriji Skritih obrti na Bienalu oblikovanja leta 2014 
(BIO 50). Vsi izdelki so kombinacija lesa in gline. Drugi sklop 
predstavlja izdelke, ki so nastali v naši pletarski in lončarski 
šoli pri modulu industrijsko oblikovanje pod mentorstvom 
industrijskega oblikovalca Janeza Mesariča. Gre za pletene 
izdelke iz prvega letnika in pleteno-glinene luči iz drugega. 
Tretji sklop pa predstavlja lastno sodobno blagovno znamko 
lesenih izdelkov pod imenom Ribrand, ki smo jo ustvarili 
skupaj z oblikovalskim studiem Mashoni. Prva serija izdelkov je 

kolekcija kuhinjskih pripomočkov »Izbrano 
za hrano« (Wood for food). 
Pri razstavi z naslovom Made in Ribnica gre 
za konceptualno zamenjavo v znamčenju 
projekta in izdelkov, ki na prvo mesto 
postavlja lokacijo proizvodnje, saj izhaja iz 
dejstva, da  kraj izdelave vse bolj izgublja 
pomen. Ljudi želimo spodbuditi, da se 
začnejo zavedati, da s tem, ko kupijo izdelek 

domačega izvora, podprejo 
domače gospodarstvo, 
hkrati pa želimo spodbujati 
kakovostno lokalno 
proizvodnjo. S to razstavo 
želimo tudi okrepiti 
zavedanje, da je sodelovanje 
med oblikovalci in 
rokodelci oz. obrtniki zelo 
pomembno.
Razstava bo v mesecu juniju 
v razširjeni obliki dobila svoje 
mesto tudi v Rokodelskem 
centru Ribnica.

Tekst in foto KATJA ŽAGAR

Na predvečer gregorjevega je bilo 
ob Bistrici čarobno
Na gregorjevo, 12. marca, se ženijo ptički, v ljud-
skem mišljenju pa sv. Gregor še vedno velja za 
začetnika pomladi. Obrtniki so nekoč na ta dan 
pri svojem delu prenehali uporabljati luč; ostala 
je navada, da se na predvečer gregorjevega po 
potokih spuščajo gregorčke.

Na predvečer gregorjevega, v petek, 11. marca, smo v Rokodelskem 
centru Ribnica pripravili delavnico izdelovanja gregorčkov. 
Delavnice se je udeležilo zelo veliko otrok in njihovih staršev. 
Letošnja tematika so bili gregorčki z osebnim sporočilom. Skupno 
ustvarjanje je prineslo veliko lepih izdelkov in zadovoljstva s 
strani otrok in staršev. Ko smo zaključili z delavnico, smo se skupaj 
odpravili do Bistrice, kjer smo gregorčke prepustili reki. Kljub malce 
slabšemu vremenu je bilo spuščanje gregorčkov po Bistrici zelo 
čarobno. 
Ob tem bi se radi zahvalili g. Andoljšku iz Ribiške družine Ribnica, ki 
je po koncu dogodka pobral gregorčke iz vode. 

Tekst in foto KATJA ŽAGAR

DELAVNICA IZDELOVANJA GREGORČKOV

GREGORČKI V BISTRICI
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Z besedami »Prišel sem zate« je Jezus nagovoril številne 
obiskovalce 10. Ribniškega pasijona, ki so na cvetni 
konec tedna napolnili športno dvorano v Ribnici ter 
na velikonočni ponedeljek športno dvorano v Velikih 
Laščah. Prek 190 sodelujočih je z nekaterimi novimi 
vlogami, v novih kostumih, z novimi pesmimi in novo 
glasbo ter novim scenarijem tudi letos poželo vse poh-
vale. 

Gledalci se prek prizorov iz vsakdanjega življenja, ki se prepletajo s 
svetopisemsko zgodbo, vživijo v čas pred 2000 leti. Vendar Kristus ni živel 
samo pred dva tisoč leti, tudi danes živi in hodi med nami. Kristusovo 
trpljenje so namreč tudi naša življenja, naše stiske, naši vsakdanji padci. 
V letošnjem pasijonu so vzporednice med dva tisoč let staro odrešenjsko 
zgodbo in sedanjostjo iskali predstavniki različnih starostnih skupin. Primož, 
operater telefona v stiski, je ob prizorih Kristusovega trpljenja srejemal klice 
in poslušal ljudi v stiski. Vsak klicatelj je imel svojo življenjsko zgodbo: Žana 
je bila osamljena deklica, ki ji je umrla zlata ribica, Jošt je bil vase zaprt 
najstnik, ki je operaterja nasmejal s svojimi dovtipi, mlada mama Tina je 
splavila, ker jo je zapustil fant, starejši gospe Rozaliji se je iztekal čas na 
zemlji. Vsem tem različnim osebam je skupno, da iščejo rešitev in telefon je 
prispodoba za našo molitev in prošnje k bogu. S telefonskimi klici smo želeli 
poudariti bistveno lastnost boga t. j. njegovo neskočno usmiljenje. In leto 
usmiljenja, ki ga je razglasil sv. papež, je bila iztočnica za pisanje scenarija 
za Ribniški pasijon 2016.
Veliki teden ni samo enkrat na leto pred veliko nočjo, ampak vse naše 
življenje. Žal se dogaja, da v svojem življenjskem velikem tednu prepogosto 
obstanemo ob križevem potu velikega petka, premalokrat pa ob radosti 
češčenja cvetne nedelje ali ob skrivnosti božje bližine velikega četrtka. Naj 
bo torej Jezusov veliki teden spodbuda tudi za naše življenje. Vzemimo svoj 
križ in ga potrpežljivo nosimo, ne pozabimo pa tudi na tisto svetlo stran 

svoje vere, da smo odrešeni. Veselimo se, Kristus je vstal in 
živi. Je med nami, saj je prišel za vsakega, tudi zate!
Ribniški pasijon si lahko ogledate še v soboto, 2. 
aprila, v športni dvorani Kočevje.

Tekst MARJANCA RIGLER
Foto Matjaž Maležič

PRIZOR, OB KATEREM JE BILA V POLNI DVORANA POPOLNA TIŠINA

MARJANA STARC JE IZVRSTNO ODIGRALA VLOGO HUDIČA



K
U

L
T
U

R
N

I
 
U

T
R
I
N

K
I

11

Gospostvo Ortnek, predstavitev 
knjige v Rokodelskem centru Ribnica
Teja Hočevar je svojo diplomsko nalogo o gospostvu Ortnek neko-
liko razširila in iz nje je nastala knjiga, ki jo je predstavila v pogo-
voru z mag. Marino Gradišnik, višjo kustosinjo Muzeja Ribica. 

Knjiga na dobrih sto straneh 
prinaša vsa poglavitna 
obdobja, od prvih začetkov 
poseljevanja Ribniške 
doline (izsekavanje gozdov), 
pregleda tujerodne 
gosposke, ki je upravljala 
z ortneškim gospostvom, 
do zaključka z zadnjim 
lastnikom gradu Ortnek, 
rodbino Kozler. 
V pogovoru smo izvedeli, 
da je prvotno na Velikem 
Žrnovcu stal stolp 
Ottenstein, ki je nastal v 
13. stoletju, kot ruševino 
pa ga je upodobil Valvasor. 
Naslednji je bil grad, katerega 
ruševine so vidne še danes, 
sočasno pa je verjetno 
nastala tudi kapela sv. Jurija. Avtorica se je 
posvetila vsem družinam, ki so posedovale 
grad – sprva so bili to Ortenburžani, za njimi 
so po dedni pogodbi gospostvo prevzeli 
Celjski, še kasneje pa Habsburžani. Ti so 
grad dajali v zakup oziroma zastavo, najprej 
družini Werneck, potem Lambergom, veliki 
družini s številnimi vejami – na Žrnovcu 
je bivala in imela središče svojih posesti 

Ortneško- Ottensteinska linija. Naslednji 
lastniki gospostva Ortnek so bili Mosconi, 
ki so grad odkupili od nadvojvode Karla, 
in tako je Ortnek prešel iz kraljeve posesti 
v zasebno last. Po izumrtju moške linije 
Mosconov je bil štiri leta, od 1646 do 1650, 
v lasti stiškega samostana, nato ga je kupil 
Janez Jurij Lichtenberg, ki je bil poročen 
z Regino Uršulo, hčerko Valerija Moscona, 

ki je grad prodal stiški opatiji. Grad je bil v 
posesti širše rodbine Lichtenberg vse do 
leta 1820, ko ga je odkupil trgovec Janez 
Kozler. Središče bivanja in posesti je bil 
vse do leta 1884, ko se je družina Kozler 
preselila v dolino, v Ortnek, kjer so sezidali 
dvorec, ki nosi ime Pekel. 
Sledil je pregled stavbne zgodovine 
gradu od nastanka v 13. stoletju do 
pomembnejših prezidav in opustitve v 19. 
stoletju. Avtorica se je dodobra posvetila 

cerkvenemu življenju, 
predvsem kapeli sv. Jurija in 
baročnim zlatim oltarjem, ki 
so eden bolje ohranjenih in 
restavriranih zlatih oltarjev 
v slovenskem prostoru. 
Predstavila je še sodstvo 
na gospostvu Ortnek in 
meje sodne oblasti pa tudi 
poglavitne gospodarske 
poudarke, za kar je črpala 
vire v franciscejskem 
katastru. 
Pogovorni večer ob knjigi 
je popestrilo še bogato 
slikovno gradivo, predvsem 
zbrane podobe gradu, 
kapele sv. Jurija in notranje 
opreme. 
Knjiga je odličen začetek 
raziskovanja srednjeveške 
zgodovine na področju 

lastništva in upravljanja, stavbne zgodovine, 
bivanja, cerkvenega življenja, gospodarstva 
in sodstva, saj dobro pokaže možnosti 
raziskav v številne smeri, v opombah pa 
nakaže tudi nekatere možne vire. 

Tekst in foto PRIMOŽ TANKO

Le  vkup, le vkup, uboga gmajna
V petek, 26. februarja, je Muzej Ribnica povabil v goste profe-
sorja zgodovine na Prvi Mariborski gimnaziji in predavatelja na 
številnih področjih Borisa Hajdinjaka. Poleg poučevanja zgodovine 
se intenzivno ukvarja tudi s preučevanjem mariborskih Judov in 
slovenskih kmečkih uporov. 

z davščinami. Glavna dajatev podložnikov 
je bila pravda. Zato je geslo upora leta 
1515 »stara pravda« pomenilo boj proti 
novim posegom zemljiških gospodov v 
organizacijo zemljiškega gospostva ter 
upor proti novim dajatvam in tlaki.  
Razmere niso bile preproste, kmetje so se 
pred uporom večkrat pritožili cesarju, ki 
je v ta namen ustanovil komisijo, vendar 
ta upora ni mogla preprečiti, razjasnilo pa 
se je, da je k uporu največ prispeval Jurij 
Egk, ki je bil dolgoletni vicedom (cesarski 
upravitelj) Kranjske. S pomočjo sorodnikov 
na dvoru je namreč dobršen del cesarjevih 
dohodkov pospravil v družinski žep. Cesar 

Lani je minilo 500 let od vseslovenskega 
kmečkega upora, ki ga poznamo predvsem 
po zapisu Le vkup, le vkup, uboga gmajna. 
Prof. Hajdinjak je predstavil poglavitne 
razloge za vseslovenski kmečki upor in 
njegov potek. Okoliščine, v katerih je upor 
nastal, so specifične in so preplet številnih 
dejavnikov: stalna turška nevarnost, vojne 
z Beneško republiko in odpravljanje 
posledic potresa leta 1511. Veliko je k 
uporu prispevalo veliko število gospostev 
leta 1456 izumrlih grofov Celjskih, ki so 
jih podedovali Habsburžani in jih nato 
večinoma zastavili svojim kreditodajalcem; 
ta gospostva so bila najbolj obremenjena 

je ukrepal tako, da ga je zamenjal; vicedom 
je postal Erazem Braunwart, ki je upravljal 
cesarsko posest na Kranjskem, vendar ni 
mogel pomiriti kmetov. 
Domneva se, da je bil povod za upor 
delovanje ribniškega župnika, ki je konec 
leta 1514 pridigal proti novemu cesarskemu 
davku, ki ga je cesar kot lastnik zemljiških 
gospostev dodatno naložil kmetom na 
svojih posestih. Izbruhnil je upor, razširil 
se je v Kočevje, kjer so padle prve žrtve, 
pridružili pa so se tudi podložniki posestva 
Gamberk. Na vrhuncu upora je bilo v upor 
vpletenih 80000 podložnikov, ki jih je 
cesarska vojska pretežno porazila v bitki pri 
Celju, rezultat pa je bil v urbarjih še dolgo 
zapisan puntarski novčič, ki so ga morale 
plačevati družine upornih kmetov. 
Dobro obiskano predavanje je predavatelj 
zaključil z literarnozgodovinskim pogledom 
v pesem Nova pesem o kranjskih kmetih, ki 
jo je zapisal udeleženec bitke pri Celju, v 
javnost pa je prišla kot natisnjen letak, ki je 
imel v tistem času podobno vlogo, kot jo 
ima danes časopis. 

PRIMOŽ TANKO

MAG. MARINA GRADIŠNIK S TEJO HOČEVAR
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DSO RIBNICA
Članica Društva likovnega ustvarjanja 
Ribnica Milica Koštrun je v soboto, 5. 
marca, ponovno razveselila ljubitelje 
likovne umetnosti in stanovalce Doma 
starejših občanov Ribnica z razstavo svojih 
umetniških del. Slike, ki so na ogled, nas 
popeljejo v neznan svet vesolja, ki umetnico 
vedno znova navdihuje in spodbuja k 
ustvarjanju. Kot je neskončno vesolje, se 
zdi, da je tudi v Milici neskončno idej in 
elana, ki izžareva z njenih slik. Milica pa se 
ne ukvarja zgolj s slikanjem, zelo veliko 
ustvarja tudi v glini in na razstavi se je 
predstavila s kolekcijo nakita iz keramike, 
ki je predvsem pri ženskem delu publike 
požel veliko občudovanja. Obiskovalci niso 
bili nič manj navdušeni nad unikatnimi 
posodami in mucami iz keramike, žganimi 
v raku tehniki ter izvirnima krožnikoma iz 
stekla. Milica se poleg keramike namreč 
preizkuša tudi v oblikovanju stekla.
Odprtje razstave so popestrili učenci 
Glasbene šole Ribnica, o sebi in svojem 
delu pa je spregovorila sama. Svoje je dodal 
še predsednik DLU, ki je ob tej priložnosti 
zaželel vsem ženskam lep praznik dan žena.

Milica je pomemben član Društva likovnega 
ustvarjanja Ribnica, saj redkokatera kolonija 
ali delavnica mine brez nje. Svoje znanje in 
izkušnje rada prenaša na tiste, ki jih zanima 
svet likovnega ustvarjanja. Zelo rada se 
posveti otrokom, ki so hvaležni in vedoželjni, 
Milica pa jim s svojim pedagoškim znanjem 
približa svet slikanja in keramike na prav 
poseben način. 
Pri slikanju največ uporablja akrilno 
tehniko, tuja pa ji nista niti olje niti akvarel. 
Od keramike ji je blizu raku tehnika in 
kamenina, veliko eksperimentira z barvami 
in glazurami, zato so njeni izdelki nekaj 
posebnega tako oblikovno kot barvno. 
Je tudi članica Društva likovnikov Rogatec in 
Društva keramikov in likovnikov Slovenije.
Na domačiji v Tekačevem, kjer preživi veliko 
časa, nastane največ umetniških stvaritev. 
Kdorkoli zaide v njen atelje oziroma 
delavnico, lahko ves dan občuduje slike, ki 
so prav take, kot je Milica, umirjene, nežne, 
včasih skrivnostne in zasanjane. S polic pa 
obiskovalca pozdravijo nagajive muce, ki 
so skrite med skledami, vazami, svetilkami 
in ostalo keramiko. Goste rada razvaja z 

domačimi dobrotami, njen mož Slavko pa 
pristavi zraven kozarček ali dva. 
Na razstavi, ki bo na ogled do 2. aprila, si 
lahko ogledate delček njenega ustvarjanja.  

Tekst in foto MONIKA ŽUNIČ

MUCA, KERAMIKA RAKU

Tomaž Domicelj v Škrabčevem skednju

»Čredni nagon me ni nikoli zanimal.«
Ob mednarodnem dnevu maternih jezikov je Bernarda Žarn v 
skednju Škrabčeve domačije gostila Tomaža Domicelja, kantav-
torja, prevajalca, slavista in še kaj.

Na Filozofski fakulteti je diplomiral iz besedil 
slovenskih popevk, zdaj pa njegovo delo 
akademsko preučujejo drugi. »Takrat sem 
jim to rekel, pa so se mi vsi smejali.« Kar se 
tiče prevajanja, pravi, da je treba najprej 
svoj jezik poznati do popolnosti in biti 
zelo iznajdljiv, da besede 
zvenijo tako dobro kot 
tuje in da se zgodba 
ne izgubi. Izpostavil je 
primer, kjer se je dobro 
znašel – refren pesmi 
skupine Abba »Money, 
money, money« je 
prevedel v »Meni, meni, 
meni« in tako ohranil 
število zlogov, metriko in 
zgodbo. »Ljudje se pri nas 
premalo zavedajo, kako 
je tekst lahko močna 
stvar in ne glede na jezik 
je besedilo tisto, ki naredi 
hit ali pa zimzeleno 
pesem.« 

Amerika in Velika Britanija sta zibelki 
popularne glasbe in posledica tega 
je, »da pri nas ljudje mislijo, da morajo 
peti v angleščini, obenem pa večina teh 
izvajalcev nežno upa, da bodo s tem uspeli 
tudi v tujini.« Pravi, da smo Anglosaksonce 

dohiteli, če ne celo prehiteli v materinščini 
glede na to, da so oni že imeli Shakespeara, 
ko smo mi šele dobili prvo knjigo.
Novinarska kolegica ga je vprašala o odzivih 
občinstva na koncertih in v »domiceljskem« 
cinizmu je navrgel, da če je občinstvo na 
koncertih pametno, se perfektno odziva 
na slovensko pesem, če pa je občinstvo 
butasto ali na raznih substancah, potem 
se odziva zelo skupinsko, oziroma živinsko. 
»Jaz imam rad kakršnokoli reakcijo, ampak 
ne čredne. Čredni nagon me ni nikoli 
zanimal.« No, ampak čredni nagon polni 
koncertna prizorišča.
Ko sem ga vprašal po komentarju o 
predpisanih kvotah slovenske glasbe na 
radijskih postajah, je dejal, da tega ne bo 

komentiral, navrgel je samo, da je 
to še ena izmed stvari, narejenih na 
»horuk«, kjer vsi lajajo v popolnoma 
napačna drevesa. »Če pa hoče kdo 
izvedeti kaj več, naj me pokliče, moja 
ekspertna ura je 400 evrov in bom 
povedal vse; kaj bi se lahko naredilo, 
kaj je narobe, kaj je bilo in kaj še 
bo.«
Domicelj ima hitre in slikovite 
odgovore na večino vprašanj, v 
odgovorih si privošči marsikatero 
znano osebnost na Slovenskem 
in širše, za kakšen odgovor pa je 
pripravljen zaračunati celo masten 
honorar. 

Tekst in foto SAŠO HOČEVAR
TOMAŽ DOMICELJ Z BERNARDO ŽARN



M
E
D

 
N

A
Š
I
M

I
 
L
J
U

D
M

I

13

Občni zbor Turističnega društva Grmada

V petek, 11. marca, je na Grmadi potekal redni letni občni zbor 
Turističnega društva Grmada. 

Predsednica Mara Okorn je predstavila delo 
društva v preteklem letu. Poudarila je, da je 
bilo leto uspešno in razgibano, kar pomeni 
bogato bero uspešno izpeljanih aktivnosti. 
Z delom smo začeli februarja s proslavo ob 
slovenskem kulturnem prazniku skupaj s 
podružnično osnovno šolo Sušje. Tu velja 
posebna zahvala vsem sodelujočim, posebej 
POŠ Sušje in staršem učencev te šole, ki so 
pripeljali svoje otroke k nam na Poljane in s 
ponosom spremljali njihov nastop. 
Zadnji dan aprila je potekalo kresovanje 
na Grmadi, ki je tudi najstarejša društvena 
prireditev. Pri tej prireditvi so nam v veliko 
pomoč domači gasilci. 
Naslednji dan, 1. maja, smo šli Po nagelj na 
Grmado. To je že priljubljena tradicionalna 
pohodniška prireditev. Maja smo izvedli tudi 
čistilno akcijo. 
Vsako leto začnemo junija z akcijo Moja vas, 
lepa in urejena. Krajane obvestimo o poteku 
akcije, na katere objekte bomo bolj pozorni 
in kaj nas bo zanimalo glede urejenosti 
domov. Vsako drugo leto podelimo tudi 
priznanja. 
Avgusta smo praznovali na Grmadi trojni 
jubilej: 60 let TD Grmada, 55 let doma na 
Grmadi in 5 let FS Grmada. Ob tej priložnosti 

smo pripravili kulturni program, v domu 
pa je postavljena priložnostna razstava Iz 
preteklosti v sedanjost, ki prikazuje delčke iz 
življenja TD Grmada od začetkov do danes. 
Oktobra smo zaključili akcijo Moja vas, lepa 
in urejena. Pokazali smo diapozitive naših 
domačij in pripravili zanimivo predavanje 
svetovalke specialistke za sadjarstvo Alenke 
Caf o pridelavi jagodičja na domačem vrtu, o 
oskrbi sadik ter varstvu pred škodljivci.
Decembra smo zaključili letno bero aktivnosti 
s tradicionalnim božičnim pohodom na 
Grmado s posebno praznično noto. Vsako 
leto izdamo tudi tematski koledar o svojih 
aktivnostih v tekočem letu.
Javnost sproti obveščamo o vseh naših 
dejavnostih preko glasila Rešeto in drugih 
lokalnih glasil in radijskih postaj. Vse naše 
projekte sofinancira Občina Ribnica prek 
javnega razpisa za turizem in kulturo. 
Zavedamo se, da je pri tako bogati beri  
nemogoče uspeti brez pomoči in podpore 
naših članic in članov, sodelavcev in 
sponzorjev, zato hvala vsem, ki nam 
pomagate in nas podpirate, nas spremljate 
in obiskujete naše prireditve. Posebna 
zahvala gre POŠ Sušje, PGD Velike Poljane, 
SDS Ribnica, KS Velike Poljane, Zavarovalnici 

Triglav, ABO Grafiki Ljubljana, Šilc Trade-u, 
d. o. o., Yaskawi Slovenija in Alenki Caf iz 
Ljubljane.
Pod okriljem Turističnega društva Grmada 
deluje Folklorna skupina Grmada, ki je lansko 
leto praznovala peto obletnico delovanja. 
Skupina pleše in ohranja predvsem ribniško 
folklorno izročilo, njeno glavno vodilo je, 
ohranjati kulturno in etnološko dediščino 
naših prednikov. Člane družijo vrednote, ki 
so ponekod že izginile, kot so prijateljstvo, 
kolegialnost, spoštovanje in timsko delo. 
Skupina ima za sabo bogato bero nastopov 
v domači občini in tudi izven nje. V 
preteklem letu se je občinstvu predstavila 
kar dvanajstkrat.
Finančno poročilo za leto 1015 je podala ga. 
Francka Andolšek. Predstavila je finančno 
poslovanje, pojasnila je prihodke in odhodke. 
Finančno poročilo izkazuje pozitivno stanje.
Predsednica je predstavila tudi načrt dela za 
leto 2016, ki vsebuje podobne aktivnosti, kot 
so bile v minulem letu.
Ob koncu zbora smo se poslovili od 
dosedanjih skrbnikov doma na Grmadi 
Majde in Dušana Goloba, ki sta kar deset let 
vzorno skrbela za naš dom, obiskovalci so 
se radi vračali in prav zaradi njiju je Grmada 
postala živa in ljudem prijazna. Za vse, kar 
sta naredila za naše društvo in za dom na 
Grmadi, izrekamo veliko zahvalo. Zdaj njuno 
delo nadaljujeta Martina in Amir. Tudi njima 
želimo vse dobro in verjamemo, da bo dom 
na Grmadi živel naprej.

TD GRMADA

ZAKAJ NE BI OCENJEVALI TUDI ŠPEHA? 

Ocenjevanje suhomesnatih izdelkov je v slovenskem prostoru 
postalo nadvse popularno, v ta namen organizirajo salamijade na 
različnih koncih Slovenije. Letos so v Koči pri Francetovi jami na 
gregorjevo, 12. marca, prvič organizirali tudi špeharjado, ocen-
jevanje mesnate slanine oz. špeha, kot ga imenujemo v Ribniški 
dolini. 

Ocenjevalno komisijo so sestavljali 
predsednik dr. Stanislav Renčelj iz Sežane, 
eden vodilnih slovenskih strokovnjakov 
za mesnine in avtor številnih knjig, ter 
dva domača poznavalca in pridelovalca 
suhomesnatih proizvodov Franc Zbašnik iz 
Ribnice in Zoran Golež iz Hrovače. Pri izvedbi 
je sodeloval tudi kulinarični poznavalec 
Slavko Pajntar iz Hočevja. Tekmovalce 
oziroma pridelovalce suhe mesnine sta v 
koči pričakala prijetno vzdušje in dobra 
postrežba. Do 11. ure so sprejeli kar dvajset 
različnih vzorcev špeha. Po prijetnem 
klepetu je sledilo predavanje dr. Stanislava 
Renčelja, na katerem so se obiskovalci lahko 
veliko naučili o sušenju in zorenju mesnate 
slanine, seznanili so se tudi s pravilnikom 
ocenjevanja in kriteriji, po katerih bodo 
ocenjevali rezine špeha. Vzorci so bili 

anonimni in označeni s številkami, samo 
ocenjevanje pa je bilo javno in je potekalo 
pred očmi obiskovalcev in tekmovalcev, ki 
so hkrati s komisijo ocenjevali posamezne 
rezine. Omenjeni način ocenjevanja ni 
služil samo izboru najboljšega špeha, 
ampak tudi izobraževanju, ki bo v pomoč 
prihodnjim pridelovalcem in tekmovalcem 
pri pridelavi mesnate slanine. 
Po mnenju članov komisije so bili vsi vzorci 
zelo kakovostni in so bile razlike med 
njimi zelo majhne. Podelili so eno zlato, tri 
srebrna in štiri bronasta priznanja. Naziv 
»Naj špeh v občini Ribnica« je pripadel 
špehu Lojza Lovšina iz Ribnice, drugo 
mesto je osvojil špeh Andreja Čampa z 
Brega, tretje mesto pa je osvojil špeh edine 
tekmovalke Janje Topolovec iz Ribnice. 
Lesene plakete za prve tri najboljše špehe, 

ki so bili nekaj posebnega, je v ta namen 
izdelal Emil Kobola iz Kočevja, eden od 
sinov priznanega izdelovalca lesenih 
medvedov Matije Kobola. Na špeharjadi so 
se izkazali tudi gospodinje in gospodinjci, 
ki so spekli slasten domači kruh, ki se je 
skupaj z rezinami špeha kar stopil v ustih. 
Da je bilo res vse domače, je moko za 
kruh prispevala Alenka Šilc, ki vodi uspešno 
ekološko kmetijo v Nemški vasi. Ob dobri 
hrani in pijači tudi zabave ni manjkalo in 
vsi udeleženci špeharjade se strinjamo z 
besedami organizatorja tega edinstvenega 
kulinaričnega dogodka Matjaža Mrharja: 
»Veselimo se že naslednje špeharjade.«

Tekst ANDREJA FLORJAN
Foto Slavko Pajntar

OCENJEVALCA DR. STANISLAV RENČELJ IN SLAVKO 
PAJNTAR, ORGANIZATORJI ZAKONCA MRHAR IN 
ANDREJA FLORJAN TER ČLANA KOMISIJE FRANCE 
ZBAŠNIK IN ZORAN GOLEŽ.
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Zadnja klopca pred hišo v vasi,
je sama ostala,
domačija za mamo bo še dolgo jokala.
Bolečina celega življenja,
je mirno, tiho ugasnila.
Solza po licu se je spustila. 

Ob izgubi drage in skrbne mame Ade se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem, g. mag. Antonu Berčanu, 
gasilcem PGD Sušje, pevcem, pogrebnima zavodoma ter vsem 
dobrotnikom, ki ste mamo pospremili na zadnjo pot, darovali sveče, 
cvetje ter ostale darove, imeli za nas posluh, lepo besedo in iskren 
stisk roke.
Naj Vam bo vse dobro povrnjeno.

ADO ZABUKOVEC      
(1942–2016)

po domače Mežnarjevo Ado iz Sušja 

ZAHVALA  
za pokojno 

VSI NJENI

Navzočnosti človeka, ki ga poznamo in s katerim živimo, se običajno 
zavemo šele takrat, ko se zgodi nekaj nepredvidljivega. In to je velikokrat, 
ko izvemo, da ga ni več med nami, da nas je za vedno zapustil. V trenutku 
se zavemo človeške krhkosti in minljivosti. Nemo in nemočno obstanemo 
ob tem žalostnem dogodku in komaj najdemo primerne besede.
Naše zadnje srečanje z upokojeno sodelavko Metko je bilo ob veselem 
druženju upokojencev in zaposlenih v vrtcu, ko se je iztekalo leto 2015. 
Ob odhodu je bila vesela, optimistična glede svojega zdravja, zaželela 
namje veliko uspehov in veliko lepega v prihajajočem letu 2016, mi pa 
njej zdravja in veliko veselja z njenimi najbližjimi.
Takrat nismo niti slutili, da se bomo že v začetku marca od nje za vedno 
poslovili. 
Svojo pot v vrtcu, ki je takrat deloval pod OŠ dr. Franceta Prešerna, 
je začela leta 1970 v skupini mlajših otrok in mu ostala zvesta vse do 
upokojitve leta 2006. 
Vsa službena leta je preživela z najmlajšimi otroki, ki so potrebovali veliko 
nege, nežnosti in pozornosti. 
Znala se je približati otrokom in s svojo toplino in domačnostjo potolažiti 
še tako nebogljenega malčka. Vedno je bila dosledna, starši in zaposleni 
smo to čutili. Marsikateremu otroku je bila kot druga mama. Skupaj 
z otroki se je veselila uspehov in prvih korakov. Spodbujala jih je k 
samostojnosti, igri, učenju, prijateljstvu in zadovoljstvu. 
Veliko energije, veselja, dela in volje je vložila v delo z otroki in njihovimi 
starši. 
Metka je bila naša dobra sodelavka in kolegica. Imela je posluh za 
sočloveka in je znala za vsakega najti pravo besedo.
V vrtcu je pustila košček srca in zrno modrosti, saj je bila s svojim delom 
vpeta v življenje, razvoj, spremembe in napredek vrtca. 
Sredi zelenih travnikov, kjer stoji naš vrtec, ostaja spomin 
nanjo, mi pa nadaljujemo svojo pot naprej. 
V mislih se jo bomo še dolgo spominjali. 

METKI TEKAVEC V SLOVO      
1948–2016

KOLEKTIV VRTCA RIBNICA 

ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER 

PREVENTIVNE INFORMACIJE IN AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA OB SVETOVNEM 
DNEVU ZDRAVJA

7. april – SVETOVNI DAN ZDRAVJA poteka letos pod geslom »SLADKORNO BOLEZEN OBVLADAJMO SKUPAJ«.
Sladkorna bolezen je kronična bolezen, za katero je značilna previsoka koncentracija glukoze v krvi. Z aktivnim in zdravim življenjskim 
slogom (skrb za telesno težo in redno gibanje ter zdravo prehranjevanje) lahko preprečimo pojav sladkorne bolezni tipa 2 oziroma 
jo odložimo na čim poznejše življenjsko obdobje. Za čim bolj zdravo življenje s sladkorno boleznijo je izjemno pomembno zgodnje 
prepoznavanje bolezni in takojšnje zdravljenje. Zaradi neugodnega življenjskega sloga, ki je povezan tudi s povečevanjem telesne teže 
in pomanjkanjem gibanja, se starostna meja ob pojavu sladkorne bolezni tipa 2 vse bolj niža in se pojavlja tudi že v otroštvu.

ponedeljek, 4. april 
Delavnica – predavanje z naslovom »ALI LAHKO S SVOJIM ŽIVLJENJSKIM SLOGOM VPLIVAM NA ZDRAVJE« 
(predavalnica Zdravstvenega doma Ribnica ob 11. in 18. uri). 

torek, 5. april 
Delavnica – predavanje z naslovom »SLADKORNO BOLEZEN in druge dejavnike tveganja OBVLADAJMO SKUPAJ« 
(predavalnica Zdravstvenega doma Ribnica ob 18. uri). 

sreda, 6. april 
Meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka in delež maščob v telesu (čakalnica 3 od 7.30 do 10. ure).

četrtek, 7. april 
»TEST HOJE na 2 km« (Hrovača – Škrabčeva domačija od 17. ure do 18.30). 
Izmerili vam bomo telesno zmogljivost oz. fitnes indeks, krvni tlak in varno območje pulza. Možen bo tudi posvet pri zdravniku. 
V primeru slabega vremena bomo test hoje prenesli na drug termin.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
040 664 754 ali vprašanja sporočite na e-pošto: adebeljak.zdrib@gmail.com.

Vabljeni na preventivne aktivnosti!
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala kaplanu Mohorju Rihtaršiču za lepo opravljen obred, pevcem 
ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot.

PETRA ANDOLJŠKA       
(21. 8. 1947–23. 2. 2016)

ZAHVALA  
Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka 

VSI NJEGOVI

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sovaščanom za podporo v težkih trenutkih, izrečena sožalja in tople 
besede, darove v obliki cvetja, sveč, svetih maš in namene dobrih 
del.
Posebna zahvala gre pokojnikovim prijateljem, članom Lovske 
družine Ribnica za ganljiv poklon na njegovi zadnji poti.
Hvala tudi vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa vas v zahvali 
nismo posebej imenovali.

ANTONA ZOBCA        
(7. 10. 1935–21. 2. 2016)

iz Lepovč

ZAHVALA  
 Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, 

pradedka in brata

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Zaprto zdaj mama je tvoje oko,
ne moreš podati roke v slovo …
… ostanite srečni predragi mi vsi
obrišite solzne oči.
 (Matija Tomc)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za vsa izrečena sožalja, besede tolažbe, molitve, darovane 
sveče in svete maše. Zahvaljujemo se osebju Zdravstvenega doma 
Sodražica, gospodu župniku in Simonu za lepo opravljen poslovilni 
obred, pevcem in osebju Komunale Ribnica. Zahvala tudi vsem, ki 
ste našo mamo pospremili k večnemu počitku.

TONČKA BARTOL, ROJ. ŠKRABEC      
(20. 4. 1928–27. 2. 2016)

iz Podklanca.

ZAHVALA  
V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga žena, 

mama, babica, prababica, sestra, teta, tašča, sestrična

ŽALUJOČI VSI NJENI

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker tebe več ni.
 (S. Gregorčič)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za podarjeno cvetje, sveče in izrečene tople besede. Posebna 
zahvala gre tudi delavcem DSO Ribnica, ki ste ji lajšali zadnje dni. 
Hvala g. Antonu Berčanu in g. Andreju Muleju za lepo opravljen 
pogrebni obred. Hvala pevcem za občuteno zapete pesmi. Hvala 
Komunali Ribnica za dobro opravljene pogrebne storitve.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in se je boste 
spominjali.

STANISLAVA PUTRE      
iz Ribnice.

ZAHVALA  
V 90. letu starosti je od nas za vedno tiho odšla naša draga 

žena, mama, stara mama, tašča, prababica in sestra

ŽALUJOČI VSI NJENI
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ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a)  parc. št. 1528/43 k. o. 1631 – Grčarice v 

izmeri 9.365 m2
    parc. št. *121 k. o. 1631 – Grčarice v izmeri 

343 m2
    parc. št. 1528/45 k. o. 1631 – Grčarice v 

izmeri 6.480 m2
    parc. št. 1944/1 k. o. 1631 – Grčarice v izmeri 

798 m2
    parc. št. 1945/1 k. o. 1631 – Grčarice v izmeri 

1.063 m2
    parc. št. 1520/372 k. o. 1631 – Grčarice v 

izmeri 151 m2 
    (kompleks se prodaja v celoti, skupna 

izmera 18.200 m2)
b)  parc. št. 611/212 k. o. 1616 – Velike Poljane 

v izmeri 2.884 m2
    parc. št. 1258/38 k. o. 1617 – Sušje v izmeri 

6.709 m2
    parc. št. 1258/55 k. o. 1617 – Sušje v izmeri 

461 m2
    (kompleks se prodaja v celoti, skupna 

izmera 10.054 m2)
c)  parc. št. 1702/6 k. o. 1631 – Grčarice v izmeri 

804 m2
    (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 7)
d)  parc. št. 1700/7 k. o. 1631 – Grčarice v 

izmeri 432 m2
    parc. št. 1701/3 k. o. 1631 – Grčarice v izmeri 

177 m2
    parc. št. 1702/5 k. o. 1631 – Grčarice v izmeri 

190 m2
    (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 8)
e)  parc. št. 1700/8 k. o. 1631 – Grčarice v izmeri 

420 m2
    parc. št. 1701/2 k. o. 1631 – Grčarice v izmeri 

375 m2
    (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 9)
f)  parc. št. 1702/4 k. o. 1631 – Grčarice v izmeri 

895 m2
    (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 12)
Nepremičnine pod točko 2. a (območje 
nekdanjega naselja Jelendol) imajo 
status stavbnega zemljišča, po veljavnih 
urbanističnih predpisih se zemljišča 
nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas, 
v območju razpršene gradnje nekdanjega 
naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja 
stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; 
zemljišča so komunalno opremljena z 
asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka 
tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, 
na katerega pa po podatkih upravljavca 
zaradi majhnega pritiska in pretoka ni možen 
direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi 
TK omrežje v podzemni izvedbi.
Nepremičnine pod točko 2. b imajo status 
stavbnih zemljišč ter skupaj tvorijo kompleks, 
ki v dolžino meri cca 130 m in v širino cca 80 
m. Kompleks je primeren za delitev na več 
parcel. Kompleks je na severnem obrobju 
naselja Žlebič v izraziti hribini. Teren je v 
celoti poraščen z gozdom, dostop je možen 
le z ene strani po asfaltirani občinski cesti, 
samostojni dostop ima le parc. št. 611/212 
k. o. Velike Poljane, zaradi česar je treba vse 

tri nepremičnine obravnavati kot celoto. 
Komunalno opremljeno je zemljišče parc. 
št. 611/212 k. o. Velike Poljane, in sicer z 
elektriko in telekomunikacijskim omrežjem, 
priključek na vodovod je oddaljen 35 m, 
javna kanalizacija ni izvedena.
 Nepremičnine pod točkami 2. c–2. f (zemljišča 
za gradnjo stavb v naselju Grčarice) imajo 
status stavbnega zemljišča in so na južnem 
robu naselja Grčarice, na območju, kjer je v 
nastajanju nova stanovanjska soseska. Naselje 
Grčarice je manjše vaško naselje, ki je pozidano 
z individualnimi stanovanjskimi hišami, 
kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi 
poslopji. Pozidavo na predmetnem območju 
urejajo Prostorsko ureditveni pogoji za 
območje planske celote R6 KS Dolenja vas 
in v skladu z njimi je na tem območju možno 
graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno in 
komunalno infrastrukturo. Zemljišča so 
komunalno opremljena z asfaltirano javno 
cesto, javnim elektro omrežjem, vodovodnim 
omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem.
V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga 
plača investitor pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja.
3. Vrsta pravnega posla za predmete 
prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega 
višanja:
- izklicna cena za nepremičnine pod točko 2. a 
118.300,00 EUR, najnižji znesek višanja: 
500 EUR
- izklicna cena za nepremičnine pod točko 2. 
b 95.100,00 EUR, najnižji znesek višanja: 
500 EUR
- izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 
7 pod točko 2. c 11.658,00 EUR, najnižji znesek 
višanja: 200 EUR
- izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 
8 pod točko 2. d 11.585,50 EUR, najnižji znesek 
višanja: 200 EUR
- izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 
9 pod točko 2. e 11.527,50 EUR, najnižji znesek 
višanja: 200 EUR
- izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 
12 pod točko 2. f 12.977,50 EUR, najnižji 
znesek višanja: 200 EUR
Izklicne cene ne vključujejo zakonsko 
določenega 22 % davka na dodano vrednost 
oz. 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga 
plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo 
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati 
v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma 
podpisa prodajne pogodbe na transakcijski 
račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. 
Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe za 
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna 
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec 
kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana 
varščina se ne vrne.
7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v četrtek, 21. aprila 2016, v 
sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska 
cesta 3, Ribnica, in sicer za predmete:
- pod 2. a ob 12. uri
- pod 2. b ob 12.30 
- pod 2. c do 2. f ob 13. uri

8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe 
plačati varščino v višini 10 % izklicne cene 
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je 
treba nakazati na transakcijski račun Občine 
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 
DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana varščina bo brez obresti po 
končani javni dražbi vrnjena tistim 
dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo 
uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe 
javne dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z 
dodatnimi informacijami o vseh predmetih 
prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba 
Ana Lesar Oražem, tel. 01/837 20 10.
11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in 
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije postanejo lastniki 
nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe 
komisiji predložiti:
-  izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 

biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali 
identifikacijski dokument (fizične osebe),

-  notarsko overjeno pooblastilo v primeru, 
da pravna ali fizična oseba za udeležbo na 
dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo,

-  dokazilo o plačilu varščine s priloženo 
številko računa za primer vračila varščine,

-  davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja 
pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po 
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni 
iz postopka pred začetkom dražbe.
12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene 
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše 
prodajne pogodbe v navedenem roku iz 
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina 
Ribnica zadrži že plačano varščino. 
13. Pravila javne dražbe:
-  nepremičnine pod točko 2. se prodajajo v 

celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše 
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec 
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za 
nepremičnine, 

-  vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, 
vključno z davkom na promet nepremičnin 
oz. davkom na dodano vrednost, nosi 
kupec,

- javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, 
imenovana s sklepom župana v skladu z 
uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti,
- komisija iz prejšnje alineje lahko začeti 
postopek s soglasjem predstojnika ustavi do 
sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti, pri čemer 
se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana 
varščina in izkazani stroški. 

14. Ta javna dražba se objavi v glasilu 
Občine Ribnica Rešeto, na uradni spletni 
strani občine www.ribnica.si ter na oglasni 
deski Občine Ribnica.

OBČINA RIBNICA





SPLOŠNA IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU

BOJAN POGORELEC,  
BLESK D.O.O.  
KOSTEVC 7, 1331 DOLENJA VAS

tel.: 041-647-188, 051-456-646,  e-mail: blesk@siol.net,  www.blesk.si                                     

*FASADERSTVO IN ENERGETSKE SANACIJE
- KVALITETNA IZVEDBA FASAD, BREZPLAČNA BARVNA ŠTUDIJA
 (PRIPRAVIMO VAM CELOTNO DOKUMENTACIJO ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 2.400 €)
- CELOTNA ENERGETSKA SANACIJA STAVB (PODSTREŠJE, FASADA, OKNA, 
 HIDROIZOLACIJA STEN (SUBVENCIJA ZA ENERGETSKO SANACIJO DO 7.000 €)

*GRADBENA DELA
- NOVOGRADNJA ALI  REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKIH  IN 
 POSLOVNIH  STAVB (3D VIZUALIZACIJA OBJEKTA)
- ADAPTACIJE STANOVANJSKIH PROSTOROV 
 (IZRIS TLORISA, IZVEDBA VSEH DEL, Z MOŽNOSTJO NA KLJUČ)
- ZUNANJA UREDITEV (TLAKOVANJE  DVORIŠČ,  ASFALTIRANJE, IZDELAVA ŠKARP…)
- SANACIJE (BALKONOV,  PLOČNIKOV, VLAGE V ZIDU) 
- RUŠITVENA DELA (VODNI IZREZ BETONSKIH, ASFALTNIH ALI OPEČNIH 
POVRŠIN)

*SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA

*POLAGANJE TALNIH OBLOG 
- (KERAMIKA, KAMEN, PARKET, LAMINAT, PVC VINIL)     

*ČISTILNI SERVIS 
- organizacija pogostitev 
   za podjetja
- organizacija piknikov
- organizacija porok
      

     nik@manis.si
     031349700

UREJANJE OKOLICE
IN GRADBENA DELA
TLAKOVANJE IN ASFALTIRANJE DVORIŠČ
IZDELAVA ŠKARP
POLAGANJE ROBNIKOV
IZKOPI Z GRADBENO MEHANIZACIJO
RUŠITVENA DELA IN ADAPTACIJE
KOMUNALNE UREDITVE
PREVOZI MATERIALA

GRADMETAL d.o.o. - Gornje Lepovče 83, 1310 Ribnica

T/F: +386 (0)1 8362 526  M: +386 (0)31 266 207    E: tone.kosir@siol.net

GRADMETAL pop1

18. februar 2016 10:52:30



Za zdravje in lep videz vaših kužkov vam v našem salonu nudimo:

Merharjeva ulica 15, za bencinskim servisom MOL v Ribnici.
Predhodno naročanje na        031 552 095  Juvančič Darja

nega tačk, blazinic in krempljev 
nega zob in dlesni
kontrola paranalnih žlez

Možna izbira posameznih storitev ali celotne nege.

kopanje in sušenje
česanje, razvozlavanje
striženje, trimanje

NOVO
V RIBNICI

20 %
POPUST PRI

PRVEM OBISKU







WWW.BLESK2.SI

KONTAKT:

T://051-334-826
T://01-836-99-33
E://info@blesk2.si

Sebastjan Pogorelec, Bukovica 2, 1310 Ribnica

- slikopleskarska dela
- polaganje talnih oblog (parket, PVC, epoksi)
- keramičarska dela (prenova kopalnic)

Adaptacije, prenove (stanovanjski, poslovni objekti)

Gradbena in zaključna dela
- manjša zidarska dela
- ureditev okolice (tlakovci, škarpniki)
- čistilni servis (redna in generalna čiščenja)

Brezplačna 3d vizualizacija vašega objekta

Toplotno izolacijske fasade
Z nami do subvencije ekosklada (do 2.400 €)

- fasada
- izolacija podstrešja (volna, celuloza)
- dobava in montaža oken (RAL montaža)
- hidroizolacija in izolacija sten v zemlji
- sanacija kapilarne vlage (vdor vlage iz tal)

Celotna izolacija ovoja stavbe:

Z nami do subvencije ekosklada (do 7.000 €)

EKOSKLAD SUBVENCIJE 2015
- brezplačna priprava dokumentacije
- krediti + subvencije

ZAGOTAVLJAMO
- visoka kakovost storitev
- konkurenčne cene
- 100% zadovoljstvo strank

Šilc d.o.o., Slatnik 17, 1310 Ribnica
G: +386(0) 41 335 322, E: info@silc.si, www.silc.si
T: +386(0)1 836 21 81,  F: +386(0)1 836 21 82

k l i m a t s k e  n a p r a v e  |  t o p l o t n e  č r p a l k e  |  p r e z r a č e v a n j e

 |  www.silc.si |

| Klimatske naprave, vseh cenovnih razredov |

p r o d a j a  |  m o n t a ž a  |  s e r v i s

A K C I J S K A  P O N U D B A
T o p l o t n a  č r p a l k a  z a

o g r e v a n j e  
s a n i t a r n e  v o d e

S U B V E N C I J E  E K O  S K L A D A

Vrata za varen, topel in urejen dom

42 mm

42 mm

42 mm

Garažna sekcijska vrata
M-vodoravni motiv, površina 
Woodgrain, RAL 9016
vklj. motorni pogon Hörmann 
ProMatic, montaža in 9,5 % DDV, 
v 4 akcijskih dimenzijah: 
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm. 

vrata EPU 
z debelino lamel 

42/20 mm
za samo

888 €

vrata LPU 
z debelino lamel 

42 mm
za samo

925 €

POOBLAŠCENI ZASTOPNIK:ˇ

ELSTAR Starc Matjaž s.p.
Gorica vas 85a | 1310 RIBNICA
GSM: 041 612 590
matjaz.starc@amis.net

ˇ

TZ-Anz-4c-98x68-SLO-Starc.indd   1 25/02/14   13:23

MONTAŽA VSEH VRST SENČIL 
PO KONKURENČNIH CENAH

ŽALUZIJE, LAMELNE ZAVESE, SAMONAVIJALCI, ROLO NA 
VERIŽICI, KOMARNIKI (SAMOSTOJNI ALI V ROLETAH)

Montaža senčil – Kovač Jernej, s. p., 
Gornje Lepovče 68, 1310 RIBNICA

Tel.: 041 758 552, 01 836 06 82 

Gregor Bojc s.p., Za vodo 3, 1331 Dolenja vas

•  Vse vrste Elektroinštalacij 
•  LED SISTEMI 
•  Alarmni sistemi 
•  Šibko točne instalacije
•  Električno ogrevanje, prostorov DEVI
•  Električno ogrevanje žlebov DEVI

e-mail: elbo.elektroinstalacije@gmail.com

gsm: 031 765 790



Dobra hrana in dobro vino gresta vkup. Zato bodi pozdravljen 
pohodnik, ljubitelj suhomesnatih izdelkov, človek vedrega srca 
in pozitivnih misli, morda zgolj firbec ali samotar, veseljak ali 

limona,

 

pridi k Sv. Ani, kjer bo 2. 4. 2016

16. SALAMIJADA
Potek salamijade:
•  Sprejem salam med 9. in 11. uro.
•  Začetek ocenjevanja ob 11. uri.
•  Zaključek ocenjevanja ob 14. uri.
•  Razglasitev zmagovalca ob 14.30.
•  Pogostitev vseh prisotnih z »ihanskim brancinom« lanskega 

zmagovalca.
Vsak udeleženec prejme za ocenjeni vzorec diplomo z doseženim rezultatom, prve tri 
salame pa prejmejo trofeje za osvojeno mesto. Zmagovalec se vpiše tudi na mesnico 
slavnih. Vsaka salama bo na pokušino tudi obiskovalcem. Sistem in način ocenjevanja 
bo izveden skladno s pravilnikom o ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov. Komisija je 
sestavljena iz petih članov.

Tudi za dobro kapljico in harmoniko bo poskrbljeno. 
Zato si le vzemite čas in pridite. Veselo bo!

Leon: 041 552 056, Boštjan: 041 644 415

GENERALNI SPONZOR:
 



R I B N I C A

DIGITALNI POSNETKI, MINIMALNO SEVANJA

Brez čakalnih vrst!

Obiščite nas :)
Slikanje zob
Ortopan
Telerentgen

Zobni rentgen Ribnica, Hrovača 81, 
Zlata ribica (2. blok) pri Sparu Tel: 01/6207749

○  ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO  ○  IMPLANTOLOGIJA  ○  ORTODONTIJA  ○
○  PROTETIKA  ○  USTNA HIGIJENA  ○

Ko pomislite na zobni aparat, najprej pomislite na otroke. Dejstvo je, da veliko otrok potrebuje zobni aparat, 
s katerim lahko popravimo napake, kot so širok razmak med zobmi, krivi zobje, nepravilen ugriz… Zmotno pa 
je prepričanje, da se zobje dajo premikati zgolj v obdobju odraščanja. Skozi vse življenje se jih lahko premika 
v bolj pravilen položaj.  Pri tem ne gre samo za boljši estetski izgled zob in s tem celotnega obraza, temveč 
nam pravilno uvrščeni zobje omogočijo boljšo funkcijo in lažje čiščenje, kar prispeva k boljšemu zdravju zob in 
obzobnih tkiv, vse skupaj pa vodi k daljšemu ohranjanju zob. 

5 RAZLOGOV ZAKAJ SE ODLOČITI ZA ZOBNI APARAT

ESTETIKA 
S pravilno postavitvijo zob in medčeljustnih odnosov dosežemo estetki izgled, ki vpliva na izgradnjo lastne 
samopodobe in na odnos okolice do vas. Lepi zobje so vaš odsev.
 
OBSTOJNOST
Da zagotovimo ravnovesje celotnemu žvečnega sistemu, morajo biti zobje v pravilnem odnosu.   Žvečenje 
hrane je ob nepravilno postavljenih zobeh težje in obraba zob bistevno večja. Na določenih mestih se tako 
ustvarjajo preveliki pritiski, ki povzročajo trajne poškodbe na zobeh, povečano nagnjenost zob, ter  končno 
tudi izgubo zoba.
 
GOVOR 
Ob pravilni postavitvi zob vplivamo na boljšo izgovorjavo.
 
HIGIENA
Čiščenje in nitkanje zob je ob njihovi pravilni postavitvi lažje in učinkovitejše.  Kadar je čiščenje oteženo 
oziroma kadar so zobje postavljeni tako, da tvorijo veliko kotičkov v katerih se lahko zadržujejo zobne obloge 
in ostanki hrane, je tveganje za razvoj kariesa in vnetja dlesni večje.
 
ZAŠČITA
Ko uvrstimo zobe na pravilen položaj in se čeljusti med sabo poravnata, jim omogočamo da opravljajo svojo 
funkcijo pri najmanjši obrabi in lastni zobje bodo še dolgo ostali v vaših ustih. Ponudite jim zaščito pred 
zgodnjimi protetičnimi oskrbami.

Privlačen nasmeh je prednost vsakega, tako v poslovnem kot tudi zasebnem življenju.

NIKOLI NI PREPOZNO, DA SE ODLOČITE ZA ZOBNI APARAT!
                                                                                  

Sašo Savić, dr.dent.med.,spec.ortodont

Ali tudi vas motijo krivi zobje, razmak med njimi, slab ugriz?

Brezplačen prvi
pregled in posvet

Zobozdravstvena ordinacija s koncesijo, Javorškova 9, v zdravstveni postaji Velike Lašče.

dental.design@siol.net
www.dentaldesign.si

041 331 199
01 7889 410

Sašo Savić, dr.dent.med.,spec.ortodont

041 331 199
01 7889 410
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Dentalna Akademija d.o.o., Brodarjev trg 11, 1000 Ljubljana, PE Zobni Rentgen Ribnica,Hrovača 81, 1310 Ribnica
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Ribniška glasbena društva od 
konca 19. stoletja do sredine prve 
polovice 20. stoletja
Odkritje fotografije ribniškega Tamburaškega zbora me je spodbu-
dilo k raziskovanju ribniških glasbenih društev v preteklosti. Kar 
nekaj predhodnikov je že pisalo o delovanju glasbenih društev v 
Ribnici, zato bom predstavil nekaj novih izsledkov iz starejšega 
periodičnega gradiva (Novi akordi, Slovenec, Slovenski narod, 
Kmetijske in rokodelske novice).

Po zaslugi Poljaka Emila Korytka se je v 19. 
stoletju začelo tudi na Slovenskem širiti 
narodnobuditeljsko gibanje, ki je med 
evropskimi narodi zraslo pod vplivom 
romantičnih idej Nemca Johann Gottfried 
Herderja; njegove ideje so posledično 
vplivale tudi na razvoj političnih gibanj 
med slovanskimi narodi. S Korytkovim 
prizadevanjem za zbiranje ljudskega 
slovstva so se ideje herderjanstva začela 
širiti tudi med slovenskimi izobraženci 
tedanjega časa. Prej je bila prisotna 
predvsem pokrajinska zavest. Po češkem 

vzoru so se na Slovenskem začela ustanavljati 
bralna društva, začeli so nastajati številni 
narodno buditeljski tabori in telovadna 
društva, ki so bila združena pod okriljem 
gimnastičnega društva Južni sokol. Ker 
je bilo sokolstvo liberalno usmerjeno, so 
kot protiutež posledično začela nastajati 
orlovska telovadna društva, ki pa jim je 
bila skupna konservativna misel. Leta 1906 
je bilo v Ribnici ustanovljeno telovadno 
društvo ribniški Sokol, ki je imelo svoje 
prostore v Sokolskem domu, današnjem 
TVD Partizanu, ribniški orlovski odsek pa 

je bil ustanovljen leta 1908 in je deloval v 
dvorani, ki je stala za današnjim Zadružnim 
domom. 
Tako Orli kot tudi Sokoli so imeli v vsakem 
malo večjem kraju tudi po dve igralski 
skupini, ponekod celo dve godbi. Tovrstna 
društva so imela pomembno kulturno in 
družbeno vlogo tudi v Ribnici. Glasbena 
društva, ki so tedaj samostojno ali pod 
okriljem drugih društev delovala v Ribnici, 
so naslednja:

Tamburaški zbor v Ribnici
Za najstarejše glasbeno društvo, ki je 
delovalo v Ribnici, velja Tamburaški zbor. 
Neuradno je bilo ustanovljeno leta 1893 
in je delovalo le kratek čas, do leta 1905. 
Društvo so ustanovili ribniški urar Andrej 
Kazele, občinski tajnik Mihael Škrabec ter 
pomožni uradnik ribniškega okrajnega 
sodišča, najverjetneje Franc Češarek 
ml. (njegov oče je bil vodja pisarne pri 
okrožnem sodišču v ribniškem gradu). Že ob 
ustanavljanju društva so imeli težave zaradi 
nepravilnosti pri predložitvi pravilnikov. Kot 
je razvidno iz Fonda družbenih pravil Arhiva 
SRS, se je društvo preimenovalo v Društvo 
tamburaško in pevsko, ki ga je vodil Kezele. 
Društvo naj bi delovalo v Slemenčevi hiši, iz 
katere je bil doma član društva Franc Češarek. 
Iz periodičnega gradiva je razvidno, da se je 
zbor imenoval tudi Ribniški tamburaši. V 
časopisu Slovenski narod je ohranjen zapis, 
da so leta 1894 imeli koncert v Postojnski 
jami, leta 1895 pa so izvedli turnejo po 
različnih slovenskih krajih. Da so turnejo 
res izvedli, dokazuje poročilo o njihovem 

TAMBURAŠKI ZBOR MED LETI 1893 IN 1895 (FOTOGRAF D. ŽAGAR), FRANC ČEŠAREK JE TRETJI Z DESNE V DRUGI VRSTI.
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nastopu na dogodku Slovenskega kataloškega delavskega društva v Ljubljani. 
Danes lahko rečemo, da je bilo društvo eno prvih organiziranih tamburaških 
zborov na Slovenskem. Dr. Zmaga Kumer je v svojem delu Ljudska glasba 
in godci zapisala, naj bi bil prvi tamburaški zbor ustanovljen leta 1897 v 
Ajdovščini, kar je tri leta kasneje kot v Ribnici. Poraja se vprašanje, kako je 
tamburica prišla v Ribniško dolino. Kot navaja Zmaga Kumer, naj bi tamburice 
v Loški Potok prinesli gozdni delavci, ko so hodili delat v Slavonijo. Prav 
verjetno je, da so instrument tudi v Ribnico prinesli ribniški gozdarji, ki so delali 
na Hrvaškem. Morda pa so tamburico v naše kraje prinesli krošnjarji?

Glasbeno društvo
Glasbeno društvo je bilo ustanovljeno 1909, njegov namen je bil »vsestransko 
gojiti petje in godbo slovenskemu narodu«. S tem so želeli razbremeniti 
Narodno čitalnico, ki je prej gojila tudi to dejavnost. Ustanovilo in vzdrževalo 
naj bi tudi glasbeno knjižnico z notnimi zapisi slovenskih skladb ter strokovno 
literaturo. Člane so podobno kot v čitalnici delili na domače in zunanje oz. ali 
stanujejo v Ribnici ali zunaj nje. Občni zbor je vsako leto volil predsednika in 
šest odbornikov: podpredsednika, tajnika, blagajnika, gospodarja in vodjo 
pevske šole. Iz časopisa Novi akordi izvemo, je društvo prirejalo vsakoletni 
spomladanski koncert.

Vojaška godba
V drugi polovici tridesetih let 20. stoletja je Ribnica ponovno dobila vojašnico, v 
kateri je deloval pešadijski polk. Ta je imel tudi svojo godbo, ki je pred Miklovo 
hišo ob nedeljah prirejala koncerte. Sodelovala je tudi na pomembnejših 
dogodkih. V Kmetijskih in rokodelskih novicah se pojavi zapis, da je godba 
vojaškega pešpolka že leta 1894 igrala na slovesni otvoritvi vodovoda v 
Ribnici, zato se sprašujem, ali je bila tovrstna godba prisotna že konec 19. st.

Godba Sokola Ribnica
Kljub temu, da godba ni bila prvenstvena dejavnost telovadnega društva, 
je bila na javnih prireditvah ribniških Sokolov le-ta potrebna, zato so kmalu 
ustanovili godbeni odsek. Že pred tem so v društvu delovali trobentači ter 
tamburaški zbor, ki ga je vodil Verij Švajgar. Kot začetek godbenega odseka 
Sokolskega društva štejemo leto 1926, ko je Sokolsko društvo nakupilo 
pihala za svoje delovanje. Vodja je bil Milo Juvanc, ki je igral in tudi učil vse 
instrumente. Nastopali so na sokolskih nastopih, gasilskih in drugih javnih 
prireditvah. Prisotni so bili tudi na različnih sokolskih zletih (shodih) v drugih 
krajih. Godbo so uvrščali med najboljše podeželske godbe. Pustila je močan 
pečat in bila spodbuda kasnejšim godbam. 

Gradivo, ki ga članek zajema, bo v aprilu na razstavi v kotičku domoznanske 
zbirke knjižnice Miklova hiša predstavljeno s pomočjo starih fotografij.
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Za Knjižnico Miklova hiša zapisal DOMEN ČEŠAREK, ŠTUDENT BIBLIOTEKARSTVA
Fotografija je last družine Češarek iz Ribnice.

V Miklovi hiši razstava 
Zdenka Huzjana 
– Zlomljeni lok 
duhovnega bitja

Akademski slikar in redni profesor za področje slikanja 
in risanja razstavlja v galeriji Miklova hiša svojo zbirko 
Zlomljeni lok duhovnega bitja. Gre za obsežen 
slikarski opus, za različne faze iskanja jasnega izražanja 
duhovnega bitja in bivanja, ki v razpetosti ali lebdenju 
v tem ali onem barvnem tonu slutenja absolutne teme 
in absolutne svetlobe, tudi boga ali niča na levi in desni 
strani bivanjske enačbe ne more in noče oslepeti ali 
odmreti v subjektivno brezbrižnost. V uvodu razstave so 
obiskovalci soočeni z embrionalnim bitjem v različnih 
odtenkih poudarjenosti ali odmaknjenosti. V poznejšem 
delu razstave embrionalni motiv prevzame motiv smrti. 
Ob subjektivnem doživljanju slik so tako obiskovalci 
soočeni tako s kolektivno kot tudi subjektivno duhovno 
resničnostjo, ki je hkrati tudi del življenja vsakega 
posameznika. Celotna razstava obiskovalce nagovarja 
v medsebojnost embrionalnega bitja, podobe človeka 
v njegovem infantilnem obdobju ter njegove smrti. 
Pripoved razstave  je torej razpeta med primarnostjo 
»zarodka«, primitivnostjo otroškega izraza do soočenja z 
minljivostjo in smrtjo. Lok Huzjanove slikarske izpovedi 
je pravzaprav zlomljen. Ravno ta zlomljenost pa je tudi 
poglavitno sporočilo pričujoče razstave.

Tekst in foto JURIJ KOŽAR

ZDENKO HUZJAN Z VODJO GALERIJE MIKLOVA HIŠA STANETOM 
KLJUNOM



28

I
Z

 
P
O
L
I
T
I
Č

N
I
H
 
K

R
O
G

O
V

Razmere so za evropski prostor in za Slovenijo 
zelo negotove. K temu močno prispeva zelo 
neučinkovito spopadanje s pritekanjem 
migrantov, zlasti iz arabskega in severnoafriškega 
prostora, kar od vseh evropskih držav zahteva 
predvsem izrazito povečanje varnostnih 
sistemov. Valovi beguncev od 
Evrope ne pričakujejo samo 
začasne humanitarne pomoči, 
ta tako ali tako ni vprašljiva, 
ampak pričakujejo oziroma 
ponekod celo že zahtevajo, da 
bo Evropa spremenila svoje 
navade, tradicijo, prevzela islam 
… Iz javno izraženih groženj je 
očitno, da hočejo vzpostaviti 
šeriatsko oblast. Veliko težav 
z zahtevami migrantov imajo 
predvsem tam, kjer so že nastale 
velike koncentracije začasnih 
priseljencev. 
Žal je tudi naša vlada na tem področju povsem 
brez razdelanega programa in pristopa. 
Razmere prikriva, svojih stališč in predlogov 
noče deliti ne s politiko, še manj z državljani, 
zaradi česar se soočamo s številnimi vprašanji, 
nezaupanjem in protesti.
Razmere se ne bodo izboljšale, ker se ob 
nekaterih politikih, tudi bivših, pa sindikalistih in 
raznih skupinah t. i. civilne družbe ... pojavljajo 
zamaskirane in oborožene skupine, ki grozijo 
tistim, ki nasprotujejo prekomernemu in 

trajnejšemu sprejemanju migrantov. Podporniki 
naseljevanja migrantov uporabljajo skoraj 
izključno totalitarno ikonografijo, slovenskih 
zastav ni opaziti. S tem že navzven kažejo, da 
jim za državo in njene prebivalce ni veliko mar. 
Pa za miroljubnost prav tako.

Kljub vsemu pa bi se morala 
resna vlada ukvarjati tudi še s 
čim drugim, ne samo z migranti, 
saj je težav več kot preveč. Na 
kateremkoli področju. Npr. 
težavam v zdravstvu ni videti 
konca. Primerov korupcije in 
kaznivih dejanj nočejo videti, 
izboljšav ne znajo pripraviti. To 
velja tudi za vsa druga področja. 
Če jih kdo na to opozori, ali jim 
kdo stopi na pot, je odziv ozadij, 
ki podpirajo vlado, neusmiljen in 
mediji opravijo svoje »pošteno« 

delo. 
Napovedanih reform ni, sem in tja nas 
presenetijo s kakšno študijo.
Ta mesec smo poslanci SDS skupaj s svojim 
strokovnim svetom predlagali dva zakona, 
s katerima bi se lotili področja prometa – 
cestnega in železniškega. Zakona opredeljujeta 
prednostne koridorje, ki bi jih bilo smiselno 
vzpostaviti, da bi dosegli večjo pretočnost 
prometa, krajše koridorje, enakomernejši 
razvoj države in izboljšanje prometne varnosti. 
Marsikateri odsek na teh prometnih koridorjih 

je treba samo posodobiti, odpraviti ozka 
grla, dokončati, na nekaterih odsekih gre za 
malenkosti, druge je treba na novo umestiti v 
prostor. 
V tem programu sta tudi cesti Ljubljana–Petrina 
(na kateri je treba posodobiti promet ob 
Ribnici, Velikih Laščah, Kočevju in predvsem na 
območju Škofljice) in povezava od priključka 
na avtocesto pri Novem mestu prek Kočevja, 
Ribnice, Cerknice do priključka na avtocesto 
pri Uncu ter dokončanje proge do Kočevja, za 
katero kljub naporom že nekaj let ni uspelo 
zagotoviti denarja za njeno dokončanje. 
Do zdaj smo se kar naprej soočali z odgovori 
vlade, da ni denarja, da je proračun omejen itd. 
Ampak tej vladi ni bil noben problem najti ne 
milijard za sanacije bank ne desetin milijonov 
za migrante, za ograje, nastanitvene centre, za 
razne birokratske projekte ...  
Naša ocena je, da je denarja, ki se zbira v 
proračunih, in razpoložljivih virov kar nekaj, 
pravzaprav dovolj. Le nameniti ga je potrebno 
za smiselne namene, ob tem pa se potruditi, da 
se pridobi še zunanje vire. 
Za gradnje in posodobitve se lahko nameni 
del dobička vseh gospodarskih družb v 
večinsko državni lasti s področja logistike in 
prometa (DARS, SŽ, Luka Koper, DRI, Kontrola 
zračnega prometa) pa nadomestila za služnosti, 
uporabnine za rabo infrastrukture, iz obstoječih 
in novih koncesij, del trošarin na goriva in del 
kazni za prometne prekrške. Na razpolago pa so 
tudi sredstva evropskih skladov in evropskega 
proračuna.
Upam, da bo Cerarjeva koalicija tokrat sprejela 
»ponudbo«. Da bosta vsaj ta dva zakona naletela 
na podporo koalicije in da ne bodo spet PROTI, 
kot se to dogaja že ves Cerarjev mandat. 

POSLANČEVA ZAPISNICA: 

Ponudba Cerarjevi vladi 
   
           Piše: poslanec SDS Jože Tanko

Smo še pravna in 
socialna država? 
Te dni so mediji nekaj več pozornosti 
namenili delavstvu oziroma posebni vrsti 
delavstva – sužnjem. Predstavili so tri 
primere brezmejnega izkoriščanja delavcev 
– tujcev. Skupno vsem trem primerom je, 
da ne gre za majhnega zaposlovalca, da 
so nevzdržne razmere znane,  prisotne že 
več let in da doslej nobena inštitucija ni 
ukrepala oziroma so bile razne inšpekcije 
očitno neuspešne, žrtve pa prepuščene na 
milost in nemilost podivjanemu pohlepu.
Za kaj je šlo? Za delo na črno, trgovino 
z ljudmi, kršitve temeljnih pravic 
delavcev do plače in drugih prihodkov 
iz dela, neplačevanje prispevkov od plač, 
domnevno ponarejanje listin, na podlagi 
katerih naj bi delavci svojim delodajalcem 
vračali posojilo, ki ga niso prejeli. 
Predstavljen je bil primer delavcev, ki jih 
je slovenski delodajalec poslal na delo v 
Nemčijo, tam pa jih pustil brez plače, hrane 
in postelje. Enemu od delavcev so svojci od 
doma poslali nekaj denarja, da se je lahko 
prehranil ob trdem delu. 
Delodajalci prikrivajo pravega zaposlovalca 

tako, da »glavni« delodajalec 
prepusti v najem stroje, 
surovine ipd. podizvajalcem, 
ti zaposlujejo delavce preko 
svojih večinoma zadolženih 
podjetij, ki so tudi brez 
vsakih sredstev in delavce 
prezaposlujejo tako, da 
ti nazadnje ne vedo več, 
pri katerem delodajalcu 
so sploh zaposleni. Pogodbe o zaposlitvi 
nekateri preprosto nimajo. Gledali smo 
obraze obupanih, objokanih delavcev. 
Veliko jih prihaja iz Bosne, Bolgarije, k nam 
jih je pripeljala stiska. Delajo nekaj časa, 
ugotovijo, da nimajo ne zdravstvenega 
ne pokojninskega zavarovanja, ne dobijo 
plače ali le njen del, trpijo in upajo, nekateri 
so izpostavljeni tudi grožnjam. Pričakovali 
so, pravijo, pravično plačilo v pravni državi, 
zelo so razočarani. 
Zakaj pišem o tem kot občinski svetnik 
v lokalnem glasilu? Nobeden od 
obelodanjenih primerov ne izhaja iz 
Ribnice, vendar sem kljub temu prepričan, 
da je glas opozorila še kako na mestu. 
Tudi v razvpitih primerih je bilo povedano, 
da je položaj enako kritičen že dolga leta. 
Menjajo se le žrtve, ki odhajajo. Inšpektorji 
so samo v enem od predstavljenih podjetij 

opravili, pravijo, več kot 100 
pregledov. Prva prijava je 
bila prejeta že leta 2008. In 
nič se ni spremenilo. Zakaj?
Do takih pojavov ne smemo 
biti indiferentni, vsakega 
državljana bi moralo 
skrbeti, kam je Slovenija 
prišla. Ustava določa, da 
smo pravna in socialna 

država. V resnici smo država izkoriščanja, 
kraje, pokvarjenosti, nismo enaki pred 
zakonom. Ali lahko občinski svetniki in 
lokalna skupnost tolerirajo takšne pojave? 
Nikakor ne, po mojem prepričanju. Sem 
svetnik Demokratične stranke dela – ZL in 
pravičnost in solidarnost so vrednote, od 
katerih ne odstopamo in jih pričakujemo 
od vseh javnih delavcev in funkcionarjev. 
Morda pa tudi v idilični in skoraj polno 
zaposleni Ribnici ni vse tako, kot bi moralo 
biti na področju zaposlovanja in dela? 
Pripravljen sem se angažirati in posredovati 
v vsakem primeru, o katerem me boste 
občani in občanke obvestili oziroma nanj 
opozorili.   

ALEŠ HOGE, Demokratična stranka dela – 
Združena levica
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POLITIČNI ČLANKI 

NISO STALIŠČA 

UREDNIŠTVA REŠETA, 

AMPAK SO NAMENJENI 

PREDSTAVNIKOM 

POLITIČNIH STRANK.

Gneča pred evropskimi vrati in izpraševanje vesti
Piše: Ljudmila Novak, predsednica NSi

Evropa je že nekaj časa najbolj zaželeni 
cilj mnogih iskalcev boljšega življenja in 
tistih, katerih življenja so zaradi vojne in 
spopadov ter revščine ogrožena. Dokler 
so begunci in migranti pristajali na tujih 
obalah, se večina v Evropi, 
prav tako pa tudi v Sloveniji, 
ni zavedala težav množičnih 
prihodov migrantov v dežele 
blagostanja in demokracije, 
kot Evropo imenujejo 
prebivalci Afrike in drugih 
revnih držav.
Kriza in vojna v Siriji ter krutosti 
t. i. Islamske države so z domov pregnali 
milijone ljudi. Ob pogledu na jokajoče 
otroke nihče ne more ostati ravnodušen. 
Vsakemu sočutnemu človeku se postavi 
vprašanje, kako pomagati tem ljudem. 
Ko poslušamo poročila o ravnanju velikih 
sil in brezplodnih pogajanjih, začutimo 
nemoč, jezo, morda celo ogorčenje 
in strah. Slovenci smo solidarni, vendar 
nas ta nepregledna množica ljudi, ki ji ni 
videti konca, navdaja tudi s skrbjo za nas 
same, našo varnost, službo, demokracijo, 

vero, kulturo in vrednote. Predvsem pa 
se kar samo postavlja vprašanje, kakšna 
bo Evropa v prihodnosti in koliko ljudi 
lahko sprejmemo, ne da bi bistveno 
spremenili svojo kulturno podobo in tudi 

življenjsko raven. Trenutno 
je balkanska migrantska pot 
prekinjena, dokončno rešitev 
pa še vedno čakamo. Ve 
se, da bi bilo najbolje, da bi 
ljudem pomagali čim bližje 
njihovi domovini, da je treba 
čim prej vzpostaviti mir, da 
se bodo lahko znova vrnili 

domov, potem pa jim pomagati pri obnovi 
porušenih domov. 
Evropska unija se je že večkrat znašla na 
razpotju, vendar je po dolgih pogovorih in 
pogajanjih vedno našla izhod iz zagate in 
šla močnejša naprej. Dejstvo je, da imajo 
posamezne države članice tudi v tej krizi 
vsaka svoje interese in svoj pogled na 
prihodnost. Vsaka suverena država mora 
imeti pravico in možnost, da sama odloča 
o tem, koliko beguncev oziroma migrantov 
bo sprejela. Nobena vsiljena rešitev ne 

more biti koristna za prihodnost celotne 
unije. Hkrati pa se moramo zavedati, da bi 
razpad EU oslabil vsako državo posebej, kar 
bi nam tisti, ki jih močna EU moti, zagotovo 
privoščili. Morda se tudi premalo zavedamo, 
koliko prednosti imamo, ker smo do zdaj 
lahko prosto prehajali meje, trgovali in 
se povezovali. EU je kot skupnost veliko 
močnejša, kot bi bila vsaka posamezna 
država sama. Migrantska kriza je zato tudi 
priložnost za izpraševanje vesti, kdo smo in 
kam gremo, predvsem pa, kaj je dobro in 
potrebno za obstoj slovenskega naroda in 
samostojne države Slovenije. 

Moja poslanska pisarna je odprta vsak 
prvi in tretji ponedeljek v mesecu (4. in 
18. april) med 15. in 16. uro na sedežu 
NSi v Ribnici, Škrabčev trg 40, 1310 
Ribnica.

Odgovor na 
članek Sama 
Pogorelca
Občinski svetnik Samo Pogorelc (SLS) je v 
prejšnji številki Rešeta v članku z naslovom: 
»Domišljamo si, da bo občina s slabim 
proračunom delovala dobro. Ne bo!«, 
navrgel veliko netočnih in neresničnih 
informacij, zato se moram na njih odzvati. 
Na prvi obravnavi proračuna za leto 2016 
sta bila tako Samo Pogorelc kot Luka Ilc 
(oba svetnika SLS) pozvana, naj pripravita 
konkretne amandmaje, s katerimi bi se 
proračun izboljšal, dočakali pa smo 
amandmaje v skupni višini 8.300 evrov, 
ki v ničemer ne pripomorejo k boljšemu 
proračunu, ampak so bolj v stilu »da 
opozorimo nase«. Čeprav je letošnji 
proračun nekoliko nižji kot pretekla leta, 
je še vedno planiranih kar precej investicij 
(objavljene so bile v prejšnji številki Rešeta), 
tako da projekt SORIKO še zdaleč ni edini, 
kot to navaja Samo.
Še najbolj je moteče, da si jemlje zasluge 
za projekte, ki so predvideni v krajevni 
skupnosti Dolenja vas. Vsi svetniki iz 
dolenjevaške krajevne skupnosti vemo, 
kaj je treba postoriti in si za to tudi 
prizadevamo, zanimivo pa je, da smo za 

slab proračun krivi vsi ostali, za vse kar je v 
proračunu dobrega pa je »kriv« on. Vedeti je 
treba, da je za KS Dolenja vas pripravljenih 
precej projektov, ki čakajo na razpise. Sam 
sem že za lanskoletni proračun predlagal 
zamenjavo parketa v dvorani DC-16, vendar 
sem prav na občnem zboru ŠD Lončar, 
katerega predsednik je Samo Pogorelc, 
doživel precej negativne odzive. Najbolj 
proti je bil prav Samo, ki je »na vrat na nos« 
zahteval novo dvorano, čeprav je jasno, da 
je predlog v dani situaciji nemogoč. Sam 
sem menil, da je bolje nekoliko posodobiti 
dvorano, ki bo tako še nekaj časa, dokler 
ne bo priložnosti za novo, služila varni in 
kakovostni športni vadbi tako učencem 
POŠ Dolenja vas kot tudi rekreativcem. Lani 
je za ta projekt občina namenila 50.000 
evrov, vendar se je kasneje izkazalo, da so 
bolj potrebna obnove okna in luči, kar se 
je tudi realiziralo. Logičen korak je bil, da 
se v letošnji proračun namenijo sredstva za 
nov parket v dvorani. Denar je bil tako za 
parket (Investicijsko vzdrževanje osnovnih 
šol) kot za preplastitev igrišča zagotovljen 
že v prvem branju proračuna, Samo pa 
proračuna v prvi obravnavi ni podprl. Pred 
drugo obravnavo je svetnik NSi Franc 
Dejak zahteval, da se postavka v proračunu 
preimenuje in natančno definira, da gre 
denar za nov parket v dvorani DC-16 v 
Dolenji vasi, kar se je tudi zgodilo. Tudi 
postavka za preplastitev igrišča v Dolenji 
vasi je bila uvrščena v proračun brez 
Samovega posredovanja ali prigovarjanja.
Večkrat sem bil z njegove strani deležen 

tudi kritik za vodenje Mladinskega sosveta, 
ki ga je hotel na drugi proračunski seji celo 
ukiniti. Mladinski sosvet je začel delovati 
šele lani sredi leta, zato se bodo pravi resni 
rezultati še pokazali. Združevanje različnih 
pogledov o skupni stvari je proces, ki se ne 
doseže čez noč. Tudi mladi si kljub vsemu 
znanju priznamo, da si za dobre odločitve 
dovolimo premislek. V prihodnosti bo 
projektov gotovo več in o njih bo javnost 
tudi obveščena.
Omenil bi še Samov predlog, da bi se 
15.000 evrov namesto za predstavitveni 
videofilm občine Ribnica namenilo Ribiški 
družini Ribnica, ki se je lotila izkopa ribnika. 
Tudi sam podpiram njihovo idejo in delo, ki 
bo gotovo pripomoglo k razvoju turizma 
v naši občini, vendar je treba vedeti, da je 
občinski svet na 2. izredni seji 18. 12. 2014 
Ribiško družino Ribnica že oprostil plačila 
komunalnega prispevka za izgradnjo 
ribnika v višini približno 50.000 evrov. 
Še izdatnejše financiranje društva pa bi 
pripeljalo do negativnih odzivov ostalih 
društev, ki si prav tako želijo denarja iz 
proračuna. 
Na Samovem primeru se znova dokazuje, 
da je lahko dajati obljube takrat, ko nisi v 
stanju, da bi jih izpolnil, veliko težje pa je 
sestaviti tak proračun, ki bo zadovoljil vse 
interese.

DOMEN ČEŠAREK, občinski svetnik SDS
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Odgovor na članek Kadrovanje po 
domače, objavljen 29. februarja 2016 v 
občinskem glasilu Rešeto.

Popravek in prikaz nasprotnih dejstev: 
Kadrovanje po domače

Občinski svetnik Aleš Hoge je v pretekli 
številki Rešeta povezal zaposlovanje 
v Vrtcu Ribnica z znaki klientelizma in 
nepotizma, kar nikakor ne odraža 
resničnega stanja in terja odgovor.
Očitki, da Občina Ribnica pomanjkljivo 
spremlja zavod, so popolnoma 
neutemeljeni in nimajo nikakršne 
zakonske podlage. Razmerje ali nadzor 
ureja Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, ki določa, da 
interese ustanoviteljice, torej Občine, 
zastopajo trije člani v sicer 11-članskem 
Svetu zavoda. Prav tako Občina ali 
občinski svet ne imenujeta ravnatelja. 
Zato so vsakršne pobude za neposredno 
poseganje župana v delo Vrtca 
nezakonite.
Avtor v članku namiguje na znake 
klientelizma in nepotizma, do česar ni 
prišlo, niti niso bili predmet sodnega 
postopka. Postopek razpisa je potekal 
po predpisih. Vrtec je pridobil ustrezno 
soglasje ustanovitelja in Sveta zavoda ter 
razpisal dve delovni mesti pomočnika 
vzgojitelja za nedoločen čas. Izmed treh 
kandidatk, ki so bile v Vrtcu že zaposlene 
na delovnem mestu pomočnice 
vzgojiteljice za določen čas in so ustrezale 
pogojem, sta bili izbrani dve kandidatki. 
Neizbrana kandidatka se je pritožila.
Odločitev o izbiri je ravnateljica sprejela 
z zavedanjem odgovornosti do vseh 
vrtčevskih otrok in potrebo po ustreznem 
strokovnem kadru. Svojo presojo je 
osnovala na rezultatih kandidatk, njihovi 
učinkovitosti, kakovosti in zadovoljstvu 
ter se predhodno posvetovala tudi s 
sodelavci z različnih področij.
Svetnik Hoge postavlja vprašanje 
odgovornosti za javna sredstva. Do tega 
področja čuti Vrtec veliko odgovornost. 
S sodelavci v upravi posvečamo veliko 
pozornost načrtovanju ciljev za racionalno, 
gospodarno in učinkovito porabo javnih 
sredstev. Dosledno upoštevamo navodila 
ustanoviteljice, ki skrbno spremlja porabo 
in izid poslovanja.
Ne drži trditev, da mora Vrtec tožeči 
delavki izplačati nadomestilo plače za ves 
čas od prenehanja pogodbe o zaposlitvi 
do ponovne vzpostavitve delovnega 
razmerja. To zahtevo je sodišče zavrnilo. 
Stroške, nastale v tej zadevi, nam je pokrila 
zavarovalnica iz sklenjenega pravnega 
zavarovanja.
Aleš Hoge je bil v Vrtec povabljen na 

pogovor in obrazložitev postopka 
zaposlovanja.
 
DARJA ŠILC,
ravnateljica Vrtca Ribnica

DOMEN M. ČAMPA MARINČ,
Služba za odnose z javnostmi Občine 
Ribnica

Odgovor na članek Čigava je jablana?, 
objavljen 29. februarja 2016 v občinskem 
glasilu Rešeto.

Nasprotna dejstva: Čigava je jablana?

S postopkom pridobivanja zemljišč za širitev 
pokopališča v Hrovači je Občina Ribnica 
pričela v letu 2003 skladno z Odlokom o 
lokacijskem načrtu za širitev pokopališča 
v Hrovači (del). Istega leta smo pridobili 
večji del površine, potrebne za širitev 
pokopališča, del nepremičnin pa še v letih 
2005 in 2012. Z devetimi lastniki zemljišč so 
bile sklenjene pogodbe namesto razlastitve 
na podlagi ponudbe Občine Ribnica, po 
ceni, ki jo je določil sodni cenilec v skladu 
z zakonom in usklajenim stališčem sodne 
prakse.
Tudi lastnici zemljišča, ki jo je ves čas 
postopka zastopal Franc Petek, je bila 
tako kot preostalim lastnikom v letu 
2003 posredovana ponudba za odkup 
nepremičnin. Ne glede na to, da je bil za 
širitev potreben le del površine, je bila 
Občina Ribnica pripravljena odkupiti 
parcele v celoti. Lastnica nepremičnin se s 
ponujeno odškodnino, ki jo je določil sodni 
cenilec, ni strinjala, postavila pa je zahtevo 
po trikrat višji odškodnini od ponujene. 
Predlog za zamenjavo zemljišča je prav 
tako zavrnila.
Zaradi enake obravnave vseh lastnikov, 
katerih zemljišča so bila potrebna za širitev 
pokopališča, in glede na to, da ni bil možen 
nikakršen sprejemljiv dogovor z omenjeno 
lastnico, je bila Občina Ribnica prisiljena 
na Upravno enoto Ribnica vložiti predlog 
za razlastitev, saj je bila pridobitev zemljišč 
zaradi pomanjkanja prostora nujna. 
Upravna enota Ribnica je izdala odločbo 
o uvedbi razlastitvenega postopka in 
dovolitvi pripravljalnih del, po izvedeni 
parcelaciji pa še odločbo o razlastitvi, na 
podlagi katere so razlaščena zemljišča 
postala last Občine Ribnica.
Ker z razlaščenko ni bilo mogoče skleniti 
sporazuma o odškodnini, je Občina Ribnica 
kot razlastitvena upravičenka v letu 2012 
na pristojnem sodišču vložila predlog 
za določitev odškodnine za razlaščanje 

nepremičnine. Na odločitev sodišča še 
čakamo.
Dolgotrajnost postopka vse od vročitve 
ponudbe leta 2003 je rezultat tega, da je 
lastnica zemljišča po svojem pooblaščencu 
tako v postopku na upravni enoti kot na 
geodetski upravi uporabila skoraj vsa 
dovoljena pravna sredstva. Trditev avtorja, 
da v postopku razlaščanja ni imela nobenih 
pravic, je zato nesprejemljiva. 
Na očitek Občini Ribnica in poziv, da 
pojasni vse stroške postopka, lahko 
odgovorimo le, da so stroški nastali kot 
posledica nepripravljenosti razlaščenke 
oz. upravičencev do odškodnine ali za 
kakršenkoli dogovor v okviru razumnega.
Kot popolnoma nesprejemljive in 
tendenciozne zavračamo navedbe, da 
Občina v postopkih uporablja protipravna 
dejanja in bomo v primeru ponovitve 
tovrstnih namigovanj ustrezno postopali.

DOMEN M. ČAMPA MARINČ
Služba za odnose z javnostmi Občine 
Ribnica

Sovraštvo je žalost, ki jo spremlja ideja 
o zunanjem vzroku.
   (B. Spinoza)
 
Napovedal sem zaključek svojih pisanj, 
vendar je Bruno Tekavec s klevetanjem in 
žalitvami v februarskem Rešetu presegel 
samega sebe. Kdor nima veljavnih in 
zanesljivih dokazil, mu za izlive sovraštva 
ostane le še to, kar smo lahko tam prebrali. 
Vse trditve o Filipu Tekavcu Gašperju 
in o Zoranu Mlakarju ne bi bile vredne 
pozornosti, če ne bi iz njih J. Tanko za 
potrebe svoje politične promocije 
skonstruiral žaljivo, protizakonito pobudo, 
nevredno poslanca. Za večino njunega 
pisanja glede Zorana Mlakarja nedvomno 
velja, da gre za kršenje temeljne pravice 
posameznikovega dostojanstva, zapisane v 
34. in 35. členu Ustave Republike Slovenije. 
B. Tekavcu v celoti prepuščam njegova 
strastna negativna čustva do očeta. 
Domnevam, da je težko živeti z njimi. Ker pa 
se opravlja in žali konkretna imena oseb oz. 
pokojnikov, se čutim dolžnega predstaviti 
objektivna dejstva. 
Partizanska bojna pot Filipa Tekavca 
Gašperja nesporno izpričuje, da je bil 
domoljub, zato okupacije ni bil pripravljen 
sprejeti. Pod njegovim poveljstvom je 
Ribniška četa, ena prvih partizanskih enot v 
Sloveniji in Evropi sploh, že 11. avgusta 1941 
na Jasnici izvedla verjetno prvi partizanski 
napad na italijansko okupatorsko vojsko v 
Sloveniji. V vseh številnih vojnah, ki jih pozna 
zgodovina, so vsi narodi, vse kulture častile 
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kot okupator. Že besedno nasprotovanje 
revoluciji in komunizmu je pomenilo 
represalijo, likvidacijo. Mnogi so se v svoji 
nemoči zatekli po zaščito k okupatorju, da 
bi preživeli. Komunisti so oklicali monopol 
nad uporom, upor je bil dopusten samo v 
okviru OF. Niso prenesli drugega odpora, 
ki bi ogrozil zmago revolucije in povojno 
oblast. Zato je partizansko revolucionarna 
stran s pomočjo italijanskih topničarjev leta 
1943 v Grčaricah likvidirala »plavo gardo«, 
enoto poražene kraljeve vojske v domovini, 
ki je pričakovala zahodne zaveznike. 
V državljanski vojni je krivično govoriti o 
premagani strani, da so bili izdajalci naroda, 
drugi pa zmagovalci v revoluciji in nad 
okupatorjem. Protirevolucionarjev pa naj 
bi sploh ne bilo? V državljanski vojni lahko 
govorimo zgolj o privržencih in nasprotnikih 
revolucije, ne pa o izdajalcih! Oboji so del 
naroda, kar terja spravo. Mogoče so izdajalci 
tisti, ki so začeli revolucijo med okupacijo? 
Ne trdim tega, saj bi bilo to do mnogih 
nepošteno. Upor med okupacijo seveda 
cenim, a ne za vsako ceno in ne za prikrite 
zgrešene cilje komunistične revolucije. Ali 
je zatiranje TIGR-a res prispevek k boju 
zoper okupatorja? Ali bi zavezniki res pustili 
zasedeno samo Slovenijo, potem ko so 
osvobodili Italijo in Avstrijo? 
Zavezniki so nasprotovali širitvi sovjetskega 
družbenega modela, zato smo izgubili del 
narodovega ozemlja! Ali je prav, da smo 
bili drugače misleči drugorazredni, eni 
pa avantgarda? Režim SFRJ se je tik pred 
osamosvojitvijo reševal s prodajo orožja 
stradajočim v Afriki. Leta 1989 je bila v 
državi 2.763 odstotna inflacija.
V prispevkih Inštituta za novejšo zgodovino 
o prvem popisu žrtev v vojnem in 
povojnem nasilju v Sloveniji berem, da je 
med vojno vihro in revolucijo umrlo 97.500 
Slovencev, v uporu zoper okupatorje pa 
7.800 okupatorjev! Številke žrtev govore 
zgodovinsko resnico o ogromnih žrtvah 
državljanske vojne. 
Prvi predsednik demokratično izvoljenega 
parlamenta dr. France Bučar je tedaj dejal: 
»S konstituiranjem te skupščine lahko 
menimo, da se je končala državljanska 
vojna, ki nas je lomila in hromila skoraj pol 
stoletja.« To je večkrat, tudi letos povedal 
slovenski javnosti. 
Praznujmo dan zmage, kot to počne vsa 
Evropa! Skrajni čas je, da državotvorna 
politika preneha razdvajati narod na 
zmagovalce in izdajalce in seveda na 
kolaborante s Hitlerjem in/ali Stalinom. To 
ne more biti temelj skupnega razvoja, ne 
naša perspektiva! 

FRANC MIHIČ 

štev. 1/44-62, 25. 4. 1962, 
Inštitut za zgodovino 
delavskega gibanja) 
iz Ljubljane, ki je bil 
razkrinkan kot italijanski 
agent in justificiran. 
Priimek Mlakar je bil 
sicer tedaj in je tudi zdaj 
v Sloveniji kar pogost. 
Od treh bratov Mlakar iz 
Ribnice (Ivan, Silvester in 
Zoran) vsekakor nobeden 
ni bil nikoli borec Ribniške 
čete, kar za slednjega v 
svojih manipulacijah 
navajata B. Tekavec in J. 
Tanko. Navedena oznaka 
je zato skrajno nizkotna. 
V zadovoljstvo pa mi je, da 
je v februarskem Rešetu 
objavljen tudi zanesljiv 
in veljaven dokument 
Arhiva RS. Prilagam 
enakovrednega o Zoranu 
Mlakarju, od iste državne 
ustanove. Verjamem, da 
kritičnemu bralstvu Rešeta 
moja argumentacija 
zadostuje. B. Tekavcu pa 
namenjam le še svoje 
usmiljenje.

MATJAŽ NOSAN 

Ne pozabimo, bila je okupacija in 
državljanska vojna

26. aprila 1941 je bila ustanovljena PIF 
– Protiimperialistična fronta, kar je 
zgodovinsko dejstvo. SZ je tedaj spoštovala 
pakt z nacisti in Japonci in je naciste bogato 
oskrbovala, komuniste pa odvračala od 
upora. Vsi komunisti, tudi KPJ so ta pakt 
spoštovali. ZZB NOB pa žal še venomer 
ponavlja: »Z izdajalci sprava ni mogoča.« Ta 
zahteva je razumljiva. Toda kdo so bili res 
izdajalci? ZZB namreč vseskozi zanika kruto 
dejstvo, da je med okupacijo potekala tudi 
boljševistična revolucija. Komunisti so 
jo sprožili prikrito in že leta 1941 začeli 
likvidirati nasprotnike revolucije. 
OF so vodili komunisti, ki so vse stavili na 
Stalina, da bi po vojni ustvarili državo po 
vzoru SZ, kar se je tudi zgodilo. Šef OZNE 
Matija Maček je rekel: »Če bi to, kaj se 
dogaja in kako se živi v SZ, povedali ljudem, 
ne bi šel nihče v partizane!« ZZB pravi, da 
so domači izdajalci vsi, ki so sodelovali 
z okupatorjem, pa naj je bil povod 
kakršenkoli. To je bežanje od resnice, saj 
je bila revolucija za mnoge žal nevarnejša 

odpor in takšna svobodoljubna dejanja ter 
jih vgrajevala v svojo nacionalno identiteto. 
Tudi ustanovna listina OZN opredeljuje 
odpor proti okupatorju kot temeljno in 
naravno pravico naroda, kot častno dejanje 
najvišjega nivoja. Medvojni dokumenti in 
različni povojni zborniki dokazujejo, da je 
Glavni štab Narodno osvobodilne vojske 
in partizanskih odredov Slovenije skozi 
celotno vojno obdobje Filipu Tekavcu 
Gašperju dodeljeval odgovorne naloge. 
Dosegel je čin polkovnika, v neposrednih 
bojih je bil tudi težje ranjen. Zato je bil 
upravičeno častni občan Ribnice. 
Ob pregledovanju arhivskih dokumentov 
in monografij se je izkazalo, da je trditev o 
likvidaciji Zorana Mlakarja neresnična, ker 
je bila fizično nemogoča. Alibi je neovrgljiv. 
Tudi ob mojem obisku B. Tekavca nisem 
bil o njegovih »kvazi« pričevanjih deležen 
nobenih veljavnih in zanesljivih dokazil 
(obe lastnosti sta poleg objektivnosti, 
preverljivosti in logičnosti nujna pogoja za 
strokovno zgodovinsko argumentacijo). 
Njegov način zlonamernega konstruiranja 
trditev je mogoče nazorno prepoznati tudi 
v zadnjem odstavku teksta v februarskem 
Rešetu, ko za grobo kleveto izrabi sicer 
veljaven dokument OO ZZB Ribnica št. 
46/88, ki pa je na ključni točki nezanesljiv. 
Dokument se nanaša na Ribniško četo in 
govori o »nekem Mlakarju«. B. Tekavcu 
to zadostuje, da Zorana Mlakarja označi 
za »krvavega izdajalca«. Dejansko gre za 
borca Ribniške čete Adolfa Mlakarja (dok. 
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ZA ODDAJO PROFITNEGA STANOVANJA 
V NAJEM

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:
Profitno dvosobno stanovanje št. 2 v 
prvem nadstropju stanovanjske stavbe 
na Knafljevem trgu 7, 1310 Ribnica (ID 
znak posameznega dela 1625-448-13). 
Stanovanjska stavba stoji na parc. št. 
119/66 k. o. Ribnica in je bila zgrajena 
leta 1978. Neto tlorisna površina 
stanovanja je 64,40 m2, stanovanje je 
bilo obnovljeno leta 2016. Stanovanje 
sestavljajo dve sobi, kuhinja, kopalnica, 
predsoba, balkon in klet, v najem se 
oddaja neopremljeno. Stanovanje po 
energetski izkaznici spada v energijski 
razred D.

3. Vrsta pravnega posla za predmet 
najema pod 2. točko: najemna pogodba. 
V najemni pogodbi bo navedeno, da 
najemnik v stanovanju ne sme imeti 
domačih živali.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega 
višanja:
-  izklicna mesečna najemnina za stanovanje 

pod točko 2.: 184,20 EUR, najnižji znesek 
višanja: 5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo 
ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo 
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji 
(inflacije) in ne vključuje obratovalnih 
stroškov.

5. Način in rok plačila najemnine:
Najemnino bo najemnik plačeval 
mesečno, v rokih dospetja, določenih s 
strani upravljavca stanovanj v lasti Občine 
Ribnica. Položena varščina se všteje v 
plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval 
še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, 
vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza 
smeti …), stroške rednega vzdrževanja, 
stroške davščin, vezanih na nepremičnine, 
in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo 
povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik 
dolžan plačati najemodajalcu znesek 
3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za 
morebitno povzročeno škodo v stanovanju 

ali morebitne neporavnane obveznosti. 
Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z 
obrestmi po obrestni meri 0,25 % v roku 
osmih dni po prevzemu stanovanja in 
ugotovitvi, da je najemnik stanovanje 
uporabljal v skladu z veljavnimi normativi 
in standardi ter da so poravnane vse 
obveznosti do najemodajalca.

6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek, 19. aprila 2016, 
ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica 
(pritličje), Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

7. Dražitelji morajo pred začetkom 
dražbe plačati varščino v višini ene 
izklicne mesečne najemnine. Varščino 
je treba nakazati na transakcijski račun 
Občine Ribnica št. 01304-0100005476, 
sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka 
dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za 
najem stanovanja«.

8. Plačana varščina bo brez obresti po 
končani javni dražbi vrnjena tistim 
dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo 
uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva 
izvedbe javne dražbe.

9. Ogled predmetnega stanovanja bo 
možen po predhodnem dogovoru na tel. 
št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri omenjeni 
kontaktni osebi dobite tudi dodatne 
informacije o stanovanju. Vse ostale 
informacije glede javne dražbe dobite na 
tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).

10. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in 
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije postanejo 
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe 
komisiji predložiti:
-  dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti 

nepremičnino v RS (kopija osebne 
izkaznice oziroma potnega lista – fizične 
osebe oziroma izpis iz ustreznega registra 
– pravne osebe, s. p.-ji ipd.),

-  stalno prebivališče v Občini Ribnica na dan 
objave dražbe v glasilu Rešeto, kar izkaže s 
potrdilom o stalnem prebivališču,

-  pooblastilo, overjeno s strani notarja 
ali upravne enote, v primeru, da fizična 
oseba za udeležbo na dražbi pooblasti 
drugo pravno ali fizično osebo,

-  dokazilo o stalnih prihodkih, razen 
socialnih transferjev, zase ali za poroka,

-  potrdilo Občine Ribnica o plačanih 
zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,

-  dokazilo o plačilu varščine s priloženo 
številko računa za primer vračila kavcije,

-  davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali 
izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 
10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo 
vodila dražbo, izločeni iz postopka pred 
začetkom dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se 
sklene najemna pogodba za dobo 5 let, 
z možnostjo podaljšanja, najkasneje v roku 
15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne 
podpiše najemne pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo in 
sklenitev najemne pogodbe z njim ni več 
možna.

Najemnik mora stanovanje po podpisu 
najemne pogodbe prevzeti najkasneje do 
6. 5. 2016. 

12. Pravila javne dražbe:
-  javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, 

imenovana s sklepom župana, v  skladu z 
Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti,

-  ugovore proti dražbenemu postopku je 
možno podati, dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku dražbe,

-  morebitne ugovore reši takoj predsednik 
komisije,

-  komisija lahko začeti postopek s 
soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve 
pravnega posla brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti, pri čemer se 
dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana 
varščina in izkazani stroški.

13. Ta javna dražba se objavi v glasilu 
Občine Ribnica Rešeto, na uradni spletni 
strani občine www.ribnica.si ter na 
oglasni deski Občine Ribnica.

OBČINA RIBNICA

Društvo Motoristi za 
Motoriste (MzM)

ob 10-letnici delovanja 
vabi na

18. blagoslov motoristov,
ki bo v sredo, 27. aprila,

od 10. ure dalje pri Novi Štifti.
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JSKD NAPOVEDUJE TRETJI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE IN VABI K SODELOVANJU

Teden ljubiteljske kulture je praznik 
kulture, povezovanja in odprtosti.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih 
društev Slovenije (ZKDS) bosta letos že tretje leto zapored pri-
pravila vseslovenski Teden ljubiteljske kulture (TLK), zato vabita 
lokalne skupnosti, kulturna društva, etnične skupine, ki živijo v 
Sloveniji, posameznike ter izobraževalne in kulturne ustanove, da 
se mu pridružijo s svojimi programi. To lahko storijo na spletni 
strani http://tlk.jskd.si/. Sodelujejo lahko s predstavo, koncertom, 
razstavo, razpravo, dnevom odprtih vrat, javno vajo in podobnim. 
Teden ljubiteljske kulture, ki je namenjen osveščanju javnosti o 
razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture 
na sodobno družbo, bo po vsej Sloveniji potekal med 13. in 22. 
majem 2016. Letos se TLK prvič aktivno povezuje tudi s Tednom 
vseživljenjskega učenja, zato bo 17. maj posvečen dnevu učenja in 
kulture.

Teden ljubiteljske kulture je vsako leto 
posvečen določeni temi – pred dvema 
letoma sta JSKD in ZKDS skupaj z društvi 
in občinami sadila avtohtone sorte sadnih 
dreves ter tako opozarjala na pomen javnih 
sadovnjakov, lani sta javnost spomnila 
na velik prispevek in potencial mladih v 
ljubiteljski kulturi, letošnja osrednja tema 
Tedna ljubiteljske kulture pa bo namenjena 
zborovskemu petju – njegovi množičnosti 
(prepevanje v zborih je najbolj razširjena 
prostočasna kulturna dejavnost pri nas), 
njegovim uspehom (po kakovosti so 
naši zbori v samem svetovnem vrhu) ter 
blagodejnemu vplivu petja na zdravje 
posameznikov in celotne družbe.
Tednu ljubiteljske kulture se vsako 
leto pridruži več društev, ustanov in 
posameznikov. Lani se je samo v tem 
tednu po vsej Sloveniji zvrstilo več kot 
1.000 kulturnih dogodkov, kar pomeni, 
da projekt dosega svoj namen, namreč 
spodbuditi ustvarjalce, da stopijo na svetlo, 
se predstavijo in tako pokažejo, koliko 
posameznikov se pri nas v prostem času 
ukvarja s kulturo in kako dobri so v tem.
Ljubiteljska kultura združuje več kot 107.000 
posameznikov in ustvari 25.000 prireditev 
letno, ki si jih ogleda 4 milijone obiskovalcev! 
Brez ljubiteljske kulture bi večji del Slovenije 
živel v kulturni gluhoti. Poleg tega slovenska 
ljubiteljska kultura dosega vrhunske rezultate 
tako doma kot v tujini in je nepogrešljiva pri 
odkrivanju talentov in spodbujanju bodočih 
umetnikov. In še to – ukvarjanje z ljubiteljsko 
kulturo ne škoduje zdravju, pravzaprav je 
nasprotno – krepi ga! Zaradi vsega naštetega 
potrebuje ljubiteljska kultura za svoj razvoj 
profesionalne mentorje, aktualna znanja, 
osnovno infrastrukturo in ustrezno finančno 
podporo.

Slavnostno odprtje Tedna ljubiteljske 
kulture bo potekalo 14. maja v Žalcu v okviru 
Festivala SREDI ZVEZD, kjer bodo nastopile 
najboljše male vokalne skupine Slovenije. 
Teden se bo nadaljeval z desetimi velikimi 
regijskimi kulturnimi projekti, ki se jim bo 
pridružilo približno 1.000 dogodkov po vsej 
Sloveniji. Osrednja slovesnost ob zaključku 
TLK bo 21. maja zvečer v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer bo APZ 
Tone Tomšič s koncertom praznoval svojo 
90-letnico.
V Tednu ljubiteljske kulture 2016 pripravlja 
JSKD dodatne promocijske akcije pod 
skupnim imenom NAJ SE VIDI! Gre za 
nagradne natečaje, kot je TLK kukalo (izbor 
najboljše fotografije in pesmi; TLK-jevo 
kukalo bo avtorja najboljše fotografije in 
pesmi nagradilo z dvodnevnim vikend 
paketom za dve osebi v Zdravilišču Radenci), 
ODPRTE ATELJEJE (vabilo umetnikom in 
ustvarjalcem, da odprejo svoje ateljeje za 
javnost) in projekt STOPITE NA SVETLO 
(vabilo vsem prebivalcem Slovenije, da na 
okenske police ali pred hiše, v trgovinske 
izložbe … na ogled postavijo predmete, 
ki ponazarjajo umetniško zvrst, s katero se 
ukvarjajo).
Vsi prijavljeni dogodki bodo objavljeni v 
koledarju dogodkov na spletni strani tlk.
jskd.si.
Projekt ima facebook stran 
Fb-tedenljubiteljskekulture. Glavni 
medijski sponzor projekta je RTV Slovenija. 
Sodelovanje in sponzorstvo projekta 
je potrdilo tudi Združenje SAZAS – 
podrobnosti o dogovoru in ugodnostih 
za sodelujoče najdete na tlk.jskd.si. Med 
prijavljenimi dogodki preko portala tlk.
jskd.si bo organizator po zaključku TLK 
izžrebal srečnega nagrajenca, ki bo prejel 

vikend paket za dve osebi v hotelu Convent 
družbe Adria Ankaran.
Tudi ribniška območna izpostava bo del 
te velike kulturne zgodbe, ki jo lahko 
pišemo vsi, ki se kakorkoli ukvarjamo 
s kulturo na Ribniškem. Predstavili se 
bomo na ključnih točkah v svojih krajih 
tako, da bodo z našimi izdelki zasijale 
izložbe in kotički, mimo katerih se 
dnevno sprehajamo in vozimo ter se nam 
na njih ustavlja pogled. Tokrat bomo 
vsaj za nekaj dni preusmerili pozornost 
na dejavnost, ki nam je najbolj blizu. 
Vse vaše pobude in želje usmerite 
na naslov: oi.ribnica@jskd.si – tako 
ustvarjalci kot tisti, ki bi želeli, da vam 
kulturniki ozaljšajo izložbe, stavbe, 
beton ...
 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti
ALENKA PAHULJE, koordinatorka območne 
izpostave Ribnica

NAJSREČNEJŠI 
SEM, 

KO POJEM
Območna revija 

predšolskih, otroških 
in mladinskih zborov 

Ribniške doline
v sredo, 20. aprila,

 ob 17. uri 
v dvorani OŠ 

dr. Antona Debeljaka 
v Loškem Potoku
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ZA NAS
V četrtek, 3. marca, so se v DSO Ribnica 
napotili učenci z učiteljicami podružnične 
šole Sušje. Pričakali so jih nasmehi starost-
nikov in z veseljem napolnjen prostor. Po 
uvodnem nagovoru učiteljice Maje Golež so 
učenci pevskega zbora pod mentorstvom 
učiteljice Petre Plot veselo zapeli. Med drugim 
so zapeli tudi pesem Sneg pokriva zemljo, ki 
je lepo opevala vreme tistega dne. Sneženo, 
belo, sneženo in mrzlo … Učenci pevskega 
zbora so poskrbeli, da je zaigralo marsikat-
ero srce.

Prvošolci in drugošolci so z učiteljico Majo Golež želeli biti 
zaspani z Anko Zaspanko, pa je bila zaspana samo Anka, 
učenci so bili še kako živahni. Deležni smo bili tudi lepih 
zvokov citer, na katere je zaigrala učenka Tara. 
Tretješolci z učiteljico Marijo Lovšin so nas nasmejali med 
drugim tudi s pesmicama Kakec za omaro in Kokosenzacija. 
Nastop je s spremljavo na klavirju popestril učenec Peter. 
Učenka Lana je s spretnimi prsti na strunah kitare izvabljala 
čudovite zvoke, Patricija pa nas je prepričala, da tudi dekleta 
lahko igrajo na rog. Hkrati pa so nam učenci 4. in 5. razreda 
pokazali, da tudi oni znajo marsikatero pesem oziroma igrico. 
Najbolj ponosna nanje je bila seveda njihova učiteljica Vida 
Arko. 

Na koncu lahko samo še dodam, da zgodba kratke igrice z  naslovom 
Ne da se mi ne velja za učence iz Sušja. Pa še kako se jim da! Če je treba, 
preženejo tudi mrzlo in turobno vreme. In to so tudi storili; navznoter je 
bilo vsem toplo kot na najbolj vroč poletni dan.
      
Tekst in foto VANJA NOVAK

NAŠI NAJMLAJŠI

PEVSKI ZBOR POŠ SUŠJE

ŠE ZADNJE PRIPRAVE ...

KRESOVANJE
NA GRMADI

Turistično društvo 
Grmada vabi 

v soboto, 30. aprila, 
na veliko 

tradicionalno 
kresovanje na 

Grmado, 
kjer ne bo manjkalo 

hrane, pijače, zabave in 
glasbe. 

Vabljeni vsi prijatelji 
Grmade, lepe narave 

in dobre družbe, 
da skupaj ob kresu 

nazdravimo pomladi.

Kres bo zagorel ob 
20.30. 

PO NAGELJ NA 
GRMADO

Vabljeni tudi 1. maja 
po nagelj na Grmado 

in 
na tradicionalni 

prvomajski golaž. 

Od zgodnjih jutranjih 
ur pa vse do 13. ure vas 
bosta čakala nagelj in 

dobrodošlica.

Lepo povabljeni, 
pridite po nagelj! 
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Vabljeni na prireditev

Mi semena 
sejemo … 
semena si 

izmenjamo

 
Vabimo vas na izmenjavo 

slovenskih semen vrtnin in 
poljščin, ki bo

v četrtek, 14. 4. 2016, 
od 10. do 12. ure 

v avli vrtca.

Vabimo vas, da s seboj 
prinesete nekaj domačih 

semen, če jih imate. Semena 
naj bodo poimenovana. Na 
prireditvi si boste semena 

lahko izmenjali.

Lepo vabljeni!

OBISK MUCE COPATARICE PRI 
NAJMLAJŠIH
Šolsko leto hitro teče in že smo vstopili v 
mesec februar, ki je tudi mesec kulture. V 
skupini Čebelice smo se podali v pravljični 
svet prav posebnega in prikupnega bitja. 
Cel mesec nas je spremljala in razveseljevala 
Muca Copatarica. Skupaj smo dodobra 
spoznali vsebino pravljice in navdušeno 
sodelovali pri različnih dejavnostih, ki so 
izhajale iz zgodbe. V igralnici smo si uredili 
kotiček s copati, iskali izgubljene copate, 
naredili smo hiško Muce Copatarice, ki 
smo jo sami pobarvali in se v njej igrali, in 

še veliko drugih stvari. Izpod naših malih 
spretnih rok so nastali tudi unikatni copati 
iz papirja, ki smo jih razstavili na hodniku 
pred igralnico. Seveda pa vam moramo 
z velikim veseljem povedati, da nas je 
obiskala tudi prava Muca Copatarica, ki je 
vsakega otroka najprej pobožala, nato pa 
opazovala, kaj vse smo se že naučili. Bila 
je zelo ponosna na nas, da smo tako zelo 
samostojni, saj smo se naučili sezuti copate 
in jih s pomočjo vzgojiteljic tudi obuti 
nazaj, znamo pa jih tudi pospraviti na svoje 

mesto. Mesec je 
bil zelo zanimiv, 
poučen in poln 
z a n i m i v i h 
dejavnosti, ki 
nam pomagajo 
na poti k 
samostojnosti.  

Tekst in foto 
TJAŠA ROZINA, 
dipl. vzg. 

RIBNIČANI PRED VRATI KONČNICE
Kot je bilo pričakovati, je letošnji 
spomladanski del prinesel še več izenačenih 
in napetih tekem, kot smo jih lahko gledali 
že v jesenskem delu. Po zmagi nad visoko 
uvrščenimi Koprčani in hladnem tušu 
teden dni kasneje na tekmi s Slovanom, so 
domači igralci le stisnili vrste in pokazali, iz 
kakšnega testa so. Z izjemno borbenostjo 

in na krilih domače navijaške skupine, ki 
jih je spremljala tudi na gostovanjih, so s 
tremi zaporednimi, velikimi zmagami proti 
neposrednim konkurentom za 6. mesto (ki 
še vodi v končnico) doma premagali ekipo 
iz Ormoža, v gosteh pa vzeli »skalp« tako 
Krki kakor tudi ekipi Urbanscape iz Škofje 
Loke in se ji s tem oddolžili za jesenski 

poraz. S tem so se domači rokometaši zelo 
približali uvrstitvi v končnico za prvaka. Ob 
zmagah nad Sevnico in ekipo Izole bodo 
Ribničani po rednem delu dosegli celo 5. 
mesto!!, tako da si lahko v ribniški dvorani 
obetamo pravo rokometno poslastico. 
Velik uspeh pa je dosegla tudi ribniška 
šolska ekipa (v kategoriji starejših dečkov), 
ki se je uvrstila v finale, in se bo konec aprila 
potegovala za naslov šolskega prvaka.
RD Riko Ribnica je imelo 27. februarja redno 
letno skupščino, na kateri je bilo članstvo 
seznanjeno z rezultati društva v letu 
2015, sprejeto je bilo finančno poročilo za 
preteklo leto, članom je bil predstavljen tudi 
program društva za leto 2016. Leto 2015 
je bilo drugo najuspešnejše v samostojni 
Sloveniji, športni dosežki niso bistveno 
odstopali glede na izjemno leto 2014, enako 
velja tudi za finančno poslovanje društva, 
ki je pozitivno in zagotavlja stabilnost in 
nadaljnji razvoj rokometa v Ribnici.

RD RIKO RIBNICA
GREGOR ILC, sekretar
Foto Marko Modrej

PREDSEDNIK RD RIKO RIBNICA MARKO OBRSTAR S TRENERJEM ROBERTOM BEGUŠEM IN GLAVNIM 
SPONZORJEM JANEZOM ŠKRABCEM, DIREKTORJEM RIKA

PRI MUCI COPATARICI
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I Triatlonci zaključili priprave, sezona 

se lahko začne
Člani Triatlon kluba Inles Riko 
Ribnica so letos v mesecu 
februarju in marcu izvedli 
nekajdnevne priprave v 
vremensko ugodnejšem 
Medulinu, kjer so poleg pridnega 
treniranja preverjali tudi telesno 
sestavo tekmovalcev. Za meritve 
le-te so uporabili bioimpedančno 
analizo, pri kateri skozi telo teče 
zelo šibek električni tok in na 
podlagi upornosti različnih tkiv 
se izmerijo in izračunajo deleži 
vode, puste mišične mase in 
maščobe v telesu. Na ta način so 
vsakemu posamezniku izmerili 
in izračunali indeks telesne teže, 
težo in delež maščobnega tkiva, 
težo in delež nemaščobnega 
tkiva, težo puste mišične mase, 
skupno količino in delež vode 
v telesu, vrednost bazalnega 
metabolizma in energijske 
potrebe glede na telesno 
aktivnost posameznika (v tem 
primeru seveda zelo visoko). 
Izmerjene in izračunane 
vrednosti so primerjali s 
priporočenimi vrednostmi 
glede na starost, spol, težo 
in višino posameznika ter 
se pogovorili o morebitnih 

odstopanjih in možnostih za izboljšave. 
Beseda je seveda nanesla tudi na zdrav način 
prehranjevanja in pomen primerne telesne 
sestave za optimalno funkcioniranje/
treniranje. Poleg bioimpedančne analize 
so opravili še nekaj drugih osnovnih 

antropometričnih meritev: 
telesne obsege (zapestje, 
nadlaket, pas, stegno), 
telesno težo in kožno 
gubo (stegno, trebuh/
suprailiakalno in prsi/
triceps), ki še nekoliko 
razširijo pogled na celotno 
sliko. 
Krajše pripravljalno 
obdobje je tako mimo, 
toplo vreme bo zanesljivo 
prišlo tudi v naše kraje in 
treningi se bodo lahko 
nadaljevali tudi doma. 
9. aprila bodo triatlonci 
znova organizirali državno 
prvenstvo v duatlonu, 
ki bo tokrat izjemoma v 

soboto v popoldanskih 
urah. Vabljeni k ogledu 
in navijanju!

Tekst in foto NEŽA 
MAJDIČ, BRIGITA KROMAR
Foto Brigita Kromar

EKIPA RIBNIŠKIH TRIATLONCEV

29. POKAL JEŽEK ZA NAJMLAJŠE 
PLAVALCE PK RIBNICA
V marcu smo se ribniški plavalci udeležili 29. MM Pokal 
Ježek, tekmovanja, ki je namenjeno najmlašim plavalcem 
in je eno izmed najstarejših in najzanimivejših mitingov za 
plavalce in plavalke.

V soboto, 12. marca, se je tekmovanja 
udeležila 3. selekcija in odlično zastopala 
barve našega kluba. Tekmovanja so se 
udeležili Dora Đukič, Ula Marjanovič, Hana 
Starc, Karla Dejak, Niki Starc, Luka Petek, 
Mitja Turk, Nik Blatnik in Maks Kastigar. 
Prav slednji je osvojil tudi dve medalji. V 
disciplini 50 m hrbtno je zasedel 3. mesto, v 
disciplini 50 m delfin pa 2. mesto. Vsi ostali 
so se redno uvrščali med prvih deset in 
pridno izboljševali svoje osebne rekorde. 
Na koncu so na vrsto prišle še štafete, ki 
so nam prinesle novo odličje. Štafeta v 
postavi Maks, Mitja, Dora in Hana je osvojila 
odlično tretje mesto. 
V nedeljo, 13. marca, so se tekmovanja 

udeležili naši najmlajši tekmovalci. 
Tekme se je udeležilo kar 18 
naših plavalk in plavalcev: Olja 
Radivojević, Marta Arko, Zara 
Ćirović, Tara Arko, Manja Ilc, 
Aneja Cimprič, Ina Marie Lovšin, 
Tia Novak, Mia Šega, Dorotea 
Vlahov, Sara Caserman Peteh, 
Lovro Ćirović, Jaka Petek, Jaš Rus, 
Gal Pahulje, Liam Julian Lovšin, 
Gašper Tomažin in Teo Starc. Za večino je 
bila to prva večja in mednarodna tekma, na 
kateri pa so se izkazali kot pravi poznavalci. 
Z odličnimi nastopi so nam na koncu 
priplavali ekipno 3. mesto, za kar smo bili 
nagrajeni tudi s pokalom. 

Omenim naj še odlično 5. mesto naše 
štafete v postavi Olja, Marta, Lovro in Liam.
Vsem plavalcem čestitamo za osvojene 
rezultate, najmlajšim pa želimo še veliko 
uspešnih nastopov.

Tekst in foto TRENESKI TEAM PK RIBNICA

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
DUATLONU

sobota, 9. april 2016, ob 14.15 v ribniškem gradu 

Sprint: 5 km – 20 km – 2,5 km
Super sprint: 2 km – 8 km – 1 km

Cici duatlon: 500 m – 1 km – 250 m

www.triatlon-klub-ribnica.si
www.facebook.com/duatlonribnica/
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Kopalni dan DRUŠTVA 
INVALIDOV RIBNICA

DI Ribnica vabi svoje člane na cenovno 
zelo ugodno triurno kopanje s kosilom 
ter spoznavanjem zdraviliškega kompleksa 
Terme Dobrna. Kopalni dan bo v četrtek, 
14. 4. 2016.

Prijavite se lahko v pisarni društva v času 
uradnih ur (ponedeljek in petek od 9. do 
11. ure) ali po telefonu: 01/836 11 69.  

DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA

prireja

v petek, 15. aprila 2015, ob 19. uri 
v dvorani TVD Partizan Ribnica 

POMLADNI KONCERT 
z gostom

Nastopata:
Ribniški pihalni orkester

dirigent Jernej Šmalc, prof.

in gost:

Pihalni orkester GŠ Ribnica
dirigent Vanjo Tomc, prof.

VLJUDNO VABLJENI

KUD Ribniški pihalni orkester prireja 
koncert v sodelovanju z občino Ribnica in 

z njeno podporo.

PGD Velike Poljane
vabi v nedeljo, 24. aprila 2016,
na tradicionalni blagoslov konj in 
konjenikov na Stari grad nad Ortnekom.
Zbor konjenikov bo ob 13.30 na Marofu 
pod gradom, 
blagoslov konj pa ob 14. uri.
Blagoslov bo popestrila FS Grmada, sledilo 
bo družabno srečanje z ansamblom 
Tomaža Rota.
Lepo vabljeni!

V svetem letu Božjega usmiljenja 
2015–2016

lepo povabljeni
na predstavitev knjige

Stanke Mihelič
PRIDI NAS REŠIT 

 v cerkev Marije Vnebovzete pri Novi Štifti
na tretjo velikonočno nedeljo,
 10. aprila 2016, ob 20. uri.

NOVI KNJIGI STANKE MIHELIČ NA POT
Stanka Mihelič je v jubilejnem Letu 
usmiljenja 2016, skozi katerega romamo 
že četrti mesec, bralce religiozne lirike 
presenetila z novo zbirko pesmi, šesto po 
vrsti v petindvajsetih letih. Marsikomu se bo 
pri tem postavilo vprašanje, čemu ta naglica 
v izdajanju ... Odgovor na to vprašanje je v 
naslovu njene nove zbirke: Pridi nas rešit! 
Če so se dosedanje pesniške zbirke Stanke 
Mihelič – po skrivnostnem Božjem utripu 
večnosti – spočele predvsem iz spontanega 
navdiha sredi njenega vsakdana, je bila 
tokratna zbirka že na samem začetku 
dobesedno izzvana. Izzvana ne le od zunaj, 
ob znamenju previdnostne razglasitve 
jubilejnega Leta usmiljenja 2016 po papežu 
Frančišku, ampak izzvana tudi od znotraj 
ob spoznanju srčike lastne duhovnosti 
in lastnega pesniškega poslanstva: to je 
razglašanje in opevanje Božjega usmiljenja 
ob otroško zaupnem potapljanju sebe in 
vsega sveta v Njegove globine. Sredi skrb 
vzbujajočega dogajanja v svetu in tudi pri 
nas pomenijo njene pesmi dramatičen 
krik na pomoč, duhovni SOS, bivanjski 
krik obupanega sodobnega človeka in 
vsega človeštva k Jezusu, učlovečenemu 
Očetovemu Usmiljenju: Pridi nas rešit! V ječi 
smo, ne znamo in ne moremo ven … 
Umetniške ilustracije Stanislave Sluga 
Púdobske so v tem oziru zelo zgovorne. 
Zdi se, da je motiv za objavo te pesniške 
zbirke za Stanko Mihelič tako rekoč moralni 
imperativ. Po nekem notranjem ukazu 
čuti, da mora nujno dati svoj prispevek k 
jubilejnemu Letu usmiljenja, ali bolje, svoje 
pričevanje o Božjem usmiljenju v pomoč 
in spodbudo vsem, do katerih bo prišlo 
njeno pesniško sporočilo: človeštvo v svoji 
globini nemo vpije k Božjemu usmiljenju 
– in v Jezusu nam Božje usmiljenje prihaja 
naproti! Je blizu, je tu! Brat, sestra, zaupaj 
Vanj!

P. TOMAŽ PODOBNIK DJ

Datum: SOBOTA, 2. 4.
Kam: na VODNIŠKO interno zimsko 
izpopolnjevanje skupaj s PD Kočevje.
Sodelujejo: vsi vodniki PD Ribnica.

Datum: SOBOTA, 9. 4.
Kam: na GRADIŠKO TURO (793 m) 
skupaj s PD Kočevje. A: po Furlanovi 
poti, B: po zahtevni poti.
Zahtevnost: A: zelo zahtevna pot. B: 
zahtevna pot.
Okvirni čas hoje: 3 do 4 ure.
Prijave z akontacijo: v torek pred pohodom, 
5. aprila, ob 19. uri v prostorih PD Ribnica, 
Škrabčev trg 5, Ribnica.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram 
primerna planinska oprema, plačana 
planinska članarina za tekoče leto, čelada, 
samovarovalni komplet, rokavice za ferate 
in varen korak. 
Vodji poti: A: Marjan Intihar, vodnik PZS. B: 
Stane Babič, vodnik PZS.

Datum: SOBOTA, 23. 4.
Kam: v GLINŠČICO, na FERATE Bruno 
Biondi, Nos in Zimska roža.
Zahtevnost: zavarovane plezalne poti/
ferate; lahka pot po dolini.
Okvirni čas hoje: 5 ur.
Potek pohoda: Zg. parkirišče–ferate–Zg. 
parkirišče–Glinščica–Botač–Boljunec.
Prijave z akontacijo: v torek pred pohodom, 
19. aprila, ob 19. uri v prostorih PD Ribnica, 
Škrabčev trg 5, Ribnica.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram 
primerna planinska oprema, plačana 
planinska članarina za tekoče leto, čelada, 
samovarovalni komplet, rokavice za ferate 
in varen korak. 
Vodja pohoda: Roman Petelin, vodnik 
PZS.

Datum: SOBOTA, 30. 4.
Kam: na VODNIŠKO interno letno 
izpopolnjevanje skupaj s PD Kočevje.
Kje: pri Planinski koči pri Sv. Ani na Mali 
gori. 
Sodelujejo: vsi vodniki PD Ribnica.

Za vsak pohod oz. izlet bodo izobešeni 
plakati z vsemi potrebnimi podatki 
(prijave, ura odhoda, potrebna oprema 
…), informacije pa najdete tudi na spletni 
strani PD Ribnica (www.planinskodrustvo-
ribnica.si).

Srečno in varen korak!
PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA

APRIL 2016

vabi na predavanje doc. dr. Primoža 
Šterbenca z naslovom
KAKO RAZUMETI FENOMEN »ISLAMSKE 
DRŽAVE« IN VOJNO V SIRIJI,
ki bo v petek, 15. aprila, ob 19. uri v 
dvorani RCR.

MUZEJSKO  DRUŠTVO  RIBNICA
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ZAHVALA 

Območno združenje Rdečega križa 
Ribnica se v imenu družine Cimprič 
zahvaljuje podjetju INOTHERM, 
d. o. o., za prejeto pomoč v višini 
5.000 evrov za sanacijo posledic 
požara. 

Hvala za dragocen in hiter odziv 
ljudem v stiski.

OZRK RIBNICA

KRVODAJALSKA AKCIJA
Območno združenje Rdečega križa 
Ribnica v sodelovanju z Zavodom 
za transfuzijsko medicino Ljubljana 
organizira krvodajalsko akcijo, ki 
bo tokrat samo v ponedeljek, 4. 
aprila, med 7. in 16. uro izjemoma 
v Športnem centru Ribnica.
Vabimo vse redne krvodajalke in 
krvodajalce v starosti od 18. do 65. 
leta in vse tiste, ki se boste odločili 
za to plemenito in humano dejanje 
prvič, da se udeležite krvodajalske 
akcije.

S seboj obvezno prinesite veljaven 
osebni dokument, ki vsebuje tudi 
fotografijo!

DAJEM KRI – REŠUJEM 
ŽIVLJENJA. 

Vljudno vabljeni!

Člani VETD Hrovača se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami doživeli večer smeha. 
Posebna zahvala za pomoč pri organizaciji in izvedbi večera Radia Mlajku gre sovaščanom 
in sponzorjem, ki ste omogočili nemoteno oddajanje Radia Mlajku. 
Ti so: RIKO, d. o. o., INTERBLOCK, d. d., MENGEŠ, INOTHEREM, d. o. o, OBČINA RIBNICA, 
OBČINA SODRAŽICA, A. PETERLIN, d. o. o., BLESK 2, d. o. o., LEOKOM, d. o. o., DETA & CO., 
d. o. o., KOVING, d. o. o, YASKAWA RISTRO, d. o. o., PETEK TRANSPORT, d. o. o., TISKARNA 
LINEAR, PTUJSKA KLET, PICERIJA HARLEKIN, RADIO UNIVOX, RADIO 1 RIBNICA, R-KANAL, 
REŠETO, SUHOROBAR, MAJOLKA BAR, GOSTIŠČE MAKŠAR, J-LES, d. o. o., JSKD RIBNICA, 
BORIS PETROVIČ, CVETLIČARNA ŠPELA, ARTS, d. o. o., ANJA ČUČEK, BLAŽ ROSA, JOŽE 
KIRN, STANE ŠKULJ, KAVARNA EVENT, ZGONC d. o. o., ČEBELARSTVO KOJEK, OZVOČENJE 
IN AKUSTIKA – ANDREJ LEVSTEK, s. p., PETEK, d. o. o., R. M. INTERNATIONAL, d. o. o., 
FRANCI ANDOLJŠEK, s. p., AVTOELEKTRIKA ČEŠAREK – FRANC ČEŠAREK, s. p., LESOJ, d. o. 
o., OPTIK JANEZ POZNIČ, s. p., KGZS – ZAVOD LJUBLJANA, FIPIS, d. o. o., RIKO KOR, d. o. o., 
KGZ RIBNICA, VESMETAL, VESEL ANTON, s. p., RIGLER, d. o. o., METAL – PETEK PETER, s. p., 
MICROERA – JOŽE ŠILC, s. p., GOSTILNA PRI ANDOLJŠKU, BS GRADBENIK, d. o. o., INLES, d. 
d., VULKANIZER – JOŽE OSVALD, s. p., ŠILC TRADE, d. o. o., LEKARNA RIBNICA, MEGADOM, 
d. o. o., RIKO TEAM, d. o. o., LEVSTEK TRANSPORT, d. o. o., DAFIN, d. o. o., ŠILC SREVIS, d. o. 
o., MABOLES, d. o. o., BITIS, d. o. o., HARLEKIN TRADE, d. o. o., RESTAVRACIJA IN BAR TINA, 
FOTOGRAFSKE STORITVE ŽIGA LOVŠIN in mnogi posamezniki, ki so nam pomagali!

VAŠ RADIO MLAJKU

UREDNIKOV KOMENTAR
Pred meseci je veliko prahu dvignil članek 
V razmislek, ki je bil mišljen in zastavljen 
popolnoma drugače, kot je bil prebran. 
Dejstvo je, da deset različnih ljudi o eni 
stvari napiše deset različnih člankov in 
nadaljnjih deset bralcev zapisano prebere 
popolnoma pa svoje. Pa naj bo to obrobna 
stvar, aktualna gospodarska, politična, 
okoljska ali športna problematika. Pred 
časom sem se s kolegom z nacionalnega 
medija pogovarjal o poslanstvu medijev 
in njihovi živosti v lokalnem okolju. 
Stanovski kolega je priznano novinarsko 
pero, ki je prepotoval dobršen del sveta 
in iz prenekaterih prestolnic tudi obveščal 
slovensko javnost, je v pogovoru izjavil, da 
je kot medij najtežje delovati v domačem, 
lokalnem okolju. 
Ob koncu svojega mandata urednika 
glasila, ki ga držite v rokah oz. ga imate na 
monitorju, se z njim popolnoma strinjam. 
Kam umestiti mejo, katero smer ubrati, 
koliko si izboriti pluralnosti, svobode 
pisanja, mišljenja …? Kup vprašanj, 
na katera vedno znova, iz dneva v dan 
iščeš odgovore. Res je izdajatelj Rešeta 
Občina Ribnica, ki ima vso pravico tako in 
drugače kreirati zasnovo Rešeta, vendar 
je po mojem subjektivnem mnenju 
tudi res, kar sem zagovarjal od začetka 
urednikovanja in še vedno zagovarjam, da 
občina ni last posameznikov, temveč vseh 
občank in občanov, ki prispevajo v občinski 
proračun, iz katerega vsakdo prispeva 
določen cent za to glasilo ne glede na 
spol, izobrazbo, barvo kože, las, politično 
in versko opredeljenost oz. pripadnost itd. 
Koliko uveljavljaš poslanstvo in kje je meja 
dobrega okusa, novinarske etike, osebne 
moralne drže glede nepravilnosti, ki se 
dogajajo v lokalnem ali v širšem okolju in 
so nekatere očitne, za nekatere sicer veš, a 
moraš pretehtati ali jih objaviti ali ne … 
Da Ribnica ni najlepše mesto v Sloveniji, si 
nisem izmislil sam, ampak zgolj refleksiram 

številna videnja, pa tudi mene zelo moti 
sam center mesta, ki je zvečer mesto 
duhov. Temu pripomore še temačna 
razsvetljava, ki je ponekod sploh ni 
(Gallusovo nabrežje, okolica nekdaj slavne 
in priljubljene gostilne, farna cerkev). Da ne 
govorimo o Ideal centru, ki mu je vsaj nekaj 
življenja vlilo Gobarsko društvo Ribnica, 
o notranjosti pa ni treba zgubljati besed. 
Občini predlagam, da skupaj s Policijsko 
postajo Ribnica organizira dan odprtih 
vrat in odstre strašljive prizore notranjosti 
stavbe sredi Ribnice. Neprijeten je tudi 
prihod v Ribnico oz. odhod iz nje v Žlebiču, 
kjer v podrti »uti« neposredno ob cesti 
opazimo kupe pločevink, vzmetnice in 
ostalo nesnago. Na dobri poti uničenja 
notranjosti in nenehnih nasilnih vdorov v 
objekt je tudi nekdanji vrtec. 
Vse tiho je bilo zadnje mesece oz. po lokalnih 
volitvah tudi glede zanimanja trgovskih 
verig o vlaganjih v Ribnico. Je res Ribnica 
tako nezanimiva za diskontne trgovine in 
posodobitve že prisotnih trgovin? Pri tem se 
lahko vprašamo, kako analitiki sprejemajo 
odločitve, kam bodo vlagali? Je odločilno 
glede vlaganja v Ribnico to, da je hvala 
bogu gospodarstvo v tako dobri kondiciji, 
da se lahko Ribničanke in Ribničani po 
nakupe vozijo v Kočevje oz. na Rudnik v 
Ljubljano in v kraju ne potrebujejo ostalih 
trgovin? Če ne prej, bodo ti in številni 
drugi odgovori deževali čez dve leti. Do 
takrat pa bomo slišali, da ni denarja, da 
je v Ribnici kultura bivanja na visokem 
nivoju, da nam država vedno znova trga 
to, kar nam pripada itd. Tudi v teh trditvah 
in ugotovitvah je resnica, vendar ima vsaka 
resnica dve 
plati medalje, 
samo obrniti jo 
je treba, ne je 
gledati zgolj z 
ene strani.

MARKO MODREJ  



VSE NA ENEM MESTU ZA VAŠE VOZILO

MENJAVA ZAVORNE TEKOČINE       
Pregled nivoja in ustreznosti zavorne tekočine 
in menjava. Storitev vključuje zavorno tekočino
in brezplačen preventivni pregled vozila.

*Cena vključuje DDV.

MENJAVA KONČNIKOV IN
SKLOPOV PODVOZJA     
20% popust na sklope podvozja in stabilizator
iz ponudbe STAHLGRUBER ter 10% popust na
vgradnjo ter optično nastavitev podvozja. Ponu-
dba vključuje tudi brezplačni preventivni pregled 
vozila.

HOC CENTER d.o.o.
Uradni serviser za osebna 
in lahka dostavna vozila
Perovo 7, 1290 Grosuplje
Kontakt: 031 741 671
www.hoc-center.si

STAHLGRUBER d.o.o.
Avtomobilski nadomestni deli, orodje in vse 
za avtomehanične delavnice PE Grosuplje
Perovo 7, 1290 Grosuplje
Kontakt: (01) 587 31 42
www.stahlgruber.si

Kakovostne avtomobilske nadomestne dele 
nam  zagotavlja STAHLGRUBER, vodilni evropski 
ponudnik avtomobilskih nadomestnih delov.

Prisrčno vabljeni!

€ 20,00*

MENJAVA JERMENA
20% popust na garniture zobatih jermenov ter 
vodne črpalke iz STAHGRUBERJEVE ponudbe 
ter 10% popust na vgradnjo. 

MENJAVA BRISALCEV IN
DOLIVANJE TEKOČIN
15% popust na menjavo brisalcev in dolivanje 
tekočin. Ob nakupu brisalcev Bosch ali hladilne 
tekočine ali čistila za stekla je storitev brezplačna.

AVTOSERVIS HOC CENTER IN STAHLGRUBER
PEROVO 7, GROSUPLJE

VSE NA ENEM MESTU ZA VAŠE VOZILO

13. - 22. maj 2016

www.tlk.jskd.si

TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE, 
Hotel Termal****, 2x noËitev s polpenzionom 
za 2 osebi

ZDRAVILI©»E RADENCI, Hotel Radin****
2x noËitev s polpenzionom za 2 osebi

 ADRIA ANKARAN, Hotel Convent ****
2x noËitev s polpenzionom za 2 osebi

     TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE  = 
KULTURA V SREDIŠČU

MAJSKEGA DOGAJANJA

Sodeluj za bogate nagrade na www.tlk.jskd.si 

107.000 aktivnih ustvarjalcev

1.000 prireditev v Tednu ljubiteljske kulture

5.000 kulturnih druπtev in skupin

25.000 prireditev letno

4.000.000 obiskovalcev letno

LJUBITELJSKA KULTURA V ©TEVILKAH




