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KONCERT JUBILANTOV
Koncert je začel godalni orkester glasbene šole pod vodstvom Ksenije Abramović Grom s skladbo 
Amazing Grace v priredbi nekdanjega dirigenta Jožeta Rajka, s katero se je junija 1997 tudi prvič 
predstavil na zaključnem koncertu Glasbene šole Ribnica. Tokrat je kot solistka na violini igrala Nina 
Novak. Godalni orkester je bil ustanovljen leta 1996, njegovo vodstvo pa je bilo zaupano Jožetu Rajku, 
ki je mlade glasbenike kmalu uglasil v ubrano celoto. 
Vodenje godalnega orkestra je leta 2008 prevzela Ksenija Abramović Grom, ki je uspešno nadaljevala 
in nadgradila njegovo delovanje. Nove generacije mladih godalcev uspešno nadaljujejo pot z 
udeležbami na revijah godalnih orkestrov, vsako leto skupaj s člani pihalnega orkestra naše šole 
organizirajo Miklavžev koncert za starejše občane ter koncert zabavne glasbe v Velikih Laščah. Posebej 
pa je treba izpostaviti sodelovanje orkestra v orkestru Tartinijada v okviru Festivala Tartinijevi dnevi v 
Piranu.
Koncert je orkester nadaljeval s skladbami različnih skladateljev, raznih časovnih in slogovnih obdobij. 
Tako smo lahko slišali Händlovo »Sarabando«, izvlečke Abbinih skladb, vedno humorno priredbo 
skladbe iz znane risanke »A je to …«, še nekaj druge filmske glasbe ter praktično ponarodelo 
Avsenikovo »Tam, kjer murke cveto« s solistom Aleksandrom Oražmom. Nastop so člani godalnega 
orkestra skupaj z dirigentko sklenili s priredbo skladbe »Chery Pink and Apple Blossom White«, ki ji po 
domače rečejo kar Jabolka in češnje.
Koncert je nadaljeval simfonični orkester, ki je oder zapolnil do zadnjega kotička. Poudariti je treba, da 
je še danes v slovenskih glasbenih šolah malo tovrstnih zasedb, pred desetimi leti pa je bil to pravi mali 
podvig, še posebej za srednje veliko glasbeno šolo. Danes orkester šteje kar 55 članov, z dirigentom 
56.
Tudi simfonični orkester se je spomnil svojega začetka in ga počastil tako, da je odigral isto skladbo, 
kot jo je na svojem prvem nastopu. Leta 2006 je simfonični orkester z globalno uspešnico »New York, 
New York« navdušil pred polno dvorana Ideal centra v Ribnici.
Ideja o ustanovitvi šolskega simfoničnega orkestra je zorela mnogo let, dokler se ni maja 2006 po 
mnogih pripravah tudi uresničila. Takrat je učitelj trobil in 1. trobentač v orkestru SNG Opera in balet 
Ljubljana, Matjaž Jevšnikar, ob podpori učiteljev zbral potrebno zasedbo in po novem letu 2006 začel 
z vajami. 
Za glasbeno šolo je bil to tvegan projekt in mnogi so opazovali ter čakali na njegove rezultate. Ko je 
končno napočil ta veseli dan, se je na koncertu orkestrov GŠ Ribnica zelo uspešno predstavil povsem 
nov orkester. Odprli smo novo stran.
Od ustanovitve naprej je zasedba tradicionalni udeleženec Božično-novoletnega koncerta v Ribnici, 
zadnjih pet let pa tudi stalni gost Slavnostne akademije v Velikih Laščah. Na povabilo občine 
Sodražica je orkester popestril praznovanje občinskega praznika v Sodražici leta 2012, ter leto kasneje 
tudi praznik občine Loški Potok. Redno se je udeleževal tudi revij simfoničnih orkestrov slovenskih 
glasbenih šol. Manjkal ni niti na praznovanju 45. in 50. obletnice GŠ Ribnica. Poseben dogodek je bil 
prav gotovo gostovanje orkestra v Švici. 
Program jubilejnega dogodka je obsegal skladbe »New York, New York«, »Somewhere in Time«, 
legendarno skladbo iz istoimenske risanke »The Pink Panther«, popularno melodijo iz filma Top Gun ter 
»Symphonic Reflections« svetovno znanega skladatelja muzikalov Andrewa Lloyda Webbra.
Orkester je in bo obstajal zaradi vseh prizadevnih članov, mladih glasbenic in glasbenikov. Od 
ustanovitve pa do danes v orkestru vztraja 8 članov: Nastja Bojc, Maruša Mohar, Ana Stritar, Andreja Ilc, 
Nina Turk, Ana Pucelj, Živa Rigler in Vito Kumelj. Prav posebno mesto med sodelujočimi glasbeniki pa 
zaseda violinistka Jana Rus, ki je od ustanovitve članica obeh orkestrov jubilantov. 
Po močnem in iskrenem aplavzu ter prvem dodatku je na jubilejni oder stopila Majda Kokošinek, 
ravnateljica Glasbene šole Ribnica, ki je imela lep, celovit govor, v katerem je poudarila vlogo glasbenih 
šol v sistemu slovenskega šolstva ter razvoju mladih in kulturnega značaja dežele pod Triglavom. 
Poudarila je, da javno šolstvo na Slovenskem obstaja 200 let in da je četrtino tega časa, več kot 50 let v 
tem izjemno pomembnem delu družbenega razvoja prisotna tudi Glasbena šola Ribnica. 
Program je izvrstno povezoval Gašper Dolgan.

Tekst KSENIJA ABRAMOVIČ GROM, MATJAŽ JEVŠNIKAR, MARTIN LAVRIČ
Foto Tina Medvešček

Idilični prihod vesne je 
naznanil novo zelo aktivno 
glasbeno sezono v Glasbeni 
šoli Ribnica. Začelo se je 13. 
aprila s Koncertom jubilantov. 
Toplo večerno vreme je 
marsikoga zvabilo, da se je z 
veseljem podal do Športnega 
centra Ribnica in se udeležil 
koncerta, ki se je začel ob 
19. uri. Vsi smo pričakovali 
zanimiv in dober nastop, 
vendar je dogodek presegel 
vsa naša pričakovanja.
Koncert je bil posvečen 
20-letnici godalnega orkestra 
in 10-letnici simfoničnega 
orkestra Glasbene šole 
Ribnica. Gre za obletnici, na 
kateri bi bila ponosna vsaka 
glasbena šola! Posebno 
priznanje jubilantoma so 
izkazali tudi številni častni 
gostje, ki so se udeležili 
svečanega dogodka. Prišli so 
župan Občine Ribnica gospod 
Jože Levstek, podžupanja 
Občine Velike Lašče gospa 
Tatjana Devjak, nekdanja 
ravnateljica glasbene šole 
gospa Bernarda Kogovšek in 
nekdanji dirigent godalnega 
orkestra glasbene šole ter 
sedanji ravnatelj Glasbene 
šole Kočevje gospod Jože 
Rajk. Dvorano so napolnili 
številni obiskovalci in vseh 
smo bili zelo veseli. 
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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: 
31.	maja	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 17. maja 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.

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

30. 4.  ROKOMETNA TEKMA 
ob 19. uri  RD RIKO RIBNICA : RK MARIBOR BRANIK
 Športni center Ribnica 

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

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

1. 5.  7. BLAGOSLOV TRAKTORJEV
ob 14. uri Sv. Gregor

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

1. 5.  PRVOMAJSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU 
od 8. do 22. ure Športno igrišče v Dolenji vasi

4. 5.  POHOD DU RIBNICA PO RIBNIŠKI DOLINI 
ob 9. uri Veterinarska postaja pri Riku

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

4. 5.  1. TEK REKREATIVNE TEKAŠKE LIGE PRI SV. MARJETI
ob 19. uri Start pri sv. Marjeti

6. 5.  39. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV 
ob 20. uri  ZAHODNE DOLENJSKE
 Dvorana DC-16, Dolenja vas
 
7. 5.  3. TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA 
ob 18. uri  za pokal PGD Dolenji Lazi
 Športno igrišče v Dolenjih Lazih

7. 5.  ROKOMETNA TEKMA 
ob 19. uri  RD RIKO RIBNICA : RD KOPER 2013
 Športni center Ribnica 

8. 5.  REDNE GASILSKE VAJE PGD Ribnica
ob 9. uri Gasilski dom v Ribnici

8. 5.  4. PRIKAZ in PREIZKUS VARNE VOŽNJE, 
od 11. ure dalje  RAZSTAVA STARODOBNIKOV – MOTORJEV
 Športno igrišče v Dolenji vasi

9. 5.  REDNO INTERVIZIJSKO SREČANJE
ob 19. uri Dom starejših občanov Ribnica

11. 5.  DAN ODPRTIH VRAT PGD Ribnica
ob 18. uri Gasilski dom v Ribnici

12. 5.  DRUŽABNO SREČANJE OZRK RIBNICA 
ob 13. uri  ZA STAROSTNIKE NAD 65 LET 
 Gostilna in picerija Harlekin

13. 5.  OTROŠKA BALETNA PREDSTAVA: PETER KLEPEC
ob 18.30 TVD Partizan 

14. 5.  TURNO KOLESARSKA TURA: 
ob 9. uri  S KOLESOM DO PONIKALNIC V RIBNIŠKI DOLINI
 Odhod: izpred prostorov PD Ribnica

14. 5.  ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA
od 9. do 12. ure Pred cerkvijo v Dolenji vasi

14. 5.  GASILSKA MAŠA ZA RIBNIŠKI SEKTOR PGD
ob 10. uri Cerkev sv. Križa v Jurjevici

14. 5.  SPOMINSKA SLOVESNOST OB 75. OBLETNICI 
ob 11. uri  SPOPADA PRIPADNIKOV TIGR-A Z ITALIJANSKIMI 
 VOJAKI IN ŽANDARJI
 Spomenik TIGR, Bašelj na Mali gori

14. 5.  RIBIŠKI VEČER
od 16. ure dalje Ribiški dom RD Ribnica v Zalužju – Prigorica

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

17. 5.  ŠOLA ZA BODOČE STARŠE – pozna nosečnost
ob 18. uri Zdravstveni dom Ribnica, predavalnica 

18. 5.  2. TEK REKREATIVNE TEKAŠKE LIGE PRI SV. MARJETI
ob 19. uri Start pri sv. Marjeti

18. 5.  MEDNARODNI DAN MUZEJEV – prost vstop na vse 
od 9. do 19. ure  razstave
 Rokodelski center Ribnica 

18. 5.  MEDNARODNI DAN MUZEJEV – prost vstop na vse 
od 10. do 19. ure  razstave
 Muzej Ribnica (Ribniški grad)

18. 5.  MEDNARODNI DAN MUZEJEV – PREDSTAVITEV 
od 9. do 13. ure POLICIJSKEGA DELA ZA OTROKE 
 (v primeru dežja prireditev odpade)
 Rokodelski center Ribnica, dvorišče 

18. 5.  MEDNARODNI DAN MUZEJEV – javno vodstvo po 
ob 19. uri  razstavi UTRINKI IZ ZGODOVINE SLOVENSKE 
 POLICIJE OD LETA 1850 DO DANES: 
 ZGODOVINA RIBNIŠKE IN KOČEVSKE POLICIJE
 Rokodelski center Ribnica

19. 5.  SVITOV DOGODEK: MERITVE KRVNEGA 
od 8.30 do 14.00  SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN 
 DELEŽA MAŠČOB V TELESU
 Pred Zdravstvenim domom Ribnica

21. 5.  POHOD NA BELE STENE
ob 8. uri Zborno mesto pred Lovskim domom Dolenja vas

21. 5.  ROKOMETNA TEKMA 
ob 19. uri  RD RIKO RIBNICA : RK GORENJE VELENJE
 Športni center Ribnica 

24. 5.  Maja Menart in Boštjan Košir: 
ob 20. uri  PREDSTAVITEV REIKI ENERGIJE
 Knjižnica Miklova hiša Ribnica, dvorana

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

28. 5.  ROKOMETNA TEKMA 
ob 19. uri  RD RIKO RIBNICA : RD URBANSCAPE LOKA
 Športni center Ribnica

28. 5.  KOMORNI GODALNI ORKESTER 
ob 20. uri  SLOVENSKE FILHARMONIJE 
 Cerkev sv. Štefana Ribnica

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

Spoštovane, spoštovani!
Letošnja pomlad je res nekaj posebnega, 
tako hitro je prišla, da smo se komaj 
poslovili od zime in že smo bili sredi 
bujnega cvetenja in omamnih dišav, ki 
nam jih prinaša lahen, pomladni vetrič. 
Ostro moško oko hitro opazi spremembo 
pri garderobi lepšega spola, zato je občutek 
naših, v zimi pridobljenih kilogramov kar 
malce neprijeten.
Večkrat pozabimo, da je naše telesno 
zdravje naš prvi temelj, ki je pomemben za 
naše opravljanje vsakodnevnih obveznosti. 
Na žalost so nekatere bolezni dedne ali 
prirojene, dogajajo se nam nesreče in 
epidemije, nekatere pa si »pridelamo« sami 
s svojim neprimernim načinom življenja. 
Dvomim, da je na svetu kak bolnik, ki si ne 
bi želel zdravja, vprašanje pa je, koliko je 
zanj pripravljen narediti. Dokler smo mladi 
in zdravi, se nam zdi, da bomo večno taki, 
počasi pa se začnejo kazati znaki pešanja 
telesa in v šali pravimo, da če se upokojenec 
zbudi brez bolečin, misli, da je že v nebesih. 
Medicinska stroka stalno poudarja, da je 
preprečevanje boljše od zdravljenja, zato 
moramo pravočasno poskrbeti za zdravo 
telo.
Naš način življenja krojijo naše navade. 
Pravijo, da je navada »železna srajca«, ki jo je 
zelo težko sleči, pa tudi, da je navada druga 
narava. Razmislimo, kako nam poteka 
dan in čemu namenjamo pozornost. Nam 
naše navade pomagajo ali nas ovirajo 
pri vsakdanjih opravilih? Kdaj vstajamo 
in kako začenjamo dan? Si znamo vzeti 
čas, da se odpremo prihajajočemu dnevu, 
premislimo, kaj nas čaka in naredimo 
dnevni načrt, če tega nismo naredili že 
prejšnji večer? Seveda moramo biti 
pripravljeni tudi na to, da bomo doživeli 
nepredvidljive spremembe, še posebno, 
če je naše delo odvisno od sodelovanja 
z drugimi. Vendar pa moramo biti dovolj 
prilagodljivi, da nas to ne spravi s tira in 
da nimamo na koncu dneva občutka, da 
smo samo izpolnjevali zahteve drugih, za 
svoje življenje in stvari, ki so pomembne 
nam, pa ni bilo časa. Delo je pomembno, 
je pa le del življenja. Če imamo srečo, je 
naše delo hkrati tudi naš konjiček in nekaj, 
v čemer uživamo, vseeno pa so na svetu 
tudi družina, prijatelji, umetnost, šport in 
ne nazadnje tudi čas, ki ga potrebujemo 
zase, za oddih in razmislek o vsem, kar se 
nam dogaja, za pogled s širše perspektive. 
Tako bomo videli, katere navade bi bilo 
bolje spremeniti, katere pa nam olajšujejo 
življenje.
Nekateri ljudje so zelo disciplinirani in 
organizirani, drugi se bolj prepuščajo 
trenutnemu navdihu in naključjem. Kako 
učinkovito mi izkoriščamo čas in kako 
disciplinirani smo pri izvajanju zadanih 

nalog? Življenje v tem telesu se bo nekoč 
izteklo in z vsako uro imamo manj časa, 
da postorimo, kar smo si zadali. Kolikokrat 
tratimo čas za nepotrebne stvari? Zanimivo 
je, da kolikor več prostega časa imajo ljudje, 
tem slabše ga izkoriščajo. Ste že slišali 
upokojenca ali brezposelnega, da »nima 
časa«? Dokler sta imela delo, sta načrtovala 
in usklajevala svoje dejavnosti, da sta bolj 
ali manj uspešno postorila vse, kar sta se 
namenila. Potem pa tako načrtovanje ni 
bilo več tako zelo potrebno in čas je začel 
kar nekako polzeti skozi prste. Naenkrat ga 
ni več niti za nujne stvari.
Pogosto ugotavljamo, da smo raztreseni, 
se težko zberemo in dlje časa ohranjamo 
pozornost na eni stvari. Ko se boste 
naslednjič pogovarjali o kakšni zadevi, 
skušajte opazovati, kako hitro misli 
sodelujočih zaidejo drugam. Tako se 
pogovor konča pri čisto drugih temah, ne 
da bi glede tistega, čemur je bil pogovor na 
začetku namenjen, prišli do kakršnegakoli 
dogovora. 
Življenje je veliko prekratko, da bi izgubljali 
energijo za nepomembne malenkosti. Vas 
na primer jezi, če morate čakati na avtobus? 
Zaradi vaše nestrpnosti ne bo pripeljal nič 
hitreje. Raje se ozrite okrog sebe. Poglejte 
nebo nad sabo, človeka poleg sebe in 
se mu prijazno nasmehnite. Zakaj ne bi 
namesto utapljanja v slabi volji nekomu 
polepšali dneva. Lahko pa tudi globoko 
zadihate, se sprostite in se odpočijete 
od hitenja. Preverite ali stojite zravnano. 
Občutite, kako je teža telesa razporejena 
po stopalu. Kje v vašem telesu so napetosti, 
morda celo bolečine? Skušajte jih sprostiti z 
izmeničnim napenjanjem in sproščanjem. 
Takoj se boste počutili bolje in nadaljevali 
boste dan z dobrim občutkom, da ste storili 
nekaj koristnega zase in posledično tudi za 
druge. In ne pozabite: »Življenje je lepo, če 
ga živiš.«

Župan JOŽE LEVSTEK

Mladinska (ne)
kultura v Ribnici
V zadnjem času smo tako v Rešetu kot na 
družabnih omrežjih priča informacijam, ki 
poudarjajo pomanjkanje mladinske kulture 
v Ribnici in nezadostne pogoje za ustvarjanje 
mladinskih vsebin. Verjetno ni naključje, da 
takšna negativna kampanja proti Občini 
Ribnica sovpada z nastopom novega vodstva 
Ribniškega študentskega kluba, ki po moji 
oceni še zdaleč ni avtonomno in se vse bolj 
zlorablja v politične namene, namesto, da bi 
se ukvarjal z mladinskimi programi, ki bi bili 
stična točka čim več mladih iz naše občine. 
2. aprila je RŠK organiziral okroglo mizo z 
naslovom Posvet o razvoju mladinske kulture 
v Ribnici, ki se je je udeležila tudi predstavnica 
mladinskega društva Okameneli svatje, 
katerega predsednik sem, vendar so ji dali 
jasno vedeti, da se ideje in pogledi našega 
društva ne skladajo z njihovimi. 
Tudi sam menim, da pogoji za ustvarjanje 
mladinskih vsebin, tako kulturnih kot športnih, 
niso tako slabi. Možnosti se ponujajo tako 
v Športnem centru, Rokodelskem centru, 
Knjižnici Miklova hiša itd. Tudi študentski klub 
ima lepe in velike prostore, ki so kot nalašč za 
druženje mladih ob raznih dejavnostih. Mladi 
imajo možnost udejstvovanja tudi v drugih 
mladinskih društvih, pa tudi v društvih, 
v katerih članstvo ni omejeno s starostjo 
(kulturna, gasilska …) in na ta način prihaja 
tudi do medgeneracijskega sodelovanja, 
ki gotovo obogati vsakega družbeno 
aktivnega občana. Po mojem videnju ima 
večina mladih, ki si želijo biti aktivni na raznih 
področjih, že dodobra zapolnjen svoj prosti 
čas in je govoriti o pomanjkanju vsebin za 
mlade res neutemeljeno. 
Po drugi strani pa se je z namenom 
ocenjevanja položaja in potreb mladine v 
občini Ribnica ustanovil mladinski sosvet, ki 
pa ga nekateri nočejo priznavati iz različnih 
razlogov. Eden izmed glavnih je gotovo ta, 
da niso del sosveta. Problem pa nastane, ko 
želijo preko drugih predstavnikov sosveta 
vplivati na delo le-tega. Lahko rečem, da smo 
na sejah mladinskega sosveta obravnavali 
kar nekaj dobrih idej, za katere se bomo 
potrudili, da se tudi uresničijo, vendar pa je 
škoda, da se tudi na teh sejah vse preveč vrti 
okrog denarja, ki ga nekateri zahtevajo od 
Občine. Vseeno pa smo še naprej odprti do 
vseh dobrih idej, tako mladinski sosvet kot 
tudi sam osebno kot podžupan. 
Vesel bom vsakega obiska mladega občana 
z dobrimi idejami in vizijo o prihodnosti 
Ribnice na uradnih urah vsak petek med 10. 
in 12. uro.

DOMEN ČEŠAREK
Predsednik Mladinskega sosveta Občine 
Ribnica
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Ribnico na zemljevid dobrih 
klasičnih koncertov
Že na začetku moram priznati, da sem prvič opravil intervju  
dopisno preko elektronske pošte, saj sva se z intervjuvanko 
zgrešila tisti konec tedna, ko je bila v Ribnici. Nina Šenk, priznana 
skladateljica, ki izhaja iz Ribnice, namreč pripravlja v sodelovanju s 
Knjižnico Miklova hiša in z generalnim pokroviteljem Inothermom, 
d. o. o. koncertni abonma klasične glasbe. A najprej nekaj besed 
o pobudnici in organizatorki koncertov Nini Šenk.

Ko mi je Nina poslala svoj življenjepis 
in opisane skladateljske dosežke, sem ji 
moral odgovoriti, naj malce okrni seznam 
dosežkov in naj jih izpostavi le nekaj, saj bi 
se povprečni bralci izgubili v množici le-teh, 
sam bi pa lahko le postavil narekovaje na 
začetku in na koncu njene povedi z mnogo 
vejicami.
Nina je po končanem študiju 
kompozicije in glasbene teorije 
na Akademiji za glasbo v razredu 
prof. Pavla Mihelčiča nadaljevala 
podiplomski študij kompozicije 
na Hochschule für Musik Carl 
Maria von Weber v Dresdnu 
pod mentorstvom prof. Lotharja 
Voigtländerja in leta 2008 zaključila 
mojstrski študij na Hochschule für 
Theater und Musik v Münchnu v 
razredu prof. Matthiasa Pintscherja. 
V času študija je dobila več nagrad, 
med drugim Evropsko nagrado za 
najboljšo kompozicijo na festivalu 
Young Euro Classic za Koncert 
za violino in orkester (2004), 
Prešernovo nagrado Akademije 
za glasbo ter prvo nagrado na 
festivalu Weimarer Frühjahrstage 
für zeitgenössische Musik za 
skladbo Movimento fluido (2008). 
V sezonah 2008/09 in 2009/10 
je bila rezidenčna skladateljica 
orkestra Staatstheater Cottbus v 
Nemčiji. Za pomembna umetniška 
dela ji je rektor Univerze v Ljubljani 
leta 2010 podelil priznanje na 
področju glasbene ustvarjalnosti 
in poustvarjalnosti ter arhitekture. 
Njene skladbe so bile izvedene na 
koncertih po vsem svetu z različnimi 
orkestri in ansambli ter posamezniki, kot 
so Newyorška filharmonija, Berlinska 
filharmonija, Ensemble intercontemporain 
... Več informacij najdete na www.ninasenk.
net
Nina vabi vse zainteresirane na krstno 
izvedbo njene skladbe Quadrum za 
štiri tolkalce in orkester 26. in 27. maja v 
Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, 
pripravlja pa tudi dvojno zgoščenko 
komorne glasbe.

Pravi, da je pisanje skladbe delo kot vsako 
drugo, treba je ure in ure presedeti za 
mizo in pisati ali pa vsaj poskušati pisati, 
kadar ni navdiha. »Navdih je namreč le 
majhen delež, ki ti pomaga usmeriti misli, 
vse ostalo pa je ure in ure pisanja not na 
dan. Bližnjic ni. Pišem namreč še vedno s 

svinčnikom na notni papir, ob malo pomoči 
klavirja, potem pa, ko je skladba napisana, 
me čaka skoraj še enkrat toliko dela, da vse 
prepišem na računalnik, uredim partituro 
in note za izvajalce.« 
Veliko skladb je nastalo pa literarnem 
navdihu, rada ima predvsem kratke zgodbe 
Michaela Endeja, Pravljice Hermanna 
Hesseja ter njegovo poezijo. 
»Zaradi študija in življenja v Nemčiji me zelo 
privlači nemški jezik in zato tudi izbiram 
veliko nemške literature. So pa navdihi 

različni, včasih določeni vnaprej, enkrat 
sem na primer morala napisati skladbo po 
skulpturi kumar iz Salzburga avtorja Erwina 
Wurma, drugič pa se ideja lahko razvije 
šele med delom. Tako mi lani ni šel iz glave 
ljudski napev Vsi so venci vejli, zato sem 
'morala' vplesti napev v del skladbe.« 
Zanimalo me je, kakšno glasbo si zavrti 
uspešna skladateljica, kot je Nina, ko izkopi 
delo, ali je radio vedno nastavljen na tretji 
program nacionalnega radia, pa pravi, da 
posluša vse vrste glasbe, od klasike, jazza 
pa do popa in rocka, zelo rada ima vokalni 
jazz. Zadnji večji neklasični koncert, na 
katerem je bila, je bil Michael Buble, od 
slovenskih pa Dan D. V kuhinji ali v avtu pa 
največkrat posluša Radio Si ali pa kakšno 
starejšo zgoščenko.

Koncertni abonma Ribnica
Ker je večina dogajanja zgoščena v Ljubljani 
in ostalih večjih mestih, Nina pravi, da je 
potreba po koncertih klasične glasbe v 
manjših krajih prav zato velika in po njenih 
izkušnjah so ti koncerti vedno dobrodošli 
in dobro obiskani. 
»Glede na to, da sem Ribničanka, ki zdaj 
že vrsto let živi v Ljubljani, bi rada del 
klasičnega dogajanja preselila v Ribnico in 
predstavila dragulje klasične glasbe tudi v 
domačem kraju z izvrstnimi glasbeniki, s 
katerimi sodelujem že vrsto let.«
Nina si želi, da letošnji koncerti ne bodo le 
enoletna zgodba, temveč da bodo v nekaj 
letih dosegli, da bo za Ribničane koncertni 
abonma stalnica in nekaj, kar bi pogrešali, 
če tega ne bi bilo. Gre za štiri koncerte, po 
eden v maju in juniju ter dva v septembru. 
Za prvo leto je izbrala tri lokacije: cerkev 
svetega Štefana v Ribnici, cerkev Marijinega 
vnebovzetja na Novi Štifti ter Miklovo hišo. 
Predstavili se bosta dve različni glasbeni 
skupini, in sicer Komorni godalni orkester 
Slovenske filharmonije in pihalni kvintet 
Slowind. Glasbeniki v obeh skupinah so 
tudi člani priznanega Orkestra Slovenske 
filharmonije in izkušeni komorni glasbeniki, 
ki že desetletja nastopajo v Sloveniji in 
širše. 
»Na programu bosta dve moji skladbi, 
ki sem jih napisala prav za njih, ob tem 
pa bomo uživali tudi ob biserih klasične 
glasbe mojstrov, kot so Mozart, Scarlatti, 
Telemann, Boccherini.«
Vstop na vse koncerte, za katere pravi, da 
ne bodo predolgi, bo prost »in upam, da 
bodo služili tudi sproščenemu druženju 
in spoznavanju glasbenikov po koncertu. 
Vesela bom vsakega komentarja ali ideje in 
upam, da bomo skupaj oblikovali cikel, ki bo 
trajal mnogo let in morda že kmalu postavil 
Ribnico na zemljevid dobrih koncertov in 
številčne publike.«

Tekst SAŠO HOČEVAR
Foto osebni arhiv Nine Šenk

NINA ŠENK OB SKULPTURAH KUMAR V SALZBURGU
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V sklopu projekta 
Erasmus+ smo 
obiskali Craft Town Scotland

Spoznavanje primerov dobrih praks doma in na tujem je izjemno 
dragoceno tako za strokovno kot osebno rast zaposlenih. Ker za 
tovrstno izobraževanje ponavadi v rednih proračunih ni denarja, 
so projekti, kot je Erasmus+, toliko bolj dragoceni. Tudi v 
Rokodelskem centru Ribnica smo tu videli svojo priložnost in leta 
2015 uspešno kandidirali na projektu Erasmus+ Mobilnost osebja 
za izobraževanje odraslih.

Naš partner v 
projektu je bil Craft 
Town Scotland iz 
West Kilbrida na 
Škotskem. Direktorico 
Craft Town Scotland 
Maggie Broadley 
smo spoznali, ko je v 
sklopu srečanja na 12. 
Poletni akademiji, ki 
je potekala v Loškem 
Potoku, obiskala tudi 
Rokodelski center 
Ribnica. Takrat nam je 
predstavila koncept, 
ki se nam je zdel 
zanimiv in vsekakor 
vreden ogleda in 
podrobne obravnave, 
saj Ribnica zaradi 
svoje zgodovinske 
dediščine predstavlja 
rokodelsko središče 
Slovenije. V projektu 
so bili predvideni 
štirje delovni dnevi 
za štiri zaposlene 
iz našega zavoda, 
naše naloge pa so 
bile pobliže spoznati 
zasnovo in izvedbo 
ideje o ustanovitvi 
rokodelskega mesta 
Škotske ter koncept oživitve mesta, 
način ter organizacijo dela, stanje 
rokodelstva na Škotskem in njihove 
izobraževalne programe ter vpetost 
rokodelstva v industrijsko oblikovanje 
in promocijo blagovne znamke.
Craft Town Scotland je neprofitna 
organizacija, ustanovljena leta 1998 
na pobudo lokalnih aktivistov, ki so 
želeli preprečiti propadanje mestnega 
jedra West Kilbrida, mesta z nekaj manj 
kot 4000 prebivalci. S spodbujanjem 
rokodelstva, industrijskega oblikovanja 
in izobraževanja odraslih jim je uspelo 

v prej opuščeno mestno jedro vnesti 
nove vsebine, oživiti nekaj stavb za 
rokodelske ateljeje in vzpostaviti 
osrednji rokodelski center Barony 
Centre s prostori za galerijo, trgovino 
z rokodelskimi izdelki, prostori za 
izobraževanja, tečaje, delavnice in 
manjšim (svojim) gostinskim lokalom.
Craft Town Scotland je leta 2012 
prejel nagrado Creative Place Award. 
Prav tako je sama stavba The Barony 
Centre, ki je v prostorih stare cerkve, 
zaradi izjemne prenove prejemnica 
številnih arhitekturnih nagrad. Konec 
leta 2015 je West Kilbride zaradi svoje 

POLONA RIGLER GRM, VASJA PAVLIN, MARINA GRADIŠNIK IN KATJA ŽAGAR (ROKODELSKI CENTER RIBNICA) PRED BARONY 
CENTROM

uspešne preobrazbe v rokodelski kraj, 
poln kreativne energije in entuziazma, 
dobil nagrado The Great British High 
Street – v kategoriji Best Village. 
Nove izkušnje, ki smo jih pridobile na 
področju spodbujanja rokodelstva, so 
zelo dragocene, saj se tako kot pri nas 
tudi pri njih že leta intenzivno ukvarjajo 
z ohranjanjem in izobraževanjem 
rokodelskih veščin. Prav tako kot pri 
nas se soočajo s pastmi sodobnega 
časa, ko rokodelec ne more konkurirati 
s cenami svojih produktov in je zaradi 
tega rokodelstvo izpostavljeno 
veliki nevarnosti opuščanja in s tem 
pozabljanja tradicionalnih znanj. 
Nedvomno je organiziranje in 
delovanje Craft Town Scotland svetla 
točka v spodbujanju rokodelstva na 
Škotskem, za nas pa primer dobre 
prakse, kako med sabo povezati 

prebivalce kraja in vnesti dinamiko 
v njegov vsakdanjik. V West Kilbridu 
so dokazali, da je vse to mogoče 
prav s spodbujanjem rokodelstva in 
sodobne ustvarjalnosti ter njunega 
prepleta; prav s tem so postali 
posebni in unikatni ter hkrati tudi ena 
od najzanimivejših turističnih točk 
Škotske. 

KATJA ŽAGAR, koordinatorka projekta 
Erasmus+: Sinergija novih znanj 
Foto arhiv Rokodelskega centra Ribnica
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Iz zgodovine slovenske policije
Četrtek, 14. april, je bil nekoliko poseben 
dan, saj je bilo v Ribnici precej več policistov 
kot običajno. Prišli so s posebnim razlogom, 
saj so predstavljali spremljevalni program 
ob odprtju razstave Muzeja slovenske 
policije z naslovom Utrinki zgodovine 
slovenske policije. Pred Rokodelskim 
centrom Ribnica in v njem so obiskovalcem 
pokazali delovanje sistema za nadzor 

hitrosti Provida, svoje delo so predstavili 
policisti mobilne policije postaje, vodniki 
službenih psov in policisti konjeniki, samo 
odprtje pa je s kulturnim programom 
popestrila komorna zasedba Policijskega 
orkestra. 
Razstavo je Muzej slovenske policije prvič 
predstavil v Murski Soboti leta 2014, sledila 
je postavitev v Kočevju in zdaj v Ribnici, pri 

čemer je poudarek na lokalnem gradivu. 
Razstava zajema pregled vseh petih 
organizacij za zagotavljanje javnega reda in 
miru, od orožništva, ki je nastalo po burnem 
obdobju revolucije leta 1848, policije v prvi 
Jugoslaviji, medvojne partizanske policije 
in ljudske milice v drugi Jugoslaviji, vse do 
današnje, slovenske policije. 
Razstava, ki jo je pripravila kustosinja 
Muzeja slovenske policije Darinka Kolar 
Osvald, je dopolnjena z lokalnim gradivom, 
ki so ga za območje Kočevja in Kočevske 
zbrali Vesna Jerbič Perko in Mihael Petrovič 
ml., za območje Ribnice pa Vasja Pavlin. 
S strani policije je za postavitev razstave 
tako v Ribnici kot Kočevju najbolj zaslužen 
pomočnik komandirja PP Ribnica Muhamed 
Delić. Poseben čar razstave so podrobnejše 
zgodbe nekaterih lokalnih policistov z 
ribniškega območja, kot so Slavko Majerič 
in Ivan Gradič, pa tudi Rudolf Cvetko, prvi 
slovenski nosilec olimpijske medalje, ki jo 
je priboril na OI 1912 v Stockholmu, in sicer 
v sabljanju. 
Razstavo sta poleg ustvarjalk odprla še 
ribniški župan Jože Levstek in direktor 
Policijske uprave Ljubljana mag. Stanislav 
Vrečar, program pa je popestrila še 
predstavitev številnih policijskih dejavnosti. 
Razstava bo do junija na ogled v prvem 
nadstropju Rokodelskega centra Ribnica. 
Vabljeni k ogledu.

Tekst in foto PRIMOŽ TANKOŽUPAN JOŽE LEVSTEK, DIREKTORICA ROKODELSKEGA CENTRA RIBNICA POLONA RIGLER GRM, POMOČNIK 
KOMANDIRJA PP RIBNICA MUHAMED DELIČ TER DIREKTOR PU LJUBLJANA MAG. STANISLAV VREČAR NA 
ODPRTJU RAZSTAVE

Spomin na bitko pri Jelenovem 
žlebu
Na velikonočno soboto, 26. marca, je v Športnem centru Ribnica 
potekala osrednja slovesnost v spomin na bitko pri Jelenovem 
žlebu.

Po napadu na Ribnico 26. marca 1943 
so se Cankarjeva, Gubčeva, Tomšičeva in 
Šercerjeva brigada umaknile na območje 
Velike gore, da bi se partizani v širnih 
gozdovih spočili in pripravili za nove 
napore. Ker so bili precej otovorjeni, s 
seboj so nosili ranjence, se niso prebijali 
po stranskih strmih poteh in vlakah, ampak 
kar po Rudeževi cesti. Na 
območju Velike gore sta 
se prav takrat nahajala dva 
bataljona italijanske divizije 
Macerata, ki naj bi partizane 
pričakala v zasedi. Ker 
niso natančno vedeli, kje 
se bodo partizani umikali, 
sta na slepo patruljirala po 
območju Velike gore.
Pod vrhom Male Bele 
stene sta se obe vojski 

nepričakovano srečali in vnel se je hud 
boj, ki je trajal okrog dve uri. Padlo je 
105 okupatorjevih vojakov, 120 pa je bilo 
ranjenih. Partizani so zaplenili 190 pušk, 12 
lahkih in 7 težkih mitraljezov, težki minomet 
in radijsko postajo. Partizanske brigade so 
imele pet mrtvih in nekaj ranjenih mož. 
Letošnji slavnostni govornik na dogodku je 

bil načelnik generalštaba slovenske vojske 
dr. Andrej Osterman, ki je v nagovoru 
poudaril zgodovinski pomen ene 
najpomembnejših bitk v drugi svetovni 
vojni. Zbrane je nagovoril tudi župan 
občine Ribnica Jože Levstek. V kulturnem 
programu, ki ga je pripravila in vodila Irma 
Grbec, so nastopili recitatorji OŠ dr. Franceta 
Prešerna Ribnica in OŠ Stara cerkev, kvartet 
Gallus, KUD Ribniški pihalni orkester in 
recitatorke območnega združenja ZB za 
vrednote NOB Ribnica.
Podelili so tudi spominski plaketi Jelenov 
žleb, ki sta ju prejela dva še živeča borca 
v bitki pred 73 leti, Hinko Bajuk in Rado 
Okroglič, borca Cankarjeve brigade. 
Plaketi je podelil predsednik območnega 
združenja ZB za vrednote NOB Ribnica 
Daniel Divjak.
Pred osrednjo proslavo v Ribnici je 

dopoldne iz Rakitnice in Loškega 
Potoka v organizaciji Planinskega 
društva Ribnica potekal 
tradicionalni spominski pohod v 
Jelenov žleb z zgodovinsko učno 
uro pred spomenikom padlim. 
Pred Športnim centrom pa smo 
lahko videli še predstavitev dela 
slovenske vojske. Med drugim so 
predstavili oklepnik Valuk.

Tekst in foto MARKO MODREJ
PREDSTAVITEV SLOVENSKE VOJSKE PRED ŠPORTNIM CENTROM



Preden pa so na oder povabili gosta večera, 
je z recitacijo nastopila še Neja Švejgel.
Nadaljevanje večera je bilo v znamenju 
čustvenega in doživetega nastopa pevca 
in avtorja številnih skladb Staneta Vidmarja, 
ki je pritegnil pozornost občinstva in skozi 
niz avtorskih pesmi dovolil zelo oseben 
vpogled v svojo preteklost. Ne budite 
me, vas prosim, Rože za mamo in Nimam 
več solze so le nekatere pesmi, ki so 
raznežile ženska srca v dvorani in botrovale 
nekajkratnemu podaljšanju njegovega 
koncertnega nastopa.

Tekst in foto DOMEN M. ČAMPA MARINČ
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Vidmar
Kulturno umetniško društvo France Zbašnik iz Dolenje 
vasi je skupaj z Občino Ribnica in v sodelovanju z OŠ dr. 
Franceta Prešerna Ribnica letos znova pripravilo prireditev,  
na kateri so z glasbenimi, plesnimi in recitatorskimi  
nastopi obeležili materinski dan. Pevec Stane Vidmar je kot 
gost večera raznežil ženska srca.

Na pobudo dolenjevaškega KUD-a France 
Zbašnik, ki mu je Ministrstvo za kulturo RS 
preteklo leto podelilo elitni status društva 
v javnem interesu, je v dvorani DC-16 
potekala glasbeno in plesno obarvana 
prireditev v počastitev materinskega dne, 
ki jo vsako leto osvežijo in ne skoparijo 
z nastopi ustaljenih domačih skupin in 
znanih obrazov.
Tokratni uvod v večer je z recitacijo pesmi 
Toneta Pavčka Kako raste mama naredila 
Tina Kaplan. Za njo je nastopil Mešani 
pevski zbor Lončar, ki je pod vodstvom 
zborovodja Franceta Trdana in ob glasbeni 
spremljavi Tadeja Trdana zapel Kaj mi nuca 
planinca in Ne diraj moju ljubav. Svojim 
mamam in očetom so prvošolci posvetili 
recital in ob spremljavi Alenke Bojc tudi 
zapeli. Cerkveni otroški pevski zbor si je za 
svoj nastop izbral pesem Mamica moja in 
si ob pomoči Tine Podgorelec in Barbare 

Dejak prislužil topel aplavz. Za 
njimi sta Mateja Podgorelec 
in Jurij Bojc, ki sta izmenoma 
povezovala večerno prireditev, 
napovedala nastop Luke 
Henigmana, Nike Podgorelec 
in Špele Henigman, ki so 
deklamirali pesmi Bine Štampe 
Žmavc. Pod mentorstvom Špele 
Gornik Oražem in Alenke Bojc 
je nastopil tudi šolski pevski 
zbor, ki je pel o prijateljstvu in 
hvaležnosti. 

S plesno točko so se predstavile članice 
mlajše skupine ribniških mažoretk, ki jih 
vodi Ana Adamič. Na domači oder je stopila 
tudi Otroška folklorna skupina Lončki s 
pesmijo Nmau čez Izaro, na nastop pa 
so se pripravljali z Miro Sedmak in Evo 
Podgorelec. Program so nadaljevali člani 
Cerkvenega mešanega pevskega zbora Sv. 
Rok z zborovodjem Feliksom Podgorelcem 
in Tejo Merhar na klavirju. 

Pokrovitelji prireditve:
Občina Ribnica, Inotherm, d. o. o., Slovenska demokratska 
stranka – SDS, Griffing, d. o. o., Levstek transport, d. o. 
o., Leles, podjetje za predelavo lesa, d. o. o, Lesoj, d. o. o., 
Izdelava kovinskih izdelkov Tomaž Petek, s. p.

CERKVENI MEŠANI PEVSKI ZBOR SV. ROK Z ZBOROVODJEM FELIKSOM PODGORELCEM LEVO

RECITATORSKI DEL PRIREDITVE

STANE VIDMAR
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Žametni glas Sodražana polni 
švicarske koncertne dvorane  
»Po 15. januarju je moje življenje potekalo nekako takole: od 
ponedeljka do petka sem bil v Luzernu, kjer smo imeli vaje za 
Rossinijevo opero L'occasione fa il ladro, v kateri pojem vlogo 
Conte Alberta. Premiera je bila sanjska tako zame kot tudi za 
cel ansambel,« z zadovoljstvom pove Aljaž Vesel, Sodražan, ki je 
spomladi leta 2010 opravil sprejemni izpit na konservatoriju za 
klasično glasbo in jazz v Zürichu, avgusta istega leta pa je tam 
začel s študijem štiriletnega opernega petja.  

In nadaljuje: »Sobote in nedelje se preživel 
doma, v Zürichu, ampak brez prostega 
časa, saj sem vadil za Mozartovo opero 
Cosi fan tutte, kjer pojem vlogo Ferranda. 
Vmes sem imel še dva solistična koncerta. 
Velikonočna nedelja je bila še posebej 
naporna. Zjutraj sem najprej pel Haydnovo 
mašo (Missa in template belli), zvečer me je 
čakala predstava (Rossini). V začetku aprila 
so se začele  režijske vaje za Cosi fan tutte. 
Premierno jo bomo uprizorili 24. maja. Kaj 
naj še rečem. Prvo polletje mineva v delu, 
ki me krepi, predan sem mu v celoti, ga 
ljubim, se hkrati sproščam in uživam v 
njem.« Zgovorni Aljaž sije od zadovoljstva.  
Študij je uspešno končal. Igriv v pogovoru, 
preudaren v razmišljanju, sproščen v 
razlagi življenja v eni izmed najbogatejših 
držav na svetu, je Aljaž razkril, da je šlo 
njegovo glasbeno odraščanje dvotirno. 
Končal je srednjo elektro tehnično šolo, 
smer  telekomunikacije, vmes je eno leto 
obiskoval Konservatorij za balet in glasbo v 
Ljubljani. Na visoki šoli umetnosti v Zürichu 
je z maturo srednje šole opravil sprejemni 
izpit in bil med stotimi kandidati iz celega 
sveta med osmerico, ki je lahko vpisala 
letnik.  
Pot ni bila lahka, prej težka. »Ko prideš med 
sebi enake ali boljše ljudi, tudi različne v 
barvi, kulturi, veroizpovedi, je vedno tako. 
Tujina te postavi na realna tla, saj drugače 
preprosto ne gre, predvsem pa ti da vedeti, 
da si zamenljiv v vsakemu trenutku. Šteje 
zgolj kakovost v vseh ozirih,« je dejal 
zgovorni Sodražan in dodal, da se je treba 
prav zaradi tega, ne le v Švici, ampak 
nasploh v tujini, nenehno dokazovati. 
Po študiju, ko je izpilil osnovno obrt, se 
malo pošali, nenehno raste, zavedajoče 
se, da je po štirih letih šele na začetku poti. 
»Petje je proces, ki traja, pevec se nikoli 
popolnoma ne izobrazi. Zato je »priklop« 
na magistrski študij (sem v zaključnem 
letniku) neizogiben. Doktorat – morda 
ga vpišem ... Imam profesorico, ki me 
(privatno) poučuje.« Vsa ta leta se Aljaž 
tudi dodatno izpopolnjuje, pravi, da je to v 
njegovem poklicu nujnost. »Prepričan sem, 
da ne bom nikoli prekinil z izobraževanjem 
svojega glasu.«

Za Aljažem so uspešna leta opernega 
pevca in nešteto zamenjanih odrov. To ga 
še naprej žene in vede se kot, da je vsakič 
na začetku. »V Švici ima vsak manjši kraj 
zbor in toliko denarja, da si lahko na leto 
privošči več projektov z orkestri in solisti. 
To je priložnost, hkrati pa pred vsakim 
nastopom čutim odgovornost do ljudi, ki 
so kupili vstopnice in prišli poslušat.
»Če na odru ne daš od sebe vsega, kar je 
v danem trenutku mogoče, potem lahko 
pozabiš na energijo, ki prihaja iz občinstva 
in je nujno potrebna, da je nastop dober!«  
To spoznanje, ki ni novo, se je potrdilo tudi 
letos, ko je odpel glavno vlogo v operi 
Guillaume Tell. Odziv občinstva in tudi 
kritične javnosti je bil po 17 razprodanih 
koncertih nad pričakovanji: »Briljantni 
slovenski tenor Aljaž Vesel, njegov čisti glas 
zadošča tudi za velike dvorane.«  

Kaj pa domotožje? »Če si postaviš cilje in se 
lotiš dela, je domotožje nekako porinjeno 
pod preprogo. Ostaneš tam, kjer imaš v roki 
najdebelejšo rezino kruha. To pa seveda ne 
pomeni, da me ne vleče v domovino. Kljub 
zasedenosti se vedno najde čas za preklop. 
Ko se znajdem med svojimi, v Sloveniji, 
poskušam ta čas maksimalno izkoristiti. 
Med prijatelji, vsekakor. Glas mora imeti 
odmor, absolutno,« poudari.   
Je pa Aljaž zelo kritičen in realen. Kultura 
se izgublja v vonju denarja. Umetniki 
so v rokah menedžerjev, ki so nekakšni 
gospodarji tvoje osebnosti, pravi. 
                                                     
Tekst MILAN GLAVONJIĆ
Foto osebni arhiv Aljaža Vesela

ALJAŽ VESEL (STOJI S KLOBUKOM).

 Naslednja 
številka Rešeta 

izide 
31. maja 2016.

Gradivo oddajte 
do 

17. maja 2016. 
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MANCO G. RENKO IN KARDINALA 
FRANCA RODETA 
Na Škrabčevi domačiji v Hrovači sta se 30. marca o zgodovini in 
kulturi, ljudeh in beguncih pogovarjala zgodovinarka Manca G. 
Renko in kardinal Franc Rode. 

Uvodno vprašanje je bilo, ali je biti danes 
kristjan revolucionarno. Odgovor ni tako 
enoznačen, kot se zdi, pa tudi kardinalov 
odgovor ni bil tak. Na neki način je 
relativiral francosko revolucijo in kasneje 
še rusko, končal pa s »Kristjan mora biti 
revolucionar, začenši pri sebi«. Spraševanju 
o veri je sledilo (samo)spraševanje o cerkvi 
in njeni vlogi v družbi, vendar debata ni 
sledila v smer, kot bi si jo želeli, pač pa se 
osredotočila na to, da so poglavitna napaka 
cerkve njeni verniki. Pogovor je nato sledil 
nekaterim delom, v katerih Franc Rode 
razmišlja o dvomu in ateizmu, pri čemer 
pogosto povzema različne avtorje, od 

Tomaža Akvinskega do J. P. Sartra in pri tem 
predpostavlja, da ateist lahko ne veruje le v 
določeno podobo boga, torej da ne more 
biti ateist do vseh podob boga. 
Zanimiva je bila tudi razprava o identiteti, 
nacionalni identiteti in povezavi z religijo, 
pri čemer Rodetov odgovor jasno kaže na 
to, da je del slovenske identitete krščanstvo, 
prav tako kot je del ruske identitete 
pravoslavje. 
Dotaknila sta se tudi aktualnih vprašanj 
o beguncih, in sicer ali bi morali sprejeti 
begunce z usmiljeno krščansko ljubeznijo. 
Odgovor pravzaprav ni bil presenetljiv, 
zavito v celofan pa je povedal, da so bili 
begunci kot on drugačni kot begunci iz 

Sirije, spraševal se je predvsem, zakaj želijo 
na zahod in ne npr. v Združene arabske 
emirate ter kdo je pravzaprav organizator 
migracijskega toka. Kljub izzvani primerjavi 
z njegovim begunstvom je vzpostavil jasno 
razliko med begunci, kot je bil on sam in 
begunci pred vojno v Siriji oz. primerom 
iz zgodovine – obsežnim preseljevanjem 
ljudstev, ki naj ne bi bilo nevarno, saj so 
prišleki sprejeli novo religijo, krščanstvo, 
današnji begunci pa naj bi bili nevarni 
ravno zaradi religije, islama. 
Zgodovinarka je spomnila še na nekatere 
stranpoti cerkve, denimo odnosa do 
reformacije in razsvetljenstva, ki jih Rode 

suvereno povzame in domneva, da 
francoska revolucija ni bila potrebna, saj je 
Cerkev zagovarjala enake ideje: bratstvo, 
svobodo, enakost, vendar jih ni procesirala, 
propagirala zaradi preveč izrazite 
navezanosti na družbeno ureditev v tistem 
času, ki je zagotavljala Cerkvi solidno velik 
vpliv v državi in družbi. 
Konec je bil nekoliko manj resen in bolj 
sproščen, saj je Rode zaključil z odgovorom 
na vprašanje o vedno resnem nastopu: 
»Biti resen, da si težak zase in za druge. Bog 
ne daj.« 

Tekst in foto PRIMOŽ TANKO

UREDNIKOV 
KOMENTAR
Pozdravljeni, spoštovani bralci. Kot 
nekaterim med vami, ki boste za 
objavo svojih prispevkov ta mesec 
prikrajšanji, tudi sebi ne morem 
odmeriti zadostnega števila vrstic. To 
se zaradi krčenja sredstev za Rešeto 
dogaja že od novega leta naprej. Naj 
se le še enkrat opravičim vsem, ki 
sem se vam moral za poslani članek 
vljudno zahvaliti, v upanju, da bo 
objava možna prihodnji mesec. 
Vem, določeni članki oz. dogodki čez 
en mesec oz. dva izgubijo veljavo 
in sijaj, pa vendar, bolje enkrat kot 
nikoli, pravijo. Med neobjavljenimi 
je tudi Stanka Mihelič iz Kota pri 
Ribnici, ki je v aprilu izdala že svojo 
šesto knjigo z naslovom Pridi nas 
rešit. Pa razstava o krošnjarstvu, ki so 
jo pripravili v Rokodelskem centru 
Ribnica in po številnih gostovanjih 
trenutno navdušuje v Slovenskem 
etnografskem muzeju, nekateri 
koncerti Glasbene šole Ribnica, 
nekaj zelo simpatičnih otroških 
iskric je tudi ostalo v čakalnici za 
objavo, pa številna društva in klubi, 
ki ste imeli v marcu in aprilu občne 
zbore. 
Hkrati pa bi bil tudi vesel, da bi se 
obujanje spominov na polpreteklo 
zgodovino oz. na dogodke pred 
dobrega pol stoletja strnilo na 
bistvo in v duhu sprave počasi 
zaključilo. Po zakonu o medijih smo 
seveda dolžni objaviti vaša pisma in 
razmišljanja in v tem ne vidim ničesar 
spornega, nasprotno, vesel sem, 
da ste prisotni vsi, tako in drugače 
misleči, in si izmenjate mnenja in 
prepričanja. Nisem zaradi tega ta 
mesec v čakalnici pustil pisma g. 
Bruna Tekavca, ki obsega skoraj dve 
strani, ampak je težava v okrnjenosti 
prostora, v kar smo bili z znižanjem 
sredstev letos prisiljeni. 
Bodi dovolj, želim vam prijetno 
praznovanje popolnoma 
razvrednotenega prvega maja, ki je 
izgubil ves sijaj … Ampak, zemlja se 
obrača, se oddaljuje od navidezno 
»prave smeri« in se vrača kot tudi 
pomen in praznovanje prenekaterih 
praznikov. 

MARKO MODREJ
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ZELENE POVRŠINE V RIBNICI IN KAJ 
LAHKO IZBOLJŠAMO
V sredo, 6. aprila, je Knjižnica 
Miklova hiša Ribnica v sode-
lovanju z Društvom krajinskih 
arhitektov Slovenije organizirala 
posvet in delavnico o vlogi zele-
nih površin v Ribnici. Delavnico 
sta vodili Blanka Bartol, krajin-
ska arhitektka, zaposlena na 
Ministrstvu za okolje in pros-
tor, ter Petra Vertelj Nared, kra-
jinska arhitektka, zaposlena na 
Ljubljanskem urbanističnem 
zavodu (LUZ, d. d.). 

katere zelene in druge zelene površine 
v Ribnici najbolj uporabljajo, katere so 
jim najbolj všeč, katere najmanj in kaj bi 
spremenili 1. 

Kot najbolj privlačen predel mesta so 
udeleženci izpostavili grad in trško jedro, 
radi pa se odpravijo tudi v zaledje, proti 
Ugarju, sv. Ani ali okoli Hrovače. Čeprav je 
grad s parkom najbolj prepoznavna odprta 
površina v mestu, pa v njem pogrešajo 

ponudbo za prosti čas, na primer kavarno, 
letno gledališče ali igrala. Od predelov, ki bi 
po njihovem mnenju zahtevali ureditev, so 
izpostavili Gallusovo nabrežje, za katerega 
so predlagali ureditev sprehajalne površine. 
Kot najmanj privlačne odprte površine so 
izpostavili neurejene peš poti ter nekatere 
stavbe ali območja, ki nimajo prave funkcije 
in podobe. 
V drugem delu je o vlogi zelenih in 
odprtih prostorov za kakovost bivanja 
spregovorila dr. Petra Vertelj Nared, ki je 
v svoji doktorski nalogi raziskala deset 
majhnih slovenskih mest in s pomočjo 
ankete pridobila odgovore prebivalcev na 
podobna vprašanja, kot so bila zastavljena 
krajanom Ribnice. Tudi drugje se srečujejo 
s podobnimi težavami urejanja odprtega 
prostora. Odprti prostor mora biti 
uporaben, varen, privlačen in prijeten za 
različne uporabnike, potrebe in interese za 
bivanje ter vsakodnevno rabo. 
Dogodek je potekal v živahnem in 
ustvarjalnem vzdušju. Udeleženci so zelo 
aktivno sodelovali in izražali svoje poglede 
na rabo in urejanje odprtih površin. Tudi 
v prihodnje si želijo več sodelovanja pri 
oblikovanju odprtega prostora v Ribnici.

BLANKA BARTOL IN PETRA VERTELJ NARED 
Foto: Nastja Hafnar

1 Celotno poročilo si lahko preberete na 
spletni strani Društva krajinskih arhitektov 
Slovenije in Knjižnice Miklova hiša Ribnica.

KRAJINSKI ARHITEKTKI BLANKA BARTOL IN DR. PETRA VERTELJ NARED NA DELAVNICI O UREJENOSTI 
ZELENIH POVRŠIN V RIBNICI

Svetloba v sliki Sandija Červeka in 
fotografiji Tadeja Vindiša
Slikarstvo Sandija 
Červeka je dobro znano 
in prepoznano kot 
delo mojstra. Njegova 
črna slika je zaradi 
prefinjene obravnave 
gravur postala 
neskončno območje 
s p r e m i n j a j o č i h 
svetlobnih učinkov 
in ponuja toliko oblik 
in videzov, da jo je 
oblikovno nemogoče 
definirati. Natančne 
kompozicije se s 
premišljeno osvetlitvijo izrisujejo in hkrati 
razblinjajo v vedno nove in nove podobe, ki 
ponujajo vse, kar črna barva lahko ponudi.
Mladi fotograf Tadej Vindiš se je v svojem 
umetniškem iskanju ustavil tudi pri 
raziskovanju Červekovih del. V iskanju in 
želji po novem, neodvisnem izrazu se črni 
sliki najbolj približa na območju čustvene 
percepcije, medtem ko je fotografija in 
njena umestitev v prostor povsem 
drugačna.

Želja obeh umetnikov je, s čim manj 
oblikovnimi sredstvi doseči kar se da 
velik učinek. Gledalce tako z natančnim 
preučevanjem in načrtovanjem končnega 
izdelka ter njegove postavitve in osvetlitve 
očara in nagradi z edinstvenim izrazom. 
Razstava je zanimiv prikaz ustvarjalcev dveh 
generacij in je umeščena na galerijsko steno 
(slike) in lebdeče v prostoru (fotografije, 
vpete v leseno jedro).

Tekst in foto JURIJ KOŽAR

April je svetovni mesec krajinske arhitekture. 
Tema letošnjega meseca krajinske 
arhitekture so zeleni sistemi – to so v sistem 
povezani prostori mest in naselij. 
Dogodek je potekal v dveh delih. V 
prvem delu so se udeleženci posveta s 
predavateljicama pogovarjali o vlogi 
zelenih in odprtih javnih površin v Ribnici, 
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tega zavedamo se mi.

Ptičke, hiške in podobno 
ustvarjali smo na marčevsko 

soboto.

Veseli nas, da delavnice živijo
in se slemenski otroci z nami 

veselijo.

Že naslednja kmalu pride,
ko izdelovali bomo »pingvine«.

OTROCI IZDELUJEJO KARTONASTE HIŠKE IN PTIČKE, KI SO KASNEJE KRASILI SPOMINSKO 
SOBO GASILNEGA DOMA PRI SVETEM GREGORJU.

TRADICIONALNA SALAMIJADA 
ZNOVA PRIVABILA MNOŽICO 
OBISKOVALCEV
Na idiličen pomladni dan, 2. aprila, smo se prijatelji suho- 
mesnatih izdelkov zbrali že na 16. tradicionalni salamijadi pri Sv. 
Ani. Petčlanska komisija je pod vodstvom Alojza Lovšina – Špička 
ter Gregorja Miheliča, Janka Divjaka, Janeza Belaja in Slavka 
Mlakarja ocenjevala 25 izdelkov.  

Izdelki so iz leta v leto kakovostnejši in 
ocenjevalna komisija je imela težko delo, saj 
je bilo podeljenih 10 bronastih in 7 srebrnih 
priznani. Zmagovalec letošnje salamijade 
je postal Mitja Žužek z Velikih Poljan z 
18,83 točke. Drugo mesto je zasedel Dejan 
Drobnič iz Slatnika, tretje pa Jože Drobnič 
iz Globeli. Vsem tekmovalcem iskreno 
čestitamo!
Zahvaljujemo se generalnemu 
pokrovitelju, podjetju Pumej, d. o. o., 
Pekarni Žulj Boris, s. p, Linearju – Tomažu 
Ilcu, s. p., Klementini – sadje in zelenjava, 
lanskemu zmagovalcu Janezu Žužku za 
vrhunskega ihanskega brancina, Milici 
Ponikvar za odličen ričet, Šerifu za dostavo, 
neugnanima harmonikarjema Janu 
in Simonu, vsem tekmovalcem in vsem 
udeležencem vedrega srca, pohvale pa 
tudi vsega hudega vajenemu oskrbniku 
koče g. Urošu in pomočniku Janezu. 

V imenu organizacijskega odbora 
LEON LOVŠIN
Foto Mitja Ilc

MMMMM, KAJ VSE NAS ČAKA OZ. KAJ VSE DAN PRINESE …

SLEMENA SO VSAKO LETO ČISTEJŠA
TŠD Slemena je na sončno, a vetrovno soboto, 16. aprila, orga-
niziralo čistilno akcijo po Slemenih. 

Ob 9. uri smo se zbrali pri gasilskem domu, 
kjer smo si razdelili vrečke za smeti ter se 
razporedili v skupine, ki so pokrile celotno 

območju KS Sveti Gregor. Po dobrih dveh 
urah smo se ponovno zbrali na izhodiščni 
točki in s seboj prinesli vreče, napolnjene z 

ločeno zbranimi odpadki. 
Veseli nas, da so se čistilne akcije udeležili 
tudi otroci in pomagali narediti Slemena 
še bolj čista.
Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu na 
čistilno akcijo, zahvaljujemo pa se tudi 
Komunali Ribnica, d. o. o., ki nam je s svojim 
prispevkom omogočila izvedbo čistilne 
akcije. 

TŠD SLEMENA



M
E
D

 
N

A
Š
I
M

I
 
L
J
U

D
M

I

13

»Okameneli svatje« čistili 
Dolenjo vas in Prigorico
Člani mladinskega društva Okameneli svatje 
iz Dolenje vasi smo v soboto, 2. aprila,  

7. ortneški turnir v taroku
Športno društvo Velike Poljane je v soboto, 19. marca, organiziralo 
že 7. ortneški turnir v taroku. Odvijal se je v prenovljeni gostilni 
Pri Matjaku v Ortneku.

Zbralo se je 30 tekmovalcev in tudi veliko 
gledalcev. Igralci so igrali v skupinah po 
trije, zato so bili razdeljeni v 10 skupin. Za 
določitev, kdo bo igral s kom, smo uporabili 
računalniški program, ki je prvi krog določil 
naključno, nato pa določil za isto mizo 
tekmovalce s približno istim številom 
točk, tako da so bile igre bolj izenačene in 
napete. 
Zmagovalec letošnjega turnirja je bil Robert 
Šega (Kočevje), drugo mesto je zasedel 
Aleš Rus (Breg), tretji je bil Roman Lesar 
(Ribnica), četrti Ivan Blatnik (Karlovica) 
in peti Slavko Šilc (Dvorska vas). Turnir je 
bil zelo izenačen, zmagovalec pa je edini 
dosegel vseh 8 točk, kar pomeni, da je 
zmagal v vseh štirih kolih.
Po objavi rezultatov ter podelitvi pokalov 
najboljšim je sledilo stiskanje rok najboljšim 
in malo druženja. Še enkrat čestitam 
najboljšim in se zahvaljujem tudi vsem 
ostalim tekmovalcem za udeležbo.

Tekst in foto JOŽE ANDOLŠEK, predstavnik ŠD 
Velike Poljane

ALEŠ RUS, ROBERT ŠEGA IN ROMAN LESAR

izpeljali čistilno akcijo v Prigorici in 
Dolenji vasi. Čeprav je bilo v našem koncu  
izpeljanih že kar nekaj čistilnih akcij, 
največja leta 2010 – Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu, se še vedno najde kar nekaj 
divjih odlagališč. 

Narava jih sicer skoraj vse leto spretno skriva, 
vendar pa jih je lahko odkriti v zimskem in 
zgodnjepomladanskem času, ko lahko vidimo globje 
v omejke in gozdni rob ob sprehajalnih poteh. Nekaj 
smo jih našli tudi sredi gozda. Letos smo evidentirali 
štiri divja odlagališča in jih očistili. Očistili pa smo 
tudi nekaj najbolj uporabljenih sprehajalnih poti 
na prigoriškem in dolenjevaškem polju. Nabrane 
odpadke smo odpeljali na Komunalo Ribnica in jih 
tam ustrezno sortirali. 
Ker želimo, da je naša krajevna skupnost čim bolj 
čista, bomo še naprej iskali divja odlagališča in jih s 
podobnimi akcijami tudi očistili.

Tekst DOMEN ČEŠAREK
Foto Tina PodgorelecODPADKE SMO S TRAKTORJI VOZILI NA KOMUNALO.

ČIŠČENJE ENEGA IZMED ŠTIRIH DIVJIH ODLAGALIŠČ
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Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
                            S. Makarovič

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se osebju ZD Ribnica, g. mag. Antonu Berčanu 
za lepo opravljen poslovilni obred, pevcem in osebju Komunale 
Ribnica.
Zahvala tudi vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu 
počitku.

MARIJA PRELESNIK, ROJ. KOVAČIČ
(04. 1. 1918–2. 4. 2016)

iz Hrovače.

ZAHVALA  
 V 99. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, 

babica, prababica

ŽALUJOČI VSI NJENI

Čakamo na tvoj glas,
pa ga ni in ni.
Ostane nam molitev, cvetje, 
ki zate cveti, in lučka, ki zate gori.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se župniku g. Antonu Berčanu za prelep cerkveni 
obred, PGD Jurjevica za zadnje slovo in pevcem za odpete 
žalostinke.

IVANKE ZIDAR, 
roj. Pajnič

iz Brež

ZAHVALA  
Ob boleči izgubi drage mame, stare mame in prababice

VSI NJENI ŽALUJOČI

IZLET DRUŠTVA INVALIDOV RIBNICA 
DI Ribnica vabi svoje člane v sredo, 

25. maja, na voden izlet v Tuheljske toplice. 

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  
Vabljeni!

Društvo invalidov Ribnica

Medgeneracijsko društvo za 
kakovostno starost Ribnica 

vabi v ponedeljek, 9. maja, ob 19. uri 
na redno intervizijsko srečanje v Dom starejših občanov.

Vabljeni vsi člani in vsi, ki bi radi stopili v prostovoljske vrste.

Preventivne informacije in aktivnosti Zdravstvenega doma 
dr. Janeza Oražma Ribnica v maju:

7. maj – SVETOVNI DAN HIPERTENZIJE
10. maj – SVETOVNI DAN GIBANJA ZA ZDRAVJE

17. maj – ŠOLA ZA BODOČE STARŠE – pozna nosečnost
18. maj – TEST HOJE na 2 km Loški Potok

19. maj – SVITOV DOGODEK (dopoldne pred Zdravstvenim 
domom, v primeru slabega vremena v avli vrtca Ribnica)

23. maj – TEST HOJE na 2 km Sodražica
26. maj – ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI 

PREHRANI v Ljubljani
31. maj – SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA

Podrobnejše informacije o dogodkih dobite na spletni strani 
zdravstvenega doma Ribnica. 

VABILO 
na Svitov 
dogodek, 
meritve krvnega 
sladkorja, krvnega tlaka in deleža maščob v 
telesu 19. maja 
organizira Zdravstveno vzgojni center ZD dr. Janeza Oražma 
Ribnica v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 
Svitov dogodek.
SVIT je državni preventivni program zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. V 
program so vključeni moški in ženske v starosti od 50 do 74 let.
Ob vodeni predstavitvi strokovnjakov se boste sprehodili skozi 
napihljiv model debelega črevesa in si ogledali zdravo črevo ter 
različne bolezenske spremembe v njem.
Model črevesa bo razstavljen od 8.30 do 14.00 pred Zdravstvenim 
domom Ribnica. Lahko si boste dali izmeriti krvni sladkor, krvni tlak 
in delež maščob v telesu.
Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite in pripomorete k večji 
ozaveščenosti med prebivalci Ribniške doline! 

Bolje je preprečevati kot zdraviti!
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Počivaj v tistih globokih sanjah, 
ki si jih sanjala svoje dni …

Oljsko goro tiha noč pokriva. V tihi noči pred praznikom Kristusovega 
vstajenja je spokojno in mirno sklenila svoj zemeljski krog naša 
mami, babica in sestra Bernarda. Od nje smo se poslovili 31. 3. na 
ljubljanskih Žalah. 
Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem, 
ki ste se v tako velikem številu poklonili njenemu spominu in jo 
pospremili k večnemu počitku. HVALA.

BERNARDO DEJAK,       
stevardeso v pokoju,

(23. 3. 1949–23. 3. 2016)
iz Prigorice (živela v Ljubljani)

ZAHVALA  
za pokojno 

DRUŽINE ŠEVERKAR, DEJAK, DOMINIČ, PEGAN

Pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
Zdaj tiho, mirno spiš,
a v naših srcih še živiš
in kot zvezda na nebu žariš.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Iskrena hvala dr. Alenki Nadler Žagar za vso skrb ob mamini 
bolezni. 
Zahvaljujemo se požrtvovalnim negovalkam Centra za socialno delo 
Ribnica in patronažni sestri Darinki. 
Prijaznemu osebju Doma starejših občanov Ribnica se zahvaljujemo 
za oskrbo in vzpodbudne besede ob bolezni naše mame.
Posebna zahvala velja njenima dolgoletnima prijateljicama in 
sosedama Marici in Angelci za skrb in nesebično podporo.
Hvala Komunali za lepo organiziran pogreb, pevcem in trobentaču.
Hvala gospodu župniku za opravljene molitve in lepo opravljen 
mašni obred.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

DRAGE LOVŠIN, ROJ. VONTA
(29. 5. 1921–18. 3. 2016)

z Opekarske ulice 28, Ribnica

ZAHVALA  
ob boleči izgubi naše mame, babice in prababice

VSI, KI SMO JO IMELI RADI

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

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
sosedom Pajk, krajanom Zavode in Slemenske ulice ter Lovski 
družini Dolenja vas in njenemu osebju za izrečena sožalja, podarjene 
sveče, cvetje in svete maše.
Hvala patru Niku za opravljen obred, pevcem za lepe pesmi slovesa, 
osebju Zdravstvenega doma Ribnica, Komunali Ribnica ter vsem, ki 
ste ga pospremili k večnemu počitku.

FRANCA PRIJATELJA – GIDOVGA FRENKA 
iz Ribnice.

ZAHVALA  
19. marca smo se za vedno poslovili od

VSI NJEGOVI

Mirno si odšla,
nisi se poslovila,
vendar, mama,  
nikoli te ne bomo pozabili.

Večno boš ostala v naših srcih.
Hvala ti za vse, kar storila si za nas. 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, tople besede ter 
podarjeno cvetje in sveče. Hvala župniku Alešu Pečavarju za 
opravljen obred, sosedom, ki so jo odnesli k večnemu počitku, 
pevcem za zapete pesmi in Komunali Ribnica.

Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji 
poti. 

FRANČIŠKE HENIGMAN      
iz Rakitnice

ZAHVALA  
Ob nepričakovani izgubi naše drage mame

ŽALUJOČI VSI NJENI
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A AKCIJA ZBIRANJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN 

ELEKTRONSKE OPREME (OEEO), BATERIJ IN 
AKUMULATORJEV IZ GOSPODINJSTEV

KOMUNALA RIBNICA, d. o. o. in ZEOS, d. o. o. ponovno orga-
nizirata akcijo zbiranja OEEO, baterij in akumulatorjev. Z akcijo 
»E-odpadke ločuj in okolje varuj!« želimo vse Vas spodbuditi k 
oddaji OEEO, odpadnih varčnih in fluorescentnih sijalk ter baterij 
in akumulatorjev na pravo mesto.

KOMUNALA RIBNICA, d. o. o. in ZEOS, d. 
o. o. ponovno organizirata akcijo zbiranja 
OEEO, baterij in akumulatorjev. Z akcijo 
»E-odpadke ločuj in okolje varuj!« želimo 
vse Vas spodbuditi k oddaji OEEO, odpadnih 
varčnih in fluorescentnih sijalk ter baterij in 
akumulatorjev na pravo mesto.

Vsi, ki boste v času akcije med 2. in 26. 
majem 2016 v Zbirni center Goriča vas 
ali na terenski akciji prinesli katerokoli 
OEEO, odpadno varčno sijalko ali baterijo/
akumulator, boste na podlagi izpolnjenega 
kupona sodelovali v nagradnem žrebanju 
za gospodinjski aparat. 

ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE 
IN ELEKTRONSKE OPREME JE 
BREZPLAČNO!

Poleg tega bomo OEEO, varčne sijalke 
ter baterije in akumulatorje zbirali tudi 
na terenu, kjer boste lahko OEEO oddali 
direktno na naš kamion, ki bo na voljo 
na prikazanih lokacijah po naslednjem  
razporedu.

SOBOTA 7. 5. 2016 

GRČARICE 
GASILSKI DOM 08. 00 DO  08. 25  
DOLENJA VAS
KS DOLENJA VAS 08. 40 DO  09. 10  
PRIGORICA
GASILSKI DOM 09. 20  DO  09. 45
NEMŠKA VAS
GASILSKI DOM 09. 55 DO 10. 20  
BUKOVICA
GASILSKI DOM 10. 35 DO   11. 00  
JURJEVICA
TEHNOCHEM 11. 10 DO   11. 35  
DOLENJI LAZI
GASILSKI DOM 11. 50 DO   12. 15 
ŽLEBIČ  12. 25 DO   12. 50 
AVTOBUSNA POSTAJA - KLUN 
VELIKE POLJANE  
GASILSKI DOM 13. 00 DO   13. 25  
ORTNEK 13. 35 DO   14. 00
GOSTILNA - MATJAK   
SV. GREGOR
GASILSKI DOM 14. 20 DO   14. 50  

Če imate doma kakršnekoli pokvarjene 
aparate, odpadne varčne sijalke ali baterije, 
jih odpeljite v zbirni center ali pa na katero 
od zgoraj navedenih lokacij in poskrbeli 
bomo, da bodo obdelani in odstranjeni na 
pravilen način.
Hkrati vas obveščamo, da bo vzporedno s 
terensko akcijo ob sobotah potekalo tudi 
zbiranje nevarnih odpadkov, ki jih boste 
oddali našemu pooblaščenemu podjetju 
Kemis.
Vse dodatne informacije o sami akciji 
dobite na naši spletni strani, v zbirnem 
centru in na sedežu komunalnega podjetja 
v Goriči vasi.

Vabljeni k akciji. 
Skupaj bomo poskrbeli, da bo 
naša okolica čista in lepa!

WWW.ZEOS.SI 

WWW.KOMUNALA-RIBNICA.SI

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 





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

Gradmetal d.o.o. Gornje Lepovče 83, 1310 Ribnica

031 266 207  www.gradmetal.si* * tone.kosir@siol.net 

GRADMETAL REKLAMA 2016

19. april 2016 10:08:05



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

Tesarstvo in gradbena dela Vladimir Oražem s.p.
Lončarska 56, 1331 Dolenja vas | delavnica: Obrtniška 6A, 1331 Dolenja vas
T: 01/83 64 810 | F: 01/83 74 123 | E: tesarstvo.orazem@amis.net
www.tesarstvoorazem.si

“Strešno okno na klik”, strašni trik!
Za razliko od drugih strešnih oken je montaža modela Roto Q popolnoma hitra in enostavna. Zaradi pametnega vtičnega sistema ga preprosto 
namestimo in ko zaslišite “Klik!”, je strešno okno nameščeno. Izberite nemško kakovost — verjetno najboljša izolativna strešna okna v Sloveniji!

Pokličite strokovnjaka! Ne skrbite, vse bomo uredili.
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POMLADNA

AKCIJA

do 15. 6.!

Naj vam kapne, še preden vam kapne!

Tesarstvo Oražem
tesarstvo in gradbena dela



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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(Iz)brane novosti v Knjižnici 
Miklova hiša
BABICA VAS 
POZDRAVLJA IN SE 
OPRAVIČUJE – Fredrik 
Backman
Elsa je skoraj osem let 
stara deklica. Za svoja 
leta je zelo zrela, kar pa je, 
kot pravijo odrasli, samo 
drug izraz za »strašansko težavna za svoja 
leta«. Skupaj s pisano druščino sosedov 
živi v skupnosti najemniških stanovanj. Z 
babico, svojo superjunakinjo, se skupaj 
podajata v pravljično deželo Miamas, ki 
jo je babica ustvarila posebej zanju. Kljub 
svoji modrosti in branju veliko kakovostne 
literature (Harryja Potterja in stripov o 
Supermanu ter Možeh X) pa po babičini 
smrti Elsa ugotovi, da še marsičesa ne 
ve. Babica jo namreč pred smrtjo pošlje 
na lov za zakladom, ki deklico skozi 
spoznavanje življenjskih zgodb sosedov, 
mame in babice vodi po poti odraščanja. 
In do ugotovitve, da najboljše pravljice 
niso nikoli popolnoma resnične in nikoli 
popolnoma izmišljene. Topel in z obilo 
humorja napisan roman avtorja Moža z 
imenom Ove nam prepričljivo prikaže svet, 
kot ga vidi sedemletna deklica, ki si okolico, 
ljudi in dogodke osmišlja s pomočjo 
pravljičnega sveta.

IN DOBILA JE KRILA – 
Sue Monk Kidd
Pred nami je tretji 
prevedeni roman 
ameriške avtorice, ki si je 
svetovno slavo pridobila 
z romanoma Skrivno 
življenje čebel in Prestol 
morske deklice. V novem 
romanu se vrača k tematiki, o kateri je pisala 
že v romanu Skrivno življenje čebel, to je 
boj za enakopravnost črncev na ameriškem 
jugu. V romanu spremljamo življenjsko 
zgodbo dveh sester Grimke, Sarah in Nine, 
hčera bogatih plantažnikov v ameriškem 
mestu Charleston na začetku devetnajstega 
stoletja. Zgodba, ki se opira na resnična 
zgodovinska dejstva, nam pripoveduje 
o prvih ženskah, ki sta javno zavračali 
suženjstvo, pa tudi prvih feministkah na 
ameriškem jugu. Spremljamo trideset let 
življenja Sarah Grimke, ki od tedaj, ko za 
enajsti rojstni dan dobi sužnjo Pokoro, 

mnogo let neuspešno želi spremeniti 
svojo usodo, imeti poklic in misliti s svojo 
glavo. Vzporedno sledimo še zgodbi Sarine 
sužnje Pokore (s Sarah ju od mladih let veže 
nekakšno prijateljstvo), skozi katero izvemo 
marsikaj o krutih razmerah, v katerih so 
živeli sužnji v tistem času.
Občuteno napisana zgodba, ki nam poleg 
temne, pa vendar ne popolnoma črno-bele 
zgodovine suženjstva v Ameriki pokaže 
tudi nezavidljiv položaj žensk v družbi še 
pred slabimi dvesto leti.

MARSOVEC – Andy Weir
Znanstvenofantast ični 
roman ameriškega avtorja 
je po zaslugi mnogih 
nominacij za oskarja 
za holivudski film The 
Martian, ki je bil posnet 
po romanu, nemudoma 
postal uspešnica. Sama 
zgodba romana pravzaprav ni fantastična – 
pripoveduje zgodbo o človeku, Američanu 
Marku Watneyu, ki ga skupaj z ekipo 
astronavtov pošljejo na raziskovalno 
odpravo na Mars. Tam pa se zalomi – 
zaradi nenadnega viharja, na katerega 
ne odreagirajo dovolj hitro, Mark ostane 
ujet na Marsu, prepuščen smrti. Ekipa, 
prepričana, da je Mark umrl, je varno na 
poti domov na Zemljo. Ko se Mark prebudi 
iz nezavesti, se zave, da je sam. Njegovo 
preživetje na Marsu postane odvisno od 
njegove lastne iznajdljivosti. Od tu naprej 
spremljamo njegove dnevniške zapise 
med drugim o poskusih, kako pridelati 
krompir v bivalnem kontejnerju, o izletih 
po Marsu, spretnostih pridelovanja kisika in 
vode … Vse za to, da se ohrani pri življenju 
do naslednje načrtovane odprave na Mars, 
ko bi ga lahko rešili. Dnevniški zapisi Marka 
Watneya so polni dovtipov in humorja, ki ga 
ohranja tudi v najbolj brezupnih situacijah, 
hkrati pa nam kažejo podobo nekakšnega 
Robinsona Crusoea moderne dobe, ki si iz 
najbolj neverjetnih pripomočkov izdeluje 
orodje za preživetje. Mu 
bo uspelo?

TEMINA – Gillian Flynn
Tretji prevedeni kriminalni 
roman ameriške avtorice je, 
prav tako kot prejšnja dva 
Ni je več in Ostrina, v hipu 

postal uspešnica. Mračni psihološki roman, 
po katerem je bil lani posnet film s Charlize 
Theron v glavni vlogi, nam pripoveduje 
zgodbo tridesetletne Libby Day, ki se odvija 
petindvajset let po grozljivem zločinu. 
Neke noči leta 1985 nekdo s sekiro pobije 
njeno mamo in sestrico, drugo sestrico 
pa zaduši. Za umore obtožijo in zaprejo 
Libbyjinega brata Bena, petnajstletnika, ki 
zaradi svoje drugačnosti pade v splošno 
nemilost. Danes, petindvajset let kasneje, 
je Libby čustveno uničena ženska, ki se 
trudi iz zavesti odstraniti vsako misel 
na pokol in brata Bena, ki ga je s svojim 
pričanjem pomagala spraviti v zapor. Šele 
ko ji zmanjka denarja – vsa leta je namreč 
živela od miloščine, denarja, ki ga je 
dobivala od ljudi, ki so sočustvovali z njeno 
tragedijo – se mora izvleči iz otopelosti. 
Prav v tem času ji čudaški klub ljubiteljev 
zločinov, ki ga posebej zanima njen primer, 
ponudi plačilo za vsak podatek o njeni 
družini ter za pogovor z očetom in bratom 
v zaporu. Libby, ki se ji to zdi lahko zaslužen 
denar, se tako potopi v žalostno zgodovino 
svoje družine, kjer odkrije marsikaj doslej 
zakritega. 

SLOLVENSKI KLASIKI 
1 : [ZGODBE IZ DOLINE 
NETFLORJANSKE] – 
Boštjan Gorenc
Prav posebna leposlovna 
novost je nastala izpod 
peresa slovenskega 
prevajalca in stand-up komika Boštjana 
Gorenca – Pižame. Z nekakšno literarno 
dekonstrukcijo nekaterih – kot nam pove že 
sam naslov – kanoniziranih del slovenskih 
pisateljev mladini na svež, duhovit in 
inovativen način predstavi tematiko, ki jim 
v šolah največkrat povzroča »sive« lase. 
Avtor tako na podlagi zgodb Prešernovih 
pesmi, Cankarjevega romana Na klancu in 
še mnogih drugih tekstov sestavi zapise, 
kot bi si pisatelji dopisovali na družbenih 
omrežjih: sledijo si zapisi na Facebooku, v 
katerih si osebi Mladenič Prelepi in Uršika 
Zala izmenjujeta vtise o plesu, tvitanje, 
dopisovanje po elektronski pošti in sms-ih 
…
Gorenc ustvari unikatno zmes, ki morda 
na prvi pogled res nima veliko skupnega 
s prvotnimi besedili, pa vendar bo 
vsem tistim, ki ste v koraku s sodobnimi 
družbenimi omrežji in so vam vsaj malo 
poznana dela klasikov, ki si jih sposoja, 
ustvaril nekaj lepih uric, ki jih boste 
preživeli s hudomušnim nasmehom na 
obrazih. Ostale pa bo v najboljšem primeru 
spodbudil k ponovnem branju omenjenih 
zgodb, da boste vedeli, kaj vsi tisti oblački 
in sličice v besedilu pomenijo. 

NASTJA HAFNAR, bibliotekarka
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
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NAŠE OTROŠKO GLEDALIŠČE
Gledališče poživlja duha in vnaša ustvarjalni nemir.

Gledališče je vabljiva kulturna dejavnost, saj ponuja dramsko pre- 
slikavo našega vsakdana na oder in tako lahko sebe in svoja 
dejanja gledamo z malo drugačne, prirejene perspektive. Največ 
je seveda odvisno od posrečene izbire dramskega dela, skorajda 
v enaki meri pa nas lahko v govorjeno in prikazano prepričajo 
igralci.

Biti otroški gledališčnik je nekoliko 
kočljivo. Ponavadi gre za šolske interesne 
skupine, ki imajo bolj malo priložnosti 
za vadbo, zato težje nastane predstava, 
ki bi na mah osvojila občinstvo. »Vaja, 
vaja, vaja …« je na območnem srečanju 
otroških gledaliških skupin, ki je bilo 30. 
marca v ribniški dvorani TVD Partizan, 
opomnila tudi Simona Zorc Ramovš, 
znana režiserka in dramaturginja. Dva 
tedna pred predstavo je treba vaditi 
tudi izredno, da vse skupaj res lahko 
zaživi na odru, da igralci znajo besedila 
in se povežejo v celoto. Na odru ne sme 
biti statistov, vsak mora razumeti, kako 

pomemben člen igre je – ne štejejo samo 
glavne vloge. Učiteljice so potarnale, 
kako težko je otroke dobiti večkrat in 
spočite, saj so raztreseni po mnogoterih 
dejavnostih, kar je seveda šibka točka v 
gledališču. A obstaja pomoč in rešitev, 
da se mesec dni pred predstavo pokliče 
strokovnjaka, ki predstavo postavi tako, 
da stoji in prepriča, popravi, kar morda ni 
zaživelo na odru, in se odkriža balasta. V 
gledališču nasploh velja, da se predstava 
ne sme skrivati za preveliko količino 
scene, zato je bolje uporabi le nekaj 
rekvizitov, vse ostalo govorijo zgodba in 
igralci. Slednji pa morajo igro razumeti in 

jo podoživljati, da jo lahko prenesejo do 
gledalca tako, da v njem zbudijo kakšna 
občutja. Najhuje je gledati občinstvo, 
ki samo sedi in gleda in igralec ne ve, 
kaj si misli o igranem. Prav zato so 
takšna območna srečanja s strokovnim 
spremljevalcem tako pomembna in 
dobrodošla, saj mentorjem pomagajo 
rešiti kup drobnih težav, ki se pojavijo 
pri režiranju predstave – še bolje bi 
bilo, če bi bili s tem seznanjeni prej, saj 
bi bilo delo lažje in bolj produktivno. 
Vse nas požira čas in v izogib temu 
je boljše delovati po tem sistemu, ker 
preizkušeno deluje.

V Ribnici smo imeli letos produktivno 
leto, saj smo si ogledali gledališke 
predstave kar sedmih skupin: dve 
gostujoči iz Kočevja (območni izpostavi 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
se pri tem povezujeta), tri z ribniških šol 
ter po eno z loškopotoške in sodraške 
šole. Predstava Primabalerina je bila 
odigrana po predlogi naše Sonje Pucer, 
upokojene ribniške učiteljice, ki se je našla 
v izvirnem pisanju otroških zgodb, in je 
bila všečna tudi strokovni spremljevalki. 
Kočevskemu Volku, ki je padel iz 
pravljice, se je uspelo umestiti tudi na 
regijski nivo in se bo 3. maja predstavil 

na Vrhniki, medtem ko je avtorsko delo 
Ane Porenta Skrivnostno seme prejelo 
srebrno priznanje. Dolenjevaščani so 
predstavili igro Nočemo biti dinozavri, 
čeprav so otroci še pred začetkom 
hudomušno ugotovili, da se pred njimi 
sprehaja zmaj in ne dinozaver. Včasih 
pač čas ne dopušča novih rekvizitov. S 
Kočevskega je prišel tudi otroški muzikal 
Kresniček, ki je bil gostujoča glasbena 
noviteta, igra Škrat Kuzma dobi nagrado 
pa je bila ena izmed treh ribniških 
predstav. Loškopotočani so prišli k nam 
s predstavo Kje si, Uršika zala? 
Gledališki dan je potekal celo dopoldne, 
vse skupaj se je na odru in v publiki 
zvrstilo preko 500 otrok. Prišli so tudi 
vrtčevski otroci in bili so prvovrstno 
gledališko občinstvo. 
Iskrena hvala vsem nastopajočim, 
sodelujočim in mentoricam ter ribniški 
šoli, ki vsako leto organizira pouk tako, 
da na dan srečanja otroških gledaliških 
skupin izpelje delni kulturni dan in tako 
izkoristi priložnost, da si učenci lahko 
ogledajo predstave na domačem pragu. 
Tak dogodek je posebno doživetje za 
vse nastopajoče, saj se pokažejo svojim 
sošolcem, vrstnikom in učiteljem. 
Hvala Občini, da je prireditev finančno 
podprla. Spet pa smo ugotovili, da 
dvorana ni primerna za gledališke 
predstave, saj oder, narejen, kot je, uduši 
vsak zvok. Pri vsakršni obnovi bi bilo 
treba na pomoč poklicati strokovnjake, 
saj se sicer hitro pokaže, da je karkoli 
drugega stran vržen denar.
 
ALENKA PAHULJE, JSKD Ribnica
Foto Marko Burger

ŠKRAT KUZMA IN NIP UMETNOST Z RIBNIŠKE 
MATIČNE ŠOLE

SREBRNO PRIZNANJE JE PRIPADLO AVTORSKEMU DELU ANE PORENTA SKRIVNOSTNO SEME.
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Čez slaba dva meseca, 25. junija, bomo 
praznovali dan državnosti, ki bo hkrati tudi 
praznovanje srebrne obletnice osamosvojitve. 
V sleherni državi se jubileji praznujejo 
še posebej svečano in domoljubju se da 
še posebna teža. Povsod vedo, kaj ključni 
državni praznik(i) pomeni(jo) za njihov narod. 
Povsod poudarjajo pomen 
svojih nacionalnih junakov, ki so 
še posebej zaslužni za njihovo 
samostojnost in neodvisnost. 
Za zgled si lahko vzamete ZDA, 
Francijo, Veliko Britanijo ali pa 
katero drugo demokratično 
državo.
Le Slovenija je posebna.
Le pri nas je možno, da naše, 
slovensko (v tem primeru 
celjsko) sodišče za jugoslovansko 
vojsko, ki je napadla Slovenijo 
in z bojnim dejstvovanjem 
preprečevala njeno osamosvojitev, ugotovi 
in razsodi, da jugoslovanska vojska v času 
našega osamosvajanja oz. razpadanja Titove 
komunistične Jugoslavije in posledično vojnih 
spopadov ni bila agresorska vojska. Kot da ni 
šlo za vojaški spopad dveh vojska, naše slabo 
oborožene (razorožene) Manevrske strukture 
in JLA, ene najbolje oboroženih armad v 
Evropi, ampak za ljubiteljsko srečanje.  
Da je paradoks še večji, je nedavno sodišče v 
Murski Soboti oprostilo oficirja jugoslovanske 
armade Popova, ki je ukazal tankovsko 
kanonado Gornje Radgone, pri čemer je padlo 
tudi nekaj žrtev in bilo zadetih tudi več civilnih 
objektov. Hude posledice so bile velikokrat 
tudi prikazane na TV-kanalih, tako da se ni 

mogoče sprenevedati. To sta omogočila 
nekdanja oficirja jugoslovanske vojske, ki sta 
prestopila v slovensko vojsko in za sodišče 
spisala čudno mnenje. Kar pomeni, da so 
nekateri oficirji, ki so tik pred osamosvojitvijo 
Slovenije ali tik po njej prestopili v slovensko 
vojsko (t. i. majski hrošči slovenske 

osamosvojitve) še vedno trdni 
zagovorniki stare Jugoslavije. 
Pa tudi, da je v našem sodnem 
sistemu še vedno prisotno trdo 
jedro zagovornikov nekdanje 
totalitarne države, ki se požvižga 
na Slovenijo in njeno pravno 
ureditev.
Zato se ni čuditi, če se 
predsednica enega izmed 
sodišč na »žurki« tako spozabi, 
da pleše z jugoslovanskimi 
simboli, sodni vrh pa kljub 
pozivom ne ukrepa. 

No, vrhunec pa predstavlja sicer zasebni sodni 
postopek proti generalu Tonetu Krkoviču, ki ga 
je po 25 letih od dogodka proti njemu sprožila 
vdova pilota sestreljenega helikopterja 
jugoslovanske vojske. Nad Rožno dolino v 
Ljubljani sestreljeni pilot Merljak je v času 
osamosvajanja, ko je že veljal ukaz Kučanovega 
predsedstva, nenadoma priletel nad območje 
nadzora slovenske vojske, zaradi česar je bila 
odrejena sestrelitev. Sodnica je zadevo vzela 
v obravnavo, pri čemer se kot pravna podlaga 
za proces proti Krkoviču uporablja nekdanja 
jugoslovanska in ne slovenska zakonodaja. 
Težko se izognemo dejstvu, da se sistematično, 
predvsem s sodnimi postopki, poskuša 
potopiti tiste, ki so imeli največjo vlogo pri 

nastajanju slovenske države. Za naše politično 
sodstvo niso problem dezerterji, niso problem 
tisti, ki so naročili in v veliki meri tik pred 
vojnim spopadom izpeljali oddajo orožja 
jugoslovanski vojski, ali tisti, ki so politično 
blokirali ali ovirali procese konstituiranja nove 
slovenske države, ampak tisti, ki so zanjo storili 
največ. 
Najbrž je Slovenija edina država na svetu, 
kjer so glavne žrtve insceniranih sodnih 
procesov njeni glavni, najbolj izpostavljeni 
politični in vojaški predstavniki, ki so ji 
zagotovili osamosvojitev. Že vrsto let so prav 
te osebe predmet stalnih političnih in sodnih 
postopkov ter medijske lustracije in jim na 
osnovi izmišljenih indicev poskušajo naprtiti 
razne nečednosti, v sodnih postopkih pa jim 
izrekajo hude kazni. Poskuša pa se jim odvzeti 
tudi na osnovi volitev pridobljene funkcije.
Kot glavni zagovorniki pravic jugoslovanskih 
oficirjev na teh procesih proti 
osamosvojiteljem nastopajo celo osebe, ki 
so jih borci za samostojno Slovenijo razrešili 
zaradi nesposobnosti ali strahopetnosti. Žal 
pa so med njimi tudi taki, ki nosijo značke in 
uniforme osamosvojiteljev, branijo pa vojake 
tuje armade. Da je ironija še večja, je eden teh 
nedavno predlagal celo nov državni praznik 
– odhod zadnjega vojaka jugoslovanske 
vojske iz Slovenije, pri čemer je bil praznik, 25. 
oktober, celo sprejet in uzakonjen.   
Čez slaba dva meseca, ko bo ob Dnevu 
državnosti in praznovanju srebrne obletnice 
razglasitve samostojne Slovenije ter začetka 
vojne za Slovenijo državna proslava, se bo 
v prvih vrstah spet gnetlo največ tistih, ki o 
samostojni državi Sloveniji niso niti v sanjah 
razmišljali, kaj šele, da bi zanjo kaj dobrega 
storili.  
Tisti najbolj izpostavljeni, kot sta npr. Janša 
in Krkovič, pa bodo proučevali obtožnice. 
Tako bo videti praznovanje srebrnega jubileja 
samostojne Slovenije.

POSLANČEVA ZAPISNICA: 

Srebrna obletnica  
   
           Piše: poslanec SDS Jože Tanko

Kadrovanje po 
domače 2! 
V zadnji rubriki »Občani pišejo« je Domen M. 
Čampa Marinč v imenu Službe za odnose z 
javnostmi občine Ribnica skupaj z ravnateljico 
vrtca Ribnica Darjo Šilc prispeval odgovor na 
članek Kadrovanje po domače, objavljen 29. 2. 
2016. Odgovor spominja na znano šalo o slonu 
in žuželkah. (Študent je vprašan o slonu, dobro 
pa pozna področje žuželk, zato se odgovor 
glasi – ko se slon uleže, pomori veliko žuželk, 
te pa so …). Odgovor na pisanje, ki je bilo 
po vsebini in smislu opozorilo, je izrabljen za 
nekaj splošnih pohval občinski upravi. Bistvo 
mojega pisanja je namreč pravnomočna 
sodba, s katero je sodišče ugotovilo, da je 
delavki v vrtcu delovno razmerje prenehalo 
nezakonito, zaradi česar jo je moral vrtec 
pozvati nazaj na delo in ji povrniti pravdne 
stroške. Pogodbe o zaposlitvi so bile sklenjene 
v nasprotju z zakonom, saj ni bilo razloga 
za takšno zaposlovanje, to je povečanega 
obsega dela, in je vrtec dejansko »verižil« 
z zaposlovanjem (kar sicer ni osamljena 

praksa v šolstvu in še kje). 
Sodna odločba je v članku 
omenjena le v kontekstu, 
kaj je sodišče zavrnilo, nič 
pa o tem, kaj je ugotovilo 
in odločilo! Ravnateljica 
pove, da je upoštevala 
rezultate kandidatk, njihovo 
učinkovitost, kakovost 
in zadovoljstvo ter da se 
je posvetovala tudi s sodelavci iz različnih 
področij. Če ravnanje opišemo s še tako lepo 
zvenečimi besedami, ostaja dejstvo – delavki 
je delovno razmerje prenehalo nezakonito. 
Še sreča, da se je delavka v vmesnem času 
zaposlila pri drugem delodajalcu in ni bilo 
treba poplačati še plač za čas do izvršitve 
sodbe. 
Če javna pravna oseba posluje nezakonito, 
je to za ZL – DSD in za občinskega svetnika 
pomembno dejstvo, na katerega sem tudi 
opozoril. So oboji stroški, to je stroški delavke 
in pravnega zastopanja vrtca, poplačani iz 
zavarovanja pravne zaščite? Četudi so, sodba 
ne more biti zanemarljiva. Delavka je morala 
iskati pravico na sodišču. Opozorilo je bilo 
namenjeno prihodnjemu ravnanju. Veriženje 

s pogodbami o zaposlitvi 
je znan način izigravanja 
predpisov v škodo delavcev. 
Odnosi z javnostmi so za 
lokalno skupnost pomembni. 
Informacije naj bi zato 
temeljile na objektivnih 
dejstvih. Vsaka oseba, ki 
opravlja javno funkcijo in 
upravlja z javnimi sredstvi, 

se mora zavedati, da je izpostavljena tudi 
kritikam. Od Domna M. Čampa Marinča kot 
mladega na novo zaposlenega uradnika 
občine pričakujemo ažurno, objektivno 
in učinkovito obveščanje javnosti. Že naziv 
službe pove, da gre za odnose z javnostmi, ti 
pa naj bi bili taki, da bodo občani obveščeni 
objektivno. 
S strani ZL – DSD in z moje strani je bilo 
povedano vse, kar se tiče nezakonite odpovedi 
delavki vrtca in posledic te odpovedi. 
Predlagam, da se polemika zaključi in si vsak 
akter na svojem področju prizadeva storiti 
vse, da do podobnih dogodkov ne bo več 
prihajalo. 

ALEŠ HOGE, Združena levica – DSD
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bodo vključeni Romi iz Lepovč ter Goriče 
vasi, ne pa tudi vaščani Lepovč in Goriče 
vasi, kar bi bilo po mojem mnenju 
nujno glede na težave, ki se pojavljajo v 
navedenih vaseh. 
Župan Levstek vodi občino že od leta 
2006. V drugih občinah je navada, da 
župan z izvolitvijo s seboj pripelje tudi 
drug vodstveni kader, ki zasede vodilna 
mesta v javnih zavodih in podjetjih v lasti 
občine. Domneva se namreč, da župan 
vodstvu, ki ga »nastavi«, zaupa in obratno. 
Očitno v Ribnici navedeno ne velja. V 
kratkem času se je namreč zgodilo, da 
je župan želel zamenjati tako vodstvo 
Glasbene šole Ribnica kot tudi Vrtca 
Ribnica. 
Želim si, da bi Občina Ribnica imela 
po vzoru večjih občin trdno kadrovsko 
strukturo, ki je še kako pomembna za 
uspešno delo skupnosti. 

LUKA ILC, predsednik OO SLS Ribnica

Predstavniki vseh večjih mladinskih 
društev so potrdili mnenje nekaterih 
svetnikov, da je ustanovitev mladinskega 
sosveta zgolj neuspešen poskus ureditve 
mladinskega področja v naši občini. 
Mladinskemu sosvetu v obdobju enega 
leta ni uspelo povezati predstavnikov 
mladinskih društev z Občino. Prav tako 
je bil večkrat izpostavljen očitek, da so 
bili člani navedenega organa imenovani 
politično in ne strokovno. Želim si, da bi 
se župan aktivno vključil v pogovore z 
mladimi in da bi skupaj našli dogovor o 
sodelovanju med Občino in mladinskimi 
društvi.
Vsi vemo, da je romska problematika pereč 
problem v občini Ribnica, navsezadnje 
smo bili pred časom priča celo taborjenju 
Romov pred stavbo Občine. Kot odgovor 
na slednje pa se je župan odločil za 
ustanovitev Komisije za spremljanje 
položaja romske skupnosti. V komisijo 

Spoštovane bralke in spoštovani bralci,
Jeseni leta 2014 so v Ribnici tako kot drugod 
po Sloveniji potekale lokalne volitve, 
na katerih ste volivke in volivci izvolili 
trenutnega župana in člane občinskega 
sveta za obdobje štirih let. Veliko časa in 
energije, tako pred volitvami kot tudi po 
njih, usmerjam v prepričevanje ribniških 
političnih odločevalcev, da bi morala biti 
lokalna politika na ravni Občine Ribnica 
bolj vsebinsko naravnana in ne toliko 
strankarsko. Ocenjujem namreč, da je 
danes bolj pomembno, iz katere politične 
opcije pride predlog kot pa sama vsebina 
podanega predloga.
Lep primer slabe prakse je bil viden 2. 
aprila v prostorih Miklove hiše, kjer je 
potekala okrogla miza na temo mladi v 
občini Ribnica. Mladinska društva so na 
okroglo mizo kot sogovornika povabile 
tudi ribniškega župana, ki pa je udeležbo, 
kot smo bili seznanjeni obiskovalci 
okrogle mize, tik pred zdajci odpovedal. 
Na okroglo mizo so bili kot poslušalci 
vabljeni vsi svetniki, od katerih smo se je 
udeležili zgolj trije. 

VOLKOVI NA 
POHODU

Več demokracije za bolj normalno Slovenijo
Piše: Ljudmila Novak, predsednica NSi

Evropa in Slovenija sta se znašli v viharnih 
časih. Po finančni in gospodarski krizi smo 
se prisiljeni soočiti še z milijoni migrantov 
in s terorističnimi napadi v srcu Evrope. 
Vojna v Siriji in krutost Islamske države 
sta 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. Osebno se mi 
je ob solidarnosti vedno 
zastavljalo tudi vprašanje, 
koliko ljudi lahko sprejmemo, kje jih lahko 
nastanimo in kaj njihov prihod pomeni 
za varnost Slovenije. V NSi smo že večkrat 
zahtevali odgovore vlade o tem, kje bodo 
migranti nastanjeni in koliko jih bo, a 
jasnega odgovora žal še nismo dobili. 
Kljub solidarnosti moramo paziti na to, da 
zaradi pomoči drugim ne postavimo pod 
vprašaj svoje ekonomske, zdravstvene in 
socialne varnosti. Prav tako nas izkušnje 
iz Nemčije in drugih evropskih držav, 
kjer so »multi-kulti« projekti spodleteli, 
opozarjajo, da je treba biti pri integraciji 
tujcev zelo previden. Trenutno je 

balkanska migrantska pot prekinjena. Vsi 
upamo, da bo makedonsko grška meja 
zdaj na začetku pomladi vzdržala pritisk. 
A problema s tem še nismo rešili. Vojna v 
Siriji in okoliških državah še traja, razmere 

so negotove. Krščanski 
demokrati vidimo rešitev v 
tem, da ljudem pomagamo 
čim bližje njihovi domovini. 
Tam je treba vzpostaviti mir 
in jim pomagati pri obnovi 
porušenih domov. Nobenega 
dvoma ni, da evropska ideja 
še živi, a potrebnega bo veliko 

truda in iskrenega pogovora, da bomo 
Evropsko unijo odprtih meja in svobode 
ohranili našim otrokom in vnukom. 
Tudi Slovenija je pred pomembnimi 
odločitvami. Razmajano gospodarstvo, 
nepravičnost in vedno večje razlike 
med revnimi in bogatimi so načele naše 
medsebojne odnose. Ogromno ljudi mi 
pravi, da si želijo predvsem to, da bi živeli v 
normalni evropski državi, kjer sta pridnost 
in pošteno delo primerno nagrajena.
Vlada Mira Cerarja je mnogim veliko 
obljubljala, a resničnih problemov ne 
uspe ali pa ne želi rešiti. 

Čistega vina pa si moramo naliti tudi 
na strani slovenske politične pomladi. 
Dejstvo je, da potrebujemo bolj korektne 
medsebojne odnose, več demokratičnosti, 
pa tudi verodostojne ljudi z vizijo, ki bodo 
znali in zmogli v javnosti zastopati naše 
vrednote. Le na ta način bomo pri ljudeh 
znova pridobili potrebno zaupanje za 
pomembne družbene reforme, ki bodo 
normalizirale našo ljubo Slovenijo.

Moja poslanska pisarna bo v maju 
odprta 16. in 30. maja med 15. in 16. 
uro na sedežu NSi v Ribnici, Škrabčev 
trg 40, 1310 Ribnica.

POLITIČNI ČLANKI 

NISO STALIŠČA 

UREDNIŠTVA REŠETA, 

AMPAK SO NAMENJENI 

PREDSTAVNIKOM 

POLITIČNIH STRANK.
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Namesto dejstev in dokazov kle-
vetanje

Gospod Matjaž Nosan me v obračunavanju 
z gospodom Brunom Tekavcem ni pozabil. 
Celo več – obtožil me je, da sem »za potrebe 
svoje politične promocije skonstruiral žaljivo, 
protizakonito pobudo, nevredno poslanca« 
in da za večino pisanja velja, »da gre za 
kršenje temeljne pravice posameznikovega 
dostojanstva, zapisane v 34. in 35. členu Ustave 
Republike Slovenije«. 
Gospod Nosan, v svojih objavah sem se 
skliceval na dejstva, ki jih je v svojih izjavah 
v oddaji Pričevalci in kasneje pisno v Rešetu 
pojasnjeval gospod Bruno Tekavec, sin Filipa 
Tekavca Gašperja. To sem dovolj nedvoumno 
tudi zapisal. V vseh vaših in drugih proti odzivih, 
ki sem jih prebral, pa nisem našel podatkov in 
argumentov, zaradi katerih bi lahko v bistvenem 
podvomil o izjavah gospoda Bruna Tekavca. 
Pravzaprav ste njegove trditve s svojimi zapisi 
in variantami vsi, ki ste polemizirali z g. Brunom 
Tekavcem, samo potrjevali. 
Najbrž pa si, g. Nosan, ne domišljate, da je 
moj javni zadržek do vaših razmišljanj ali 
dokumentov protizakonit ali celo protiustaven 
oz. da je protizakonita ali protiustavna kakšna 
moja pobuda, ki je posledica le-tega. Vse je 
popolnoma legitimno. Seveda pa tudi vam ne 
oporekam, da se z mojimi stališči ne strinjate. 
Do tega imate vso pravico.
Žal so viri in dejstva, ki jih »zberejo« zmagovalci 
ali »zgodovina«, ki jo slednji napišejo oziroma 
ustvarjajo, velikokrat prirejeni. Še posebej je to 
značilno za tiste zmagovalce, ki so zgrajeni na 
absolutizmu totalitarnih režimov in njihovem 
razumevanju naravnega prava zmagovalcev. 
Ti preprečujejo celo razprave o nasprotnih 
dejstvih. Karkoli se pojavi in je drugačno od 
zapisa komunističnih zmagovalcev, se takoj 
grobo napade in označi za revizionizem. Tudi 
če so drugačna dejstva neizpodbitna, se ne 
prizna napake, umora … Dogma mora ostati. 
Tako ravna tudi g. Nosan. Ampak na tak način 
ni mogoče ničesar pojasniti ali ovrednotiti, saj 
mora vse ostati tako, kot je bilo nekoč določeno. 
Zato razni komunistični dokumenti iz vojnega 
in povojnega obdobja niso zanesljivi. Mnoge so 
zmagovalci ustvarjali naknadno, da so naredili 
zgodbo. Takih primerov je veliko.
Če bi bila vojna komunistična zgodovina res 
tako dobro popisana in dokumentirana, potem 
ne bi bilo toliko nepojasnjenih medvojnih 
smrti civilnega prebivalstva, še manj dilem 
bi bilo glede podatkov o množični povojni 
moriji, ki so jo izvedle enote zmagovalcev. 
Že zdavnaj bi lahko opravili izkope pobitih, 
opravili identifikacije, ugotovili vzroke smrti in 
načine umorov in žrtve že zdavnaj pokopali v 
družinske ali skupne grobove. A se skoraj nič ne 
da. Med temi primeri je tudi Žiglovica, v katero 
je zmetanih več po nedolžnem umorjenih 
partizanskih žrtev. Izkop se kljub prošnjam in 

pobudam svojcev in drugih kar ne zgodi.
Sicer pa glede na izjave in zapise gospoda Bruna 
Tekavca, sina Filipa Tekavca Gašperja, močno 
dvomim, da mu je bil upravičeno podeljen 
naziv častnega občana občine Ribnica. Vsekakor 
bi kazalo preveriti razpoložljive dokumente in 
povprašati kakšnega pričevalca. Vaša trditev, 
gospod Nosan, je zelo enostranska in navijaška. 
Menim, da v obrazložitvi manjkajo pomembna 
dejstva, ki so vam najbrž poznana, a jih niste 
zapisali. Bog ve, zakaj. 
V ribniškem gradu sta po vojni Krajevna 
skupnost Ribnica in Krajevna organizacija ZZB 
NOV Ribnica postavili spomenik z naslednjim 
posvetilom: »V boju za osvoboditev našega 
naroda izpod fašističnega jarma v letih 1941–
1945 so žrtvovali svoja življenja« in pod tem 
naslovom je napisano veliko umrlih. Poznavajoč 
preverjena zgodovinska dejstva, se je fašizem 
zrušil z objavo kapitulacije Mussolinijevega 
režima 8. septembra 1943. Na Slovenskem in 
drugje. Tako je zapisano v vseh dokumentih, 
domačih in tujih, vsi to jemljejo kot nesporno 
dejstvo.
V Ribnici pa so postavljavci spomenika ob 
vseh znanih in preverljivih dejstvih »fašistični 
jarem« podaljšali z 8. septembra 1943, ko je 
bila kapitulacija Italije objavljena, na maj 1945. 
Za več kot leto in pol. Žrtve, ki so padle, bile 
ubite ali pobite leta 1944 (tudi Zoro Mlakar) 
ali celo leta 1945, zagotovo niso žrtve fašizma 
in fašistov. Pa tudi na spomeniku napisano 
ime ubitega Tigrovca Antona Majnika težko 
pripišemo fašistom. Ubit je bil 21. novembra 
1943, več kot dva meseca po odhodu Italijanov. 
Mnogo bolj verjetno je, da je padel pod streli 
domačega likvidatorja in je nemški okupator 
lahko opravil samo identifikacijo ter potrdil 
njegovo smrt.
Gospod Matjaž Nosan, šele ko so dejstva 
pravilno poimenovana in razvrščena, lahko 
delamo prave in pravilne zaključke. Tudi zato je 
treba zgodovinska dejstva preverjati, analizirati, 
dopolnjevati in, kjer se to pokaže za utemeljeno, 
tudi popraviti. 
Če se le da strpno, razsodno in brez žaljivk. 
Sicer pa naslov vašega prispevka, citat Barucha 
Spinoze: »Sovraštvo je žalost, ki jo spremlja ideja 
o zunanjem vzroku«, velja predvsem za vas.

JOŽE TANKO

Nisem se oglašal v Rešetu niti nisem 
član ribniškega triumvirata!
 
Znanec iz Ribnice mi je te dni sporočil, da sem 
bil nedavno tega dvakrat omenjen v Rešetu, 
in me prijazno vprašal, kaj sem se tako hudo 
zameril poslancu Jožetu Tanku in Možinovemu 
TV pričevalcu Brunu Tekavcu, da me javno 
»napadata« kot člana nekakšnega ribniškega 
triumvirata.

Ker se sploh nisem oglašal v Rešetu in sem 
šele naknadno prebral, kar sta omenjena pisca 
člankov napisala o meni, pa menim, da je šlo 
za neprimerno javno manipulacijo. Zato tudi 
obveščam bralce Rešeta o njunih »napadih«.
V januarskem Rešetu na str. 30 je J. Tanko napisal: 
»Ne, nisem vedel za vaša pisanja, gospod Nosan, 
niti za pisanja generala Kranjca in gospoda 
Danila Divjaka ter gospe Irme Grbec«. Tudi 
jaz ne vem, kaj so omenjeni pisali (ne berem 
Rešeta), zato je popolnoma neprimerno, da me 
J. Tanko uvršča v nekakšno skupino, ki mu je v 
Rešetu oponirala. Jaz se namreč v Rešetu sploh 
nisem oglašal!
V februarskem Rešetu na str. 31 je B. Tekavec 
napisal: »… tako tudi triumvirat general Kranjc, 
Danilo Divjak in Matjaž Nosan. Vsi so dobili 
ustna pojasnila. General Kranjc je po pregledu 
samo komentiral: »Le kakšna komisija je mogla 
predlagati takšnega človeka za častnega 
občana Občine Ribnica?« Gospodu generalu 
se zahvaljujem za izključitev iz polemike. Hvala 
tudi za razumevanje moje bolezni in njegov 
obisk pri meni doma v Medvodah.«
Res je samo to, da sem v osrednjem časopisu 
Delo – v Sobotni prilogi »napadel« zamisel g. 
Vilija Kovačiča o novem državnem prazniku – 13. 
maju, kakor tudi potvarjanju zgodovine okrog 
»bitke« treh tigrovcev na Mali gori davnega leta 
1941. Ovrgel sem tudi pričevanje g. B. Tekavca 
na TV Slovenija. Obiskal sem ga celo na domu 
(invalid), da bi zvedel, ali je bil njegov oče zares 
spomeničar. Njegove družinske zdrahe me niso 
zanimale. 
Res je tudi, da je bil prav po očetovi zaslugi 
pripadnik vojaške policije JLA na prijavni službi 
v DSLO v Beogradu, na posebnem vhodu za 
generale, kjer je srečeval tudi mojega takratnega 
šefa, generala Ivana Miškovića.
Vendar se nisem izključil iz polemike glede 
potvarjanja resnice o Mali gori 13. maja 1941, 
kar sem B. Tekavcu tudi povedal in zapisal: »Kot 
Možinov TV 'pričevalec' je javnosti predstavil 
povsem nedomišljen (smešen) primer, da sta 
njegova oče in mati ovadila trojico tigrovcev 
na Mali gori 12. maja 1941 tako, da sta pisno 
ovadbo (tudi v italijanščini!) odvrgla pred 
karabinjersko postajo v Ribnici, da bi potem 
že naslednji dan karabinjerji in domači orožniki 
napadli nebudne tigrovce v Lovšinovi koči na 
Mali gori! Seveda brez dokaza, da so karabinjerji 
to odvrglo pismo na cesti tudi pobrali (in seveda 
prebrali)!«
In kar je še bolj zanimivo: tudi izkušen poslanec 
J. Tanko je celo pohvalil takšno pričevanje 
njemu neznanega B. Tekavca, rekoč, da »ustna 
pričevanja niso nič manj pomembna kot kakšni 
pisni dokumenti«, pa tudi, da je »Bruno Tekavec 
kompetentna oseba za komentiranje vojnih in 
povojnih dogodkov v Ribnici in okoli nje«, saj 
naj bi vse to izvedel iz prve roke od matere, ki je 
sodelovala s partizani! 
Bralcem Rešeta naj samo omenim, da sem 
takšno različico napovedal že pred tem: za 
izdajo tigrovcev na Mali gori bo nazadnje 
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št. 19/00 z dne 3. 3. 2000) objavi razpis za vpis 
v mesecu maju ter otroke na podlagi 21. in 22. 
člena Zakona o glasbenih šolah ZGla tudi vpiše. 
Po normativu Glasbena šola Ribnica sprejme 
največ 308 učencev, število na novo vpisanih 
učencev pa je pogojeno s številom učencev, 
ki v istem letu zaključijo šolanje, ter številom 
izpisanih učencev. Zavrnjene učence zabeležimo 
na čakalno listo. Število le-teh se spreminja, 
učenci se izpisujejo tudi pred samim začetkom 
pouka. Do največjih sprememb običajno 
prihaja do meseca oktobra, ko na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pošljemo 
organizacijsko poročilo. Pomemben je podatek, 
ki vpliva na vsakoletno število sprejetih učencev, 
da je od leta 2006/2007 v veljavi moratorij 
na širitev vpisa v javnih glasbenih šolah, kar 
pomeni, da že od takrat Glasbeno šolo Ribnica 
lahko obiskuje vse skupaj 308 učencev. 
Po potrjenem organizacijskem poročilu s strani 
MIZŠ lahko učence vpišemo le na instrument, 
pri katerem je prišlo do izpisa. Iz tega razloga 
prihaja do nesorazmerji pri številu zavrnjenih 
učencev v posamezni občini. 
Vsako leto za vpis določimo 3-člansko 
strokovno vpisno komisijo, ki preverja glasbeno 
nadarjenost kandidatov. Na podlagi rezultatov 
glasbene nadarjenosti, starosti otroka, prostih 
mest na posameznem instrumentu ter druge 
določene zakonodaje s strani MIZŠ se določi 
vrstni red sprejetja v glasbeno šolo. 
Prav tako moramo upoštevati tudi 5. člen 
Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih 
osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih 
šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05), ki 
jasno določa, da je treba zagotoviti pouk vsaj 
petih orkestrskih instrumentov, pri čemer mora 
biti vsaj polovica učencev vpisanih v orkestrske 
instrumente. 
Glede na zahteve Zakona o uravnoteženju 
javnih financ (ZUJF) smo že nekaj let primorani 
krčiti število zaposlenih za 1 % letno, kar tudi 
vpliva na število vpisanih učencev.
Opažamo tudi, da se zanimanje za določen 
instrument z leti spreminja in posledično prihaja 
do večjega števila zavrnitev pri takrat najbolj 
želenem instrumentu. Temu se poskušamo 
izogniti tako, da učencem iz glasbene pripravnice 
priporočamo usmeritev k instrumentom, pri 
katerih vpis tisto leto upada, seveda na podlagi 
zanimanja in nadarjenosti učenca. Tudi ob tej 
priložnosti želimo spodbuditi starše, da se 14 
dni pred prijavo otroka k sprejemnemu izpitu 
posvetujejo o možnostih vpisa k določenemu 
instrumentu. 
Iz zgornje obrazložitve je razvidno, da gre za 
zelo razdelan proces, v katerega so vpleteni tako 
MIZŠ kot strokovne komisije, in ne za samovoljo 
ravnatelja, kar sem avtorju omenjenih medijskih 
objav tudi večkrat razložila. 

MAJDA KOKOŠINEK, ravnateljica GŠ Ribnica

vednosti vodne skupnosti oz. ARSO-ja (pragovi, 
jezovi, sečnja ob in v strugi ipd.).
RD je pobudnica in izvajalka marsikaterih akcij, 
kot so:
- čiščenje struge Bistrica skozi mestno jedro 
Ribnice,
- čiščenje struge Ribnica skozi Dolenjo vas,
- pobudnica za obnovitev Šklopovega jezu na 
Rašici, kjer se je ponovno vzpostavil primeren 
vodostaj in vodni živelj,
- pobudnica za ureditev struge Ribnica in jezu 
v Prigorici, kjer so že bili izvedeni ogledi in gre 
situacija v izvedbo projekta,
- vztrajamo, da se končno pristopi k projektu 
izvedbe kanalizacije v Dolenji vasi,
- v Sodražici smo s pomočjo tamkajšnje lokalne 
skupnosti zgradili ribnik Smrekovec in dodatno 
popestrili turistično ponudbo,
- v Zalužju – Prigorica smo zgradili ribiški dom in 
začeli z izgradnjo ribnika – močvirni del želimo 
spremeniti v dodatno turistično področje, kar je 
s strani domačinov naletelo na zelo pozitiven 
odziv.
Seveda je za takšne aktivnosti vedno premalo 
denarja. RD kar do 70 odstotkov stroškov 
pokriva sama, ostalih 30 pa z rednimi prošnjami 
za finančno pomoč. Zahvaliti se moramo vsem, 
ki so se našim prošnjam odzvali, tudi Občini 
Ribnica, občinskim svetnikom in županu, ki nam 
je zelo naklonjen.
Zato to ponesrečeno navedbo v omenjenem 
članku razumemo bolj za očitek kot pa 
nadaljnjo spodbudo. Seveda smo oddali 
prošnjo za pomoč iz občinskega proračuna 
(uradnega negativnega odgovora nismo prejeli) 
in zadovoljni smo s tem, kar smo dobili oz. še 
dobivamo. Ne želimo pa tega obešati na velik 
zvon, saj pri nas v prvi vrsti štejejo dejanja, po 
katerih želimo biti prepoznavni.
Za zaključek še nekaj besed v bran Samu 
Pogorelcu. Trenutno je edini v krajevni 
skupnosti Dolenja vas, s katerim se da kaj tvorno 
dogovoriti; da se dogovor izvede, tudi osebno 
sodeluje. Mislimo, da ima dobre predloge, če 
pa predlaga, kar je predlagal za ribiško družino 
Ribnica, pa tudi ni zločin in ni vredno javne 
polemike.

VOJKO ŠTANFELJ, RD Ribnica

Obrazložitev poteka vpisa otrok v 
Glasbeno šolo Ribnica
Zaradi zadnjih medijskih objav, ki so odprto 
govorile o tem, da sem kot ravnateljica 
Glasbene šole Ribnica pri vpisu v Glasbeno šolo 
Ribnica nesorazmerno vpisovala otroke iz občin 
ustanoviteljic oz. zunanjega oddelka v občini 
Velike Lašče, čutim moralno dolžnost, podati 
obrazložitev, kako poteka izbira otrok za vpis v 
GŠ Ribnica.
Glasbena šola Ribnica na podlagi 20. člena 
Zakona o glasbenih šolah ZGla (Uradni list RS, 

gotovo kriv kakšen komunist, ne pa navadni 
ribniški policijski špicelj, domači »raubšic«, tudi 
krjavelj Trinkaus!
Orožnik Pišorn, ki je vodil italijanske karabinjerje 
na Malo goro, je gotovo vedel vse o Antonu 
Majniku, karabinjerski kapetan Anacleto Onnis, 
šef protiobveščevalnega centra, pa je v Ljubljani 
že 24. 4. 1941 celo izvedel, kje približno se 
skriva Danilo Zelen. Tudi Ferdo Kravanja se je 
15. 4. 1941 pridružil Majniku in Zelenu. Znano 
je, kdo je tigrovcem, ki so se mesec dni skrivali 
na Mali gori, prinašal hrano, zdravila in ostalo. 
Tudi italijanski protiobveščevalci so vneto iskali 
sovražnika – terorista številka 1! Tako »pričajo« 
policijski podatki. O tem sem podrobneje pisal 
na svoji domeni www.vojastvo-military.si. 
Zato pač za zgodovino spopada na Mali gori ne 
bodo veljala nobena partizanska, strankarska 
niti nekakšna TV pričevanja – veljala bodo samo 
(italijanska) policijska poročila. Dvoje poročil 
sem že omenil. Najvažnejša so še vedno v Rimu, 
v centralnem državnem arhivu!

MARIJAN F. KRANJC, 
generalmajor v pokoju, 
Ljubljana

Članek Domna Češarka v marčevskem 
glasilu Rešeto pod naslovom »Odgovor 
na članek Sama Pogorelca«, mi ne da 
miru, zato se nanj javno odzivam.
V članku je omenjena Ribiška družina Ribnica. 
Kot njen predsednik nasprotujem, da se jo navaja 
oz. uporablja za medstrankarske polemike. 
Ribiška družina Ribnica ni politično društvo, 
temveč prostovoljno združenje občanov na 
področju športnega ribolova, ribogojstva in 
naravovarstva. Resnično se trudimo tudi nekaj 
narediti.
Res je, da RD za svoje aktivnosti poleg redne 
članarine poskuša pridobivati dodatna finančna 
sredstva tako s prodajo turističnih ribolovnih 
dovolilnic, z organizacijo raznih prireditev, z 
iskanjem donatorjev kot tudi s pomočjo Občine 
Ribnica.
Poudariti je potrebno, da RD upravlja z vodami, 
kot so: vodotok Obrh (Blate–Rakitnica), vodotok 
Ribnica (Ugar–Dolenja vas), vodotok Bistrica 
(Kadice–Ribnica) in vodotok Rašica (Knej–
Videm-Dobrepolje). Vse te vode so športno 
ribolovne, tu pa so še vsi njihovi pritoki, ki so 
gojitvene vode. 
Za Zavod za ribištvo Slovenije smo dolžni izvajati 
ribiško gojitveni načrt za ponavljajoče obdobje 
petih let, dolžni smo kupovati vsakoletni zarod 
postrvi za poribljavanje gojitvenih potokov, za 
upravljanje z vodami pa smo tako kot vsaka RD 
v Sloveniji pridobili koncesijo in moramo zanjo 
državi tudi plačati. RD mora skrbeti za potreben 
vodni živelj, naravno ravnovesje in ekologijo, 
medtem ko v vode fizično ne sme posegati brez 

OBČANI PIŠEJO    OBČANI PIŠEJO    OBČANI PIŠEJO    OBČANI PIŠEJO    OBČANI PIŠEJO    
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SVETEM GREGORJU
Jubilejno deseto prireditev Praznovanje pomladi ob materinskem 
dnevu sta v dvorani pri Svetem Gregorju 8. aprila s prijetnim na-
govorom začela četrtošolca Iza in David. Sledila sta Lovro na violini 
in Julija na kitari in popeljala zborček učencev podružnice v pisan 
pomladni nastop. Vsi učenci od 1. do 4. razreda so prebirali svoje 
pesmi o soncu in družini, igrali na instrumente, plesali in peli v 
Otroškem pevskem zboru, ki ga je vodila učiteljica Teja Tegelj, pri 
ustvarjanju pa sta jih usmerjali Tadeja Bambič in Ana Porenta. 

Naši prvi gostje so bili petošolci iz 
Sodražice, ki so z mentorico Mojco 
Šilc v podaljšanem bivanju pripravili 
avtorsko predstavo Počitnice. 
Bila je aktualna in zanimiva, saj je 
pripovedovala o sodobnih mestnih 
navadah, ki so popolnoma drugačne 
od vaških. Zgodba prikazuje vnučka, ki 
prideta k starim staršem na počitnice, 
ko njuna starša odpotujeta. Postopoma 
spoznata, da se da preživeti tudi brez 
elektronskih naprav in celo spoznati 
nove prijatelje. 
Z nami sto bila seveda tudi naša stalna 
gosta Moški pevski zbor in Mešani 

pevski zbor Sveti Gregor, ki sta odpela 
pesmi Tam na vrtu in Življenje se budi, 
tokrat z novo zborovodkinjo Valerijo 
Žabkar. 
Sledila je gledališka predstava 
Skrivnostno seme, 
ki smo jo pripravili 
pri ustvarjalno 
gledališkem krožku. 
Avtorica besedila in 
mentorica predstave 
je Ana Porenta, 
kostumografinja Saša 
Žust je vodila učence 
tudi pri likovnem 

RAVNANI IZ PREDSTAVE SKRIVNOSTNO SEME

LOVRO, JULIJA IN PEVSKI ZBOR POŠ SVETI GREGOR

MOŠKI PEVSKI ZBOR SVETI GREGOR

KRIVO KRALJESTVO, SKRIVNOSTNO SEME

ANSAMBEL: LENČA, NEJA, NINA, BARBARA



Bliža se pomlad 
… Vse se prebuja 
in dobiva prijet-
no barvo, ptice že 
veselo žvrgolijo in 
prve muhe pijano 
letajo, medtem ko 
drobni biseri dežja 
popestrijo nepre-
stano igro sonca in 
oblakov. »Tudi naše 
življenje se preliva 
v novih barvah in 
prav je, da to igri-
vost delimo še z 
drugimi,« so rekli 
učenci 1. a in 1. c 
Osnovne šole dr. 
Franceta Prešerna 
Ribnica, ki obiskuje-
jo podaljšano bivan-
je pri učiteljici Vanji 
Grišin Šertelj. 

En, dva, tri – in so šli. V sredo, 23. marca, 
so obiskali Dom starejših občanov 
Ribnica, kjer so prav veselo zaplesali 
in zapeli v ritmih slovenskih ljudskih 
pesmi. Ker so bili verzi dobro poznani 
vsem poslušalcem, je marsikdo zapel 
z otroki. Celoten nastop sta začinili še 
poskočni harmoniki Žige in Roka iz 8. c 
in – juhuhu – pomlad je tu! 
Otroci so po nastopu prav vsem 
gledalcem podarili še pisana pomladna 
darila, ki so jih v šoli izdelali sam. In 
čeprav nebo še vedno kdaj pa kdaj 
prekrijejo temni oblaki, ne bo nikomur 
uspelo pozabiti, da je pomlad tu.

Tekst in foto KATJA RUS
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Sijaj, sijaj 
sončece!

VELIKO SO PELI, 

ŠE VEČ PLESALI, 

PA MALO ZAIGRALI

IN NA KONCU VSE OBDARILI!

ustvarjanju pokrival za predstavo, avtor 
glasbe pa je Dan Grešak. V predstavi 
igrajo vsi učenci podružnice. Vsebina 
govori o drugačnosti. Dogaja se v dveh 
nenavadnih kraljestvih. 
Prebivalci Ravnega kraljestva se v 
iskanju imena neznane rože, ki je zrasla 
pri njih, znajdejo pri Krivih, kjer imajo 
popolnoma drugačne navade, jedi … 
Zgodba na koncu vsem prinese nova 
spoznanja. 
Pred domačim praznovanjem pomladi 
smo s predstavo že nastopili na 
srečanju gledaliških otroških skupin 
JSKD v Ribnici (kjer smo prejeli srebrno 
priznanje) ter na 17. festivalu otroških 
gledališč Najdihojca v Velikih Laščah. 
Na najvišjo temperaturo so obiskovalce 
prireditve ogrele pevka Lenča Debeljak 
z glasbenicami Nejo Debeljak, Nino 
Cukjati in Barbaro Jehart najprej s 
poetično pesmijo Ne bodi kot drugi, 
nato pa z zabavno Moj fant je vetrnjak. 
Ob koncu so otroci pod mentorstvom 
Tadeje Bambič in Ane Porenta odplesali 
ples z ruticami in trakovi in ko se je 
po odru med barvnimi marogami 
luči razlila še megla, so pričarali pravi 
mali spektakel. Zanj in za vso drugo 
tehnično podporo prireditve je 
poskrbel g. Andrej Mulej. 
Nabito polna dvorana je z navdušenjem 
spremljala nastope. Obiskovalci so se 
med živahnim klepetom po prireditvi 
posladkali z dobrotami, ki so jih spekle 
mame, tete, babice, in povedali, da so že 
težko čakali prireditev, ko šolarji skupaj 
s krajani vstopijo v novo pomlad. 

UČITELJICE POŠ SVETI GREGOR
Foto Nastja Pugelj 

IZ PREDSTAVE POČITNICE
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izmenjamo
Že četrto leto zapored smo v okviru 
projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 
pripravili prireditev Mi semena sejemo, 
semena si izmenjamo. S prireditvijo 
želimo slediti ciljem trajnostnega razvoja, 
ohranjati kulturno dediščino, spodbuditi 
medsebojno sodelovanje in zdrav način 
življenja. Poleg tega želimo z izmenjavo 
in sejanjem domačih semen spodbuditi 

ozaveščenost otrok in njihovih 
staršev o pomenu semen in 
samooskrbi gospodinjstev z 
vrtninami pa tudi o splošnem 
pomenu lokalne trajnostne 
samooskrbe s hrano in s tem 
povezanimi zdravimi prehranjevalnimi 
navadami. 

Otroci in zaposleni so v dneh pred 
prireditvijo prinašali v vrtec različna 
semena, v skupinah so se pogovarjali o 
njih, jih sejali v lončke, med letom bodo 
opazovali rast rastlin, jeseni pa morda tudi 
poskusili pridelke. Na prireditvi so si lahko 
obiskovalci in otroci izbrali vrečko s semeni, 
otroci pa so lahko raziskovali semena tudi 
v senzoričnih škatlah, v katerih so bila 
različna žita.
Prireditev so s svojim nastopom obogatili 
otroci iz skupine Srnice, ki so nam zaplesali 
nekaj tradicionalnih slovenskih plesov. Tudi 
s tem so poskrbeli, da se naša kulturna 
dediščina ohranja in prenaša na mlajše 
rodove.
Zahvaljujemo se vsem staršem, ki ste nam 
omogočili prireditev.

Tekst in foto BERNARDA OSOJNIK, 
koordinatorica projekta

OTROCI PLEŠEJO. 

IZBIRAJO SI SEMENA.

SLOVENSKI, ANGLEŠKI IN NEMŠKI 
JEZIK PRI ČAROBUSU
Z obogatitvenimi dejavnostmi želimo dopolnjevati različne interese  
in potrebe otrok ter bogatiti življenje in delo v vrtcu ter s tem 
izboljšati kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa v Vrtcu 
Ribnica. Čarobus je ena izmed takih dejavnosti, ki jo izvajamo 
v starostnih skupinah otrok od 5 do 6 let. Je glasbeno-pravljična 
urica, v katero vključujemo poleg slovenskega še angleški in 
nemški jezik.

V prvi vrsti s Čarobusom 
skrbimo za slovenski jezik, ga 
bogatimo, oživljamo pravljice 
in pesmi in širimo besedišče. 
Ker pa se v današnjem svetu 
z odprtimi mejami zavedamo 
pomena znanja tujih jezikov, 
nudimo že našim najmlajšim 
priložnost, da spoznajo, da 
poleg maternega jezika 
obstaja še vrsta drugih jezikov. 
Otroci prisluhnejo tujemu 
jeziku, poslušajo izgovarjavo 
glasov, ki jih v maternem 
jeziku nimamo, slišijo 
drugačen ritem in intonacijo 
in to jim je zanimivo. 

Kaj se dogaja pri Čarobusu? Otroci z 
veseljem in veliko radovednostjo čakajo, 
da vstopi v njihovo igralnico vzgojiteljica 
s prepoznavnim avtobusom Čarobusom, 
ki pripelje s seboj glavnega junaka – lutko 
in odpelje otroke v pravljični svet. Ta lutka 
je posebna, saj nagovori otroke slovensko, 
ker je iz Slovenije, drugič angleško, ker 
prihaja iz Anglije in spet tretjič nemško, 
ker prihaja iz Nemčije, ugotavljajo otroci. 
Lahko pa bi bila tudi iz Avstrije ali pa Švice, 
ugotavljamo dalje. Sledijo dejavnosti, 
ki se navezujejo na izbrano pravljico ali 
pesem, in sicer v slovenskem, angleškem 
oz. nemškem jeziku. Vse poteka igrivo, 
sproščeno in zabavno. 
V letošnjem šolskem letu so dejavnosti 
temeljile na prednostni nalogi vrtca, 

to je spodbujanje 
ustvarjalnega gibanja in 
izražanja telesa ob glasbi. 
Otroci so imeli priložnost 
rajati, se gibalno izražati 
in igrati vloge.
Naše nadobudneže 
bomo s Čarobusom 
razveseljevali in jim 
popestrili njihovo 
bivanje v vrtcu tudi v 
prihodnje.

Tekst in foto TATJANA 
MERHAR, vzgojiteljica, 
prof. nem. jezika 

OTROCI POJEJO PESEM MOJSTER JAKA V NEMŠKEM JEZIKU.
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ŠTUDENTJE TUDI LETOS 
»KULTURNO ROPOTALI«!
Ribniški študentski klub je to pomlad poskrbel za kulturno  
popestritev. Lokalni kulturni prostor je v marcu in aprilu  
zaznamoval cikel treh kulturnih večerov pod skupnim imenom 
Kulturna ropotarnica. Namen projekta je bil popestritev kulturnih 
vsebin v Ribnici. Tudi letos smo v goste povabili ustvarjalce, ki so 
s svojim delom zaznamovali kulturni prostor v Sloveniji.

Prvi večer Kulturne ropotarnice je potekal 
19. marca v dvorani Rokodelskega centra. 
Ljubiteljem bluesa bo večer zagotovo ostal 
še nekaj časa v spominu, saj smo v Ribnici 
gostili verjetno najbolj zaželeno slovensko 
blues/rock zasedbo ta hip – Prismojene 
profesorje bluesa. Pred kratkim so izdali 
svoj prvenec Family, ki smo mu na samem 
dogodku tudi prisluhnili. Verjamemo, 
da smo z gostovanjem Prismojenih 
profesorjev bluesa izpolnili 
pričakovanja tudi najbolj zahtevnih 
glasbenih sladokuscev, obenem pa 
smo poslušalcem v Ribnici ponudili 
možnost pravega koncertnega 
doživetja.
Naslednji dogodek Kulturne 
Ropotarnice je bil nekoliko drugačen, 
saj smo ga namenili kar nam samim, 
prostovoljcem in ustvarjalcem 
mladinskih vsebin v Ribnici. V soboto, 
2. aprila, smo tako v sodelovanju z 

ribniškimi mladinskimi društvi organizirali 
okroglo mizo Posvet o razvoju mladinske 
kulture v Občini Ribnica, ki je potekala 
v Miklovi hiši. Na okrogli mizi, ki jo je 
vodil Kristjan Kozina, so poleg Ribniškega 
študentskega kluba sodelovali še skavti 
Ribnica 1, Društvo katoliške mladine 
Ribnica in Mladinsko društvo Okameneli 
svatje Dolenja vas. Prisluhnili smo tudi 
Andreji Špitalar, ki nam je predstavila svojo 

izkušnjo v Občini Sevnica, ki se ponaša 
s certifikatom mladim prijazna občina. K 
sodelovanju na okrogli mizi smo povabili 
tudi ribniškega župana, ki pa se na naše 
povabilo žal ni odzval, z obrazložitvijo, 
da uradno vabilo ni bilo poslano dovolj 
zgodaj. Župan nam je udeležbo ustno 
potrdil mesec dni prej, pisno vabilo pa 
je prejel teden dni pred okroglo mizo. 
V Ribniškem študentskem klubu se 
zavedamo, da je omenjena tema neprijetna 
in odpira mnoga občutljiva vprašanja, ki 
so bila v preteklosti popolnoma prezrta. 
Sprenevedanje o obstoju težav nas 
upravičeno skrbi, saj problemov, ki so bili 
predstavljeni na okrogli mizi, ne rešuje.
Kulturno ropotarnico smo teden dni 
kasneje zaključili s koncertom ljubljanske 
jazz skupine Lolita. Koncert je potekal 
9. aprila v Miklovi hiši. Lolita je skupina, 
katere ustanovitev sega v davno leto 
1987. V svojem dolgoletnem obstoju je 
razvijala svoj edinstveni glasbeni izraz. 
V ribniškem mestnem jedru je bilo tako 
možno slišati zvoke nekoliko nenavadnega 
eksperimentalnega jazza, ki pa je 

obiskovalcem ponudil zanimivo in 
drugačno glasbeno izkušnjo.
Za konec bi se rada zahvalila vsem, 
ki ste obiskali katerega izmed naših 
dogodkov in s tem podprli naša 
prizadevanja. Zahvaljujem pa se 
tudi vsem, ki ste s svojim trudom 
pripomogli k izvedbi letošnje 
Kulturne ropotarnice. Hvala!

LUČKA ILC, predsednica 
Ribniškega študentskega kluba

KONCERT LOLITA

Državno prvenstvo v duatlonu v 
znamenju podmladka
Domači Triatlon klub Inles Riko Ribnica 
je tudi letos devetega aprila kljub 
slabšemu vremenu uspešno izpeljal 
državno prvenstvo v duatlonu, ki je bilo 
s tradicionalne nedelje prestavljeno na 
sobotno popoldne. Sprememba termina 
se je izkazala za zelo dobro potezo, saj 
je organizatorju tokrat v Ribnico kljub 
hladnemu vremenu 
z rahlim dežjem 
uspelo pripeljati 
rekordno število 
t e k m o v a l c e v . 
Tekmovanje so 
z a z n a m o v a l i 
p r e d v s e m 
številni malčki na 
promocijskem teku 
ter cici duatlonu, 
skupno jih je 
bilo na startu kar 
110. Več kot 40 
malih predšolskih 

nadobudnežev se je zbralo na teku 
netekmovalnega značaja okoli gradu (200 
m), preko 70 šolskih otrok pa še na cici 
duatlonu. 
Sicer sta državna prvaka v super sprintu 
postala Jakob Medved (TK Telemach 
Ljubljana) in predstavnica Triatlon kluba 
Inles Riko Ribnica Monika Bartol, državno 

prvenstvo v sprintu pa sta dobila Matevž 
Planko (TK Trisport) ter Eva Skaza (TK 3KM).
Domači tekmovalci v zadnjih letih, potem 
ko sta prenehala tekmovati Bojan Cebin 
in Monika Oražem, ne dosegajo posebej 
vidnih rezultatov, še najbolj se z vrhom 
spogleduje Nika Kožar, ki pa se ribniškega 
duatlona ni udeležila. Damjan Kromar iz 
TK Inles Riko Ribnica je dejal, da je biti 
konstantno prisoten v vrhu zelo težko in 
da so se v klubu znova odločili za delo 
z mladimi, kar že daje prve rezultate v 
mlajših selekcijah in to je bilo vidno tudi 
na aprilskem duatlonu. Posebej je poudaril, 
da imajo najmlajši (vrtčevski otroci) v 
klubu brezplačno telovadbo, kar je med 
športnimi klubi v Sloveniji redkost. 
Več o duatlonu, ki je odprl letošnje 
tekmovanje v duatlonu in triatlonu, si 
lahko preberete na spletni strani TK Inles 
Riko Ribnica oz. njihovi FB strani Duatlon 
Ribnica, rezultati pa so objavljeni na spletni 
strani TIMING Ljubljana. 
Domači Triatlon klub je moči že usmeril v 
pripravo državnega prvenstva v triatlonu v 
Kočevju in ekipnega državnega prvenstva 
na Blokah. Obe tekmi bosta sredi junija. 

Tekst MARKO MODREJ
Foto Brigita KromarSTART SPRINT DUATLONA
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Datum: SOBOTA, 30. 4.
Kam: na SKUPNO VODNIŠKO turo 
vodnikov PD Ribnica in PD Kočevje.
Sodelujejo: vsi vodniki PD Ribnica.

Datum: SOBOTA, 14. 5., odhod ob 9. 
uri.
Kam: s KOLESOM DO PONIKALNIC V 
RIBNIŠKI DOLINI, turnokolesarska tura.
Zahtevnost: Podlaga je večinoma dobro 
utrjen makadam, nekaj je slabših poljskih 
poti pa tudi asfaltne podlage. Tura ni 
tehnično zahtevna, potrebna je dobra 
kolesarska pripravljenost. 
Dolžina poti: 41 kilometrov.
Okvirni čas vožnje: 4 do 5 ur.
Potek kolesarjenja: Na turi si bomo ogledali, 
od kod prihajajo in kam poniknejo vode 
Ribniške doline. Trasa je Ribnica–Breg–
Breže–Žlebič–Slatnik–Sušje–Jurjevica–
Kot–Dane–Zadolje–Blate–Rakitnica–
Dolenja vas–Prigorica–Zalužje–Nemška 
vas–Goriča vas–Ribnica.
Prijave: v torek, 10. maja, ob 19. uri v 
pisarni PD Ribnica na Škrabčevem trgu 5 
v Ribnici. 
Potrebna oprema: primerna kolesarska 
oprema – tehnično brezhibno gorsko 
kolo s profiliranimi gumami, čelada 
(obvezna), rokavice, vetrovka, orodje, 
rezervna zračnica in prva pomoč. Turo je 
možno prevoziti tudi s treking kolesom z 
ustreznimi gumami. 
Vodja kolesarjenja: Božo Lašič, 
turnokolesarski vodnik PZS, informacije: 
lasic@t-2.net, 040 260 700.

Datum: NEDELJA, 15. 5.
Kam: k SV. ANI (920 m), na GRMADO 
(887 m) in KAMEN VRH (783 m).
Zahtevnost: lahka pot.
Okvirni čas hoje: 9 ur.
Potek pohoda: Ribnica (489 m)–Sv. Ana 
(920 m)–Grmada (887 m)–Kamen vrh (783 
m)–Velike Lašče (546 m).
Potrebna oprema: vremenu in razmeram 
primerna planinska oprema, plačana 
planinska članarina za tekoče leto in varen 
korak. 
Vodja pohoda: Janez Centa, informacije: 
031 844 910.

Datum: SOBOTA, 21. 5.
Kam: na 20. SREČANJE S TRŽAČANI, 
tokrat v gosteh v Sloveniji.
Zahtevnost: lahka pot.
Okvirni čas hoje: 4 ure.
Potek pohoda: Turjak, Turjaški grad, Rašica, 
Gradež.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram 
primerna planinska oprema, plačana 
planinska članarina za tekoče leto in varen 
korak. 
Vodja pohoda: Marjana Rozman, 
informacije: 041 847 365.

Datum: SOBOTA, 28. 5.
Kam: na IZLET ZA DEŽURNE ČLANE V 
Planinski koči pri Sv. Ani na Mali gori.

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).

SMO SE POTEPALI in TRENIRALI ...
Najprej smo se na začetku aprila vodniki 
iz PD Ribnica skupaj z vodniki iz PD 
Kočevje usposabljali in obnavaljali naša 
tehnična znanja na skupnem internem 
izpopolnjevanju v kopnih razmerah pri 
Koči pri Jelenovem studencu. 
16. aprila pa smo se planinci obeh društeh 
podali na Gradiško Turo (793 m) nad Vipavo, 
kjer smo potrenirali naše mišice in preverili 
psihofizično pripravljenost pred daljšimi 
in zahtevnejšimi visokogorskimi turami. 
Prva skupina se je pod vodstvom Zdenke 
Mihelič in s pomočnikoma Simonom 
Figarjem in Romanom Petelinom podala 
na zavarovano plezalno Furlanovo pot. 
Preplezali 
smo jo 
kar trikrat 
( d v a k r a t 
v vzponu, 
enkrat v 
sestopu), 
d r u g a 
skupina pa 
se je pod 
vodstvom 
S t a n e t a 
B a b i č a 
na vrh 
Gradiške 
T u r e 
povzpela 
in sestopila 
po lažji, a 
še vedno zahtevni poti.

Srečno in varen korak!
PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA

APRIL, MAJ 2016

NA »GNEZDU«, NA SREDI 
FURLANOVE POTI NA GRADIŠKO 
TURO, FOTO ZDENKA MIHELIČ

10. PLAVALNI MITING POMLAD 2016
V mariborskem bazenu Pristan so v soboto, 9. aprila, ribniški 
plavalci začeli s tekmovanji v poletnem delu tekmovalne sezone. 
Sedemnajst ribniških plavalcev se je pomerilo z 200 plavalci iz 
Slovenije, Avstrije, Srbije, Malte in Rusije. Vsi ribniški plavalci so 
postavili zavidljivo število osebnih rekordov in osvojili lepo število 
stopničk, kar obeta uspešno nadaljevanje sezone.

Na zmagovalnem odru so stali med člani 
Lucija Kous, Chad Andoljšek, Tilen Kočevar, 
Luka Dover in Robert Lovšin, med kadeti in 
kadetinjami Jan Arko, Blaž Schonlieb, Ana 
Kastigar, Maša Lovšin in Nadja Padar, med 
dečki in deklicami Vid Lovšin, Maja Levstek 
in med najmlajšimi Filip Ćirović in Klemen 
Topolnik.

Tekst MIHA KOREN, Plavalni klub Ribnica 
Foto arhiv PK RibnicaKLEMEN TOPOLNIK IN FILIP ĆIROVIĆ NA 

ZMAGOVALNEM ODRU

POHVALA!
V soboto, 19. marca, sem si s prijateljico 
ogledala Ribniški pasijon. Ne morem 
si kaj, da ne bi iskreno pohvalila vseh 
nastopajočih v tej predvelikonočni 
sveti skrivnosti. Vsi ste izvrstni igralci, ki 
se neizmerno razdajate v tej čudoviti 
predstavi. Tolikšni ekipi igralcev, čeprav 
so vsi predani, ni preprosto pričarati 
pravega vzdušja. 
Zato iskrene čestitke za vaše poslanstvo, 
da velikonočne praznike bolj približate 
realnosti.
Hvala vam za vse in še naprej vam želim 
veliko uspeha pri delu!

MARIJA GOLOB, Finkovo 
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Spoštovani ljubitelji in lastniki 
traktorjev!
Strojni krožek Urban vabi na 7. 
blagoslov traktorjev,  ki bo 1. maja 2016 
ob 14. uri pri Sv. Gregorju.
Vabljeni tudi lastniki in ljubitelji 
Unimogov ter MB Track-ov.
Zbor traktoristov bo ob 13. uri pri 
Gasilnem domu Velike Lašče in prav 
tako ob 13. uri v Ortneku pri Viniji.

Vabljeni in živel prvi maj!

SK URBAN
Dodatne informacije dobite na telefonski 
št. 041 533 883 (Milan).

DEJAVNOSTI DU RIBNICA V 
MESECU MAJU IN JUNIJU
V sredo, 4. maja, ob 9. uri začenjamo 
s pohodništvom po Ribniški dolini. 
Dobimo se pri Veterinarski postaji. 
Vabljeni vsi, ki vam gibanje kaj pomeni. 
Prijave na tel.: 040 262 692 (Magda 
Oražem).
7. maja gremo v Begunje na  
Gorenjskem v Avsenikov muzej.
Zadnjo soboto v maju bomo začeli 
z akcijo »GIBANJE STAREJŠIH«, ki bo 
potekala po vsej Sloveniji. Začenjamo s 
pohodništvom. 
Zadnjo soboto v juniju bo dan za 
kolesarjenje … Akcije gibanja bomo 
nadaljevali tudi v naslednjih mesecih, 
kar bo pravočasno objavljeno.
4. junija pripravljamo izlet po 
primorskem Krasu.
Za izlet se prijavite na tel. št.: 
01 836 12 77 oz. 031 625 194.
O športnih uspehih in dogajanju v DU 
bomo poročali v juniju.

Lepo vabljeni!

MOTORISTIČNI KLUB CRKNENE 
PODGANE
vabi v nedeljo, 8. maja, od 11. ure dalje,
na četrti prikaz varne vožnje.

Prikaz varne vožnje bodo s pomočjo 
policistov Policijske postaje Ribnica in 
reševalca na motorju izpeljali na športnem 
igrišču v Dolenji vasi. V varni vožnji se boste 
lahko preizkusili tudi sami. Paša za oči bosta 
tudi razstava starodobnikov – motorjev in 
nastop ribniških mažoretk. 

Vabljeni.

ZDRAVSTVENO LETOVANJE 
OTROK 2016
Območno združenje Rdečega križa Ribnica 
organizira zdravstveno letovanje za 80 
otrok, starih od 7 do 14 let. 

Zdravstveno letovanje bo med 25. 7. in 
2. 8. 2016.

Vse zainteresirane obveščamo, da zbiramo 
predloge otroškega zdravnika od 3. maja do 
6. junija. Polna cena je 280 evrov, prispevek 
staršev pa od 0 do 80 evrov.
Za otroke, ki so brez zdravstvene indikacije 
in so iz socialno šibkega okolja, sprejemamo 
prošnje za brezplačno letovanje do 6. junija 
oz. do zasedbe prostih mest.

Dodatne informacije vsak dan med 9. in 12. 
uro na tel. št.: 01 836 20 56. 

ZAHVALA PODJETJU 
INOTHERM, d. o. o.
Območno združenje Rdečega križa 
Ribnica se iskreno zahvaljuje podjetju 
INOTHERM, d. o. o. za prejeto donacijo 
v višini 16.000 evrov. Sredstva so 
namenjena za letovanje otrok (kar 51 
jih bo lahko letovalo brezplačno in vsi 
bodo prejeli žepnino) ter za nakup 80 
prehranskih paketov. Juhuuuu.
Območno združenje se iskreno zahvaljuje 
tudi LEKARNI RIBNICA za donacijo za 
nakup prehranskih paketov.

OZRK RIBNICA

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA RIBNICA 
vabi starostnike, stare nad 65 let, na 
družabno srečanje, ki bo v četrtek, 12. maja, 
v  Gostilni in piceriji Harlekin, Gorenjska 
cesta 21, z začetkom ob 13. uri.

Zaradi lažje organizacije in izvedbe prosimo, 
da nam svojo prisotnost potrdite od torka, 
3., do ponedeljka, 9. maja, med 9. in 12. uro 
na telefonsko številko: 01 836 20 56.

Veselimo se Vaše udeležbe!

OZRK RIBNICA

Preveč starega papirja? 
Ni problema! 
V soboto, 14. maja, bo klan Lesen'h 
od 9. do 12. ure organiziral zbiranje 
starega papirja v Dolenji vasi pred 
cerkvijo. 
Vsa zbrana sredstva bodo namenjena 
sofinanciranju našega poletnega 
tabora v Črni gori. Že vnaprej hvala!
Za vse dodatne informacije in za odvoz, 
če papirja ne morete sami pripeljati 
na zbirno mesto, smo vam na voljo 
na telefonski številki: 068 195 314 
(Klemen).
Lepo vabljeni!

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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TIGR je pomemben za vse Slovence, danes 
postaja ponovno aktualen kot zgled 
domoljubja, požrtvovalnosti in pokončnosti. 

V  spomin na prvo bitko z okupatorjem v času 
okupacije na slovenskih tleh (13. maj 1941, 
Mala gora pri Ribnici) prirejamo spominsko 
slovesnost pri spomeniku TIGR-ovcem na Mali 
gori. 

Vabljeni v petek, 13. maja 2016,  ob 17. uri 
k spomeniku na Mali gori pri Ribnici.

Že teden dni pred tem, 6. maja, bo v 
Vipavi v kulturnem domu ob 19. uri 
kulturnozgodovinska prireditev, na 
katero vabimo vse občane Ribnice, Vipave in 
Ajdovščine. Še posebej so dobrodošli sorodniki 
TIGR-ovcev.   

Hkrati obveščamo javnost, da smo v 
zakonodajni postopek vložili predlog zakona, da 
13. maj postane državni praznik. V Evropskem 
parlamentu pa predlagamo postavitev 
spomenika TIGR-ovcem, prvim antifašistom v 
Evropi. V Ljubljani – v Parku Sveta Evrope – pa 
naj se postavi spomenik vojaškemu poveljniku 
TIGR-a Danilu Zelenu, ki je padel 13. maja 1941, 
z napisom: 

Ti šel si med prvimi v boj,
ko človek ni videl izhoda
in padel takrat si,
ko mnogim bila je
še tuja beseda svoboda.

Predsednik društva Domoljubni TIGR – 13. maj
VILI KOVAČIČ

Združenje borcev za vednote NOB Ribnica 
in društvo TIGR

vabita v soboto, 14. maja, ob 11. uri

na spominsko slovesnost ob 75. obletnici 

spopada pripadnikov TIGR-a z italijanskimi 

vojaki in žandarji.

Prireditev bo pri spomeniku 

v Bašlju na Mali gori.

Vabljeni!

Vabljeni na ribiški večer 
v soboto, 14. maja, 

od 16. ure dalje 
v ribiški dom Zalužje – Prigorica. 

Postregli vam bomo sveže postrvi na žaru. 

Vabljeni. 
RD Ribnica

28.5.2016 ob 20h
Cerkev sv. Štefana
Ribnica
KOMORNI GODALNI
ORKESTER SLOVENSKE
FILHARMONIJE
Program:
Biber, Telemann, Wolf,
Boccherini, Šenk

10.6.2016 ob 20h
Cerkev Marijinega
vnebovzetja Nova Štifta
PIHALNI KVINTET
SLOWIND
Program:
Scarlatti, Mozart, Šenk,
Milhaud, Hindemith

10.9.2016 ob 20h
Cerkev Marijinega
vnebovzetja Nova Štifta
KOMORNI GODALNI
ORKESTER  SLOVENSKE
FILHARMONIJE
Program:
Mozart, Adamič

20.9.2016 ob 20h
Miklova hiša Ribnica
PIHALNI KVINTET
SLOWIND
Program:
Mozart, Zemlinsky,
Ramovš, Ligeti

V sodelovanju s Knjižnico Miklova hiša
Sponzor: Inotherm d.o.o.Vstop prost!

KONCERTNI

ABONMA

RIBNICA

2016



Ribničani za las prekratki v polfinalu!

Kogar v soboto, 16. aprila, med 20. in 22. uro ni bilo v dvorani 
Športnega centra Ribnica, mu je lahko zelo žal, saj je zamudil 
eno najlepših rokometnih tekem v Ribnici v minulem desetletju ali 
dveh. Odlična predstava domačih, napeta tekma, polna preobratov, 
neodločena praktično do zadnjega sodnikovega žvižga, pravi finale 
pred finalom in ne nazadnje FENOMENALNO VZDUŠJE! Žal nam na 
koncu ni uspelo presenetiti favoriziranih Celjanov, vendar razočaranja 
po tekmi ni bilo, saj so se domači igralci zavedali, da so pokazali 
svoj maksimum in pustili srce na igrišču. Gledalci v dvorani so bili 
navdušeni, prav tako gosti na VIP galeriji, tako da je četa trenerja 
Beguša po koncu tekme prejela stoječe ovacije.

Najbolj učinkovita igralca tekme sta bila Blaž Nosan z 9 zadetki pri domači ekipi ter Luka Žvižej 
s 7 pri gostih. Domači vratar Jošt Perovšek je zbral 9 obramb, še 4 je dodal Mark Klarič, na drugi 
strani jih je Urban Lesjak vpisal v svojo statistiko 13 in celo en zadetek.

Na tekmi za 3. mesto težko, a zasluženo do brona!
Tako kot prva tekma Ribničanov na finalnem turnirju se je tudi druga končala dramatično – 
tokrat s podaljški. Po rednem delu je bil rezultat 27 : 27, v nadaljnjih 10 minutah (2 x 5 min) pa 
so sicer že pošteno utrujeni domači igralci zbrali še zadnje atome moči in z delnim rezultatom 
8 : 2 zlomili neugodnega tekmeca iz Trebnjega.
Strelsko sta blestela predvsem Patrik Leban z 8 zadetki ter Nik Henigman s 7, na vratih 
je bil ponovno odličen Jošt Perovšek, ki je zbral 11 obramb (praktično vse v 2. polčasu in 
obeh podaljških). Jošt je bil na koncu izbran za najboljšega vratarja turnirja – popolnoma 
zasluženo!

Dvorana je bila kljub zgodnjemu terminu ponovno polna, vzdušje odlično, skratka še en 
čudovit rokometni dan. Naši najzvestejši in najglasnejši navijači, ki prihajajo iz vrst mlajših 
selekcij, so pripravili izjemno navijaško kuliso tako v dvorani kot tudi zvečer pred dvorano.
Številne pohvale s strani sodelujočih ekip, gledalcev, novinarjev in številnih visokih gostov so 
dokaz, da Ribnica zna in zmore organizirati tako velik in medijsko odmeven športni dogodek. 
Ne nazadnje si to tudi zasluži, saj letos mineva natanko 60 let od prvih zametkov rokometne 
igre v Ribniški dolini. Čudovit uvod v jesensko praznovanje častitljivega jubileja!

RD RIKO RIBNICA
Foto Mitja Ilc

MOŠKI POKAL 2015/16
Ribnica, 16. in 17. april 2016

Končni vrstni red:
1. RK Celje Pivovarna Laško
2. RD Koper 2013
3. RD Riko Ribnica
4. RK Trimo Trebnje
 
Najboljši igralec finalnega turnirja: 
Miha Zarabec (Celje Pivovarna Laško)
Najboljši strelec finalnega turnirja: 
Blaž Janc (Celje Pivovarna Laško)
Najboljši vratar finalnega turnirja: 
Jošt Perovšek (Riko Ribnica)
 
FINALE:
RK Celje Pivovarna Laško : RD Koper 
2013 
38 : 25 (19 : 9) 
TEKMA ZA 3. MESTO: 
RD Riko Ribnica : RK Trimo Trebnje 
35 : 29* |27 : 27| (12 : 16)
Ribnica, Dvorana ŠC Ribnica, 500 
gledalcev, sodnika Brstin Kavalar in 
Miloš Turnšek Ribnica: Perovšek (11 
obramb), Klarič (1 obramba), Leban 8, 
Fink 4, Celminš 6, Grebenc 3, Knavs, 
Henigman 7, Skušek, Pucelj 2, Petek, 
Nosan 3, Kljun, Atanasov, Košmrlj 2
Trebnje: Brana, Urbič (14 obramb); 
Djurdjevič 5, Florjančič 1, Murčehajič 
4, Skol, Mat. Kotar, Sušin 8, Potočnik 
7, Udovič, Sašek 2, Pernovšek, M. 
Grandovec, Mlakar, T. Grandovec 2, 
Mikec

POLFINALA:
RD Koper 2013 : RK Trimo Trebnje 
28 : 23 (13 : 13)
RD Riko Ribnica : RK Celje Pivovarna 
Laško 
24 : 25 (13 : 13)
Ribnica, Dvorana ŠC Ribnica, 800 
gledalcev, sodnika Bojan Lah in David 
Sok
Ribnica: Perovšek (9 obramb), Klarič (4 
obrambe), Leban 2, Fink 3, Celminš 3, 
Grebenc 5, Knavs, Henigman 1, Skušek, 
Pucelj 1, Petek, Nosan 9, Kljun, Batinič, 
Atanasov, Košmrlj
Celje: Lesjak 1 (13 obramb), Gajić; 
Blagotinšek, Malus 3, Babarskas, Janc 
4, Razgor 2, Marguč 1, Kunst, Poteko, 
Zarabec 3, Kodrin, Fižuleto, Dobelšek, 
Mlakar 4, Žvižej 7

3. MESTO



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

PETER KLEPEC
otroška baletna predstava
Zaključna predstava Zavoda VISK (program balet)
Primerno za otroke od 3. leta starosti

13. maj ob 18.30 uri
dvorana TVD Partizan


