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Zbogom dodana vrednost
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Akcija RD Ribnica, ŠD Lončar in skavtov Ribnica 1
23. aprila smo skupaj s športnim in turističnim društvom Lončar iz Dolenje 
vasi ter mladimi skavti Ribnica 1 izvedli čistilno akcijo na področju Dolenje 
vasi in okolice. ŠD Lončar je izvedlo akcijo čiščenja za športnim igriščem 
in v strugi vse do ponikalnice pri Sveti Marjeti, RD Ribnica pa je obnovila 
dva pragova na potoku Ribnica v Dolenji vasi in čistila smeti na relaciji od 
ribiškega doma do izvira Ribnice. Hkrati smo ribiči sanirali tudi divje odlaga-
lišče v kamnolomu na spodnji cesti proti izviru Ribnice. Na obeh lokacijah 
smo nabrali precej smeti (za dve traktorski prikolici in tri avtomobilske) in jih 
odpeljali na Komunalo Ribnica.
Opazili smo, da se je povečala ozaveščenost med ljudmi glede divjega odla-
ganja smeti v naravo, saj je tega iz leta v leto manj, žal pa smo hkrati opazili 
tudi neodgovorno početje posameznikov, saj smo med smetmi našli nevar-
ne odpadke, ki ne sodijo v naravo (akumulatorji, električno ročno orodje, 
avtomobilske pnevmatike in bela tehnika).
Zaradi bolj urejenega videza same struge Ribnice skozi Dolenjo vas in za-
radi požarne varnosti smo obnovili dva pragova, ju utrdili s kopreno in tako 
vzpostavili dokaj normalen nivo vode, predvsem pri nizkem vodostaju.
Akcija je bila izpeljana v okviru svetovnega dneva zemlje, z njo bi radi tradi-
cionalno nadaljevali, kajti dela je še veliko. Upamo, da se bo v naslednjem 
letu akcij pridružilo več krajanov. 

Tekst VOJKO ŠTANFELJ, RD Ribnica
Foto arhiv RD Ribnica
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KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
- junij 2016 -

1. 6. ob 19. uri 3. TEK REKREATIVNE TEKAŠKE LIGE PRI SV. MARJETI
 Start pri sv. Marjeti

2., 9., 16., 23. in 30. 6.  KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
od 15. do 20. ure Ribniški grad

2. 6.  pogovorni večer z brigadirjem TONETOM KRKOVIČEM
ob 20. uri dvorana Knjižnice Miklova hiša

3., 10., 17. in 24. 6. KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
od 15. do 20. ure  Ribniški grad

3. 6.  KONCERT OKTETA GALLUS
ob 20. uri Cerkev Marijinega vnebovzetja Nova Štifta

4., 11., 18. in 25. 6.  KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
od 10. do 20. ure  Ribniški grad

9. 6.  ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE PILE RUSJAN
ob 19. uri  Galerija Miklova hiša 

10. 6. ZAČETEK BRALNE AKCIJE POLETAVCI – POLETNI BRALCI  
 (zaključek: 10. 9.)
 Knjižnica Miklova hiša

10. 6.  ODPRTJE ZAKLJUČNE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL  
 SLUŠATELJEV LICE, letnik 2015/16,
ob 19. uri  Rokodelski center Ribnica

10. 6. KONCERTNI ABONMA RIBNICA 2016: PIHALNI KVINTET SLOWIND
ob 20. uri  Cerkev Marijinega vnebovzetja Nova Štifta

11. 6. prireditev DRUŠTVA MAŽORET IN PLESALCEV RIBNICA, 
 ob zaključku šolskega leta
ob 18. uri TVD partizan

12. 6.  REDNE GASILSKE VAJE PGD Ribnica
ob 9. uri Gasilski dom v Ribnici

12. 6. 6. TRADICIONALNI BLAGOSLOV KOLESARJEV IN KOLES
ob 16. uri  Parkirišče pred gostiščem Vrba v Žlebiču

14. 6. ZAKLJUČNA PRIREDITEV OŠ DR. FRANCETA PREŠERNA – 
 razglasitev odličnjakov levstikovcev in učencev, vpisanih 
 v Knjigo dosežkov 
ob 18. uri  Športni center Ribnica

14. 6.  ODPRTJE RAZSTAVE MADE IN RIBNICA
ob 19. uri  Rokodelski center Ribnica

15. 6.  SLOVO DEVETOŠOLCEV S SPREHODOM po centru Ribnice
dopoldne Center Ribnice

15. 6.  4. TEK REKREATIVNE TEKAŠKE LIGE PRI SV. MARJETI 
 (zaključek lige)
ob 19. uri  Start pri sv. Marjeti

16. 6.  ZAVRTIMO VETRNICO z Vrtcem Ribnica
ob 18. uri Ribniški grad

17. 6.  MAŠA ZA DOMOVINO
ob 19. uri  Župnijska cerkev sv. Štefana v Ribnici

17. 6.  SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI
ob 20. uri  Župnijska cerkev sv. Štefana v Ribnici

18. 6.  9. BRŠKI KULTURNI DAN
ob 17. uri Breg

18. 6.  POLETNA MUZEJSKA NOČ
od 18. do 22. ure  Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica

22. 6. REDNE GASILSKE VAJE PGD Ribnica
ob 9. uri Gasilski dom v Ribnici

22. 6. »PRIDRUŽI SE NAM«, delovna razstava gasilskih vozil in 
 opreme ter prikaz nujne medicinske pomoči in pravilnega 
 gašenja različnih začetnih požarov
od 8. do 19. ure Center Ribnice

23. 6.  SREČANJE LITERATOV OD TURJAKA DO KOLPE
ob 15. uri  Maticova etno hiša

23. 6.  ODKRITJE TABEL Z NAPISI POMEMBNIH LJUDI V PRETEKLOSTI  
 na območju sedanje občine Sodražica
ob 18. uri  Maticova etno hiša

24. 6.  PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI
dopoldne  TVD Partizan

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič, podatke pošljite na mihelic.zdenka@gmail.com

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
Tisk in prelom strani: 
ABO grafika, d.o.o.

Naklada: 3.300 izvodov 

Naslov: 
Gorenjska cesta 3, 1310  Ribnica

Tel.: 051-641-021
E-pošta: reseto@ribnica.eu 

Izid naslednje številke: 
30. junija 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. junija 2016.

Anonimnih pisem ne objavljamo.

Mnenja in stališča posameznih avtorjev 
prispevkov ne odražajo nujno tudi mnenj 

in stališč uredništva.

Članki v časopisu niso uradno 
mnenje Občine Ribnica.
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Spoštovane, spoštovani!
Najlepši mesec maj se počasi poslavlja. Morda 
smo bili malce razočarani nad njim, saj nam vre-
mensko ni bil posebej naklonjen, toda vse se pre-
mika proti poletju, ki ga imamo zagotovo vsi zelo 
radi. Še posebej se ga veselijo devetošolci, letošnji 
maturanti pa tudi vsi ostali, saj je pred nami čas, 
ko lahko nekoliko ustavimo ta že nekoliko prehi-
tevajoči tempo vsakdanjega življenja. Občanke in 
občani me večkrat opominjajo, da bi moral kaj več 
napisati o dnevnem dogajanju v politiki, vendar še 
vedno menim, da je dnevu dovolj njegova lastna 
teža, zakaj bi mu jo še sam dodajal. 
Danes živimo v času, ko smo vsi skupaj večno 
nezadovoljni in razočarani nad celim svetom in 
zagotovo so za vse naše težave odgovorni drugi, 
saj so v demokraciji naše samo pravice, dolžnosti 
pa so za druge, če se ne motim. Ta čredna morala 
nas počasi dela popolne odvisnike od takih ali dru-
gačnih medijev, ki pa so v celoti odgovorni svojim 
lastnikom, in samo slaba oziroma najslabša infor-
macija, je prava informacija. Sodobni človek ob 
tem prehaja iz realnosti v nekakšno orgazmično 
stanje, ki mu daje priložnost, da se tudi sam posta-
vi v položaj kritičnega presojevalca in razsodnika 
vsakokratnega dogodka. Resno se sprašujem, 
kam smo prodali našo zdravo kmečko pamet, ki 
nam je, vsaj Ribničanom, služila dolga stoletja, da 
smo preživeli vse napade Turkov in se ubranili ra-
znih katastrof, ki so prizadele našo dolino. »Homo 

hominis lupus« ali človek človeku volk, so dejali 
filozofi in se čudili, kaj vse lahko človeško bitje na-
redi drugemu človeku. Če pomislim na to, čemu 
smo na svetu, se mi vedno znova poraja misel, 
kako majhni in kako ranljivi smo in posameznik ne 
pomeni nič, svet gre veselo naprej, kot da se nič 
ni zgodilo. Neizpodbitno dejstvo je, da se vse vrti 
samo naprej, zato se moramo tudi mi temu podre-
diti, drugače nas stvari prehitijo in lahko le še sledi-
mo toku, ki nas vodi po svoji volji in sami nimamo 
več vpliva na dogajanje, čeprav si tega še tako želi-
mo, in tako nam drugi postavljajo pot, po kateri si-
cer ne bi želeli iti. S tem postajamo del množice, ki 
jo vodi informacija, in s tem naše osebno mnenje 
postane nepomembno. Kar pa je najbolj žalostno, 
izgubljamo svoj jaz in lastno identiteto v družbi, s 
tem pa postanemo objekt izkoriščanja tistega, ki 
vodi in ustvarja lastno mnenje in neguje svoj ne-
nasitni ego za dosego kdo ve kakšnih parcialnih 
in sebičnih ciljev. Še posebej je hudo, da takšno 
pojmovanje uspešnosti posameznika postaja 
vrednota oziroma idol za mladino, ki je še posebej 
dovzetna za takšen način razmišljanja. Na žalost 
se vse to odraža v vsakdanjem življenju, ki postaja 
vse bolj nepredvidljivo, stresno in psihično napor-
no za vsakega posameznika naše družbe.
Naša država letos praznuje 25. obletnico. Po toliko 
letih sem danes zelo žalosten, ker še vedno ne vem, 
v kakšni državi živim – v levi ali desni ali še kakšni, 
vem samo to, da je to prva in edina in samo naša in 

prosim vas lepo, ne uničite je! Neverjetno je, kako 
dva milijona ljudi ne more najti skupnega imeno-
valca za pogled v prihodnost in življenje v njej, po-
zabljamo na to, da imamo svojo mlado domovino v 
najemu od vnukov in sprašujem se, kaj dobrega jim 
bomo zapustili? Na koncu nas bo domovina vpra-
šala, kaj dobrega smo naredili zanjo, zato ne poza-
bimo, zgodovina vestno zapisuje vsa naša dela, do-
bra in slaba. Katerih bo več, spoštovana državljanka 
in cenjeni državljan, občanka in občan?

Župan Jože Levstek

8. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica
Blizu 21 odstotkov iz proračuna za naložbe
Svetnice in svetniki so imeli na dnevnem redu 8. redne seje Občinskega 
sveta Občine Ribnica pred seboj kar 19 točk, od katerih naj bi bile vsaj 
nekatere bolj »vroče«. Najdlje so svetniki razpravljali o predlagani spre-
membi Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica.

Proračunska načrtovanja izpolnjena – skoraj 21 odstotkov za 
investicije
Pri pregledu realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in iz-
datkov Občine Ribnica za preteklo leto, ki so zbrani v zaključnem računu, so 
svetniki sklenili, da so bila proračunska načrtovanja upoštevana in proračun 
izvršen pravilno ter smotrno.
Precej negativnih turbulenc je v preteklem letu povzročila odločitev Vlade 
RS, da odstopljeni vir dohodnine, ki je poglavitni prihodkovni vir občin, zniža 
na novo najnižjo raven doslej. Tako se je povprečnina za slovenske občine 
zmanjšala iz 536,37 na 525 evrov v prvem polletju in nato na vsega 519 
evrov v drugem. To je pomenilo dodaten finančni izpad v petmestnem šte-
vilu. Kljub temu se Občini ni bilo treba dolgoročno zadolževati in je lahko 
zmanjšala obseg posojil na približno 3,3 mio evrov oz. 358 evrov na pre-
bivalca.
Čeprav je bila skupna vsota naložb preteklo leto nekoliko manjša, je občina 
namenila skoraj 21 odstotkov proračunskih sredstev za investicije: izgra-
dnjo kanalizacijskega sistema in obnovo vodovoda v Lepovčah, asfaltiranje 
ceste na Mlaki, adaptiranje občinskih prostorov, postavitev novega mostu v 
Jazbini in brvi v Gabrju, preplastitev in obnovo lokalne ceste, vzdrževanje in 
nadgradnjo javne razsvetljave, obnovo neprofitnih stanovanj, agromeliora-

cijo v Bukovici, izdelavo vrste prostorskih dokumentov, saniranje radona v 
stavbah OŠ Ribnica in ureditev vrste drugih projektov.

Črno-bel pogled na ustroj Rešeta
S končanjem »ere« izhajanja črno-belega Rešeta je občinska uprava po 
zgledu drugih slovenskih občin pripravila predlog za spremembo Odloka o 
javnem glasilu Občine Ribnica. V daljši razpravi so se kopja lomila predvsem 
o prenosu nalog in pristojnosti programskega sveta na izpopolnjen uredni-
ški odbor, ki bi ga s privolitvijo Občinskega sveta sestavljali štirje nestran-
karsko imenovani člani. Predlog je trčil na izrazito nasprotovanje nekaterih 
svetnikov iz vrst SLS in Liste za jutri, ki v izključno strankarsko imenovanem 
programskem svetu ne vidijo težav. Janez Tanko (Lista za jutri) je poskus 
ureditve novega ustroja Rešeta primerjal celo z nekakšnimi hitlerjanskimi 
metodami.
Nasprotnega mnenja je bila svetniška skupina SDS in drugi posamezni sve-
tniki, ki so zagovarjali dejstvo, da je treba prenesti odločitev o imenovanju 
članov uredniškega odbora in odgovornega urednika na Občinski svet, s 
čimer bi se zagotovil demokratično legitimiran proces izbora in transparen-
tnost postopkov. Okopov ni razrahljal niti argument, da novi odlok ureja tudi 
stroškovni in finančni vidik delovanja uredništva ter postopke priprave in 
izdaje tiskovine. 
Rahlo večino so zbrali nasprotniki predloga in ga zavrnili.

Komunalne storitve nekoliko navzgor
Občinski svet je potrdil predlagane spremembe cen obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjeva-
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nja komunalnih odpadkov, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in 
čiščenja ter odvajanja komunalne odpadne vode. 
Povečano število izpraznjenih greznic povzroča večjo količino blata in s tem 
večjo obremenitev čistilne naprave. Zato se je v preteklem letu s čiščenjem 
in odvajanjem komunalne odpadne vode ustvaril nekaj več kot 83 tisoč 
evrov velik primanjkljaj. Dosedanje cene storitev, povezane z greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami, so bile bistveno pod povprečjem 
primerljivih območij, nove pa bodo le rahlo pod nivojem le-teh.
Komunala Ribnica, d. o. o. je pred 1. januarjem 2016 vse zbrane mešane in 
biološke odpadke odvažala neposredno na deponijo Špaja dolina v Grosu-
plje, odslej pa jih bo vozila v zbirni center RCERO Ljubljana, kjer jih strokov-
no ustrezno sortirajo, predelajo in deponirajo. Ribnica si tako deli stroške 
obratovanja zbirnega centra s 36 drugimi občinami, ki so prav tako vklju-
čene v RCERO. Tako znaša obdelava komunalnih odpadkov 0,1112 EUR/
kg, bioloških odpadkov 0,0667 EUR/kg in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov 0,2617 EUR/kg.
Z novim načinom ravnanja z odpadki bo v povprečju prišlo do 13 odsto-
tnega porasta cen, na kar so najbolj vplivali skokovit porast števila zahtev 
podjetij in blokovskih naselij po zmanjšanju volumna zabojnikov, stroški ob-
delave odpadkov in najemnina infrastrukture.

Izjeme pri davčnih blagajnah
Občinski svet je enotno podprl stališče Nove Slovenije, da veljavni Zakon o 
davčnem potrjevanju računov, ki od prostovoljnih gasilskih društev, drugih 
manjših društev in kmetij, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, zahteva vzpo-
stavitev davčnih blagajn, negativno vpliva na varnost v občini ter obenem 

zmanjšuje ustvarjalnost, produktivnost in živahnost družbenega življenja v 
lokalnih skupnostih.
Predlagajo, da se prostovoljna gasilska društva, društva, ki ne presegajo 
10.000 evrov letnega prometa in kmetije pri opravljanju dopolnilne dejav-
nosti do 15.000 evrov letnega dohodka, izključijo iz kroga zavezancev za 
izvajanje postopka potrjevanja računov ter se ukine tudi sankcioniranje 
državljanov, ki ne zadržijo računa.

Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica

Odgovor na članek g. Domna Češarka pod 
naslovom »Mladinska (ne)kultura v Ribnici«
Kot bralci občinskega glasila Rešeto smo pogosto 
označevali zapisane odgovore na prispevke kot 
nesmiselna, nespodobna javna obračunavanja, ki 
zrcalijo nizko kulturo javnega diskurza v naši lokalni 
skupnosti. Ravno ti omenjeni zapisi so nas, po našem 
mnenju, v določeni meri razdvajali in silili v bipolarno 
gledanje na dogodke ali huje, na ljudi. Konstruktiven 
in argumentiran diskurz je za demokratičen proces v 
družbi nujen. Toda ali ga res dosegamo s prispevki, ki 
so izrazito enostranski, sodijo in obtožujejo posame-
znike in organizacije? 
S člankom g. Domna Češarka pod naslovom »Mla-
dinska (ne)kultura v Ribnici«, objavljenega v prejšnji 
številki Rešeta, se je prvič na tapeti znašel tudi Rib-
niški študentski klub. Po tehtnem premisleku smo se 
v vodstvu odločili podati skupno izjavo, s katero ne 
želimo obračunavati z g. Domnom Češarkom, kot je 
to v relaciji do nas storil sam. Konec koncev, mar ni 
naš skupni cilj enak – izboljšati pogoje mladinskega 
dela v Ribnici? G. Domen Češarek v svojem članku 
neutemeljeno sodi. V članku pa se prav tako zrcali 
avtorjevo nepoznavanje tako študentskega organizi-
ranja kot tudi mladinskega dela v Sloveniji.
Omenjeni prispevek je temeljil na naslednjih tezah: (1) 
kritičnost Ribniškega študentskega kluba do stanja na 
področju mladinskega dela v Ribnici izhaja iz pomanj-
kanja avtonomije in političnosti organizacije oz. njihove-
ga vodstva, (2) pogoji za ustvarjanje mladinskih vsebin 
v Ribnici so že dobri in ne potrebujejo večjih sprememb, 
(3) problem obstoječega mladinskega sosveta je vpli-
vanje mladinskih organizacij na člane sosveta. 
(1) Študentsko organiziranje v Sloveniji je v primerjavi 
s podobnim organiziranjem po Evropi po svoji strukturi 

enkratno, saj poleg delovanja na ravni univerz omogo-
ča tudi delovanje na ravni lokalnih skupnosti (študent-
ski klubi in društva). Prav obstoj slednjih študentom 
omogoča, da skupne interese uveljavljamo tudi na 
ravni lokalnih skupnostih. Za delovanje katerekoli 
interesne skupine oz. društva (tudi nas, študentov) je 
nujno, da se opredeli glede tem, ki se jo neposredno 
tičejo, saj je to edini način, preko katerega lahko udeja-
nja skupne interese. To v našem konkretnem primeru 
pomeni, da moramo spodbujati k čim boljšim pogojem 
za mladinsko udejstvovanje. Iz poznavanja zgodo-
vinskega konteksta razvoja in pomena študentskega 
organiziranja je jasno, da je kritičnost do zapostavlje-
nih družbenih praks tisti element, ki je študentskim or-
ganizacijam lasten in nas loči od ostalim mladinskim 
organizacij. Trditev, da vodstvo RŠK-ja ni avtonomno 
in uporablja svoj položaj za politične namene, je po-
polnoma neresnična in zavajajoča ter celo namerno 
škodi ugledu kluba. Vodstvo RŠK-ja ne podpira nobe-
ne politične stranke, kritičnost do mladinskega dela v 
Ribnici pa tako ne izhaja iz pomanjkanja avtonomije, 
temveč iz družbenega aktivizma študentov.
(2) Avtor prej omenjenega članka navaja, da so pogo-
ji za ustvarjanje mladinskih vsebin v občini Ribnica že 
dobri in ne potrebujejo večjih sprememb. Mladi imajo 
po njegovem mnenju na voljo zadostno število aktiv-
nosti, tako znotraj mladinskih kot tudi znotraj drugih 
organizacij. Morebiti je ta ocena podana s stališča, 
ki ne pozna, kako zadeve delujejo v bolje urejenih 
občinah, po katerih bi se lahko zgledovali. Hkrati pa 
pozablja, da občina v zadnjih letih ni naredila nobene-
ga koraka, ki bi mladinskim društvom sistematično 
omogočil boljše pogoje za njihovo delovanje. Med 

argumenti proti temu bi se morebiti lahko znašla 
ustanovitev mladinskega sosveta, o čemer pa nekaj 
besed v naslednjem odstavku. 
(3) Mladinski sosvet je sestavljen iz posameznikov, 
ki so se bili na povabilo župana pripravljeni sesta(ja)
ti z njim in mu neposredno posredovati probleme in 
želje. V članku je opisano, kakor da želijo posamezna 
društva preko teh posameznikov vplivati na delovanje 
sosveta, vendar nikakor ne gre razumeti te trditve, 
saj je logično, da če je nekdo aktiven član društva in 
pozna probleme, s katerimi se le-to srečuje, bo tudi na 
sestankih sosveta poskusil te probleme izpostaviti in 
predlagati možne rešitve za njih. O vprašljivosti delova-
nja mladinskega sosveta v takšni obliki je bil že pred 
njihovim zagonom podan skupen dopis vseh mladin-
skih društev. Tudi po enem letu njegovega delovanja 
v omenjenem dopisu postavljenih dvomov niso ovrgli.
Menimo, da bo omenjeno vprašanje ureditve mladin-
skega delovanja možno rešiti le s kritičnim razmisle-
kom in skupnim konsenzom, ki bo zajemal vse delež-
nike omenjenega področja. Pravijo, da je prvi korak 
pri reševanju težave ta, da si jo najprej priznamo. V 
Ribniškem študentskem klubu menimo, da je skrajni 
čas, da si priznamo, da smo z vidika institucionalne 
podpore ribniška mladinska društva hudo zapos-
tavljena oz. delujemo pod bistveno slabšimi pogoji 
v primerjavi s sorodnimi društvi v drugih občinah. 
Ri bniški študentski klub bo tudi vnaprej zagotovo za-
vzemal konstruktivno vlogo pri reševanju omenjene 
problematike, želimo si le, da bi nam Občina Ribnica 
večkrat prisluhnila oz. naša opažanja in predloge vsaj 
poskusila razumeti.

Vodstvo Ribniškega študentskega kluba
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Še zlasti, če se ukvarjaš z dejavnostjo, kot je cvetličarstvo, ki je svojevrstna 
umetnost, kjer naj bi izdelek odražal naklonjenost ali pieteto. Nevenka Požar 
to zelo dobro ve, saj je s svojo ekipo zelo uspešna že štirideset let. »Ni se še 
zgodilo, da bi komu odpovedali in rekli, da nečesa ne moremo narediti.«

Leta 1975 so Požarjevi odprli cvetličarno v Ribni-
ci, po petnajstih letih pa še podružnico v Kočevju. 
Kasneje so podružnico razširili v vrtni center s 
100 m2 rastlinjaka za vzgojo rastlin in ko je ta ra-
stlinjak postal premajhen, so na materinski dan 
leta 2002 odprli velik in sodoben vrtni center ob 
vpadnici v Kočevje s približno 700 m2 rastlinja-
ka, 500 m2 trgovine in barom s teraso. 
»V letih investiranja je bilo podjetniško okolje 
nekako bolj naklonjeno podjetništvu kot danes, 
ko bi od države pričakovali več posluha in spod-
bud.« 
Nevenka označi ribniške kupce kot kupce pre-
mišljenih nakupov, ki vedo, kaj bodo zasadili. 
Po propadu Rika v devetdesetih letih se je to na 
kupni moči poznalo kar nekaj let, takrat v Kočev-
ju še ni bilo sprememb, tja je kriza prišla precej 
kasneje, po razpadu tamkajšnjih velikih podjetij. 

Kljub sušnim letom je Nevenka vztrajala v Ribnici, 
saj je tu sedež podjetja.
Nevenka se je priključila Profesionalni vrtnarski 
družbi (PVD), ki združuje 28 vrtnarjev in cvet-
ličarjev iz vse Slovenije. Družba, ki daje smer-
nice v panogi, deluje deset let in Nevenka kot 
najstarejša članica pravi, da združeni lažje in bolj 
konkurenčno nastopajo na trgu, poleg tega pa 
delujejo tudi bolj osebno v primerjavi z velikimi 
nakupovalnimi centri. 
Sadike vsako jesen in pomlad kupujejo brez 
posrednika v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem 
preko PVD, da so večji, da dosežejo zadostno ko-
ličino in so v svoji ponudbi posledično ugodnejši. 
»Skupaj ugotovimo tudi, kakšni so trendi in vsak 
po svoje pripomoremo k izboljšavam, saj proda-
jamo doma vzgojene rastline.« Kupujejo repro-
dukcijski material, ki ga potem vzgojijo v rastlino 

za končne potrošnike. Vsako leto izdajo katalog, 
ki določa, kaj so v tekoči sezoni prioritete in no-
vosti, ki jih spremljajo tudi v tujih žlahtniteljskih 
vrtnarijah, kjer ustvarjajo razne križance. V PVD 
decembra skupaj določijo, kaj bodo predstavili 
in čemu bo katalog posvečen, letos bodo tako v 
modi okrasne rastline v različnih modrih barvah, 
ozaljšane z belo ali viola barvo.
Cvetličarna Požar danes zaposluje enajst ljudi, kar 
je največ v bogati zgodovini cvetličarne. »Vsaka od 
zaposlenih ima v sebi nekaj posebnega in točno 
vem, kakšen aranžma lahko od katere pričaku-
jem.« Zelo pomemben se ji zdi pristop do zapo-
slenih in da so dobro stimulirani. Gre za ženski ko-
lektiv, ki se nikoli ne sporeče, saj med zaposlenimi 
obstaja zdrava tekmovalnost, nekatere cvetličarke 
so v cvetličarni zaposlene preko 25 let. Nevenka 
na novo zaposli po eno cvetličarko približno vsake 
tri leta. Vse ostanejo dolgo in vsako leto se ude-
ležujejo tematskih izobraževanj. »Ko delaš dekora-
cijo, moraš k stranki pristopiti psihološko in zelo 
osebno, da veš, kaj pričakuje in kaj si želi.«
Nevenka pravi, da je bilo najbolj ugodno obdobje 
poslovanja od leta 2000 do 2005, a vseskozi za-
govarja konkurenčnost, ki jo podjetnik doseže s 
kakovostjo, vztrajnostjo in delavnostjo. »To se ne 
zgodi od danes do jutri, to je 40 let dela. Tudi če 
nimaš konkurence, moraš delati, kot da jo imaš.«
V neposredni bližini vrtnega centra v Kočevju ima 
Nevenkin soprog Peter hangar z letali in zmaji, a 
Nevenka pravi, da ni več tako intenziven letalec, 
kot je bil nekoč. Sama se je peljala z njim le ne-
kajkrat, a tudi ta hobi je dodatno pripomogel k 
prepoznavnosti imena Požar. 
Proti koncu intervjuja se nama je pridružil še Ne-
venkin sin Peter, ki je tudi zaposlen v podjetju in 
se poleg cvetličarstva že od malih nog ukvarja s 
konji, zadnjih pet let profesionalno kot jockey na 
galopskih dirkah. V tem času je v sodelovanju s 
trenerji in lastniki iz Slovenije in Hrvaške za ekipo 
Cvetličarna Požar horseracing team zbral 9 zmag 
in še enkrat toliko drugih in tretjih mest v Sloveniji, 
na Hrvaškem in v Avstriji. »Treniram 6 dni v tednu, 
na treningih jaham našo kobilo Perfect Girl (IRE) 
pod vodstvom trenerja in prijatelja Matevža Babi-
ča.« Kobilo so kupili v Newmarketu v Angliji in je 
bila najboljša slovenska kobila v sezoni 2015, saj 
je dosegla zmago in dve drugi mesti v Budimpešti.
Nevenka Požar je skupaj z družino postopoma 
razvijala svoje podjetje ter dosegla prepoznav-
nost in kakovost. Naj zaključim z besedami pred-
sednika UO GIZ – PVD Tomaža Čuferja, ki je v 
lanskem katalogu PVD zapisal: »Napredek se 
dela z majhnimi koraki in ena gredica je zametek 
celega polja.«

Tekst SAŠO HOČEVAR
Foto osebni arhiv 

Družina Požar pred cvetličarno Požar v Ribnici
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Nadgradnja tradicije suhorobarstva
Blagovna znamka Ribrand, ki je nastala pod okriljem Rokodelskega centra (RC) 
Ribnica in v sodelovanju z oblikovalskim studiem Mashoni, je prejela najvišje 
mednarodno oblikovalsko priznanje Red Dot. V pogovoru s Katjo Žagar, strokovno 
sodelavko na enoti rokodelstvo iz RC Ribnica, sva soglašala, da je ohranjanje 
tradicije pomembno, prav tako pa tudi uvajanje novosti, saj bodo le tako tudi 
zanamci imeli kaj ohranjati. In tu nastopi Ribrand.

Z industrijskim oblikovanjem so v RC Ribnica 
začeli že v lončarski in pletarski šoli pred tremi 
leti. Na koncu tretjih letnikov so želeli nadgraditi 
tradicionalno lončarsko in pletarsko znanje ter 
spodbuditi slušatelje k razvijanju novih idej, zato 
so povabili oblikovalca Janeza Mesariča iz studia 
Mashoni, ki izhaja iz Ribnice. Verjetno se spom-
nite svetil, ki so jih izdelali v obeh šolah in združili 
oba materiala. Iz tega sodelovanja je dozorela 
ideja, da bi RC Ribnica v sodelovanju s studiem 
Mashoni razvil skupno blagovno znamko in tako 
je nastal Ribrand, ki združuje imeni Ribnica in 
»brand«, v prevodu blagovna znamka. Skovanka 
Ribrand zapisana v angleškem jeziku »rebrand«, 
pa pomeni tudi prenova nečesa, kar že obstaja, 
in se tudi tako lepo naveže na tradicionalno rib-
niško suho robo. 
Janez Mesarič in Katja Žagar sta porabila cela 
dva meseca, da sta našla izdelovalca iz Ribnice, 
ki je bil pripravljen izdelovati serijo šestih izdel-

Znak o nagrajenem izdelku

Celotna ribrand kolekcija

V studiu Mashoni skrbijo za celostno grafično podobo, za spletno stran in 
spletno trgovino, za objave v medijih in promocijo v oblikovalskih krogih, RC 
pa promovira Ribrand v rokodelski in splošni javnosti, skrbi za zaloge in komu-
nikacijo z izdelovalcem ter obdeluje naročila. Nova znamka je naprodaj v inter-
netni trgovini, v RC Ribnica, prisotna pa je tudi v izbranih trgovinah po Sloveniji.
Ribrandov set kuhalnic je prejel mednarodno priznanje Red Dot za kvali-
tetno oblikovanje. Uradni prevzem priznanja bo 4. julija v Essnu v Nemčiji. 
Med nekaj več kot 5.200 prijavljenimi izdelki oblikovalcev iz 57 držav je 
mednarodna komisija 41 strokovnjakov podelila priznanje za izjemno obli-
kovanje Red Dot 1.304 izdelkom. 
Na spletni strani RC Ribnica so o nagrajenem setu zapisali: »Zaradi prepros-
tosti osnovnih geometrijskih oblik so kuhalnice elegantne, a ob enem igrive, 
predvsem pa sledijo pristopu, da je funkcionalnost ključ do uspeha.« 
Lesene kuhalnice so se tako znašle v imenitni družbi nagrajencev, kot so 
Akrapovič, Steklarna Hrastnik, Gorenje pa celo BMW in Audi (vse nagrajen-
ce lahko poiščete na internetni strani Red Dot).
Katja je dejala, da ima to priznanje med oblikovalci tako težo kot nagrada 
Oskar v filmski industriji. Sprva so kolebali ali bi prijaviti izdelek ali ne, saj 
je bila prijava plačljiva, a so sprejeli odločitev, da se je treba predstaviti stro-
kovni komisiji in širše. Biti sprejet med elito, pa pomeni dodatne stroške za 
objavo v katalogu Red Dot, poleg tega pa so morali v RC kupiti tudi oznake 
za izdelke, ki dokazujejo, da je izdelek nagrajen. »Upamo, da bo ta nagrada 
poleg promocije vplivala tudi na prodajo v tujini, ker nameravamo s to bla-
govno znamko prodreti na tuje trge,« pove Katja. 
Gospodarska zbornica Slovenije je že stopila v stik z RC Ribnica in jih povabila 
v Milano na trienale Slovenia design show room. Ponudila je tudi kritje dela 
stroškov, saj jih želijo v svoji družbi prav zaradi prejete nagrade Red Dot.

Tekst SAŠO HOČEVAR
Foto RC Ribnica in Sašo Hočevar

Del kolekcije ribrand, ki je prejel nagrado RED DOT. 

kov Ribrand in ta izziv so sprejeli v podjetju Pe-
tek, d. o. o. iz Goriče vasi. Gre za set treh žlic: 
okrogle kuhalnice, strgala in vilic za obračanje 
ter nabadanje, potem so tu še tri različne deske 
(pravokotna, kvadratna in okrogla), set krožnikov 
ter dve majhni hiški za sol in poper. To je prva 
kolekcija Ribranda, ki se imenuje »Izbrano za 
hrano«, letos ji bodo dodali še dva nova izdelka, 
potem pa razvijali tudi nove kolekcije. Ob tem 
vabijo morebitne nove oblikovalce k sodelovanju.
Lanskega septembra so na Ribniškem semnju ko-
lekcijo predstavili javnosti in poželi različne dobre 
pa tudi pričakovane negativne odzive, češ da gre 
za kitajsko robo in podobne pripombe iz internet-
ne anonimnosti. Ob takih komentarjih se na RC 
Ribnica niso zadrževali, ampak peljali zastavljen 
projekt naprej. »Ljudje, ki pridejo od drugod, te 
izdelke zelo lepo sprejmejo, sploh tujcem je po-
memben dodelan dizajn, pa tudi domačini vse bolj 
sprejemajo in podpirajo to znamko,« pravi Katja. 
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Blagoslov motorjev pri Novi Štifti je aprila dopolnil 18 let, Društvo MzM pa prvih 
deset. Njihovo delovanje sta mi pojasnila tajnik društva MzM Pavel Hočevar in 
njihov podpredsednik pater Niko Žvokelj, ki je dobrodelnost – ključno dejavnost 
MzM – povzel tako: »Duh prijateljstva in solidarnost do ljudi, ki potrebujejo pomoč, 
morata biti čista. Nikoli ne izpostavljamo teh ljudi, ker namen dobrodelnosti ni 
samohvala ob nesreči drugega.«

Prvi uradni blagoslov motoristk, motoristov in 
motorjev pri Novi Štifti je bil že leta 1998, ko se 
je Društvo Motoristi za motoriste (MzM) imeno-
valo še MK Ribnčan. To je bil tudi prvi blagoslov 
motorjev v Sloveniji, čeprav za prvega velja tisti 
iz Mirne Peči – z Nikom sva zaključila, da najbrž 
zaradi tamkajšnje močnejše službe za odnose 
z javnostmi, ampak to ni tako pomembno. Na 
prvem blagoslovu se je zbralo 70 motoristov, 
naslednje leto že 270, na desetem blagoslovu pa 
je bilo pri Novi Štifti rekordnih 1500 motorjev in 
vsaj dvakrat toliko ljudi, kar je tudi velika promo-
cija za naše kraje. 
Že pod imenom MK Ribnčan so člani izpeljali 
kar precej odmevnih humanitarnih akcij. »Vsa 
sredstva, ki jih pridobimo z različnimi prireditva-
mi, največ z blagoslovom pri Novi Štifti, name-
nimo v dobrodelne namene. Taka naravnanost 
druščine ostaja že ves čas,« pravi Pavel. 
Leta 2006 so registrirali Društvo MzM in zanima-
lo me je, zakaj je prišlo do spremembe. Niko me 
je popravil, da to ni bila sprememba, da je šlo za 
nov začetek in novo zgodbo, jedro članov pa je 
ostalo enako. Šlo je za idejo o solidarnosti med 
motoristi in ustanovitev sklada za pomoč pones-
rečenim motoristom in njihovim svojcem. Niko se 
spomni motorista, »ki je po nesreči z motorjem 
ostal paraplegik in so njegovi prijatelji zbirali de-
nar in iskali donatorje za invalidsko dvigalo. In 
smo razmišljali, da bi lahko, če se zgodi kaj ta-
kega, takoj priskočili na pomoč. Motoristi držimo 
skupaj, smo solidarni eden z drugim.« 
Pater je deset let deloval v Strunjanu in tudi tam 
širil idejo o MzM ter tako tudi na Primorskem na-
šel precej motoristov, naklonjenih tej ideji. »Lju-
dje, ki imajo empatijo, so se v tem našli.« 
Glede dodeljevanja pomoči so sprejeli pravilnik s 
kriteriji, a kot pravi Pavel, naredijo kdaj tudi izje-
mo in ne pomagajo samo motoristom in njihovim 
svojcem, ampak so pomagali tudi pri poplavah v 
Bosni in na Koroškem pa po potresu v Italiji, dru-
žini iz Avstrije, Hrvaške, motoristu iz Srbije … Ko 
na spletno stran prejmejo predlog za pomoč in 
ko se vsi člani upravnega odbora strinjajo, name-

nijo pomoč tistemu, ki jo potrebuje, ne glede na 
to ali je prejemnik pomoči član MzM ali ni.
Vedno so si želeli razširiti področje delovanja tudi 
na preventivno dejavnost. »Naš interes je, da bi 
bilo teh nesreč čim manj,« pravi Niko. Najprej 
so sami pripravljali dneve varne vožnje v Izoli s 
pomočjo policije in reševalcev, od lani pa omogo-
čajo članom treninge varne vožnje na Vranskem. 
Prvi teden v septembru sodelujejo z ribniško 
policijo pri varovanju otrok na križiščih, ki so na 
šolski poti, šolam in vrtcem so za boljšo vidnost 
v prometu razdeljevali odsevne brezrokavnike, 
sodelujejo tudi z drugimi društvi na njihovih dne-
vih varne vožnje, vsako leto imajo na majicah nov 
slogan za ozaveščanje vseh voznikov o nevar-
nosti telefoniranja med vožnjo, o smerokazih, o 
zlorabah alkohola … – skratka voznike opozarja-
jo na njihovo lastno odgovorno ravnanje. 
Že nekaj let uživajo status društva v javnem inte-
resu in imajo tako reden dotok sredstev od 0,5 
% dohodnine, ki jo namenijo v solidarnostno-pre-
ventivni sklad.
Ko so se vključevali v Zvezo moto klubov Slove-
nije, drugim klubom ni bilo jasno njihovo delova-
nje, zapletali so se že pri tem, ker MzM ni klub, 
ampak društvo, čeprav so tudi moto klubi vezani 
na Zakon o društvih. »Zanimivo je, da ljudje po-
trebujejo veliko časa, da dojamejo tako preproste 
stvari. Najprej so se spraševali, kako bomo delili 
denar iz sklada in ne, kako bomo sklad napolni-
li,« pravi Pavel in dodaja, da so potrebovali kar 
nekaj časa, da so motoristični srenji in javnosti 
nasploh pokazali, da so dejansko dobrodelni. Vsi 

prilivi so objavljeni na spletni strani, ki se ji obeta 
milijonti obisk, prav tam so zabeležene tudi vse 
dobrodelne pomoči.
»Preveč energije se porabi za to, da moraš stalno 
dopovedovati, za kaj gre. Vedno se najde kritik, a 
to je normalno, ker če delaš, mora biti tudi tak od-
ziv. Ampak odločili smo se prav in stvar lepo teče, 
tudi število članov gre že čez mejo obvladljivega, 
saj nas je že 165,« spravljivo pove Niko. 

Pripomnil sem, da so ljudje morda izgubili za-
upanje v dobrodelne organizacije in Pavel se 
je strinjal, da je to odraz stanja družbe, ker ne 
verjamemo več, da bi nekdo kar tako nekomu 
pomagal. MzM so ena redkih organizacij, ki ne 
dobiva nobene dotacije od države, »se nikjer ne 
pasemo, smo sami prostovoljci, kar imamo stro-
škov, jih plačujemo z zbrano članarino in to je 
sklad za delovanje društva, zato ne načenjamo 
sklada za pomoč«. V desetih letih so podelili za 
55.000 evrov pomoči, kar je za tak način delova-
nja ogromno, če bi bili pripeti na državne jasli, bi 
bilo pa to malo.
Opažajo tudi, da je vse več motorističnih klubov, 
ki namenjajo sredstva za razne pomoči in s tem 
se tudi ruši stereotip divjaškega motorista, »tako 
da smo zadovoljni, ker vidimo, da delujemo v 
pravi smeri, ko poleg hobija naredimo še nekaj 
dobrega«, pravi Pavel.
Člani MzM že nekaj let zapored pripravljajo tudi 
skupne in vse bolj množične vožnje. Najprej so 
potovali v Assisi, potem so šli med slovenske Ko-
rošce, kjer imajo tudi nekaj članov, pa v Passau, 
potovali so po Sloveniji, še enkrat v Assisi, Abruz-
zo, Medžugorje v Bosni in letos ob deseti obletnici 
bodo odpotovali v Rim do papeža Frančiška, kjer 
mu bodo simbolno predali dva motorja za misi-
jonarje. 254 ljudi se bo peljalo z motorji, 46 pa z 
avtobusom, to so predvsem tisti, ki jim je MzM po-
magal v zadnjih desetih letih. Ni kaj, med dejavno-
sti društva bi lahko vpisali tudi turistično agencijo.  
»MzM so najbrž edino tako društvo na svetu: mo-
toristi, ki smo združeni in ustanovljeni samo z na-
menom biti solidarni in pomagati poškodovanim. 
To si štejemo v čast,« zaključi Niko. 

Tekst in foto SAŠO HOČEVAR

Zahvala
Člani Društva MzM se zahvaljujejo frančiškanski postojanki Nova Štifta, sosedom Fajdiga, podjetju 
Inotherm, d. o. o., Občini Sodražica in Komunali Ribnica. Njihov prispevek pri izpeljavi motorističnih 
blagoslovov pri Novi Štifti je izreden in nepogrešljiv. Hvala vsem!

Blagoslov je tudi tokrat opravil pater Niko Žvokelj

Pavle Hočevar na unikatno predelanem motorju lastnika 
Roberta Pintarja iz Žlebiča.
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Ribnica zanimiva za novomeške fakultete
V Ribnici je na povabilo Občine Ribnica potekalo uvodno srečanje dekanov 
zasebnih novomeških fakultet in ribniških direktorjev ter predstavnikov go-
spodarskih družb z namenom odpiranja novih priložnosti za sodelovanje. 
Prve ocene in odzivi kažejo, da je bil storjen začetni korak v smeri tesnejše-
ga sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in lokalnim gospodarstvom.
Da je Ribnica lahko zanimiva tudi za visokošolske ustanove, govori dejstvo, 
da so se sestanka udeležili predstavniki kar štirih fakultet, in sicer s Fakul-
tete za informacijske študije, Fakultete za industrijski inženiring, Fakultete 
za organizacijske študije in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo 
mesto. Po uvodnem delu, kjer so pogovori tekli o tesnejšem prepletu vi-
sokošolskega študija z gospodarstvom, sodobnih načinih izobraževanja in 
možnostih približanja študijskih procesov ribniškemu območju, sta podjetji 

Inles in Yaskawa dovolili še vpogled v svoje obrate in nakazali možnosti so-
delovanja.
Srečanja se je udeležil tudi župan Jože Levstek, ki je poudaril, da je dobra 
izobrazba najboljše zagotovilo za uspeh posameznika v izbranem poklicu 
in zagotovilo uspešne, varne in obetavne prihodnosti. Ribniška podjetja v 
mednarodni konkurenci že zdaj posegajo po dobrih praksah iz tujine, kjer 
prisegajo na pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj že tekom izobraževa-
nja, in pri raziskovanju tesno sodelujejo z visokošolskimi ustanovami.

Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica

Nemčani najboljši v spajanju sesalnega voda
Verjetno ste kar malo debelo pogledali tale naslov, ampak dejansko bo v 
tem sestavku govor o tekmovanju v spajanju sesalnega voda. Vsako tek-
movanje da na koncu prvaka, in to so v obeh kategorijah, tako ženski kot 
moški, postali gasilke in gasilci iz Nemške vasi.
PGD Dolenji Lazi je prvo majsko soboto na športnem igrišču v Dolenjih La-
zih organiziralo tretje tekmovanje v spajanju sesalnega voda za pokal PGD 
Dolenji Lazi, ki se ga je udeležilo 21 ekip iz vse Slovenije.
V napetih dvobojih na izpadanje (na trenutke je bilo vzdušje kot na nogome-
tni tekmi) se je med fanti udarilo 12 ekip, med dekleti pa 9.
V napeti končnici, kjer sta štela čas in odbitek časa za napake, je pri žen-
skah zmagala ekipa Nemške vasi 2 pred Svetim Gregorjem in Sovodnjem 
pri Žireh. Sledile so ekipe iz Tepanj, Šmartnega pri Litiji, Štangarskih Poljan, 
še ena ekipa iz Nemške vasi in dve ekipi iz Dolenjih Lazov. 

Pri članih je prav tako slavila Nemška vas, drugi so bili gasilci iz Dolenjih 
Lazov, tretji pa gasilci iz Sovodenj. Sledile so ekipe iz Goriče vasi, znova 
Nemške vasi, Ivančne Gorice, dve ekipi iz Dolenjih Lazov, Rogaške Slatine, 
Štangarskih Poljan, Sušij in Drenovega Griča.
»To ni le tekmovanje, ki ga nastopajoči jemljejo zelo resno, je pravi šov in je 
zanimivo tako za tekmovalce kot gledalce, gre pa seveda tudi za druženje,« 
je dejal Branko Dejak, predsednik PGD Dolenji Lazi, ki ima kar 5 usposo-
bljenih ekip za tekmovanja (3 moške in 2 ženski). Redno se udeležujejo tudi 
tekmovanj na državnem nivoju in celo mednarodnih tekmovanj. Na enem od 
teh je moška ekipa pred kratkim v Murski Soboti osvojila osmo mesto, na 
kar je Dejak še posebej ponosen.  

Tekst in foto MARKO MODREJ

Zmagovalni ekipi Nemška vas 2 med moškimi in Nemška vas 2 med dekleti
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Na mestu odstranjene 
odmrle lipe bo že kmalu 
stala nova

V mesecu maju se je delegacija občine Ribnica udeležila občinskega pra-
znika pobratene občine Arcevia. V delegaciji so bili župan Jože Levstek, 
direktor Knjižnice Miklova hiša Marko Zupanc, ravnateljica OŠ dr. Franceta 
Prešerna Ribnica Andreja Modic ter kustosinja Muzeja Ribnica (Rokodelski 
center Ribnica) Vasja Pavlin.
Obisk je trajal dva dni. Prvi dan sta nas sprejela župan Arcevie Andrea Bom-
prezzi in podžupan Fiorenzo Quajani. Popeljala sta nas po mestu, ogledali 
smo si tudi prenovljeno gledališče, ki so ga namenili razvijanju mladinske 
kulture. Po ogledu občinske hiše nas je Silvio Purgatori, častni občan občine 
Ribnica, povabil na prijateljsko večerjo.
Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku je bila v nedeljo dopoldne. 
Župan Arcevie Andrea Bomprezzi, občinski svetniki, otroški sosvet občine, 
delegacija občine Ribnica in ostali povabljenci smo se skupaj z domačini 
udeležili spominske maše ter nato osrednje slovesnosti na trgu Garibaldi, 
kjer je imel govor tudi ribniški župan. Temu je sledilo polaganje vencev v 
spomin na padle borce proti fašizmu. Pred odhodom domov smo bili še na 
uradnem kosilu, kjer smo se v prijetnem vzdušju pogovarjali o še več prihod-
njih skupnih aktivnostih.

V imenu cele delegacija zapisala in fotografirala Vasja Pavlin

Občina Ribnica in JP Komunala Ribnica sta izvedla preventivno odstranitev 
resno poškodovane lipe, ki je mejila na visoko frekventno lokalno cesto, 
parkirišče in vhod v občinske prostore. Na njenem mestu bo že kmalu rasla 
nova mlada lipa.
Zob časa in spreminjajoči se zunanji vplivi so botrovali neustavljivemu pro-
cesu odmiranja več let stare lipe, ki je krasila neposredno okolico poslovne 
stavbe Občine Ribnica. Posek odmrlega drevesa je bil zato na žalost neizbe-
žen in edina rešitev, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do nepričako-
vanega in nenadzorovanega odpada vej ali samega podrtja drevesa.
Strokovna analiza je namreč pokazala, da je glavni vzrok pešanja drevesa 
poškodba koreninskega sistema in koreničnika, na katerem so odmrle ce-
lice, t. i. nekroze in strohnjeni deli, predstavljale okoli 40 odstotkov obsega. 
Posledica tega je bila vidna votla notranjost ter odpadanje lubja in vej.

Jeseni bomo na mesto, kjer je zdaj rastlo staro drevo, posadili novo 
mlado lipo, ki bo sveže obarvala mestno središče Ribnice.

Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica

Nagovor župana občine Ribnica Jožeta Levstka

REŠETO, Gorenjska cesta 3, 1310 RIBNICA
e-pošta: reseto@ribnica.eu 

NASLEDNJA ŠTEVILKA REŠETA
IZIDE 30. JUNIJA 2016.

GRADIVO ODDAJTE DO 17. JUNIJA 2016.
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Še vedno se nas sliši lepo peti
Presek pevskega dogajanja na Ribniškem tre-
nutno kaže na to, da so najbolj dejavni šolski 
zbori, še posebej na ribniški osnovni šoli, ki je na 
letošnjo območno revijo v Loški Potok pripeljala 
kar šest zasedb. Dve (dekliški kvartet in deški 
nonet) kljub zadostni kakovosti v slovenskem 
prostoru ne bosta mogli najti revije, kjer bi lah-
ko napredovali na način kot ostali zbori, saj se v 
državnem merilu spodbuja nastajanje in krepitev 
številčno močnih zborov, ne pa malih vokalnih 
skupin. Vendar je zborovodkinja Nataša Arko po-
kazala, kako se lahko mladi pevci usmerijo k do-
datnim izzivom, če imajo za to motivacijo. Sicer 
pa se je 20. aprila na potoški šoli predstavilo 11 
zasedb: vrtčevski, dva potoška ter ribniških šest 
s podružnicama Sušje in Dolenja vas. Sodraška 
šola je tokrat izostala zaradi kadrovskih težav 
na glasbenem oddelku, a se veselijo nastopa 
prihodnje leto. Nujno moram ponovno pohvaliti 
učitelje potoške šole – takega sodelovanja na 
prireditvi, take vsestranske pomoči in nobene žal 
besede ne vidimo nikjer tu blizu. In tako je že vsa 
leta.
Pri odraslih zborih se je letos pokazalo, komu je 
uspelo obstati v teh viharnih časih zborovstva. 
Mimogrede, Teden ljubiteljske kulture 2016 je 

potekal prav v propagiranju te, Slovencem tako 
ljube dejavnosti, ki potrebuje zaradi upadanja 
številčnosti več spodbude. V Sodražici so se 
zbrale le štiri male vokalne skupine (Potoški 
fantje, Oktet Gallus, Nonet Vitra in Anamanka), 
zbora ni bilo nobenega. Selektor Matej Penko je 
pripomnil, da so vse štiri male vokalne skupine 
dobre in kar dve je ocenil, da dosegata državni 
nivo. Hkrati je opazil, da se je v zadnjih treh letih, 
odkar vrednoti zbore in skupine na našem koncu, 
kakovost petja dvignila: »Imate jih malo, a so res 
kvalitetni.«
V Dolenji vasi pa smo s srečanjem zborov Zahod-
ne Dolenjske tokrat prvič začeli mesec dni prej 
kot običajno, in sicer 6. maja, saj smo ugotovili, 
da junij zaradi vročine in suhih grl ni več primeren 
za zborovski dogodek, hkrati pa je to že čas pri-
reditev na prostem in ne dvoranskega dogajanja. 
Dvanajst zborov od Turjaka do Kolpe, ki so nasto-
pili v Dolenji vasi, je tudi dejansko večina vseh po-
jočih na tem geografskem področju. Srečanje je 
bilo programsko res dobro sestavljeno in izvede-
no. Zbori so pripravili raznolike skladbe, ki se niti 
enkrat niso ponovile, videti pa je bilo tudi, da so 
srečanje vzeli zares. Navsezadnje so se pokazali 
med paradnimi konji, kot so Oktet Gallus, Nonet 

Vitra, Anamanka, Cantate Domino. In če po nava-
di ne omenjamo povezovalcev večera, jih tu mo-
ramo že zato, ker so bili kar trije: Marko Modrej, 
Jurij Bojc in Mateja Podgorelec. Take mešanice 
še nismo videti, a ujeli so se na isti trnek in se 
ga simpatično držali vse do konca. Nasmejani 
obraz Mateje, resno izgovorjene pripombe Jurija, 
ki so požele salve smeha, in Marko, ki je užival v 
družbi dveh domačih povezovalcev, vse to je dalo 
svojevrstno energijo večeru. Ker so zborovodje 
povečini moški, si je novoizvoljena predsednica 
Sveta območne izpostave Ribnica Eda Štanfelj, 
ki je podelila Gallusove značke trem Lončarjem 
in zahvale zborom za sodelovanje, prislužila na 
desetine poljubov. 
Naslednje leto bo že 40. srečanje zborov v Dole-
nji vasi in morda prihaja čas, da se organizacija 
vrne tja, od koder je izšla – k domačinom. Morda 
ne več Lončarjem, ki so s tem začeli, vsekakor pa 
KUD-u France Zbašnik, ki mu je lani uspelo prido-
biti status društva v javnem interesu. S skupnimi 
močmi, kot pravimo, bomo vse dosegli.

 Alenka Pahulje, JSKD Ribnica
Foto Marko Burger

DOMAČI CERKVENI MEŠANI PEVSKI ZBOR SV. ROK JE PRESENETIL Z BRILJANTINO, KI JO JE ODPEL IN ODPLESAL V PRAVEM SLOGU. PAR STA IGRALA PODGORELČEVA, DEKLETA SO 
NAVIHANO SPREMLJALA NJUNO LJUBEZENSKO ŽVRGOLENJE, FANTJE PA SO SVOJE MNENJE DODAJALI KAR PRI ŠANKU. S SKLADBO SO SPROŽILI GLASNE ODOBRAVAJOČE VZKLIKE 
VSEH PRISOTNIH, ŠE POSEBEJ ZBOROV. TI SO BILI: CANTATE DOMINO, OKTET GALLUS, GRAJSKI PEVCI, ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBOR DOLENJA VAS, NONET VITRA, PEVSKA SKUPINA 
PRIJATELJI, MOŠKI PEVSKI ZBOR LONČAR, MOŠKI PEVSKI ZBOR SVOBODA, KVARTET ZVON, MEŠANI PZ KUD SV. GREGOR, VOKALNA SKUPINA ANAMANKA IN ŽE PREJ OMENJENI 
DOMAČI PEVCI SV. ROKA.
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Mednarodni dan muzejev
Mednarodni muzejski dan, ki je bil 18. maja, smo v Muzeju Ribnica prazno-
vali v delovnem vzdušju. Na ta svečani dan je veljal prost vstop na vse raz-
stave, za obiskovalce pa smo pripravili različne brezplačne dogodke. 
Dopoldne se je iz naših prostorov razlegal otroški smeh; obiskali so nas 
otroci iz Vrtca Ribnica, ki so si ogledali razstavo Utrinki iz zgodovine slo-
venske policije od leta 1850 do danes – zgodovina ribniške in kočevske 
policije. V sklopu omenjene razstave so svoje delo z veliko mero dobre volje 

Predstavitev policijskega dela pred rokodelskim centrom Ribnica

in navdušenja predstavljali tudi policisti s Policijske postaje Ribnica, ki so 
otrokom predstavili svoja službena vozila in različne delovne pripomočke – 
vse od »lisic« do radarja. 
Obiskali so nas tudi petošolci iz OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica skupaj s 
petošolci iz PŠ Dolenja vas. V treh urah, ki so jih preživeli pri nas, so med 
drugim spoznali zgodovino ribniškega trga, posamezne hiše ter družine. 
Ogled trga so zaključili na razstavi Gostilne, kot smo jih poznali nekoč, kjer 
so spoznali različne gostilniške igre. Kot je v gostilnah navada, žejen ni bil 
nihče, učence smo postregli z malinovcem, nekdaj cenjenim napitkom za 
otroke. Po ogledu razstave Suha roba in lončarstvo so učenci svoje znanje 
poglobili še s pomočjo tematskih sestavljank. Seveda so se seznanili tudi 
z zgodovino slovenske policije in si nato na dvorišču Rokodelskega centra 
Ribnica ogledali predstavitev policijskega dela. 
Za vse, ki so želeli o zgodovini slovenske policije izvedeti več, smo zvečer 
organizirali javno vodstvo po razstavi. Na splošno je zgodovino policije 
predstavila Darinka Kolar Osvald, kustodinja in vodja Muzeja slovenske poli-
cije, zgodovino policije na Ribniškem pa Vasja Pavlin, kustodinja Muzeja Rib-
nica. Predstavitev aktualnega policijskega dela pa so tako kot že dopoldne 
izvedli policisti PP Ribnica, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Tekst VASJA PAVLIN
Foto Katja Žagar

V tujino po izkušnje
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija v okviru mednarodnih izme-
njav (program Leonardo da Vinci in v zadnjem obdobju Erasmus+) popelje 
številne dijake v različne države, kjer pridobivajo izkušnje, spoznavajo raz-
lične kulture in krepijo medkulturni dialog. 
Šola že vrsto let v svoj program vključuje tudi konjeništvo, zato nam je v 
posebno veselje večletno sodelovanje s finsko srednjo šolo YIa-Savon 
ammattiopisto iz Kiuruvesia, ki se nahaja v bližini Kuopia. Omenjena šola je 
specializirana za področje reje in treninga konj. Na omenjeni šoli so se naši 
dijaki, ki jih zanima področje konjereje, že večkrat usposabljali. Tako smo 
tudi letos izbrali skupino dijakov, ki jih to področje zanima, in se odpravili 
v Kiuruvesi. Na izmenjavi smo bili med 22. februarjem in 4. marcem. Dijaki 
so se na tedenskih delavnicah preizkusili v dresurnem jahanju, preskakova-
nju ovir, vožnji vpreg, kasaštvu, kovanju konj in delu z usnjem. Spoznali so 

Finsko z vsemi posebnostmi in lepotami, njene kulturne in družbene razlike 
ter izkoristili možnost učenja angleškega jezika. Finska šola ima na svojem 
posestvu dva hleva ter kliniko za konje. V prvem hlevu je nastanjenih 25 
konj za jahanje, v drugem pa je 30 kasaških konj. Za treninge uporabljajo 
dve zunanji jahališči, pokrito jahalnico in svoj hipodrom. Udeležujejo se tek-
movanj v dresurnem jahanju, preskakovanju ovir in kasaških dirkah. Dijaki 
so bili nad izmenjavo navdušeni, hkrati pa so usvojili tudi veliko praktičnega 
znanja, ki ga bodo lahko uporabili pri svojem nadaljnjem delu v konjeništvu. 
Čeprav so Finci bolj zadržani, so nas zelo lepo sprejeli in bili vljudni gostitelji, 
za kar se jim tudi iskreno zahvaljujemo. 

MATEJ ZOBEC, učitelj strokovnih modulov in PP
Foto arhiv Kmetijske šola Grm 

in biotehniške gimnazijeMatej Zobec (prvi z leve) z dijaki
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Iz mesta

Prenovljena poročna dvorana v ribniškem gradu 
odprla svoja vrata

Iz mesta je optimističen naslov razstave, ki so 
jo 5. maja odprli v razstavnih prostorih Galerije 
Miklova hiša. Status mesta, ki ga ima Ribnica 
šele dobrih deset let, je umetnostno ustvarjanje 
začelo graditi že mnogo pred tem. Z organizaci-
jo likovnih srečanj, festivala satire in humorja, s 
postavitvijo parka kulturnikov in številnih spome-
nikov je podoba Ribnice delovala kot identiteta, 
ki se zaveda svoje preteklosti in ima smele cilje 
za prihodnost. 
Razstava Iz mesta, ki na belino galerijske stene 
prinaša umetnost javnega prostora Ribniške do-
line, pomeni evidentiranje in predstavljanje likov-
ne umetnosti, ki je ves čas dostopna javnosti, to 
so skulpture in kipi v gradu, industrijski coni nek-
danjega Rika, spomeniki NOB, kiparske upodobi-

Prvo majsko soboto je s poroko v prenovljeni 
dvorani ribniškega gradu poročna dvorana zaži-
vela novo življenje. Rokodelski center, ki od leta 
2012 upravlja z kompleksom ribniškega gradu, 

tve posameznikov in ne nazadnje zidne poslikave 
pri Sv. Gregorju in denimo v vežicah v Hrovači.
Sam položaj umetnine je »odprtega trajanja« to-
rej stalnega dostopa, prepletenosti podobe kraja 
z umetnostjo in prepletenost kraja z imaginari-
jem, ki ga s seboj nosi umetniško delo. Obenem 
z možnostjo interpretacije dodaja tudi odnos jav-
nosti do odprtega prostora, spominske krajine 
in umetnosti kot takšne. Pri čemer pa gre za več 
kot odnos posameznika, gre za odnos družbe do 
umetnosti. 
Na razstavi, ki si jo je zamislila in jo oblikovala 
Polona Lovšin, je predstavljena vrsta likovnih del, 
skulptur in kipov, ki jih je v fotografsko obliko pre-
nesel Marko Glavač. Fotografije so bile posnete v 
jutranji svetlobi. V postprodukciji niso obdelane, 

se je prenove lotil lansko jesen v sodelovanju z 
Občino Ribnica, ki je lastnica gradu. Načrt za pre-
novo sta pripravila arhitekt Boštjan Češarek ter 
predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Mojca Arh, saj spada grad skupaj s celotnim 
trgom v register kulturne dediščine. 
Prenova je obsegala več gradbenih del. Prenovi-
li so talne obloge s talnim gretjem, skladišča in 
zunanje stopnice, sanirali so toaletne prostore, 
obnovili stavbno pohištvo ter opremili prostore z 
novimi stoli in mizo v poročni dvorani. Investitor 
je bila Občina Ribnica, projekt pa je vodil Roko-
delski center Ribnica. V prenovo je bilo vloženih 
35 tisoč evrov. 
Pred novim letom se je Upravna enota Ribnica 
odpovedala poročni dvorani v gradu kot urad-
nemu prostoru za poročanje, saj so se skupaj z 
Ministrstvom za notranje zadeve odločili, da je 
uradni prostor za poroke od novega leta naprej 

temveč nam prikazujejo podobo nenehno dosto-
pne umetnosti in njene tihe, a stalne interakcije 
z okoljem. Razmislek o avtorjih, katerih dela 
imamo v Ribnici, pokaže osupljiv nabor prizna-
nih avtorjev, motivi in teme del pa predstavljajo 
zaokrožen razmislek o Ribnici, ribniškem člove-
ku in delu ter tudi njegovem odnosu do okolja, v 
katerem živi.
Razstava je na ogled do 5. junija, 6. junija ob 
18. uri pa vas organizatorji razstave vabijo še 
na Sprehod po mestu, na katerem si bo mogoče 
ogledati veliko večino razstavljenih podob tudi v 
prostorski dimenziji. Lepo vabljeni. 

Tekst in foto PRIMOŽ TANKO

eden od prostorov na Upravni enoti. V praksi to 
pomeni, da je poroka (z najnižjimi stroški) mogo-
ča le v prostorih UE, v gradu pa po dogovoru in z 
dodatnim plačilom.
V gradu je bilo v preteklosti od trideset do šestde-
set porok letno, letos pa je prostor rezerviran za 
sedem porok. Poleg nove podobe dvorane na-
mreč zdaj Rokodelski center v ribniškem gradu 
ponuja tudi nove vsebine, saj je prostor primeren 
za protokolarne dogodke, novinarske konferen-
ce in druge dogodke v izbranem ambientu. Da bo 
vse poteklo v najlepšem redu tako pri dogodkih 
kot pri organizaciji porok, bo poskrbel zunanji 
sodelavec Rokodelskega centra Ribnica z ekipo 
Za vedno, ki jo sestavljajo Nik in Mateja Starc ter 
Uršula Koblar. 

Tekst in foto PRIMOŽ TANKO

Kustosinja razstave Polona Lovšin z avtorjem fotografij Markom Glavačem Odnos javnosti do spomenikov

Obnovljena poročna dvorana
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ZAHVALA

MK Crknene podgane se zahvaljujemo vsem, ki so podprli projekt varne 
vožnje:
Generalni pokrovitelj: Agaton, d. o. o.
Ostali pokrovitelji: Občina Ribnica, Inotherm, d. o. o., Prigorica, Deta & 
Co., d. o. o., Ribnica, Hyundai avto Trade, Ljubljana, A. Peterlin – trgo-
vsko in proizvodno podjetje, Slatnik, Frizerski studio IN, Kozina Romana, 
s. p., Dolenja vas, Pony Express, Kočevje, SDS, Ljubljana, Tempo-Team, 
d. o. o., Ribnica, Avtoličarstvo Veselič, Kočevje, M-Refill, d. o. o.,  Kočevje, 
Microera – Jože Šilc, s. p., Ribnica, Levstek Transport, Rakitnica, AMT-T, 
proizvodno in trgovsko podjetje, Dolenji Lazi, Avtoelektrika – Češarek 
Franc, s. p., Nemška vas, Albatros, d. o. o., Ribnica, Dam-les, Damjan Gor-
nik, Dolenja vas, Matjaž Starc, Prigorica, Danilo Henigman, Dolenja vas, 
Prevozništvo Turk – Ivan Janez, s. p., Ribnica, Avtoprevozništvo Matjaž 
Vidervol, Rakitnica, Avtoservis Oliver Oražem, Prigorica, Pumej, d. o. o., 

Crknene podgane izpeljale še eno akcijo 
Varno na motorju

Motoristični klub Crknene podgane iz Dolenje vasi pri Ribnici ima tako malo 
članov, da jih lahko preštejemo na prste, a je že od ustanovitve leta 2009 
zelo dejaven. V nedeljo so izpeljali že četrto akcijo, s katero so želeli opozo-
riti na nevarnosti na cesti in na pravilno nudenje prve pomoči.
Posebno težo dajejo izobraževanju članov in vseh, ki se jim na takih sreča-
njih pridružijo. Teh pa je vsako leto več.
»Pomlad je varljiva, ceste prevečkrat postanejo grob motoristom. Da bi se 
poškodbam in hujšim rečem izognili ter prijateljem ponudili nekaj osnov-
nih nasvetov, smo povabili reševalca Primoža Velikonjo iz Zdravstvenega 
doma Kočevje ter policiste iz Ljubljane in Ribnice, da strokovno in praktično 
pokažejo, kako je treba ravnati v kočljivih položajih pri vožnji ter reševanju 
ponesrečenca na cesti,« je dejal Vinko Rus, član kluba. 
Primož Velikonja, vodja kočevske reševalne postaje je poudaril, da je treba 
pri prometni nesreči motorista pogledati po celem telesu in ugotovitvi, ali 

Ni fotomontaža oz. poveličevanje policista na motorju. Je pa simpatična simbolika dveh 
mladih motoristov in varuha reda.

Ribnica, Griffing, d. o. o., Rakitnica, Zavarovalnica Triglav, Ribnica, Moto 
Shop Palma, Kočevje, Elisa, d. o. o., Domžale, AMZS Kočevje.
K izvedbi so pripomogli še: Herbby, d. o. o., Ribnica, R.inženiring, Ribni-
ca, Linear – Ilc Tomaž, s. p., Ribnica, KUD France Zbašnik, Dolenja vas, PP 
Ribnica, Inter Rec 2, Ljubljana.
Medijska pokrovitelja: Radio 1 Ribnica in Rešeto. Za hrano in pijačo je 
poskrbela Restavracija Tina, Dolenja vas.
Še posebej se zahvaljujemo vodji kočevske reševalne postaje Primožu Ve-
likonji za prikaz reševanja in prikaz uporabe defibrilatorja ter vsem lastni-
kom starodobnih motociklov, ki so omogočili ogled izjemnih primerkov 
svojih vozil.
Za lepo popestritev so se potrudile tudi ribniške mažoretke. Tudi njim 
hvala.

ima večje krvavitve. Ko se ustavi curljanje krvi, se je treba osredotočiti na 
začetne postopke oživljanja z masažo v kombinaciji z umetnim dihanjem. 
Pomembno je ugotoviti poškodbe glave motorista in pravilno ravnati s čela-
do. Primož je pokazal še praktično uporabo defibrilatorja, ki ga je Športno 
društvo Lončar ob pomoči podjetja Inotherm namestilo na stavbo nekdanje 
krajevne skupnosti v središču Dolenje vasi. Za motoriste je bila zelo poučna 
in zanimiva tudi vožnja na poligonu.
Prava paša za oči je bila razstava starodobnikov (motorjev), o kateri razmi-
šljajo, da bi jo v prihodnje priredili samostojno. Dogodek je popestril tudi 
nastop ribniških mažoretk.

Tekst in foto MARKO MODREJ

Starodobniki so pritegnili poglede številnih oči.
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Pridruži se nam 
Pod tem sloganom bo PGD Ribnica z ostalimi ga-
silskimi društvi v občini 22. junija organiziralo ce-
lodnevno delovno razstavo gasilskih vozil in opre-
me, ki bo potekala v centru Ribnice. Cilj te akcije 
je približati vsem občanom, predvsem pa mladini 
delovanje osrednje gasilske enote, kakor tudi de-
lovanje ostalih gasilskih enot, ki so razporejene po 
občini. Ker smo gasilci na intervencijah povezani 
tudi z ostalimi interventnimi službami, bodo ta dan 
predstavljene tudi te službe: Nujna medicinska po-
moč Ribnica, PP Ribnica, Civilna zaščita Ribnica, 
Radio klub Ribnica in Nujna medicinska pomoč 
Ljubljana z reševalcem na motorju. 
V gradu bo  postavljen in predstavljen predhospi-
talni triažni center (na približno 300 m2), ki ga 
uporabljamo v primeru množičnih nesreč in je 
sestavljen iz treh šotorov in veliko medicinske, 
imobilizacijske in ostale uporabne opreme. Lah-
ko boste opravili praktični preizkus, kako pravil-
no uporabljati defibrilator in na »hitro« obnovili 
osnove nudenja prve pomoči. 
Pripravljene bodo različne delovne točke tako 
za ogled kot tudi za aktivno sodelovanje v njih. 
Prikazali vam bomo pravilno gašenje različnih 
začetnih požarov in lahko se boste v gašenju 
preizkusili tudi sami. Postavljeni bodo tekmo-
valni poligoni, kjer bodo tekmovali tako gasil-
ci kot tudi starši z otroki. Za udeležence teh 

ce, ki jo bomo v tem dnevu predstavili večkrat, 
boste lahko dobili tudi knjigo, ki je bila izdana ob 
130-letnici društva. 
Za vas sicer ne vemo, mi pa bomo zagotovo tam, 
in to od 8. pa vse do 19. ure zvečer. Potrudili se 
bomo, da boste spoznali čim več naših dejav-
nosti, dobili mnogo uporabnih informacij ter kaj 
uporabnega tudi »potrenirali«. Morda boste v 
sebi prepoznali »bojevnika rdečega petelina« in 
se nam v prihodnosti tudi pridružili.
Na pomoč!                                     

poveljnik Gregor Virant 

tekmovanj so pripravljene različne praktične 
nagrade. 
Potekale bodo otroške likovne delavnice in foto 
natečaj. Ob tej priložnosti vabimo vse, ki se ak-
tivno ukvarjate s fotografijo, tudi tiste, ki kakšno 
dobro »fotko« naredite z mobilnikom, da nas ta 
dan obiščete. Razstava likovnih izdelkov ter slik 
iz foto natečaja bo izvedena naknadno, v sklopu 
dogajanj v mesecu požarne varnosti oktobra v 
Rokodelskem centru. Avtorji najboljših izdelkov 
in fotografij bodo prejeli tudi nagrade. Na krajši 
predstavitvi zgodovine gasilskega društva Ribni-

Pridi nas rešit
Sredi aprila je v cerkvi Marijinega vnebovzetja pri Novi Štifti pred številnim 
občinstvom, ki spoštuje njeno delo, pesnica Stanka Mihelič iz Kota pri Rib-
nici na duhovno-literarnem večeru predstavila šesto knjigo v svojem 25-le-
tnem ustvarjalnem opusu.
»Pridi nas rešit« je pesniška zbirka, ki je bila napisna v jubilejnemu letu us-
miljenja »skozi katerega romamo že četrti mesec,« je povedala Stanka. Če 
so dosedanje zbirke pesmi Stanke Mihelič nastale predvsem iz spontanega 
navdiha, je bila tokratna zbirka na samem začetku dobesedno izzvana.
Sredi skrb vzbujajočega dogajanja v svetu in tudi pri nas pomenijo njene 
pesmi dramatičen krik na pomoč, duhovni SOS, bivanjski krik obupanega 

sodobnega človeka in vsega človeštva k Jezusu, učlovečenemu Očetovemu 
usmiljenju: Pridi nas rešit! V ječi smo, ne znamo in ne moremo ven …
Umetniške ilustracije Stanislave Sluga Púdobske so v tem oziru zelo zgovor-
ne, oznanja spremno besedilo patra Tomaža Podobnika. 
Predstavitev zbirke je spremljal kulturni program, v katerem so nastopile 
pevke noneta Vitra in Veronika Zajec iz Dobrepolja, ki je igrala na violinskih 
citrah.

Tekst in foto MARKO MODREJ

Pred frančiškanskim samostanom pri Novi Štifti nas je po predstavitvi knjige med ostalimi 
dobrotami čakala tudi torta v obliki in z motivi najnovejše Stankine knjige.

Stanka Mihelič z ilustratorko Stanislavo Sluga Púdobsko
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Več kot 140 blagoslovljenih konjičkov 

Kazalo je že, da nam bo vreme ponovno zagodlo, 
a je šlo le za krajši »žegen« z neba. Po močnem, 
a kratkem deževju smo lahko začeli s tradicional-
nim svetim blagoslovom traktorjev na Sv. Gregor-
ju v občini Ribnica. 
8. maja smo lahko organizatorji in obiskovalci 
okoli 14. ure v daljavi zaslišali ropot starodobni-
kov, traktorjev in unimogov. Nismo jih pričakovali 
toliko; čas prve košnje, dela v gozdu in na travni-
kih nam je dal misliti, da ljudi ne bo. Ampak priha-
jajoče kolone vozil kar ni bilo konec. Več kot 140 
lastnikov si je vzelo čas in prišlo blagoslovit svoje 
stroje za dobro in varno delo, ki je pred njimi. Ves 
trud članov Strojnega krožka Urban, ki so tokrat 
obeležili še 20-letnico delovanja strojnega krož-
ka, je bil ob tako veliki udeležbi poplačan. Ob tej 
priložnosti so nas obiskali tajnik Zveze strojnih 
krožkov Slovenije Marjan Dolenšek, predsednik 
društva Unimogarjev Jure Prevc ter ribniški sve-
tnik Janez Tanko, ki je vsem prisotnim namenil 
tudi nekaj besed. Ob tej priložnosti se je novi 

predsednik Milan Kaplan za častno sodelovanje in predanost v vseh prete-
klih letih zahvalil prvotnemu predsedniku Jožetu Maroltu, ki po novem svoje 
znanje in izkušnje nadgrajuje kot predsednik Zveze strojnih krožkov Slove-
nije. Po kratki uvodni besedi in predstavitvi delovanja krožka je sledila božja 
beseda. Tokratni sveti blagoslov je opravil dolenjevaški župnik Aleš Pečavar. 
K sodelovanju ga je povabil župnik s Sv. Gregorja Andrej Mulej, marljivi član 
krožka in pobudnik ideje blagoslova. 
Veselilo nas je, da se je blagoslova udeležilo ogromno mladih. Vsi vemo, da 
na mladih stojita tako svet kot tudi kmetijstvo. 
Vsem se zahvaljujemo za pomoč in dobro voljo.

POZIV: 
Vse, ki vas veseli delo na kmetiji in ste pripravljeni pomagati, ko kmetijo do-
letijo bolezen ali druge težke situacije, vabimo k sodelovanju, saj v takšnih 
primerih dodaten par rok prav pride. Javijo naj se tudi tisti, ki potrebujejo 
pomoč. Vsi zainteresirani pišite na e-pošto: milan.kaplan@gmail.com.  

Tekst MARUŠA KAPLAN
Foto Marko Modrej

Panoramski pogled na polovico vseh traktorjev

Aleš Pečavar in Andrej Mulej med blagoslovom traktorjev in traktoristov

Nekateri traktorji so bili deležni posebne pozornosti.
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Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!
Obveščamo vas, da so Občinski sveti občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok na podlagi 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – na 10. redni seji dne 
20. 4. 2016 (Občina Sodražica), na 8. redni seji dne 14. 4. 2016 (Občina Loški Potok) in 
na 8. redni seji dne 12. 5. 2016 (Občina Ribnica) potrdili nove cene storitev zbiranja dolo-
čenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in 
odvajanja komunalne odpadne vode.
Nove cene komunalnih storitev se bodo uporab ljale od 1. 6. 2016. Pokrivajo upravičene stroške, 
ki so potrebni, da so storitve opravljene sklad no z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

1. Cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpad-
kov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Stroški zbiranja komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov se 
obračunavajo glede na velikost zabojnika za preostanek odpadkov in pogostost praznjenja 
le-tega. Cene so izražene v EUR/kg.
V ceno ravnanja z odpadki je poleg odvoza preostanka odpadkov vključeno tudi: zbiranje 
ločeno zbrane odpadne embalaže, zbiranje ločeno zbranih frakcij določenih komunalnih 
odpadkov in kosovnih odpadkov v zbirnem centru, ločeno zbiranje embalaže z ekoloških 
otokov, odvoz kosovnih odpadkov po naročilu, zbiranje nevarnih odpadkov, obdelava pre-
ostanka odpadkov, odlaganje preostanka odpadkov.
Posebej se zaračunava tudi zbiranje bioloških odpadkov, ki se izvaja v vseh blokovskih sose-
skah in kjer ni možno individualno kompostiranje. Za ostale uporabnike se storitev izvaja po 
naročilu. Pogostost odvoza, ki se upošteva za zbiranje bioloških odpadkov, je 3,33 odvozov 
mesečno, najmanjša velikost zabojnika pa je 80 litrov.
Pretvorniki, ki se upoštevajo pri obračunu storitev, so izračuni po formuli: celotna količina 
zbranih oz. obdelanih oz. odloženih odpadkov / celotna litraža na terenu in znašajo:

Pretvorniki iz kg v l, ki se uporab ljajo pri obračunu Pretvornik
- zbiranje komunalnih odpadkov 0,1662 kg/l
- zbiranje BIO odpadkov 0,0900 kg/l
- obdelavo komunalnih odpadkov 0,0792 kg/l
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 0,0039 kg/l

Storitev EUR brez DDV EUR z 9,5 % DDV ME
Zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena javne infrastrukture 0,0116 0,0127 EUR/kg
Cena storitve 0,1810 0,1982 EUR/kg
Zbiranje bioloških odpadkov:
Cena javne infrastrukture 0,0010 0,0011 EUR/kg
Cena storitve 0,1322 0,1448 EUR/kg
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov*:
Cena javne infrastrukture 0,0438 0,0480 EUR/kg
Cena storitve 0,0674 0,0738 EUR/kg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov*:
Cena javne infrastrukture 0,0734 0,0804 EUR/kg
Cena storitve 0,1883 0,2062 EUR/kg

*Storitve se obračunavajo po ceniku RCERO Ljubljana, ki so ga potrdili Občinski sveti občin 
Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Za obračun storitev se uporablja formula:
velikost zabojnika (l) x sodilo (preračun porazdelitve količin opravljenih storitev) x pov-
prečno število odvozov x cena
Pogostost odvoza, ki se upošteva pri obračunu za zbiranje, obdelavo ter za odlaganje komunal-
nih odpadkov, znaša 2,167 odvozov mesečno, pri čemer se dodatno upošteva:
- za enočlansko gospodinjstvo faktor 0,333 (2,167 x 0,333)
- za dvočlansko gospodinjstvo faktor 0,5 (2,167 x 0,5)
Pri obračunu storitev za prazne hiše, ki so primerne za bivanje, se upošteva ena tretjina naj-
manjše velikosti zabojnika, kar znese 40 litrov in najmanjša pogostost odvoza, ki znaša 2,167. 
Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah oz. soseskah znaša 
minimalni obračunski volumen 20 litrov na osebo.
Mesečni strošek po gospodinjstvih za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpad-
kov:

Št. oseb Strošek gospodinjstva po cenah, 
veljavnih od 

1. 11. 2015 (EUR z DDV)

Strošek gospodinjstva po cenah, 
veljavnih od 

1. 6. 2016 (EUR z DDV)
1 3,50 EUR 3,97 EUR
2 5,26 EUR 5,96 EUR
3–6 10,52 EUR 11,92 EUR
od 7 21,04 EUR 23,84 EUR
Prazne hiše, primerne za 
bivanje 3,51 EUR 3,97 EUR

Razlogi in predpostavke, ki vplivajo na spremembo cene:
- zmanjšanje volumna zabojnikov od oktobra 2015,
- stroški obdelave odpadkov, ki jih do zdaj ni bilo,
- višja najemnina infrastrukture.

Primerjava mesečnega stroška za 4-člansko gospodinjstvo za zbiranje, obdelavo in odlaga-
nje komunalnih odpadkov:
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Cene zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov se bodo sicer zvišale, vendar so še vedno 
nižje kot v oktobru 2015 in so tudi najnižje v bližnji okolici.

2. Cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Ribnica
S 1. 6. 2016 se bodo spremenile tudi cene na področju čiščenja in odvajanja komunalne od-
padne vode. Trenutno veljavne cene, ki so začele veljati v letu 2013, so temeljile na predpo-
stavkah, ki so se bistveno spremenile, predvsem na področju praznjenja greznic in MKČN.
Komunala Ribnica, d. o. o. najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih sto-
ritev in izdela elaborat ter tako ustrezno prilagoditi cene.
Povečano število izpraznjenih greznic povzroča večjo količino blata, s tem pa tudi večjo 
obremenitev čistilne naprave, posledica česar so višji stroške porabljene elektrike in vode 
ter kemikalij. Posledično je večja količina odpadkov na grobih in finih grabljah ter v peskolo-
vih. Višji so tudi stroški nadaljnje predelave blata in drugih odpadkov, ki se odvažajo.
V letu 2015 se je spremenilo tudi plansko število izpraznjenih greznic, ki se je povišalo. 
Komunala mora namreč vsako greznico izprazniti enkrat na tri leta. Greznice do oblikovanja 
cen v letu 2013 niso bile izpraznjene sistematično, zato so nekatere v zelo slabem stanju, 
vsebina teh greznic pa povzroča bistveno višjo obremenitev čistilne naprave. Plan praznje-
nja greznic je izdelala Komunala Ribnica, d. o. o., v ta plan pa vključujemo tudi interventna 
naročila.
Cene za dejavnost čiščenja in odvajanja so pod nivojem povprečja primerljivih območij. 
Dosedanje cene storitev, povezane z greznicami in MKČN, pa so bistveno pod povprečjem 
primerljivih območij.

Cene, veljavne od 1. 6. 2016:

OMREŽNINA
Premer 

vodomera
Faktor 

omrežnine

Omrežnina 
na mesec / 

uporabnik brez 
DDV (v EUR)

Omrežnina 
na mesec / 

uporabnik z DDV 
(v EUR)

Sprememba 
cene (EUR brez 

DDV)

odvajanje DN ≤ 20 1 1,4047 1,5381 0,1648

čiščenje DN ≤ 20 1 2,0413 2,2352 0,0000

STORITEV

Cena brez DDV 
(EUR/m3 porabljene 

pitne vode)

Cena z DDV 
(EUR/m3 porabljene 

pitne vode)
Sprememba cene 
(EUR brez DDV)

Odvajanje komunalne 
odpadne vode 0,1519 0,1663 -0,0545

Čiščenje komunalne 
odpadne vode 0,5964 0,6531 0,0099

Storitve, povezane 
z greznicami in MKČN 0,3125 0,3422 0,1649

Primerjava mesečnega stroška za 4-člansko gospodinjstvo pri povprečni porabi vode 10,83 
m3 mesečno za povprečno gospodinjstvo:

Povprečno 4-člansko gospodinjstvo – pri-
ključeno na kanalizacijo, skupaj z okoljsko 

dajatvijo, brez upoštevanja subvencije 
(EUR z DDV)

Povprečno 4-člansko gospodinjstvo – 
priključeno na greznico, skupaj z okoljsko 

dajatvijo, brez upoštevanja subvencije 
(EUR z DDV)

Ribnica 13,22 11,66

Sodražica 15,17 12,21

Loški Potok 0,00 13,12

Grosuplje 12,50 13,11

Dobrepolje 41,81 12,35

Črnomelj 18,02 12,19

Loška dolina 24,03 11,85

Kočevje 14,29 13,54

Cene se bodo sicer nekoliko povišale, so pa še vedno najnižje v tem okolišu. Uskladitev cen 
omogoča predpisano izvajanje javnih storitev, ustrezno delovanje čistilne naprave, izpuste 
iz čistilne naprave, ki so znotraj predpisanih vrednosti, predpisano redno praznjenje greznic. 

Pripravila:
Komunala Ribnica, d. o. o.

Andreja Henigman
Bojan Trdan
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Zatiranje krompirjeve plesni

Plezali v Glinščici
Trening na zelo zahtevni planinski poti na Gradi-
ški Turi nam je služil kot dobra priprava na ferate 
in na druge zelo zahtevne planinske poti v gorah 
v letošnjem letu. Tako smo se drugo nedeljo v 
maju, 8. maja, podali v čudovito dolino Glinščice 
(Val Rosandra) v Italiji tik ob slovenski meji. To je 
pravi biser v zaledju Trsta, ki ima na razmeroma 
majhnem območ ju precej razvejano mrež o veči-
noma označenih planinskih poti, v njenih stenah 
pa najdemo tudi plezališča in zavarovane plezal-
ne poti (ferate) različ nih tež avnosti. V teh stenah, 
ki dosegajo viš ino do sto metrov, so se kalile ge-
neracije trž aš kih alpinistov, med njimi znani Emi-
lio Comici. Za svoje tokratno gorniško kaljenje 
smo izbrali tri ferate: Bruno Biondi, Nos in Zimske 
rože. Dvanajst članov PD Ribnica in drugih PD ter 
dva člana prijateljskega društva CAI XXX. Ottobre 
Trst smo se skupaj podali na zelo zahtevne fera-
te, ki so vijugale po Čički steni. Od nas so zahte-
vale koncentracijo, pogumno srce, pazljiv korak 
in dober oprijem, nudile pa so nam veselje nad 
preplezanim ter zadovoljstvo nad našo pripravlje-
nostjo in nad lepoto razgledov vse tja po dolini 
do slapa Supet v Glinščici, do Socerba, Tinjana 

Vsako leto v mnogih nasadih krompirja opazimo 
krompirjevo plesen in črno listno pegavost krompir-
ja. Obe bolezni krompirja moramo pogosto zatirati 
s fungicidi.
Za zatiranje bolezni uporabljamo kemično varstvo 
s fungicidi in sajenje odpornejših sort krompirja. Za 
začetek škropljenja se pridelovalci večinoma odlo-
čajo glede na podatke opazovalno-napovedovalne 
službe za varstvo rastlin in lastnega opazovanja pri 
pregledu njiv. Krompirjeva plesen se pogosto poja-
vi, preden se vrste sklenejo. Za razvoj bolezni so od-
ločilne vremenske razmere. Zato se lahko pojavita 
v različnem času in obsegu.
Krompirjevo plesen zanesljivo prepoznamo po be-
lem plesnivem kolobarju na spodnji strani, če list 
pogledamo zjutraj, dokler je še rosa. Po tej plesnivi 
prevleki je bolezen tudi dobila ime. Bolezen se širi 
s trosovniki, ki nastanejo na pegah in jih veter in 
vodne kaplje raznašajo na večje razdalje. Obolijo 
lahko tudi listni peclji, steblo, cvet, plodiči in seveda 
gomolji. Na zgornji strani listov so vidne rumeno-
rjave pege brez izrazitih obrisov. Te hitro odmrejo 
in postanejo temnorjave ali temnosivkaste. Pege 
se naglo širijo. V ugodnih razmerah lahko bolezen 
uniči krompirjevo listje v manj kot tednu dni. Plesen 
se širi tako hitro, da so neškropljena polja v nekaj 
dneh videti, kot bi bila ožgana. Gliva okužuje tudi 
gomolje. Na lupini obolelih gomoljev so sivorjave 
nekoliko uleknjene pege. Pod njimi meso porjavi 
v obliki rjastih meglic brez jasnih obrisov. Sprva 
so pege majhne, postopoma pa se večajo in lahko 
zajamejo vso površino gomolja. To se rado dogaja 
pri zgodnjih sortah. V okuženih gomoljih začnejo 
odmirati tkiva, posledica pa je gnitje, pri katerem 

Zadovoljna skupina na vrhu Ferate Zimske rože

in Tržaškega zaliva. Dan je bil čudovit. Nadir Pi-
eri iz Trsta nas je lepo pogostil in nam razkazal 
še Boljunec (kjer stoji deklica s piščalko, darilo 
občine Kočevje) in izvire pritokov reke Glinščica, 
podali pa smo se tudi po Stezi prijateljstva mimo 
rimskega vodovoda ter dan zaključili v Koči Ma-
rio Premuda.

Srečno in varen korak!
Planinsko društvo Ribnica

Tekst in foto ZDENKA MIHELIČ

JUNIJ 2016

Datum: SOBOTA, 4. 6.
Kam: na OJSTRNIK (2052 m, Karnijske Alpe, Italija).
Zahtevnost: lahka pot.
Okvirni čas hoje: 5 do 6 ur.
Potek pohoda: (koča) Rifugio Nordio (1210 m)–
Pl. Bistrica (koč a Oisternig) (1722 m)–Ojstrnik 
(2052 m)–Rifugio Nordio (1210 m).
Potrebna oprema: vremenu in razmeram primerna 
planinska oprema, plačana planinska članarina 
za tekoče leto, osebni dokument in varen korak. 
Vodja pohoda: Stane Babič, vodnik PZS, informaci-
je: 041 415 308.

Datum: SOBOTA, 18. 6.
Kam: na GOLTE in na DAN SLOVENSKIH PLANIN-
SKIH DOŽIVETIJ 2016.
Zahtevnost: lahka pot.
Okvirni čas hoje: 6 ur.
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.

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

 
 

pogosto sodelujejo tudi razne gni-
loživke. Če so tla vlažna, se taki go-
molji spremenijo v mehko kašasto 
gmoto; tedaj govorimo o mokri 
gnilobi. Če pa se vreme otopli in se tla osušijo, se 
tudi okuženi gomolji osušijo, zgrbančijo in otrdijo. 
Brez fungicidov bolezni ne moremo preprečevati, 
lahko pa s posrednimi ukrepi pripomoremo, da se 
pojavlja v manjšem obsegu. Kot smo že večkrat sve-
tovali, so ti ukrepi naslednji:
• izberemo na plesen odporne sorte krompirja, 
• sadimo le odbrane, zdrave gomolje, ki so brez 

kovinskih peg na površini, 
• nasad naj ne bo pregost, da se v njem ne zadržu-

je preobilna vlaga; povečamo medvrstno razda-
ljo, da je nasad bolj zračen, 

• optimalno gnojimo, da nasad ni prebujen, 
• njivo, namenjeno za krompirišče, že jeseni po-

gnojimo s hlevskim gnojem, 
• ločeno sadimo zgodnje in pozne sorte, da se gli-

va ne prenaša s prvih na druge, 
• skrbimo za pester kolobar; ponovno sajenje na 

isto njivo pomeni hitrejši in močnejši izbruh bo-
lezni zaradi prisotnosti okuženih samosevcev, 

• dobro osujemo nasad, da bo nad gomolji vsaj 5 
cm debela plast zemlje (prepreči okužbo gomo-
ljev s plesnijo), 

• pred spravilom gomoljev se mora kožica utrditi; 
gomolje je treba dobro pregledati, da vnesemo v 
skladišče čim manj okuženih gomoljev, 

• kalijeva gnojila povečujejo odpornost krompirja 
proti plesni. 

Če se odločimo za škropljenje, pa mora biti to pra-
vočasno, preventivno škropljenje, ko so pogoji za 

razvoj plesni ugodni, bolezen pa 
se še ni pojavila, nato pa redno 
škropljenje v razmikih, prilagojenih 
vremenu, sorti in lastnostim fungi-

cida. Najbolj nevarne so plohe ali nevihte in visoke 
temperature. Cima naj bo zavarovana s fungicidom, 
vse dokler je zelena, da ne pride do gnitja gomoljev. 
Dotikalne fungicide uporabljamo običajno za prvo 
škropljenje, ko krompirišča še niso tako intenzivno 
v rasti. Delujejo le na mestu na rastlini, kamor jih 
nanesemo s škropljenjem, tako da del rastline, ki ni 
pokrit s fungicidom, običajno ni zavarovan. Prepre-
čujejo kalitev spor, in s tem okužbo zdravih listov, a 
so popolnoma neučinkoviti proti sporam, ki so že 
kalile in prodrle v tkivo. Škropiva, ki jih lahko upora-
bimo: Dithane, Antracol, Polyram DF in drugi. 
Ko bodo razmere zelo ugodne za razvoj krompirjeve 
plesni, vam priporočamo, da uporabite fungicide s 
sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem. Škropi-
va so naslednja: Antracol combi, Acrobat MZ WG 
ali Forum MZ WG, Ridomil Gold MZ pepite, Galben 
M in drugi. Pripravka Acrobat MZ WG ali Forum MZ 
WG in Antracol Combi sta registrirana tudi za zatira-
nje črne listne pegavosti krompirja. Za zaščito eko-
loških posevkov proti krompirjevi plesni uporabite 
bakrene pripravke. Poskrbite, da boste imeli čim 
dlje časa zdravo krompirjevko, saj si le tako lahko 
zagotovite lep pridelek. 
Pri uporabi fungicida se ustrezno zaščitite, preberi-
te navodila, jih upoštevajte in v svoje evidence zabe-
ležite  uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Pripravila IRENA ŠILC
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Številka: 41010-0003/2016                                                          
Datum: 8/4-2016

Direktor Občinske uprave Občine Ribnica izdaja na podlagi drugega odstav-
ka 10. člena Pravilnika o sofinanciranju programov socialno-humanitarne 
dejavnosti v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 2/13) na predlog Komisije za raz-
delitev sredstev za sofinanciranje programov humanitarne dejavnosti v po-
stopku javnega razpisa za sofinanciranje programov socialno-humanitarne 
dejavnosti v občini Ribnica v letu 2016, naslednjo 

O D L O Č B O 

I. 
Občina Ribnica bo iz sredstev občinskega proračuna v letu 2016 sofinan-
cirala programe in projekte s področja socialno-humanitarne dejavnosti 
naslednjih izvajalcev: 

1. Center za socialno delo Ribnica – Skupina za samopomoč oseb z dol-
gotrajnimi težavami na področju duševnega zdravja, Škrabčev trg 17, 
1310 Ribnica, v višini 534,73 EUR za doseženih 390 točk,

2. Center za socialno delo Ribnica – Skupina za osebnostno rast, Škrab-
čev trg 17, 1310 Ribnica, 603,29 EUR za doseženih 440 točk,

3. Klub Zarja Ribnica, Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica, 466,18 EUR za do-
seženih 340 točk,

4. Župnijska Karitas Ribnica, Škrabčev trg 15, 1310 Ribnica, v višini 
2.180,07 EUR za doseženih 1590 točk,

5. Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Ljubljana, Zaloška 2, 1525 
Ljubljana, 123,40 EUR za doseženih 90 točk,

6. Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Dunajska cesta 188, 1000 
Ljubljana, 301,65 EUR za doseženih 220 točk,

7. Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije – Ljubljana, Malenškova ulica 1, 
1000 Ljubljana, 246,80 EUR za doseženih 180 točk,

8. Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Dolenjska, p. p. 24, 8000 
Novo mesto,   137,11 EUR za doseženih 100 točk,

9. ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Belokranjska 2, 1000 
Ljubljana, v višini 260,51 EUR za doseženih 190 točk,

10. Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana, v 
višini 315,36 EUR za doseženih 230 točk, 

11. Društvo invalidov Ribnica, Knafljev trg 2, 1310 Ribnica, v višini 507,31 
EUR za doseženih 370 točk, 

12. Društvo SOŽITJE – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem 
razvoju Ribnica, v višini 383,91 EUR za doseženih 280 točk, 

13. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska cesta 14, 1000 Lju-
bljana, 397,62 EUR za doseženih 290 točk,

14. Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ribnica, Škrabčev trg 
15, 1310 Ribnica, 630,71 EUR za doseženih 460 točk in

15. Društvo upokojencev Ribnica, Knafljev trg 4, 1310 Ribnica, 411,33 EUR 
za doseženih 300 točk.

II.
Izbrani izvajalec mora v roku 8 dni po pozivu naročnika skleniti pogodbo o 
sofinanciranju programa v letu 2016.
 

III. 
Stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :
Občina Ribnica je v občinskem glasilu Rešeto in na spletni strani Občine 
Ribnica 29. februarja 2016 objavila javni razpis za sofinanciranje progra-
mov in projektov izvajalcev humanitarne dejavnosti v letu 2016. 

Na razpis je pravočasno prispelo petnajst vlog. Enajst vlog je bilo popolnih, 
štiri nepopolne vloge so predlagatelji v predpisanem roku dopolnili.  

Komisija za razdelitev sredstev za sofinanciranje programov humanitarnih 
dejavnosti, ki jo je imenoval župan dne 1. 4. 2015 s sklepom št. 41010-
3/2015, je na osnovi meril in kriterijev iz pravilnika pripravila direktorju ob-
činske uprave predlog z višino sofinanciranja. Razpoložljiv obseg proračun-
skih sredstev za programe izvajalcev humanitarne dejavnosti v letu 2016 
znaša 7.500 EUR. Komisija je vrednost točke določila tako, da je razpolo-
žljiva proračunska sredstva delila s 5.470 kot skupnim številom točk vseh 
vlagateljev. Izračunana vrednost točke v letu 2016 znaša 1,37 EUR. Višina 
sredstev, do katere je upravičen posamezni predlagatelj, je izračunana tako, 
da je vrednost dodeljenih točk pomnožena z vrednostjo ene točke. 

Predlagatelji imajo pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, za-
pisnikov in poročil, ki se nanašajo na obravnavo njihove vloge in predloga 
sklepa o sofinanciranju. Izbrani izvajalci bodo po dokončnosti odločbe po-
zvani k sklenitvi letne pogodbe o sofinanciranju. 
   
S tem je odločba utemeljena. 

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljeno v roku 8 dni po prejemu od-
ločbe vložiti pritožbo z zahtevkom za preveritev utemeljenosti sklepa na žu-
pana Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. Pritožba se vloži pisno ali 
se poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Predmet pritožbe ne 
morejo biti merila za ocenjevanje vlog. 

Postopek vodila:
Nevenka Turk Kraljić
Višja svetovalka 
 Direktor občinske uprave
 Janez Mate

 Po pooblastilu
 Brigita Košmrlj univ. dipl. prav.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k posredovanju 
predlogov za imenovanje članov Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti. 
Komisijo sestavlja devet članov, in sicer:
- predstavnik občinskega sveta,
- predstavnik romske skupnosti iz Lepovč,
- predstavnik romske skupnosti iz Goriče vasi, 
- predstavnik Policijske postaje Ribnica,
- predstavnik Centra za socialno delo Ribnica,
- predstavnik Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica, 
- predstavnik Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica,
- predstavnik Vrtca Ribnica in
- predstavnik Krajevne skupnosti Ribnica.

Komisijo vodi član občinskega sveta, mandatna doba komisije pa je enaka 
mandatni dobi občinskega sveta. 
   
Pozivamo vas, da najkasneje do 15. 6. 2016 posredujete predloge, ki naj 
vsebujejo navedbo predlagatelja, ime, priimek in naslov predlaganega člana 
ter njegovo soglasje k imenovanju. Obrazec soglasja je dosegljiv na spletni 
strani www.ribnica.si in v glavni pisarni Občine Ribnica. 

Predloge pošljite na naslov: Občina Ribnica, Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica s pripisom 
»Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti«.     

 Jože Tanko l.r.
 predsednik
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23/15) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen 
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 
8/10) objavljamo 

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in 
vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2016

Občina Ribnica bo v letu 2016 sofinancirala nakup in vgradnjo malih (in-
dividualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju 
Občine Ribnica. 

Nepovratna sredstva se dodelijo samo za nakup in vgradnjo malih čistilnih 
naprav na območjih, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacij-
skega sistema.
 
1. Upravičenci: Fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine 
Ribnica, ki so malo čistilno napravo vgradili v letu 2016.

Čistilna naprava mora biti izven območij, na katerih je predvidena izgradnja 
kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode v Občini Ribnica. Območja, na katerih je možno sofi-
nanciranje izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE, so navedena v prilogi I.

2. Razpisana sredstva: Občina Ribnica razpisuje nepovratna sredstva v vi-
šini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 1528 Sofinanciranje izgradnje 
malih čistilnih naprav na vodovarstvenih območjih. Višina sofinanciranja 
je odvisna od števila prijavljenih oseb na tem naslovu, in sicer v višini 150 
EUR/PE, vendar ne več, kot je v proračunu Občine Ribnica zagotovljenih 
sredstev.

3. Vlogi za dodelitev sredstev mora biti priloženo:
- izjava o nameravani vgradnji male čistilne naprave, ki ima certifikat oz. li-

stino o skladnosti z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parame-
trov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07);

- izpisek iz zemljiške knjige ali notarsko overjena služnostna pogodba za 
lokacijo male čistilne naprave.

4. Rok za prijavo in obdelavo vlog:
Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Občine Ribnica in na spletni 
strani www.ribnica.si.
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Ribnica, Gorenj-
ska cesta 3, 1310 Ribnica. Vloga mora biti predložena v zapečatenem 
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »NE ODPI-
RAJ – MČN 2016«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji 
javnega razpisa.
Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2016. 
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni do-
polni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, 
se vloga s sklepom zavrže. 

Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev vodi tričlanska komisija, ki 
jo imenuje župan Občine Ribnica. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih 
pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Sredstva bodo dodeljevanja 
po vrstnem redu prispetja popolne vloge do porabe sredstev. Vlagatelji 
bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh od dne, ko komisija pripravi pred-
log dodelitve proračunskih sredstev. Sklep o dodelitvi nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 2016 izda župan Občine 
Ribnica na podlagi predloga komisije. Sklep župana je dokončen.
Na podlagi sklepa bo z upravičenci sklenjena pogodba.

5. Delitev sredstev: Sredstva se bodo odobrila pa načelu prispelosti popol-
ne vloge, vendar najdlje do porabe načrtovanih sredstev. 
Popolne vloge, ki zaradi porabe proračunskih sredstev v tekočem proračun-
skem letu ne bodo realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju 
vrstnega reda prispelosti. 

6. Črpanje sredstev: Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, 
sklenjene med upravičencem in občino. Za črpanje sredstev je upravičenec 
do 18. 11. 2016 zavezan posredovati naslednje dokumente:
- zahtevek, 
- certifikat oz. listino o skladnosti z zahtevami glede doseganja mejnih 

vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. 
l. RS, št. 98/07);

- ustrezno upravno dovoljenje za izveden poseg v prostor za malo čistilno 
napravo (lokacijsko informacijo),

- zapisnik o pregledu dokumentacije in naprave, ki ga opravita predstavnik 
JKP Komunala Ribnica, d. o. o. in lastnik naprave, 

- dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov in 
potrdil o plačilu). 

7. Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite 
na Občini Ribnica, na tel. št.: 837 20 07 in 837 20 06.

ŽUPAN 
Jože LEVSTEK

Območja, na katerih je možno sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 
naprav do 50 PE:

KS Sveti Gregor: Praproče, Maršiči, Pusti Hrib, Rigelj, Gašpinovo, Hojče, 
Graben, Hudi Konec, Sv. Gregor, Andol, Krnče, Levstiki, Marolče, Junčje, 
Grebenje, Zlati Rep, Brinovščica, Črnec, Zadniki, Perovo, Pugled pri Karlovi-
ci, Vintarji, Črni Potok.

KS Velike Poljane: Ortnek, Gorenje Podpoljane, Dolenje Podpoljane, Finko-
vo, Vrh pri Poljanah, Škrajnek, Bukovec pri Poljanah, Žukovo, Dule.

KS Ribnica: Gorenji Lazi, Jelendol, Jelenov Žleb, Zapuže pri Ribnici.

KS Dolenja vas: Grčarske Ravne, Makoše. 

UREDNIKOV KOMENTAR

Spoštovani, štiri leta so minila, kot bi trenil, čeprav se je v tem obdobju v 
naši občini dogajalo marsikaj oz. veliko. Mesto urednika sem od predho-
dnice Alenke Pahulje sprejel dogovorno, čeprav se morda tisti trenutek 
niti nisem zavedal, da stopam v velike čevlje Alenkinega profesionalizma, 
in ga pripeljal do konca mandata, čeprav ni bilo lahko. Slabih 20 let sode-
lujem s časopisom, ki ga držite v rokah in KONČNO ga po zaslugi občin-
ske uprave prebirate v barvah. Za to smo se pred leti intenzivno trudili, pa 
nikoli uspeli. V upanju in želji, da bo Rešeto ostalo v barvah tudi po vse-
binski plati (da bo časopis vseh občank in občanov, ki prispevate določen 

cent za svoj časopis, ne glede na politično, versko ali spolno opredelitev 
in prepričanje, ki bo spoštoval novinarsko etiko, moralo in svobodo), se 
iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem, s katerimi sem sodeloval (preveč 
vas je, da bi vse naštel, ne želim pa z nekom začeti, z drugim končati, 
vmes koga izpustiti – vsi ste bili enakovredni in zame nepogrešljivi), izda-
jatelju in vsem zaposlenim na občini, oglaševalcem, javnim zavodom in 
službam za zgledno sodelovanje, novi urednici Tini Mihelič ter ekipi, ki ji 
predajam vročo štafetno palico, pa želim le najboljše … SREČNO! 

MARKO MODREJ





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



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

.

a

empljev

z 20 %
POPUST PRI

PRVEM OBISKU

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 







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)

- manjša zidarska dela

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
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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
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Dentalna Akademija d.o.o., Brodarjev trg 11, 1000 Ljubljana, PE Zobni Rentgen Ribnica,Hrovača 81, 1310 Ribnica
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TIGR
V soboto, 14. maja, je na Mali gori Združenje 
borcev za vrednote NOB Ribnica pripravilo slo-
vesnost v spomin na prvi oboroženi spopad pro-
tifašistov z okupatorji na območju Slovenije. 13. 
maja 1941 so na Bašlju italijanski karabinjerji in 
orožniki obkolili izdane člane primorske protifa-
šistične organizacije TIGR. Antona Majnika in ra-
njenega Ferda Kravanjo so zajeli, Danilo Zelen pa 
je bil okupatorjeva prva žrtev. Majniku je uspelo 
pobegniti že takoj, Kravanji pa pozneje iz bolni-
šnice v Ljubljani.
Člani društva TIGR Primorske, tradicionalni ude-
leženci proslave, so letos izjemoma obiskali pri-
zorišče že 12. maja, ker je odpadla za ta dan pla-
nirana predstavitev knjige na Škrabčevi domačiji 
o tigrovcu Virgiliju Ščeku.
Kulturni program, v katerem so sodelovali glas-
beni izvajalec, recitatorke in praporščaka, je se-
stavila in povezovala Irma Grbec.
Slavnostni govornik je bil predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Ribnica Daniel Divjak. 
V svojem govoru je povedal, da je TIGR nastal 
kot slovenski odgovor fašizmu, ki se je razmahnil 
pred 2. svetovno vojno in primorskim Slovencem 
prinesel nasilje. Člani organizacije TIGR so v tis-
tem težkem času oblikovali trdne nacionalne in 
svobodoljubne vrednote, od 1941 pa se zanje 
borili v partizanskih vrstah. Naša naloga je, da te 
vrednote ohranjamo in prenašamo na naslednje 
generacije. Prav zgodovinski spomin nam omo-
goča, da prepoznamo pojave neofašizma in ne-
onacizma.

Slavnostni govornik je poudaril, da prav zato 
v Ribnici pomena tigrovcev nismo in ne bomo 
pozabili. O tem pričajo slovesnosti, postavitev 
pomnikov in izdajanje knjig o TIGR-u. Poskuse 
potvarjanja in manipulacij, ki se pojavljajo zadnja 
leta, je obžaloval, saj povzročajo delitve Sloven-
cev, na katere ne moremo biti ponosni.

Na koncu je ugotovil, da osvoboditev od spon od-
visnosti, za kar so se borili tudi tigrovci, danes še 
vedno ni dosežena. Neoliberalizem in reforme iz 
Bruslja, ki brišejo socialni čut in delavske pravice, 
nas silijo ponovno v razmislek, kaj pomeni domo-
vina in kako jo ohranjati.

Tekst in foto TILEN NOSAN

Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Ribnica Daniel Divjak

Zatajevani primorski TIGR!
Lepo je, da ZZB in podobni počastijo spomin na 
TIGR, na borce za osvoboditev Slovencev in Pri-
morske izpod italijanskega fašizma.
Prav pa bi bilo, da bi se jim najprej opravičili, saj 
so jih desetletja zatirali in tajili. 
Dokler nismo pod vodstvom DEMOSA s plebisci-
tom naroda dobili samostojne demokratične Slo-
venije, ni bilo na Mali gori pri Ribnici nobenega 
spomenika v spomin TIGR-u.
To vse pove o odnosu KPS in enopartijske oblasti 
v SFRJ do organizacije in članov TIGR-a. Tudi o 
odnosu ZZB. 
To še vedno potrjuje tudi spominska plošča na 
trgu v centru Ribnice, ki je bila postavljena v spo-
min na Antona Majnika v času enoumja SFRJ. 
Niti besede ni na plošči, da je bil Anton Majnik 
primorski TIGROVEC! 
1. maja 2016 je predstavnik Inštituta za novejšo 
zgodovino doc. dr. Bojan Godeša slovenski javno-

sti na nacionalnem mediju povedal, da 
so bili komunisti do organizacije TIGR 
normalno zadržani, saj se je organiza-
cija TIGR naslonila na reakcionarne 
sile, kot je bil kralj, oblast Kraljevine 
Jugoslavije, in da je bil le nacionalno 
orientiran. 
So bili torej komunisti revolucionar-
ni in orientirani internacionalno in 
zato napredni?
Šele v samostojni Sloveniji se spo-
minjamo prvega spopada primorskega TIGR-a z 
italijanskim okupatorjem, ki je bil 13. maja 1941 
na Mali gori pri Ribnici. 
Žrtev tega spopada je bil vojaški vodja TIGR-a 
Danilo Zelen, ki je bil tudi državljan kraljevine 
Jugoslavije in rezervni obveščevalni častnik Dra-
vske divizije VKJ – Vojske kraljevine Jugoslavije, 
ki je podpirala primorski TIGR.  

Je bil torej Danilo Zelen reakcionar in nacionalist 
in ne borec za osvoboditev Slovencev in Primor-
ske izpod italijanskega fašizma? 
Kako se lahko še vedno javno omalovažuje in 
ponižuje primorski TIGR in s tem njegove borce, 
ki jim revolucija ni bila cilj žrtvovanja? Dejstva, ki 
povedo vse!

Franc Mihič, Ribnica
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Otroci, pridružite se poletavcem – poletnim bralcem!

Knjižnica pod krošnjami – ponovno vabljeni v družbo 
knjig v ribniški grad!

V Knjižnici Miklova hiša se letos po zelo uspešni lanskoletni sezoni ponovno 
pridružujemo bralni akciji Poletavci – poletni bralci, ki je namenjena otro-
kom, starim od sedem do dvanajst let. V času počitnic ponovno vabimo tako 
začetnike v branju kot že uveljavljene bralce k branju česarkoli po lastni 
izbiri (knjige, stripe, revije, turistične vodnike ...), pomembno je le, da berejo 
trideset dni po pol ure na dan. Na ta način bodo krepili bralne navade, utrjevali 
branje in odkrivali čudoviti svet pisane besede. 
Otroci, ki želijo sodelovati ter se z oddanim bralnim seznamom uvrstiti med 
kandidate za žreb privlačnih nagrad, naj se oglasijo v knjižnici v Ribnici, Sod-
ražici ali Loškem Potoku, kjer bodo dobili zgibanko z bralnim seznamom, v 
katerega bodo med poletnimi počitnicami vpisovali, kar bodo prebrali. Lah-
ko pa zgibanko poiščejo tudi na spletni strani knjižnice www.miklovahisa.
Projektu se lahko pridružijo otroci, vpisani v Knjižnico Miklova hiša; članstvo 
je za otroke do 18. leta brezplačno!
Projekt traja od 10. junija do 10. septembra.
Vsi sodelujoči otroci bodo sredi meseca septembra povabljeni na zabavno 
zaključno prireditev Dan za Poletavce, kjer bodo prejeli priznanje in majico 
Poletavci – poletni bralci, napeto čakali na žrebanje glavnih nagrad in uživali 
v raznih aktivnostih. 
Projekt Poletavci – poletni bralci je regionalni in delno nacionalni projekt. 
Nosilka projekta je Mestna knjižnica Ljubljana, sodelujejo tudi: Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Jurij Vega 
Dol pri Ljubljani, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode in 
Knjižnica Miklova hiša Ribnica.
Poletite to poletje ponovno na krilih besed ter postanite Poletavci – poletni bralci in 
spoznajte, da »pol ure branja na dan prežene dolgčas stran«!

NASTJA HAFNAR, bibliotekarka
Knjižnica Miklova hiša Ribnica

V ribniškem grajskem parku že tretje leto zapored v sodelovanju Knjižnice 
Miklova hiša in Inštituta za neprofitno komunikacijo Divja misel za tri mesece 
svoja vrata odpira Knjižnica pod krošnjami. V njej se boste tri dni v tednu lahko 
ustavili, v miru posedeli v zelenem grajskem okolju in prelistali marsikatero 
dobro knjigo ali revijo. V okviru Knjižnice pod krošnjami bodo potekale tudi 
otroške urice, na katerih bomo skupaj z otroki brali, se gibali in ustvarjali!
Knjižnica sodeluje s celo vrsto založb, zato je na voljo veliko svežih naslo-
vov. Hišna specialiteta so tudi mnogi domači ter tuji časopisi in revije. Več 
informacij o knjižnici pod krošnjami lahko najdete še na www.knjiznicapod-
krosnjami.si.
Čas odprtosti knjižnice na prostem bo od 2. junija do 27. avgusta, vsak
- četrtek od 15. do 20. ure
- petek od 15. do 20. ure
- soboto od 10. do 20. ure 
Knjižnica pa vas vabi tudi k:
- sodelovanju pri organizaciji dogajanja na otroških uricah: če želite sodelo-

vati, nas kontaktirajte na miklova.hisa@siol.net;
- sodelovanju pri kroženju knjig v zelenih zabojčkih Knjige krožijo: vanj pri-

nesete že prebrane knjige, ki jih ne potrebujete več, in odnesete knjige, ki 
vas zanimajo;

- fotografiranju utrinkov Knjižnice pod krošnjami. Knjižnica pod krošnjami v ribniškem gradu

Otroci, pridružite se poletavcem – poletnim bralcem!
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Škisova tržnica po ribniško

Vsako leto se 56 študentskih klubov iz različnih 
krajev predstavi na tradicionalni kulturno-zabavni 
prireditvi za mlade, na Škisovi tržnici. Letos je po-
tekala 5. maja na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. 
Tradicionalno se je na tržnici s svojimi vsebinami 
predstavil tudi Ribniški študentski klub. Stojnica 
RŠK-ja je bila obogatena z izdelki suhe robe in lon-
čarstva, obiskovalcem pa smo letos prvič predsta-
vili tudi ribniško narečje. Za manjšo nagrado so 
morali kandidati prebrati pripravljene sestavke v 
narečju. Zelo zanimivo je bilo poslušati Gorenjce, 
Štajerce, Primorce in še koga, ko so interpretira-
li naše narečje. Kandidate smo pri izgovarjanju 
narečnih besed popravljali in jim s tem nekoliko 
približali ribniško besedo. Navsezadnje smo do-
rekli tudi najbolj razširjeno napako, ki jo verjetno 
vsi poznate, in sicer da ne prihajamo iz »Rajbnice« 
pač pa iz »Ribnce«. Čeprav smeha na naši stojnici 
ni manjkalo, smo pripravili še druge zabavne vse-
bine – morsko deklico, ribice in posebne nalepke. 
Glavna atrakcija pa je bil tudi letos suhorobar, nad 
katerim so bili obiskovalci navdušeni. 

LUČKA ILC
Predsednica Ribniškega študentskega kluba Ekipa RŠK-ja na Škisovi tržnici

ZAHVALA

V imenu vseh sodelujočih pri letošnjem 10. Ribniškem 
pasijonu se zahvaljujemo vsem, ki ste nam na kakršen-
koli način pomagali pri pripravah in izvedbi tega projekta. 
Akustika Pirman, d. o. o., Avant Geo, d. o. o., Avtoele-
ktrika Franc Češarek, s. p., Bistro Ž, Dafin, d. o. o., Do-
lenjski list, družina Petek, Gostilna in picerija Harlekin, 
Gostilna pri Andoljšku, Primož Andoljšek, s. p., Gostilna 
Ribn'čan, Gostinstvo in turizem Pugelj, Gostišče in pen-
zion Makšar, Janez Ilc, s. p., Inotherm, d. o. o., Iskreni.
net, Jaka Modic, s. p., Metod Jaklič, Jure Henigman 
(MGL), Klementina – sadje in zelenjava Idajet Sulej-
mani, sp., Jože Kozina, Kuss, d. o. o, Lekarna Ribnica, 
Leles, d. o. o., Leokom, d. o. o, Lesoj, d. o. o., Lions klub 
Ribnica, Lovšin Jože, Melamin, d. d., Občina Kočevje, 
Občina Ribnica, Občina Sodražica, Občina Velike Laš-
če, OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Pizzerija Rozika, Pre-
vozništvo Blaž Bojc, s. p., Radio 1 Ribnica, Radio Krka, 
Radio Ognjišče, Radio Slovenija, Radio Univox, Radio 
Zeleni Val, Restavracija Tina, Rešeto (občinsko glasilo 
občine Ribnica), Revija Ognjišče, Rokodelski center 
Ribnica, Samo Pogorelc, Slaščičarna in okrepčevalnica 
Pr Isanu, Slavko Adamič, Šilc, d. o. o., Tednik Družina, 
Televizija R Kanal+, Tesarstvo in krovstvo Jože Turk, s. 
p., Toaza, d. o. o., Trobla (občinsko glasilo občine Veli-
ke Lašče), Urarstvo Levstek, s. p., Utrip Kočevar, Utrip 
Krošnjar, Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, 
Župnija Kočevje, Župnija Ribnica in župnik Anton Ber-
čan, Župnija Velike Lašče.

Koordinatorji RiP 2016

Odbor skupnosti borcev 10. SNOUB Ljubljanske
vabi v soboto, 11. 6. 2016,

na izlet v Gorski Kotar, na katerem bomo obiskali grobove padlih borcev, pokopanih na 
mestnem pokopališču v Fužinah in Delnicah. 
Na bojni poti brigade v Gorskem Kotarju je padlo 14 bork in borcev, in sicer: Štefan Bur-
ger, Branimir Dražil, Stane Fatur, Domen Gornik, Karel Knaus, Slavko Martinčič, Anton 
Mrše, Peter Novak, Stane (Štefan) Osterman, Ivan Pirc, Karel Ruparčič, Lojze Skalja, 
Angela Šorli in Ivan Zgonc.

Zborno mesto je pred Halo Tivoli ob 9. uri. 

Udeleženci, ki bodo prišli z osebnim avtomobilom, lahko brezplačno parkirajo na par-
kirišču tako, da ob vhodu pri zapornici vzamejo kartico in jo vrnejo pri zapornici ob izho-
du s parkirišča. S tem bo zagotovljena varnost parkiranih avtomobilov. Odhod avtobusa 
iz Ljubljane bo po prihodu vseh prijavljenih. 
Udeleženci iz Iga bodo na avtobus vstopili na bencinski črpalki pri Čotu, udeleženci iz Rib-
nice na avtobusni postaji v Ribnici, udeleženci iz Kočevja pa na avtobusni postaji v Kočevju. 
Pot nas bo naprej vodila proti Brodu na Kolpi do pokopališča v Delnicah. Tam se bomo po-
klonili padlim borcem, pokopanim na mestnem pokopališču, položili venec in prižgali sveče.
Iz Delnic se bomo odpeljali proti Fužinam. Na poti se bomo ustavili na samoplačniškem 
kosilu in nato nadaljevali pot do mestnega pokopališča v Fužinah, kjer bomo položili 
venec in prižgali sveče ter se poklonili tam pokopanim padlim borcem.

Na poti v Ljubljano se bomo lahko ustavili v izbrani gostilni.

Prijavite se lahko na elektronski naslov: milicsikiricafiz@gmail.com ali na telefonsko 
št.: 041 67 22 37 oz. 01 50 53 001 ali po pošti na naslov: Milić Sikirica, Česnikova 
16, 1000 Ljubljana.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 8. 6. 2016.

Skupnost borcev 10. SNOUB Ljubljanske:
Predsednik 
Jurij Kogej



32

IZ
 P

O
LI

TI
Č

N
IH

 K
R

O
G

O
V Mali ljudje

Veliko slovenskih državljanov, ki niso našli dela 
doma, in imajo privilegij, da živijo v bližini avstrijske 
meje, si je v Avstriji poiskalo zaposlitev. Da niso v 
napoto sebi in v breme naše sociale. Ker pa so dav-
čne olajšave in davčne stopnje ter priznani stroški 
v obeh državah različni, jim mati Slovenija odmer-
ja dodatne davčne obveznosti, ki znašajo tudi več 
tisoč evrov. Vlada njihovim pobudam ne prisluhne. 
Iz izjav teh delavcev migrantov, ki so združeni v Sin-
dikat delavcev migrantov Slovenije, je razumeti, da 
vlada njihove predloge za izboljšanje položaja v ce-
loti ignorira in ne stori nič. Zato so se odločili za zbi-
ranje podpisov za referendume o več zakonih, ki pa 
jih je predsednik državnega zbora dr. Brglez zavrnil. 
Navkljub izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev. 
Do zdaj se še nikoli ni zgodilo, da bi katerikoli 
predsednik DZ, ne glede na to, ali se je s pobudo 
strinjal ali ne, samovoljno preprečil zbiranje pod-
pisov, zato so protesti pobudnikov in večinskega 
dela politike razumljivi.  
Nedavno, ob pohodu ob žici v Ljubljani je predse-
dnik vlade dr. Miro Cerar javno podprl odločitev 
predsednika DZ dr. Milana Brgleza, da ne bo do-
ločil roka za zbiranje podpisov za referendume. 
Vse tiste, ki so tej odločitvi dr. Brgleza nasproto-
vali, pa je dr. Cerar kot kakšen imperator odpravil 
z naslednjim stavkom: »Izjave koalicijskih par-
tnerjev, pa tudi drugih, so izjave malih ljudi.« 
Predsednik vlade dr. Cerar, ki je še nedavno kot 
zunanji sodelavec za parlament pisal draga mne-

nja glede ustavne in zakonske skladnosti, je z levo 
roko podprl odločitev dr. Brgleza in mimogrede še 
poniževalno obračunal z vsemi, ki imajo drugač-
no mnenje kot »Onadva«. Da je včasih zagovarjal 
spoštovanje pravne države in politično kariero (z)
gradil prav na zagovarjanju in spoštovanju le-te ter 
na občutljivosti do problemov državljanov (malih 
ljudi), zanj ni več pomembno. Važno je, da so za-
dovoljni lobiji in ozadja, ki upravljajo njegovo vlado. 
Od karizme in danih obljub Cerarja ni ostalo prav 
ničesar, rodil pa je absolutizem in prezir do vseh, ki 
se z njim ne strinjajo.
Če kaj (npr. SDS) predlagamo, smo nedržavotvor-
ni, oviramo delo vlade. Če želijo kaj izboljšati 
državljani, jih Cerarjeva SMC in vladna koalicija 
ne upoštevata, ker gre za »male ljudi«. Njihove te-
žave se vladne ekipe in koalicije ne tičejo, razen 
če gre za pravice istospolnih. Cerar državljanom 
odreka pravico, da uveljavljajo svoje ustavne pra-
vice, da imajo svoje mnenje, da protestirajo proti 
vladnim odločitvam, da se ne strinjajo z vladnimi 
odločitvami, izigravanji ali njenim nedelom. Pro-
blemi »malih ljudi« mu niso blizu, niti ga ne zani-
majo. Celo če mu oporeka kdo iz koalicije, dobi 
status »malega človeka«. 
Taista vlada, ki prezira pripombe nekaj tisoč drža-
vljanov, ki so zaradi splošnih razmer v posebnem 
finančnem položaju, zlahka najde desetine mili-
jonov evrov za migrantske projekte, pa 300 mio 
evrov za »socialno pomoč« obubožani Ljubljani, 

zlahka in brez sramu blokira vse odločitve za 
ugotavljanje odgovornosti za nastanek bančne 
luknje, dopušča poceni prodaje državnega pre-
moženja raznim ad hoc finančnim institucijam 
s sedežem v davčni oazi … Obstaja celo primer 
sklenitve posla z družbo, ki se na razpis sploh ni 
prijavila.
Dosežki Cerarjeve koalicije in prejšnjih levih ko-
alicij se po sklepih vlade in teh koalicij pokrivajo 
iz žepov »malih ljudi«. Vsakič nam izstavijo račun 
v obliki višjih davkov, pretiranega zadolževanja, 
raznih dokapitalizacij, dobropisov, odpisov … 
Dobrote teh ukrepov pa ostanejo v žepih nedo-
takljivih.
Za primeren aranžma skrbi medijski orkester, ki 
ga obvladujejo in upravljajo botri bančne luknje 
in režiranih poslovnih polomij. 

Jože Tanko, poslanec SDS

Na rojake v Argentini smo lahko upravičeno ponosni
Po drugi svetovni vojni je bila Argentina ena iz-
med redkih držav, ki ni sprejemala le zdravih 
samskih mladeničev in mladenk kot večina dru-
gih držav, ampak tudi cele begunske družine. Za 
to odločitev so naši rojaki, ki so zaradi krutosti 
vojnih in povojnih razmer zbežali čez mejo, da bi 
si rešili življenje, Argentini še danes hvaležni. Po 
prihodu z ladjo so za omejen čas dobili v hotelu 
prenočišče z zajtrkom, čez dan pa so si morali 
iskati delo. Ker so marsikaj znali in ker so se lotili 
vsakega dela, so si kmalu iz nič zgradili tudi svoje 
skromne druge domove. Poleg boja za preživetje 
pa so darovali še za slovenske domove in celo 
cerkve, ki so jih skupaj gradili s prostovoljnim 
delom. Prav ti kraji so postali središče njihovega 
druženja in ustvarjanja. V sobotnih šolah pouču-
jejo otroke številne prostovoljke, ki svoje znanje o 
slovenski kulturi in domovini v slovenščini prena-
šajo na mlajše rodove. Učenci se večinoma pred-
stavljajo s tradicionalnimi slovenskimi imeni. Za 
mlade, ki jim je prva domovina rojstna Argentina, 
je največja motivacija za učenje slovenščine prav 
obisk Slovenije, kjer imajo ponavadi tudi sorodni-
ke in prijatelje. 

Na srečanju s slovenskimi izobraženci in podje-
tniki sem ugotavljala, kako pomembne položaje 
in funkcije zasedajo Slovenci v javnem in druž-
benem življenju. Naši rojaki v Argentini so zaradi 
svoje delavnosti, znanja in poštenosti zelo cenje-
ni, zato je tam njihova slovenska narodnost celo 
prednost pri iskanju službe. V marsičem bi nam 
lahko bili zgled, predvsem pa v ohranjanju ljubez-

ni do svojih slovenskih korenin in v spoštovanju 
družine, ki je zanje še vedno temeljna vredno-
ta. Obiskala pa sem tudi dve družinski podjetji, 
ki sta vsaka v svoji panogi tudi najuspešnejši v 
Argentini in med največjimi v Latinski Ameriki. 
Država, ki ima sicer veliko naravnih bogastev, 
je zaradi korupcije že večkrat bankrotirala. Prav 
zdaj raziskujejo največji korupcijski škandal nek-
danje predsednice. Zaradi revščine je tudi veliko 
kriminala, napadov in ropov. Prav varnost pa je 
najpogostejši razlog, da se mlade družine, ki so 
ponavadi tudi precej številčne, želijo preseliti v 
Slovenijo. No, Slovenija ima velik demografski 
primanjkljaj, zato bi o teh možnostih lahko tudi 
pri nas resno razmislili, ko govorimo o sprejema-
nju migrantov oziroma beguncev.

Ljudmila Novak, predsednica NSi

Moja poslanska pisarna je odprta vsak prvi in 
tretji ponedeljek v mesecu (6. in 20. junij) med 
15. in 16. uro na sedežu NSi v Ribnici, Škrab-
čev trg 40, 1310 Ribnica.
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Boj za neodvisno Rešeto

Brez medijev jim (nam) živeti ni

Spoštovane bralke in spoštovani bralci,
na 28. obletnico ustanovitve Slovenske kmečke 
zveze je 12. maja potekala tudi 8. redna seja Občin-
skega sveta Občine Ribnica. Na njej smo svetniki 
potrjevali zaključni proračun Občine za leto 2015 
ter druge tako ali drugače pomembne vsebine. 
Posebno pozornost je tokrat pritegnil predlog 
novega odloka o javnem glasilu Občine Ribnica 
(Rešetu). Navedeni predlog razumem kot poskus 
največje politične stranke v Ribnici, da prevzame 
uredniško vodenje Rešeta po svoji volji. Pri predla-
ganem odloku, ki bi ukinil obstoječi programski 
svet Rešeta, pa ni šlo vse po županovih predvideva-
njih, saj smo svetniki z 8 glasovi proti in 7 glasovi za 
zavrnili predlagano ureditev Rešeta. Naj poudarim, 
da trenutno veljavni odlok omogoča vsem politi-
čnim strankam enak vpliv pri kreiranju podobe po 
mojem mnenju najpomembnejšega lokalnega me-
dija v občini Ribnica. Predlagana ureditev s strani 

Česar mediji ne objavijo, ne obstaja – pravijo. Z dru-
gimi besedami – mediji pomembno sooblikujejo 
politiko in družbene odnose. V razmerah liberalne-
ga kapitalizma je samo po sebi razumljivo, da je boj 
za vpliv na medije eden od pomembnejših področji, 
s katerimi se krepijo lastniki kapitala in oblastniki. 

Nasproti njim so uporabniki, številni medijski 
ustvarjalci in drugi deležniki, ki jim resnica in ob-
jektivnost pomenita vrednoti. Pogosto so premaga-
ni. Uporabniki so žrtve tisočkrat ponovljene laži, ki 
postane resnica, medijski ustvarjalci se morajo po 
sili razmer in za preživetje prilagajati, četudi v pre-
karnih oblikah zaposlitev. 

Zakaj takšen uvod k članku o prihodnosti Rešeta? 

Poudariti želim, kaj Rešeto nikoli ne sme postati. Ne 
sme biti glasnik vladajočih političnih strank, kapita-
la ali biti pod vplivom katerekoli politične ali lokalne 
avtoritete. Občani ga potrebujemo, da v njem najde-
mo objektivne in resnične informacije, ki se tičejo 
lokalne skupnosti, pa tudi kot prostor, kjer se argu-
mentirano srečajo različni pogledi, koncepti, ideje. 

V prvi obravnavi je bil predlog novega Odloka o 
javnem glasilu občine Ribnica, to je o Rešetu, zavr-
njen. Zdaj veljavni odlok sicer obstaja od leta 2007. 
Namesto programskega sveta in uredniškega 
odbora naj bi od zdaj deloval le en organ, ki bi bil 
bolj operativen in bi podpiral odgovornega urednika 
pri pripravi glasila ob upoštevanju vseh pravnih in 
dejanskih podlag. Tako odgovornega urednika kot 
uredniški odbor bi imenoval občinski svet, s čimer 
naj bi se zagotovila demokratičnost odločanja. 

župana je namreč predvidevala, da odgovornega 
urednika na predlog Mandatno volilne komisije za 
volitve in imenovanja (3 SDS, 1 SLS in 1 SD) potrju-
je Občinski svet Občine Ribnica. To bi v praksi lah-
ko pomenilo, da bi zaradi večinske sestave članov 
SDS-a v mandatno volilni komisiji za volitve in ime-
novanja slednja lahko v potrjevanje Občinskemu 
svetu predlagala zgolj vodilni stranki sprejemljive 
kandidate za mesto odgovornega urednika. Vesel 
sem, da smo obranili Rešeto pred prevelikim vpli-
vom politike v programsko zasnovo. Upam, da bo 
tokratna lekcija največji politični stranki dokončno 
potešila njeno željo po absolutnem obvladovanju 
glasila, ki mora po mojem mnenju ostati neodvisno 
ter odprto različnim mnenjem. 
Župan je za naslednjo številko Rešeta že imenoval 
novo odgovorno urednico. Ob tem želim poudariti, 
da smo v SLS z dosedanjimi odgovornimi uredni-
ki dobro sodelovali. Želimo si, da bi bilo tako tudi 

v prihodnje. Dosedanjemu uredniku g. Marku Mo-
dreju se želim zahvaliti za ves trud in energijo, ki jo 
je namenil neodvisnemu, predvsem pa profesional-
nemu posredovanju mesečnih vsebin občankam in 
občanom občine Ribnica. 

Luka Ilc, predsednik OO SLS Ribnica

Včasih se hudič skriva v podrobnostih, zato je treba 
tudi predlog te spremembe proučiti podrobneje. 

Kar nekaj opozoril smo člani občinskega sveta pre-
jeli pred sejo, na kateri smo predlog obravnavali, 
nanašali pa so se na odkrit in neposreden županov 
poskus vplivati na delo programskega sveta in ure-
dniškega odbora, to je na izbiro predsednika, ime-
novanje nadomestnega člana, sklenitev pogodbe 
za tisk s strani uprave brez javnega razpisa, kar je 
podkrepilo odločitev, da predlog odloka zavrnemo. 

Vendar to v zadevi ni ključno. Če bi odgovorni 
urednik Marko Modrej, ki uživa zaupanje bralcev 
Rešeta zaradi svoje politične in ideološke nepri-
stranskosti, pa čeprav ga nekateri »etiketirajo« 
tako ali drugače, ki zna ločiti vlogo urednika in za-
sebnost, še naprej opravljal svoje delo, bi ostalo le 
pri županovem poskusu vplivati na medij. Takšen 
poskus sicer ni v skladu z njegovo funkcijo župa-
na vseh občanov, vendar bremeni le njegovo vest. 
Tako pa programski svet zaradi nepopolne sestave 
in glasovanja enega od članov v nasprotju s skle-
pom njegove »bivše« stranke (naslednji dan se je 
s stranko razšel) Marku Modreju ni potrdil vnovič-
nega mandata. 

Imenovanje odgovornega urednika je za glasilo 
ključnega pomena. Kot že naziv pove, odgovarja 
za glasilo. Vemo, da je odgovornost za besedo v 
medijih vsaj zapisana kar precej strožje od tiste, 
izgovorjene na primer ob gostilniški mizi. Zaman 
so vse obljube o demokraciji, če ni na mestu svo-
bodna, suverena, resnicoljubna in nadstrankarska, 
neodvisna oseba. 

Ribničani ne potrebujemo strankarskega glasila, ki 
bi ga financirala lokalna skupnost in bi nam politiko 
ene stranke prinašal v tej in oni obliki kot lokalno 
politiko. 

Združena levica – DSD in sam kot občinski svetnik 
si bomo prizadevali, da Rešeto ostane tako, kot je 
bilo z urednikom, ki je dobro opravljal svoje delo, 
čeprav nam ni vedno »kimal«, je pa dopustil svobo-
do mišljenja in po zakonu o medijih možnost pisa-
nja. Kot opozicija imamo malo možnosti, vendar jih 
bomo uporabili. Morda bomo vložili predlog nove-
ga odloka in članom občinskega sveta predstavili 
argumente zanj, morda bomo izvedli anketo med 
bralci in zbrali tudi vaše iniciative in podporo.
Tudi tokrat pričakujem predloge in pobude od vas, 
ki vam je Rešeto namenjeno. Vnaprej hvala. 

Aleš Hoge, Združena levica – DSD
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JO Rešeto na razpotju?
Občinsko glasilo občine Ribnica REŠETO nam je bilo do zdaj v ponos in 
z velikim zadovoljstvom smo spremljali vsebino ter visoko stopnjo kakovo-
sti in ustvarjalne avtonomnosti; predstavlja mesečnik z obširnim naborom 
kakovostnih člankov, informacij in poročil o najodmevnejših dogodkih ter 
drugih občanom zanimivih in potrebnih vsebinah, ki jih je do zdaj strokovno 
vodstvo (uredniški odbor z odgovornim urednikom na čelu) vedno korektno, 
nepristransko in odgovorno pripravilo ali pridobilo. Pri tem smo se kar ne-
kako navadili, da sta nam novinarska etika in kodeks postala samoumevna, 
prav tako uredniška avtonomnost, ter posledično kakovosten in v zelo veliki 
meri politično neodvisen medij, za kar nam Ribničankam in Ribničanom za-
vidajo marsikateri bližnji ali bolj oddaljeni »sosedje«.
Pritiski k političnemu prilagajanju Rešeta in želja po cenzuri pa se na žalost 
v Ribnici stopnjujejo celo do te mere, da se želi ukiniti politično enakovredno 
sestavljen programski svet ter njegove pristojnosti prenesti na organ, kjer ima 
ena politična stranka absolutno večino pri odločanju in lahko vse odločitve 
sprejema samostojno. Kadrovanje in nadzor pri Rešetu naj bi tako bila v rokah 
ene same stranke. Občani se moramo ob tem zavedati pomembnosti neodvi-
snega in kakovostnega medija, pri čemer je programski svet vsekakor nena-
domestljiv in pomemben organ. Naj opomnimo, da je zasluga programskega 
sveta v zadnjem letu med drugim ohranitev medija na tako visokem nivoju ter 

prehod na večbarvno obliko Rešeta in hkrati pocenitev tiska glasila za več kot 
50 odstotkov. Zakaj si občinska uprava ni prizadevala k racionalizaciji stroškov 
izhajanja Rešeta in je vsa leta plačevala tako drag tisk, si ne moremo predsta-
vljati.
Ob tem se čutimo dolžni obrazložiti stališče stranke Nsi:
Odgovorni urednik Marko Modrej je užival našo podporo, saj je svojo 
funkcijo opravljal zelo profesionalno, ni podlegel pritiskom politike ter je 
zelo uspešno vodil nastajanje Rešeta v sicer težkih političnih okoliščinah 
oziroma pritiskih. Dokazal je sposobnost usklajevanja vsebin, razvoja 
medija, ob tem pa uspešno skrbel za trženje oglasnega prostora v Re-
šetu. Nasprotujemo želenim spremembam vladajoče stranke v Ribnici, 
ki si prizadeva ukiniti programski svet ter uredniški odbor in pridobiti 
absolutni nadzor, ki bo omogočal uveljavljanje njihovega strankarskega 
interesa v mediju Rešeto.
Novi odgovorni urednici ob nastopu mandata želimo uspešen in prijeten 
začetek urednikovanja, pri nadaljnjem delu pa upamo in si želimo, da 
bo izpolnjevala novinarsko etiko in kodeks, ob tem pa strogo varovala 
urednikovo avtonomnost in neodvisnost.

Občinski odbor NSi Ribnica

Samega sebe naj bi presegel s tem, ko sem objavil odgovor odbora ZZB NOV RIBNICA. Vprašani 
so bili o medvojnem zadržanju moje matere. Dokument sem potreboval za sodišče. Kot lahko bra-
lec sam vidi, je tam omenjen »NEKI MLAKAR« (namerno?). Poklical sem ZZB in vprašal, kdo je bil 
ta »NEKI«. Pojasnjeno mi je bilo, da je to ZORO, ki je bil kot skojevec povezan z Ribniško četo. Na 
podlagi slike so ga opisali zelo specifično (postava, očala). Nihče ni omenjal imena Adolf. Zahte-
val sem pisno potrditev, ki pa je nisem nikoli dobil. Zato zame ni dileme o identiteti »NEKEGA MLA-
KARJA«, saj je ZB takrat prav gotovo vedela za izdajalce: Petejana, Gnidico in Adolfa Mlakarja.
Moja skrajno negativna čustva do očeta pa prepustite meni, ker o njih veste malo ali nič, zlasti pa 
ne veste nič o njegovi prvotni družini, ki je bila  z njegove strani mučena in uničena z boljševiškimi 
prijemi. Na veliko ste se razpisali o Gašperjevi partizanski poti, o kateri tudi ne veste prav veliko, 
zlasti ne o njegovih stranpoteh, ki so bile tudi zelo pomembne na njegovi partizanski poti in so 
bile usodne za mnoge ljudi. Okupacijo je mirno priznal, saj je striktno pristajal na laži PIF-e, ki so 
jih takrat po Dolenjski širili Kardelj, Maček, Kidrič in vaš brkati starosta, češ, da bo rdeča armada 
v enem mesecu tukaj, kar pa se ni zgodilo, ker je bila sovjetska Rusija medtem napadena. Itali-
janska oblast je začela ogrožati komuniste, ti so morali silom prilik pobegniti v gozdove. Bili so 
popolnoma nepripravljeni, tako da so jim večjo količino orožja, zbranega pri Hrvatih, dali Tigrovci, 
ki pa se niso hoteli podrediti njihovi boljševiški organizaciji.

SANCTA SIMPLICITA (Jan Hus)

Nato je prišel za vas zgodovinski dogodek – »JASNICA« 11. avgusta 1941 – 
iz zasede je bilo treba ubiti kurirja motorista. Določena sta bila dva strelca, 
vendar po cesti ni pripeljal en sam motorist, temveč dva. Med zarotniki je 
nastala panika, tako so streli zgrešili, prvi motorist je ušel, na drugega je 
streljal Gašper, motorist se je prevrnil v jarek in zbežal v gozd. Takrat je po 
cesti pripeljala motorizirana enota, katere predhodnica sta bila motorista, in 
vsula na bežeče atentatorje topovski ogenj.
Rezultat akcije je naslednje jutro ocenil sam Gašper kot neuspeh, ki ga je 
pripisal slabim informacijam, in razen »pranja spodnjega perila«, ni bilo no-
bene škode. 
Vam medvojni dokumenti in povojni zborniki dokazujejo, da je glavni štab 
NOV celotno obdobje vojne podeljeval Gašperju odgovorne naloge, vendar 
pa jih je ta redno izgubljal. Poveljevanje nad Ribniško četo je izgubil, ko so 
Italijani razhajkali Ribniško četo decembra 1941. Po oceni centralnega ko-
miteja je Gašper dopustil razbitje čete, izgubil vse orožje, dobljeno od Tigra, 
in povzročil smrt v snegu zakopanega ranjenega borca. Zato je bil klican 

Filip Tekavec – Gašper, partizanski vojvoda z oznakami kapetana, 
slikan leta 1942, pred popolno degradacijo leta 1944.

Karton CK, ki govori o njegovem vojvodstvu in o njegovi nemorali.
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Prvi in nekdanji predsednik RS Milan Kučan je v Odmevih, kamor je bil po-
vabljen, javnosti povedal, da je bil dvakrat naiven. Prvič pri razoroževanju 
slovenske teritorialne obrambe, drugič pri prodajanju slovenskega orožja. 
Naivnost pa nikogar ne odvezuje od njegove odgovornosti, tudi Milana Ku-
čana ne! Kar tudi pomeni, da »naivni« Milan Kučan ni kar veleizdajalec, od-
govorni brigadir Tone Krkovič pa ne kriminalec! Janša pa spet vabi Kučana 
na soočenje na Novo 24 TV, a Kučan se ne odzove.
Ima pravico do svoje presoje. Posledice nosi sam. Pozitivne in negativne! 
Javnost pa neodvisno presoja Kučanovo in Janševo ravnanje! 
Tudi oporečnik Vili Kovačič ni bil zadovoljen z vodenjem nedavnega sooče-
nja o TIGR-u na »Janševi« novi TV hiši! Ni vse novo zlato, kar se sliši! 

Milan Kučan – naivnost in odgovornost!
Pomembno je, po moje, le, da »naivni« Milan Kučan ni kar veleizdajalec, 
odgovorni brigadir Tone Krkovič pa ne kriminalec!

P. s.: Kdo vse pa je res (ne)odgovoren in še vedno podpira celo suženjsko 
delo Slovencev in krajo pokojninskih in socialnih prispevkov zaposlenim, da 
bodo ti kot upokojenci imeli krivično znižane pokojnine?
Vsi politiki, poslanci levice in desnice in še marsikdo, tudi Janez Janša in 
tudi Milan Kučan, ki je tiho! 

Franc Mihič

na raport k Leskovšku v Ljubljano. Tja sta odšla z Benom Frakljem, vendar 
do Leskovška nista prišla, ker je Gašper povzročil škandal, saj ga je mož – 
terenec, ki mu je dajal zavetje, zalotil in flagranti s svojo ženo. Iz te zagate se 
je reševal z orožjem, povzročil pa tudi veliko zmedo v organizaciji. Ujet med 
kladivom in nakovalom je pobegnil v Logatec, kjer je vedril do pomladi pri 
ženinih sorodnikih. Spomladi je odšel v Krški odred, nato v manevrski bata-
ljon, kjer se je izkazal z nekaterimi akcijami, nato pa v Tomšičevo brigado in 
bil komandant 1. bataljona. Ne za dolgo. Kmalu je bil razrešen, zamenjal ga 
je Lepin – Ris. Poslan je bil v Cankarjevo brigado in nato je bil določen za 
komandanta Notranjskega odreda s činom kapetana. Prišlo je do hudih bo-
jev z enotami SS, domobranci ter partizani. Prav v teh bojih je Gašper zbežal 
in pustil borce brez komande na cedilu. Zatekel se je v družbo tovarišic in 
pijače. V takem stanju je bil po koncu hajke tudi ujet, zvezan in priveden v 
štab. Tu so mu takoj potrgali kapetanske oznake in razrešili funkcije. Vse to 
je kar klicalo po najstrožji kazni. Vendar se je tovarišija odločila, da mu ohra-
ni glavo (Daki, Bebler) po načelu »gliha skup štriha« in ga nato »mic po mic« 
preko podoficirja vrnila v svoje oficirske vrste. Postal je kom. podoficirske 
šole – tečaja za bolničarke. Tako je prišel lisjak v kurnik. Poučen od prej, 
da mu nihče nič ne more, je takoj začel nadlegovati tečajnico Lončarevič, 
ker pa se ta ni odzvala na njegovo boljševiško snubljenje, jo je iz brezob-
zirnega osebnega maščevanja kaznoval z večmesečnim prisilnim delom. 
Tako je bila poštena ženska, ki se je uprla boljševiškemu nemoralnežu, več 
mesecev trpinčena. Največ o njem pove osebni karton CK, ki ga oceni kot 
»VOJVODSKO NASTROJEN«. Svoj vojaški položaj je izrabljal za nemoralne 
odnose do tovarišic in za dve izključitvi iz KP. Gašper je iz vojne prišel kot 
poročnik.
Takoj je začel pisati ovadbo proti prvi ženi, ki se je vrnila iz nemškega tabo-
rišča v Šleziji, da mu ne bi bilo treba odgovarjati za nemoralo med vojno. Na 
vojaško sodišče je napisal lažno ovadbo z najbolj gnusnimi zločini, ki naj bi 
jih zagrešila, za kar ni bilo druge kazni kakor smrt. Tako se jo je hotel rešiti, 
obenem pa prigrabiti premoženje in otroka. K sreči so bile laži preočitne, 
tako da so mater po treh mesecih zaslišanj, pretepanj in sramotenja avgusta 
1945 izpustili iz zapora. Poudarek je bil – BREZ KRIVDE IN KAZNI. Vendar 
jo je tako odnesel tudi lažnivi prijavitelj in še naprej v vseh uradnih pisa-
njih uporabljal že pred vojaškim sodiščem ovržene laži, upajoč, da mu bo 
v tem boljševiškem pravu mater uspelo spraviti s sveta. S smrtjo ji je grozil 
pri odvzemu lastnine, otroka in ji prepovedal vsako pojavljanje v Ribnici in 
obnovitev obrti. Prepovedal ji je tudi vsako dokazovanje svojega dela med 
NOV. Grozil je tudi s smrtjo dveh bratov belogardistov, ki pa sta bila takrat že 
mrtva v Rogu. Tako je dosegel v smradu takratnega pravosodja vse, kar si je 
zamislil. Tudi ločitev je bila s pomočjo sodnijskega smradu KARLA TURKA 
izrečena v škodo matere kot edine krive. Očeta je označil kot človeka, ki je 
v partizanih živel moralno, disciplinirano, ni se družil z ženskami, ni pijanče-
val, ker bi drugače ne dosegel položaja, ki ga je zavzemal. V tem sodnem 
smradu pa ima posebno mesto vaš oče, kakor izkazuje sodba z dne 3. 4. 
1946 z Okrožnega sodišča Novo mesto, ko je na sodišču lagal o moji materi 

in podprl Gašperjeve laži in skupaj z njegovimi sorodniki (sestrama Albino 
in Ivanko ter bratom Karlom) stregel po življenju moji materi in trdil, da se je 
aktivno družila z Italijani.
Pravite, da so moji dokazi »KVAZI«, ker so v koliziji z vašimi dokumenti. Zla-
sti dokument v marčevski številki leta 2016. Ta pa razen točnega datuma, 
kraja in časa smrti ne pove ničesar. Torej ste morali to vedeti več kot 70 let. 
Vendar v septembrski številki 2015 navajate različna datuma in tri različne 
kraje smrti Zorana, kar govori, da manipulirate s podatki, kar se je pokazalo 
pri iskanju mojega strica partizana, ki ste ga razglasili za fantoma, čeprav je 
bil evidentiran v javnih evidencah. Vi pa ste bralce zmanipulirali z lažjo, da ni 
obstajal tam, kakor sem navedel. To točno pove, do kod sega vaša lažnivost 
in drznost manipuliranja. Na objavljenem dokumentu je omenjen priimek 
CVETAN (spet brez imena). Menim, da gre za Franca Cvetana, ki sem ga 
osebno dobro poznal in od njega slišal pripovedi o ljudeh, ki so padli kot 
partizani, v resnici pa so bili sovražniki ali dezerterji. Partizanske družine 
so take svoje člane proglasile za padle borce ali žrtve fašizma, ker je bilo 
v tistem času bolj varno, da je bila tvoja družina zavedna, kakor da si bil to 
sam. Taki dokumenti so se ob koncu vojne masovno »štancali« (to so počeli 
politkomisarji tipsko in brez  preverjanja dejstev) in se končevali s floskulo 
»Bil je hraber borec«. 
Če so moji dokazi »KVAZI«, potem so vaši vsaj »KVASI« (padanje na kolena 
in ceneno filozofiranje) ali pa celo »SKAZI« (saj skazite konkretne dokumen-
te, ali pa jih ne najdete) ali pa morda celo »STAZI« (ponaredki, kakršne so 
ponarejali v  DDR), kar še posebno velja za vaš  objavljeni dokument skupaj 
z svetopisemsko zgodbo o padanju na kolena. Bog se vas usmili!

Bruno Tekavec, Medvode 

Potrdilo vojaškega sodišča v Ljubljani, vojnega področja v Ljubljani z dne 26. 8. 1945.
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»Sreča je, ko se delo dobro opravi. In ko imaš 
nekoga rad.« (Tone Pavček)

Razigrani, nasmejani in polni energije so se pevke in pevci ribniške OŠ na-
potili v Dom starejših občanov. Bil je oblačen četrtek, 5. maja, vendar nihče 
ni dvomil, da mladi glasovi ne bodo izvabili sonca izza oblakov. 
Po kratkih navodilih mentorice Nataše Arko je pred občinstvo stopil Mladin-
ski pevski zbor. Ob spremljavi gospe Kristine Pečnik na klavirju so začeli s 
pesmijo Poj z menoj. Pesem je bila odlično vabilo, da se priključimo njihovim 
upetim glasovom. Ko smo se ogreli, nas je MPZ povabil na sprehod po Koro-
škem in Kranjskem. Poslušali smo tudi pesem Didn't my lord in se prepričali, 
ali so oblaki res rdeči. 
Veste, kaj se je dogajalo sinoči na vasi? Nam je to zapel Mladinski pevski 
zbor 4. in 5. razreda. Zapeli so tudi pesmi Počakaj, odrasti ter Vrabci in stra-
šilo. Nato pa sta oba zbora združila moči. Kmalu smo ugotovili, kaj pomeni 
toliko glasov na kupu. Zapeli so pesem Plovi, čolnič moj. 
Predstavil se nam je tudi kvartet s pesmijo Mamica moja. Ko smo se bližali 
koncu, nihče ni ostal ravnodušen. Občinstvo je skupaj s pevci pelo nepozab-
no pesem Dan ljubezni in se zasanjalo ob evrovizijski pesmi Malo miru. Za 
ganjenost občinstva je poskrbel tudi šolski bend. 
Sonce resda ni posijalo, ampak nastop obeh mladinskih pevskih zborov je 
nepozabno, dobro opravljeno delo, poplačano s širokimi nasmehi starostni-
kov. 

Tekst in foto VANJA NOVAK

MPZ 4. in 5. razreda

Šolski bend

MPZ med petjem

Klub za razmišljanje je klub, v katerega smo vključeni učenci, ki radi razmiš-
ljamo in segamo po novem znanju.
Vse se je začelo decembra, ko smo imeli prvo srečanje. Vsak četrtek smo 
se zbrali ob 14. uri in imeli različne delavnice. Preizkušali smo svoja čutila, 
napisali torbico pozitivnosti, izžrebali skritega prijatelja. Izvajali smo delav-
nice »mislec sem« in »podjetnik sem«, kjer smo izboljševali svoje miselne 
veščine, predvsem ustvarjalno mišljenje. Za popestritev in povezovanje čla-
nov kluba smo izvajali različne igre, npr. slepec, električni impulz, igranje in 
ugibanje čustev itd.
Eno izmed decembrskih srečanj je potekalo malo drugače. Odšli smo v Hišo 
eksperimentov, kjer smo izvajali različne eksperimente in si ogledali kultur-
nozgodovinske spomenike v Ljubljani. Na predstavitve spomenikov smo se 
predhodno pripravili sami.
Na srečanjih smo skozi delavnice spoznali marsikaj novega, se veliko naučili 
in se pri tem tudi zabavali. Delavnice sta vodili mentorici Nena Weithauser 
Plesničar in Milka Jamnik.

Zapisali DORA ANAIS MARINKOVIĆ IN INES TOPOLNIK

Klub za razmišljanje



37

IZ
 Š

O
LS

K
IH

 K
LO

P
I

V eni roki sonce, v drugi zlati smeh!
Kot bi mignil, je minilo pol leta, ko so bili prvošolci iz Osnovne šole Ribnica 
nazadnje na obisku pri stanovalcih varovanega oddelka Doma starejših ob-
čanov Ribnica. Meseci hitro tečejo, vendar prvošolci niso pozabili jesenske 
obljube, da bodo spet prišli. Tokrat so v varovani oddelek pokukali učenci 1. 
b in 1. c, ki skupaj obiskujejo oddelek podaljšanega bivanja pri učiteljici Katji 
Šivec. Ker so se odločili, da s seboj prinesejo pomlad, so morali počakati 
kar do maja. Tako so do srede, 11. maja, nabrali že cel kup toplih sončnih 
žarkov in kljub drobnim dežnim kapljam, ki so tisti dan na vsak način želele 
zapustiti okrilje oblakov, s seboj prinesli čisto pravi rožnati vonj po pomladi.
Prvošolčki so vsa svoja jesenska oblačila že krepko prerasli in svoje ne več 
tako majhne glave napolnili z obilo znanja. Tako kot ostale letne čase so 
tudi pomlad zaznamovali z obilico svojih izdelkov, nekatere so našli celo na 
stenah Doma. Čeprav so kar dobrega pol leta starejši, so bili v pričakovanju 
prijetnega pomladnega sončka v maju še celo bolj razigrani, kot so bili je-
seni. In seveda so svojo dobro voljo želeli deliti tudi s starejšimi, zato so jim 
veselo zapeli in zaplesali. 
Občinstvo je bilo navdušeno! Nekateri so z otroki zapeli, prav vsi pa so jim 
glasno zaploskali. In verjemite, če bi vesela pesem z veselimi ljudmi lahko 
čarala, ne bi bil začaran le Dom starejših občanov, ampak kar celo mesto!

Tekst in foto Katja Rus
Prvošolčki so znova razveselili poslušalce.

Izdelki prvošolcev krasijo stene varovanega oddelka.... in se ob tem veselil.Vsakdo je našel nekaj svojega...

Akcija zbiranja starega papirja!

Začnimo mesec junij z zbiranjem starega papirja!

V tednu od ponedeljka, 6. 6., do petka, 10. 6., bo na OŠ dr. Franceta Prešerna 
Ribnica potekala akcija zbiranja starega papirja.
 
Papir lahko dostavite k zabojniku, ki bo stal pred šolo, kadarkoli dopoldne, 
čakali pa vas bomo tudi v ponedeljek in četrtek popoldne od 14.00 do 16.30.
 

Vabimo prav vse, ki ste nam priprav-
ljeni pomagati, da bomo v EKO-duhu 
prislužili kak dodaten evro za dobro 
naših učencev.   

Hvala za vaše sodelovanje!

Eko-krožek
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
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VABI NA PRIREDITEV

ZAVRTIMO VETRNICO

V ČETRTEK, 16. 6. 2016,
OB 18. URI

V RIBNIŠKI GRAD.

Vabljeni!       

Obdaritev otrok v projektu Slovenija ima srce – 
Ribnica ima srce v Vrtcu Ribnica
Z obdaritvijo otrok je Društvo Jasa iz Maribora 17. maja zaključilo prvi del 
edinstvene akcije Ribnica ima srce. Akcija je del vseslovenskega projekta 
Slovenija ima srce, zaključni dogodek in odprtje razstave Slovenija ima srce 
pa bo 16. septembra v Mariboru.
»Bistvo akcije je pomagati otrokom, da se kot odrasli znajdejo na pravi strani 
življenja. Otroci so namreč danes bolj kot kadarkoli v preteklosti izpostavlje-
ni močnim zunanjim vtisom. Dobičkonosno naravnana družba jih pripravlja 
predvsem za dobre potrošnike in ubogljive državljane – stvarnost jih torej 
oddaljuje od smisla življenja,« je dejala mag. Mateja Jamnik, prof. filozofije in 
predsednica Društva Jasa. »Za oblikovanje življenjskega programa niso do-
volj le nasveti otrokom. Otrok se (tudi odrasli) spreminja skozi močna doži-
vetja, čustvene in miselne procese. Pri tem pa imajo nenadomestljivo vlogo 
prava umetnost in knjige – prave knjige. Prava knjiga, ki je napisana s srcem 
in pametjo (simbolno: s krvjo) vzvalovi občutke otroka in zgodi se željeni 
proces preobrazbe. Kolikor močneje krvavi srce avtorja – toliko močneje ob 
branju utripa srce otroka. Knjige nekaterih naših avtorjev in odzivi otrok na 
njih pa potrjujejo, da Slovenija ima srce, odzivi otrok z ribniškega konca pa 
še kako potrjujejo, da ima tudi Ribnica srce,« je še dodala.
Živimo v preobilju pisane ponudbe knjig in vsega drugega, zato ni dovolj 
izročiti knjižnemu trgu dobre knjige. Nanjo je treba neposredno opozoriti; še 
več, treba jo je zagotoviti po prijazni ceni ali brezplačno. A niti to ni popolno-
ma dovolj – otroke je treba spodbuditi k poglobljenemu branju.
Upoštevajoč vsa ta spoznanja Društvo Jasa izvaja akcijo Slovenija ima srce 
(ki je na posamičnih regionalnih področjih dobila posebna imena – npr. Rib-
nica ima srce). S pomočjo družbenih in gospodarskih subjektov, ki so oza-
vestili pomen dobre knjige pri krepitvi etične vitalnosti družbe, pripravljajo 

poučne knjige, jih zagotavljajo brezplačno, otroke pa spodbujajo k poglo-
bljenemu branju – povabijo jih, da občutke ob branju izražajo z likovnimi ali 
besednimi prispevki. Vedoč, da bodo njihove stvaritve živele naprej, otroci 
ustvarjalno berejo, tako ponotranjijo dragocena sporočila knjige in krepijo 
ustvarjalne talente.
Pravilnost te formule je potrdila tudi letošnja akcija na Ribniškem – mo-
drostno knjigo za otroke Prav je – ni prav je poglobljeno prebralo ter ob 
tem ustvarjalo 192 otrok iz osmih oddelkov Vrtca Ribnica. V dar so prejeli 
slikanice Ti si moje srce avtorice Neže Maurer, ki jih je doniralo podjetje 
INOTHERM.
Ob dogodku nas je ravnateljica Vrtca Ribnica popeljala še po razstavi, ki je 
nastala po natečaju Moja igrača in so jo ustvarili dijaki, študenti, zaposleni 
v vrtcu in otroci. Razstavo so pripravili v okviru tedna ljubiteljske kulture.

Tekst in foto MARKO MODREJ

Razdeljevanje slikanic

Utrinek z razstave igrač
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Najmlajši in najstarejši prijateljujemo

Medvedki na kolesih

Medgeneracijsko sodelovanje pa tudi strpnost 
med generacijami dobivata v današnjem času 
vse večji pomen, zato je treba negovati odnose 
med ljudmi. K razvijanju odnosov med generaci-
jami pripomore tudi vrtec kot institucija, ki ob po-
moči strokovnih delavcev poskrbi za inter akcijo 
s starostniki. Povezovanje s starejšimi je tudi 
pomemben vidik socialnega učenja, kjer otroci 
prevzemajo določene izkušnje starejših, s svojim 
izražanjem pa popestrijo življenje starostnikov. 
Sodelovanje med Domom starejših občanov 
in Vrtcem Ribnica se je začelo leta 2008 in se 
od takrat ves čas razvija. Naš cilj je medgenera-

Otroci iz skupine Medvedki, starši in vzgojiteljici 
Erna in Mira se družimo ob različnih priložnostih. 
Največkrat so to popoldanska srečanja, ki so 
vedno dobro obiskana.
Srečanje, ki je potekalo sredi aprila, je bilo nekaj 
posebnega – skupaj smo se podali na kolesar-
jenje. V popoldanskem času smo se zbrali na 
parkirišču v Hrovači. Prišli so skoraj vsi otroci, 
nekateri z enim od staršev, veliko otrok pa sta 

- dramatizacija, ples, rajalne igre, otroški pevski 
zbor,

- varovanke pletejo oblačila za dojenčke, 
- ogled modne revije v vrtcu,
- igramo se družabne igre,
- skupaj telovadimo v športnem centru,
- igranje na male instrumente,
- starostniki na obisku v vrtcu spoznavajo življe-

nje otrok v igralnicah,
- sodelovanje ob rojstnodnevnih praznovanjih v 

domu in v vrtcu.

Naša druženja so zanimiva, starostniki iz naše-
ga vrtca odhajajo zadovoljni, saj na druženjih 
spoznavamo, da smo pomembni tako veliki kot 
majhni.
Razigrani in brezskrbni otroci se niti ne zavedajo, 
kako s svojo razigranostjo osrečijo starejše.
Uresničujemo in poglabljamo načrtovane cilje in 
se veselimo sodelovanja tudi v prihodnje.

Tekst in foto MOJCA TRDAN, ANDREJA MA-
ROLT, koordinatorici 

cijsko povezovanje najstarejših in najmlajših in 
spoznavanje, da vsi, starejši in otroci pripadajo 
družbi in so pomembni.
In kako nam to uspeva v Vrtcu Ribnica? Na za-
četku leta se s Sergejo Mastnak, koordinatorico 
iz Doma starejših občanov, dogovorimo za oblike 
srečanj in nato se za vsako srečanje potrudimo, 
da se imamo lepo. Naj naštejemo nekaj oblik 
druženja:
- pogovori o aktualni temi v skupini (bil sem do-

jenček, praznične jedi, praznovanja nekoč ...),
- pustno rajanje – male maske se predstavijo,
- rajanje v veselem decembru,

spremljala oba starša ali kar cela družina. Ko 
smo se vsi zvrstili v kolono, je bila ta zelooo dol-
ga. Odpeljali smo se proti Otavicam. Za nekatere 
otroke je bila to kar dolga in naporna pot. Na cilju 
v Otavicah je sledila zaslužena malica in počitek. 
Čas smo izkoristili za klepet, nato pa smo se s 
kolesi odpravili nazaj vsak proti svojemu domu. 
Srečanje bo prav gotovo vsem ostalo v lepem 
spominu, saj nam je bilo vreme naklonjeno, 

vzdušje je bilo odlično in vse je potekalo brez 
nevšečnosti.
Preden bodo naši otroci postali šolarji, se bomo 
gotovo vsi skupaj še srečali. Verjamem, da nam 
bo tudi takrat lepo.

Tekst Elizabeta Arko
Foto Dejan Dejak
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Starejši dečki šolski državni prvaki
Športni center Ribnica je v torek, 12. aprila, gostil ekipe, ki so se potegova-
le za naslov državnega prvaka med slovenskimi osnovnimi šolami (dečki 
letnika 2001 in mlajši). Nastopile so ekipe OŠ dr. Franceta Prešerna, OŠ 
Gorišnica in OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina iz Hrpelj. Z dvema zaneslji-
vima zmagama je na turnirju slavila ribniška ekipa in potrdila primat med 
osnovnimi šolami. Za najboljšega strelca je bil razglašen naš učenec Nik 
Ćirović, v naj sedmerko finalnega turnirja sta bila poleg njega izbrana še 
Jošt Gornik in Marko Šolaja.
Turnir se je začel s sprevodom vseh treh ekip ob spremljavi naših harmoni-
karjev. Sledila je himna, ki jo je zapel šolski pevski zbor ob klavirski sprem-
ljavi prof. Nataše Arko. Po pozdravnem govoru ravnateljice ge. Andreje Mo-
dic in fair play zaprisegah se je turnir tudi uradno začel. Sledile so zanimive 
tekme in boj za naslov šolskega prvaka.
Rezultati:
1. tekma
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica : OŠ Gorišnica 27 : 16 (12 : 13)
2. tekma
OŠ Gorišnica : OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje 19 : 26  (9 : 14)

TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA

VABI NA
TRIATLON KOČEVJE 2016, ki bo v soboto, 11. junija 

(državno prvenstvo). 
Program:
12:30–15:00 – prijave
13:30 – start cici akvatlona
13:40 – start akvatlona
14:00 – start super sprint triatlona
14:30 – razglasitev cici akvatlona in akvatlona
15:30 – start sprint triatlona
18:00 – razglasitev 

Več o tekmovanju, prijavah … si oglejte na:
http://www.triatlon-klub-ribnica.si/triatlon-
-kocevje-2015.html

Med poletnimi počitnicami bo v Ribnici potekal 
tečaj 
AKTIVNE POČITNICE V OBČINI RIBNICA,
namenjen otrokom, starim od 6 do 14 let. 

Tečaj bo organiziran v treh terminih:
1. termin: 4. 7. 2016–8. 7. 2016
2. termin: 11. 7. 2016–15. 7. 2016
3. termin: 18. 7. 2016–22. 7. 2016

Za varstvo otrok bo poskrbljeno od 6.30 dalje, 
sam tečaj pa bo potekal od 8.00 do 16.00 od 
ponedeljka do petka v Športnem centru Ribnica. 
Vsak dan bomo imeli na programu dejavnosti, 
kot so družabne igre, jutranja telovadba, plavalni 

tečaj, ustvarjalne in športne delavnice ter zabav-
ne in tematske vodne pustolovščine in vragolije 
ob in v bazenu! Za kosilo bo poskrbljeno!

Cena enotedenskega tečaja za enega otroka je 
80 evrov (drugi, tretji … otrok iz družine ima 20 
evrov popusta)! Prijave otrok na tečaj potekajo 
do 1. 7. (1. termin), 8. 7. (2. termin), 15. 7. (3. ter-
min). 

Za vse ostale informacije se obrnite na: plavalniklub.
ribnica@gmail.com oz. 040 550 845 (Dolores Arko).
                                                                    
Naj vaši otroci energijo porabijo za šport, druženje ter 
reševanje gibalnih in miselnih nalog. 

CELODNEVNO VARSTVO IN VELIKO ŠPORTNE ZABAVE V OBČINI RIBNICA!

Zgornja vrsta z leve: Stojan Gelze, Jošt Gornik, Matevž Petek, Nik Ćirović, Leon Mestek, Tilen Begič, Janez Ilc. Srednja vrsta z leve: Anže Andoljšek, Tilen Levstik, Vid Oražem, Nejc Ambrožič, 
Matevž Belaj, Jan Jelenovič. Čepijo z leve: Marko Šolaja, Ambrož Rigler, Gaj Gorenc, Aljaž Obrstar.

3. tekma
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica : OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje
 27 : 23 (14 : 11)

1. mesto: OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
2. mesto: OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje
3. mesto: OŠ Gorišnica

Po zadnji tekmi se je številnim gledalcem predstavila skupina ribniških ma-
žoretk. Sledila je razglasitev rezultatov in podelitev medalj najboljšim. Ob 
nagovoru ribniškega župana g. Jožeta Levstka so nagrade podeljevali nek-
danji slovenski reprezentant Tomaž Tomšič in igralca članske ekipe RD Riko 
Ribnica Jan Pucelj ter Mark Klarič.
Na koncu se je potrebno zahvaliti podjetjema Inotherm in The Nutrition, ki 
sta omogočila številne nagrade in priznanja.

Tekst GREGOR ILC, prof. športne vzgoje
Foto Marjan Novak



41

Š
P

O
R

TN
I U

TR
IN

K
I

Triatlonska štafeta zmagala v Avstriji, 
Jaka Kaplan drugi na Ptuju

12. Mednarodni miting Pokal Terme Ptuj 2016

Na bazenih Term Ptuj se je v nedeljo, 8. maja, 
na odprtju triatlonske sezone zbralo skoraj 350 
triatloncev, med njimi tudi Ribničani. Sprint tri-
atlon (750 m – 20 km – 5 km) je dobil Domen 
Dornik (TUŠ T.E.A.M.), ki je vodil od starta do cilja 
(54:18), član ribniškega Triatlon kluba Inles Riko 
Ribnica Jaka Kaplan pa je bil drugi. Sprinta se je 
udeležilo še nekaj članov ribniškega kluba, ki so 
znova posegli po nekaj zelo lepih uvrstitvah, in 
sicer: Maks Škufca – 3. mesto mlajši mladinci, 
Matej Dečman – 4. mesto mlajši mladinci, Man-
ca Dečman – 3. mesto starejše mladinke, Primož 
Šobar – 9. mesto starejši mladinci, Gregor Ilc – 
17. mesto člani 2, Boštjan Meden – 22. mesto 
veterani 1. 
Posebne čestitke si ponovno zasluži vedno dob-
ro pripravljeni Toni Žagar, ki je veteranom 5 zno-
va pokazal, kdo je ta hip številka ena na domačih 
tleh. 
Mlajši člani so nastopili na super sprintu in pa 
akvatlonu, kjer so prav tako dosegli nekaj lepih 
uvrstitev: 
Super sprint triatlon (300 m – 10 km – 2 km):
- Monika Bartol – 1. mesto starejše deklice 
- Naja Ilc – 5. mesto starejše deklice
-  Ana Klarisa Škufca – 9. mesto starejše deklice
- Elias Škufca – 8. mesto kadeti

Akvatlon (50 m – 500 m in 200 m – 1 km)):
- Sašo Radivojević – 4. mesto cicibani
- Mia Križan – 6. mesto cicibanke
- Urša Kromar – 12. mesto cicibanke
- Ela Križan – 15. mesto cicibanke
- Denis Klančar – 7. mesto mlajši dečki

Še večje število triatloncev kot na Ptuju se je dan 
prej na startu pognalo v jezero Röcksee blizu av-
strijskega Murecka, ki leži tik ob slovenski meji in 
je zato med Slovenci še posebej priljubljeno. Na 
sončno soboto se je na avstrijskem pol ironma-
nu (1,9 km – 90 km – 21 km) zbralo skoraj 

400 triatlonk in triatloncev, med njimi tudi nekaj 
predstavnikov TK Inles Riko Ribnica. Zmagal je 
30 letni Belgijec Marino Vanhoenacker, ki je s ča-
som 3:37:26 in z desetminutno prednostjo pred 
zasledovalci dokazal, zakaj še vedno drži rekord 
ironman proge iz Celovca leta 2011 (7:45:58). 
Prva ženska v cilju je bila Italijanka Federica Ba-
zzocchi (4:33:55).

Ribniški triatlonci so v močni konkurenci zasedli 
naslednje uvrstitve: 
- 4. mesto Matej Abrahamsberg (M24) 

 – 12. absolutno ... 4:04:44
- 5. mesto Aleksander Radivojević (M40) 

 – 23. absolutno ... 4:12:16
- 13. mesto Dejan Mihelič (M35) 

 – 51. absolutno ... 4:29:21

Za spremembo so v klubu sestavili tudi zma-
govalno kombinacijo – štafeto v postavi Matej 
Dečman, Damijan Kromar in Matej Benčina, ki je s 
skupnim časom 3:53:29 zmagala med enajstimi 
štafetami, v cilju pa zaključila takoj za zmagoval-
no trojico posamično.

Tekst MARKO MODREJ
Foto Dejan Mihelič

Ribniški jekleni fantje

V soboto, 14. maja, smo se v deževnem vremenu 
udeležili že tradicionalnega pokala Terme Ptuj. 
Barve ribniškega kluba je zastopalo 13 naših pla-
valcev 3. selekcije: Dora Đukič, Hana Starc, Ula 
Marjanovič, Zara Ćirović, Marta Arko, Olja Radi-
vojevič, Niki Starc, Mitja Turk, Maks Kastigar, Nik 
Blatnik, Lovro Ćirović, Liam Julijan Lovšin, Teo 
Starc. 

Kljub slabšemu vremenu in naši prvi letošnji tekmi 
v 50 m bazenih so plavalci pokazali veliko motiva-
cije in izvstne nastope. Tako smo podrli kar nekaj 
osebnih rekordov, na oder za zmagovalce pa smo 
stopili kar 12-krat  v naslednjem zaporedju :
- 50 m prsno: 2. mesto Zara
- 100 m prosto: 2. mesto Maks in 3. mesto Dora
- 50 m delfin: 3. mesto Ula

- 100 m hrbtno: 1. mesto Maks in 3. mesto Dora
- 50 m prosto: 2. mesto Maks in 2. mesto Zara
- 50 m hrbtno: 1. mesto Zara, 2. mesto Dora, 2. 

mesto Maks in 3. mesto Ula
Tekmovalcem za prikazano prisrčno čestitamo in 
se že veselimo novih tekmovanj.

Tekst in foto TRENERSKI TEAM PK RIBNICA

Maks Kastigar na najvišji stopnički Dora Đukič na tretji stopnički



42

Š
P

O
R

TN
I U

TR
IN

K
I

Extremovci državni prvaki U-15 in podprvaki U-13
U-15: Starejši dečki U-15 (letniki 
2001 in 2002) so gladko opravili 
z vsemi tekmeci tako v rednem 
delu kot tudi v končnici. V celi 
sezoni so odigrali 18 tekem (12 v 
rednem delu in 6 v končnici) in vse 
zmagali. V finalu so bili obakrat 
(v gosteh in tudi doma) boljši od ekipe KMN 
Slovenske Gorice in tako popolnoma zasluženo 
postali državni prvaki. Iz vrst Extrema je pokal za 
najuspešnejšega strelca v sezoni prejel Timotej 
Debeljak. Še zanimiv podatek – v zadnjih 7 letih 
nobena ekipa ŠD Extrem v tej starostni kategoriji 
v futsalu ni bila slabša kot 2. v državi, kar je lep 
dosežek in potrditev kvalitetnega dela. 

U-13: V starostni kategoriji U-13 se je ekipi ŠD 
Extrem enako kot lani uspelo uvrstiti v finale 
državnega prvenstva. Tudi letos jim je v finalu 
nasproti stala ekipa FC Ptuj. Na prvi tekmi sta se 
ekipi razšli z remijem, na povratni tekmi na Ptuju 
pa so bili Ptujčani bolj zbrani in ponovno osvoji-
li naslov. Za Extremovce je bila to ponovno ena 
bolj uspešnih sezon, saj ekipa U-13 nastopa tudi 
v nogometnem tekmovanju pod okriljem MNZ 
Ljubljana in se še vedno bori za mesto prvaka. 
Nogometno tekmovanje se bo zaključilo v juniju.
Na začetku marca je bil v ŠC Ribnica speljan tudi 
močan mednarodni turnir, kjer je nastopilo 6 ekip 
iz Slovenije in 2 ekipi iz Hrvaške. ŠD Extrem sta 
zastopali dve ekipi, ki sta bili na koncu uvrščeni 
na 3. in 8. mesto. Zmagovalec turnirja je bila eki-
pa Hiše daril Ptuj, drugouvrščena ekipa pa je bila 
FC Nacional iz Zagreba.

ČLANICE: Ekipi članic je v tekmah za 3. mesto le 
malo zmanjkalo do zgodovinskega uspeha. V 

prvi tekmi so v Sodražici iztržile 
remi, potem pa jim je na povratni 
tekmi malo zmanjkalo in so tako 
že tretje leto zapored osvojile 4. 
mesto. V boju za 3. mesto so mo-
rale premoč priznati ekipi KMN 
Slovenske Gorice. Državne prvaki-

nje so letos prvič postale igralke Teleing Pomurje 
Beltinci, drugouvrščene pa so igralke ŽNK Celje.

U-11 in U-9: V obeh tekmovanjih, ki potekata pod 
okriljem Medobčinske nogometne zveze Ljublja-
na, je redni del tekmovanja v futsalu že končan. V 
mesecu maju sledita še zaključna turnirja. Za ŠD 
Extrem nastopa v kategoriji U-9 5 ekip (Ribnica A 
in B, Sodražica A in B ter ekipa, združena iz otrok 
treh občin Bloke, Loška dolina in Loški Potok), v 
kategoriji U-11 pa 3 ekipe iz ŠD Extrem (Ribnica, 
Sodražica in ekipa, sestavljena iz otrok treh občin 
Bloke, Loška dolina ter Loški Potok). 

U-7 in U-5: V najmlajših kategorijah sledi le še 
zaključno tekmovanje na zaključni prireditvi ŠD 
Extrem, ki bo konec junija v Sodražici.

DEKLETA U-17, U-15, U-13 in U-11: Sredi februarja 
je bil v Sodražici organiziran močan mednarodni 
futsal turnir za dekleta, verjetno največji v Slove-
niji. Skupno je v vseh kategorijah nastopilo 26 
ekip (od tega 16 ekip iz Slovenije in 10 ekip s Hr-
vaške). Extremovke so pokazale izjemen napre-
dek ter veliko znanja, zato tudi uspeh ni izostal. V 
kategoriji U-17 so naše igralke osvojile 4. mesto, 
v kategoriji U-15 je bila ena naša ekipa 3., druga 
pa 5. V kategoriji U-13 sta bili naši ekipi prav tako 
3. in 5. V kategoriji U-11 pa se rezultati niso bele-
žili in so zelo uspešno nastopile 4 naše ekipe, ki 
so se pomerile proti 4 ekipam ŽNK Rijeka. 

Jože Zidar

Tradicionalni dolenjevaški prvomajski 
turnir v malem nogometu
V soboto, 30. aprila, so v Dolenji vasi pripra-
vili že štiriindvajseti tradicionalni celodnevni 
prvomajski turnir v malem nogometu. Organiza-
tor – Športno in turistično društvo Lončar – se 
je pri organizaciji dogodka znova izkazal. Turnir 
je sicer tradicionalno prvega maja, tokrat pa so 
ga zaradi slabe vremenske napovedi premaknili 
na zadnji dan aprila, kar se je izkazalo za pra-
vilno odločitev. Turnirja se je udeležilo 10 ekip, 
med njimi dve ženski. Zmagovalec turnirja je bila 
Lončarska ulica, ki je v finalu premagala Okrep-
čevalnico Šilc z 2 : 1. Tretji so bili Posvečeni, ki so 
v malem finalu po streljanju šestmetrovk prema-
gali Obrtniško s 4 : 3.

Petič so se na prvomajskem turnirju pomerile 
tudi ženske ekipe. Lani so sodelovale tri, letos pa 
dve, ki sta na tribune tudi tokrat privabili precej 
gledalcev. Zmagovalke so bile Wingsice, ki so 
premagale Piščalkarce s 7 : 2.
Športno društvo Lončar letos znova organizira 
tudi rekreativno tekaško ligo, ki poteka po Dole-
njevaškem polju s startom in ciljem pri Sv. Mar-
jeti. Tek je rekreativnega značaja. Proga je dolga 
3.646 metrov in poteka po »komasacijskih po-
teh«. Tekmovanje v več kategorijah je namenjeno 
vsem, ki radi tečejo v družbi, pa tudi počasnejšim 
in hitrejšim tekačem. Več o tekaški ligi preberite 
na: www.sportno-drustvo-loncar.si.   

Tretji izmed štirih tekov bo v sredo, 1. junija, četrti 
pa v sredo, 15. junija, obakrat ob 19. uri.
Zagnani člani društva pa se že pripravljajo tudi 
na Tek po Lončariji, ki velja za enega največjih 
športnih dogodkov v občini.

Tekst MARKO MODREJ
Foto arhiv ŠTD Lončar
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Futsal od A do Ž

Stadion Ugar poln otrok

Novost na področju futsala je končno tudi v Slo-
veniji. Ribničanu Ladu Grguriču, trenerju in v zad-
njem letu tudi vodji trenerskih izobraževanj v ŠD 
Extrem je po več kot šestih letih pisanja in priprav 
uspelo izdati kar 5 priročnikov, ki jih je poimeno-
val »Futsal od A do Ž«. 
Publikacijo sestavlja pet priročnikov, razdeljenih 
in oblikovanih po starostnih kategorijah. Prvi pri-
ročnik zajema starostno kategorijo otrok od 6 do 
9 let, sledi drugi od 10 do 11 let, tretji od 12 do 
13 let, četrti od 14 do 15 let in peti od 16 do 18+ 
let. Vsak priročnik formata 170 x 240 ima 140 
strani ali več, torej skupno več kot 700 strani. 
Vsi priročniki v zbirki imajo 7 poglavij, in sicer: 
uvod, tehnika, taktika, fizika, psihologija, treningi 

ŠD Extrem že nekaj let ni samo futsal klub, am-
pak želi svojo dejavnost razširiti tudi na nogo-
metne površine. Oba športa, futsal in nogomet 
se izjemno dobro dopolnjujeta. Nogometna tek-
movanja so pretežno v poletnem, jesenskem in 
spomladanskem času, medtem ko futsal tekmo-
vanja potekajo v dvoranah pretežno v zimskem 
času. Otroci imajo tako kar 11 mesecev v letu 
kvalitetne treninge in kvalitetna tekmovanja pa 
tudi precej povečano število treningov. To se 
že kaže v velikem napredku, saj vse ekipe ŠD 
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in zaključek. To pa še ni vse, saj tvorijo priročni-
ki zgolj en element Futsal programa Peros, ki je 
prvi futsal program na svetu. Program zajema 
vse informacije o futsalu na enem mestu, temelji 
pa na dolgoletnih praktičnih izkušnjah futsal tre-
nerjev skorajda po celem svetu. Poleg priročni-
kov program vsebuje tudi futsal vaje za tehniko 
in taktiko, treninge za vse selekcije za celotno se-

zono ter trenerjev dnevnik za vse selekcije. Vse 
to je dostopno na odlično zastavljenem spletnem 
portalu: http://futsalprogram-peros.com/, na ka-
terem je mogoče priročnike in druge elemente 
programa tudi naročiti.
Literatura je praktično nujna za trenerje in dobro-
došla za vse, ki se ukvarjajo s futsalom. 

Jože Zidar

Extrem zasedajo vodilna mesta v vseh tekmova-
njih, kjer nastopajo. 
Zadnja leta so v ŠD Extrem veliko energije 
usmerili v to, da so se na stadionu Ugar v Ribnici 
vzpostavili osnovni pogoji za treniranje ter tudi 
tekmovanje. Občina Ribnica je pri tem priskočila 
na pomoč. Zdaj se že lahko potrdi, da ves vloženi 
trud ni bil zaman, saj je stadion skoraj vsak dan 
poln otrok. Poleg dveh ekip U-13 in U-10, ki že 
dve leti tekmujeta v uradnih nogometnih tekmo-
vanjih Medobčinske nogometne zveze Ljubljana, 

bodo zadnji mesec sezone začele na stadionu 
trenirati prav vse skupine, ki jih bomo v novi se-
zoni prijavili tudi na uradna tekmovanja. 
V ŠD Extrem so se odločili, da letos prvič ponu-
dijo možnost treniranja nogometa dvakrat te-
densko tudi najmlajšim – torej predšolskim otro-
kom. Nihče ni pričakoval, da bo odziv tako velik, 
saj se je vključilo več kot 50 predšolskih otrok.

Jože Zidar
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vedno rožice cveto.
Naj na tvojem nebu
vedno ptički radostno pojo.

Skrb, dobrota in poštenje
tvoje je bilo življenje.
Dela tvojih pridnih rok
sledi ostale so povsod.

ZAHVALA
Ob izgubi naše prezlate mame, stare mame, tašče in prababice

FRANČIŠKE KOZINA, roj. KRAŠEVEC
(01. 09. 1921–26. 04. 2016)

Iz Prigorice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, 
prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče, darovane sv. maše in 
izrečena sožalja ter besede tolažbe.
Še prav posebej se zahvaljujemo dr. Alenki Nadler Žagar ter osebju ZD 
Ribnica za vso pomoč in podporo, gospodu župniku Alešu Pečavarju za 
lepo opravljen pogrebni obred, podjetjema Komunala Ribnica in AVE ter 
moškemu pevskemu zboru Lončar za lepo zapete pesmi.
Hvala tudi vsem Vam, ki ste jo pospremili na njeno poslednjo pot.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega ljubega moža, očeta, ata, tasta in strica

JANEZA PETKA,
(23. 12. 1941–3. 5. 2016)

iz Lipovca 7

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala 
lovcem LD Dolenja vas za lepo opravljen poslovilni obred, drugim prisotnim 
lovskim družinam, rogistom in pevcem za lepo odpete žalne pesmi. 
Zahvala tudi PGD Lipovec in ostalim gasilcem, župniku Alešu Pečaverju 
in Komunali Ribnica.
Hvala vsem, ki ste pokojnika pospremili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Mag. Marijanu Hočevarju 
(1937–2016) v slovo!

Dragi prijatelj Marijan!
Po kratki bolezni si se poslovil. Spoznala sva se davnega leta 1973. Tedaj 
sem se kot mlad inženir zaposlil na ribniškem podjetju Inles. Podjetje je bilo 
največji jugoslovanski proizvajalec stavbnega pohištva. Ti si bil vodja razvo-
ja. Tehnične probleme si reševal v živo. Končal si študij menedžmenta in 
industrijskega načrtovanja na univerzi v ZDA.
Imel si široko in bogato mednarodno znanje, ki si ga radodarno delil. 
Ogromno si me naučil. Predvsem o področju, ki je bilo pri nas še neznano, 
celo oporekano, pogosto je celo še dandanes. To je predvsem znanje o na-
črtovanju razvoja podjetij v odvisnosti od razvoja trga. 
Inles je bil v 90. letih predvsem po tvoji zaslugi eden največjih tehnološko 
predelovalnih centrov za predelavo lesa v srednji Evropi. Bil je velik proizva-
jalec lameliranih polizdelkov in izdelkov. Takšnih centrov slovenski državi 
zdaj primanjkuje. Zato danes izvažamo hlode in delovna mesta.
Dobro si poznal lesno predelovalno branžo, tako doma kot v tujini. Obvladal 
si angleščino in nemščino. Tako si lahko vodil posle s ponudniki tehnologije 
za razvoj podjetja in kupci izdelkov z zahoda.
Bil si skromen, dobrodušen in dostopen. Zlahka si vzpostavil kontakt s so-
delavci, tudi z delavci v proizvodnji. Z vso predanostjo in vnemo si se lotil 
aktualnih problemov podjetja in jih kot projekte obdelal študijsko in siste-
matično. 
Leta 1990 si se aktivno vključil v politiko za osamosvojitev in demokratiza-
cijo Slovenije. Bil si med ustanovitelji pomladne ribniške politike, to je ribni-
ških krščanskih demokratov in ribniškega DEMOS-a. Za razvoj demokracije 
si vložil ogromno časa in znanja, vse pa si počel s srcem, poln entuziazma. 
Nekaj časa smo bili sosedje. Postali smo tudi družinski prijatelji. Skupaj smo 
doživeli mnoge nepozabne dogodke. Ko ste se preselili v Ljubljano, smo 
ohranili stike. Ob prilikah sva razpravljala o aktualni politiki, o moralnih in go-
spodarskih izzivih slovenske države, ki so še pred nami. Še lani decembra 
smo skupaj v domačem krogu praznovali dan samostojnosti in enotnosti!
Marijan, bil si človek, predan razvoju družbe v skrbi za sočloveka.
Hvala ti za vse!

Franc Mihič                                                 

POJASNILO

V prejšnji številki Rešeta se je pri zahvali Francu Prijatelju – Gvidove-
mu Frenku, prikradel tiskarski škrat in namesto letnic rojstva in smrti 
(1942–2016), vnesel besedi: iz Ribnice. Za napako se opravičujemo 
in prosimo za razumevanje!

Marko Modrej
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Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

SLOVO
Bil je nežen dotik in topel poljub,
bil je nežen stisk dlani in šepet toplih besed,
bil si TI, OČKA MOJ!
Bil si v bolečini in trpljenju,
bil si v vsakem dihu in izdihu,
bil si v vsakem stiku nemočnih oči.
BIL SI IN ODŠEL …
Odšel si sam,
odšel si ob prebujanju jutra tistega dne …
S teboj odšel je nežen dotik dlani,
s teboj odšel je topel objem in glas 
šepetajočih besed …
Ostal je le spomin, ki vedno bo živel,
spomin, ki vedno nas bo grel,
spomin, ki v srcu bo bolel,
ker, ODŠEL SI!

Rojenice z dolenjskih gričev
so ji odmerile hud zaklad:
vanjo so položile glad,
ki ji telo je in dušo bičal.
V dlan so ji dale žulj,
v prsi nemirno ptico,
da je šla po ljubezen in kruh
skoz življenja žalostno veselico
od njive do dnine,
od jutra pa do noči.

(T. Pavček) 
ZAHVALA

22. aprila nas je nepričakovano in mnogo prezgodaj zapustil naš dragi 
brat, svak in stric

STANKO PAHULJE,
rojen leta 1950

iz Rakitnice.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje in podarjene sveče. 
Posebna zahvala gre gospodu župniku Alešu Pečavarju za lepo opravljen 
obred, pevcem MPZ Lončar za ganljivo zapete pesmi, pogrebni službi 
Komunalnega podjetja Ribnica, oskrbovalkam Centra za socialno delo 
Ribnica ter osebju Doma starejših občanov Ribnica.

Hvala tudi vsem, ki vas nismo imenovali, pa ste se od njega poslovili ali ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

ZAHVALA
5. maja smo se za vedno poslovili od našega dragega

ANTONA LESARJA
iz Jurjevice 8.

Iskreno se zahvaljujemo VSEM, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani 
in pokojnega pospremili k večnemu počitku.
 

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

ZAHVALA
V 84. letu se je od nas poslovila

ANA KLUN (rojena Šilc)
iz Nemške vasi.

Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje, vsem, ki ste darovali cvetje in 
sveče, negovalkam CSD Ribnica, župniku g. Berčanu, pevcem, ter osebju 
Komunale Ribnica.
Posebna zahvala pa je namenjena sestričnama Anici in Olgi za njuno 
nesebično pomoč pri negi mame.

MATIČEVI

Ni v naši moči
prešteti pole v knjigi življenja!
To pa je v naši moči,
da vsako stran
popišemo z dobrimi deli!

(Anton Martin Slomšek)

ZAHVALA
12. maja smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od

mag. MARIJANA S. HOČEVARJA
(28. november 1937–3. maj 2016)

Zahvaljujemo  se vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem, 
ki so se udeležili zemeljskega slovesa. 
Prav tako se ob boleči izgubi moža, očeta in dedija zahvaljujemo za pisno 
in ustno izražena sožalja.
Hvala za darove, cvetje, molitve, sveče in druge prispevke. 

Družina Hočevar, žena Stanka, hčerka Alma in sin Denis
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VABLJENI

na šesti tradicionalni blagoslov kolesarjev 
in koles,

ki bo v nedeljo, 12. junija, ob 16. uri
na parkirišču pred gostiščem Vrba v 

Žlebiču.

VABILO NA SREČANJE DELOVNIH 
INVALIDOV DOLENJSKE IN BELE 

KRAJINE

Društvo invalidov Ribnica vabi vse svoje 
člane na srečanje delovnih invalidov Do-
lenjske in Bele krajine, ki bo v soboto, 18. 
junija, v Novem mestu. Srečanje bo s kultur-
no-zabavnim programom potekalo ves dan.

Za dodatne informacije in prijavo na sre-
čanje smo vam na voljo ob uradnih urah 
društva v ponedeljek in petek od 9. do 11. 
ure, na telefonski številki: 836 11 69 ali 
031 756 598 (Marija) in po elektronski 
pošti: di.ribnica@gmail.com.

Vljudno vabljeni!
Društvo invalidov Ribnica

DRUŠTVO UPOKOJENCEV RIBNICA VABI

V mesecu juniju bomo ob sredah nadaljevali 
s pohodi po Ribniški dolini. Prijave spreje-
mamo na tel. št.: 040 262 692 (Magda 
Oražem).
4. junija odhajamo na Kras. Ogledali si 
bomo nekaj zanimivosti, ki jih skriva in po-
nuja Kras. Prijave sprejemamo na tel. št.: 
031 792 694.
25. junij – Dan državnosti bomo počastili 
na kolesih. Dobili se bomo pri novem vrtcu 
ob 8. uri. Pot bo ravninska, posebno kolo 
ni potrebno. Priporočena je kolesarska če-
lada. Prijave zbiramo na tel. št.: 040 262 
692.
Prijave za letovanje na otoku Hvaru v sep-
tembru in vse informacije dobite na tel. št.: 
031 792 694.
V juliju bomo spet plavali. Vsi, ki se doma 
dolgočasite, se nam lahko pridružite, saj za 
gibanje ni potreben denar, druženje pa je za 
zdravje zelo koristno.

Lepo vabljeni!

Spoštovani ljubitelji zborovske glasbe!
Če ste zamudili naš samostojni koncert v 
čudovito prenovljeni Narodni galeriji v Lju-
bljani, ste vabljeni na ponovitev koncerta, 
na katerem bomo predstavili svoje delo, ki 
ga z veliko skrbnostjo in znanjem usmerja 
profesor Milivoj Šurbek,

 v petek, 3. junija, ob 20. uri 
pri Novi Štifti.

Vabljeni

OKTET GALLUS

Ribniška dolina – čista in urejena 2016

Vsi prebivalci Občine Ribnica, ki z veseljem 
in ljubeznijo urejate svoje vrtove, dvorišča in 
balkone, ste lepo vabljeni k sodelovanju v 
akciji Ribniška dolina, čista in urejena.

Tudi letos bo akcija potekala pod budnim 
očesom strokovne komisije, ki jo bodo 
sestavljali strokovnjaki in predstavnik Obči-
ne Ribnica. 

Imate zanimivo urejeno okolico: zasaditve z 
enoletnicami, trajnicami, urejene balkone, 
okna, dele vrtov …?

Na razpis se lahko prijavite sami ali pa pre-
dlagate svojega soseda ali prijatelja. Pre-
dlagani kandidati bodo o prijavi obveščeni. 
Prijave zbiramo do 1. julija.

Prijavite se lahko osebno v Rokodelskem 
centru od ponedeljka do petka od 9. do 17. 
ure in v soboto od 9. do 13. ure ali podat-
ke posredujete po telefonu 01 8361 104. 
Lahko nam pišete na naslov Rokodelski 
center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 
Ribnica ali po elektronski pošti na naslov 
info@rokodelskicenter-ribnica.si.

Komisija bo po zaključku prijav opravila 
oglede na terenu predvidoma v prvi polovici 
julija. Izbrala bo zanimive zasaditve, ki jih bo 
na zaključni prireditvi komentiral strokov-
njak Matic Sever.

Lepo vabljeni k sodelovanju!

DRUŠTVO VETER BREG
VABI V SOBOTO, 18. JUNIJA, OB 17. URI

 NA 9. BRŠKI KULTURNI DAN
 
Program ob 10. obletni delovanja društva 
Veter Breg:

- avtorska igra vaščanke Darinke Suljević,
- glasbena in pevska točka vaških otrok z 

Brega,
- stand up nastop Sare Horžen,
- nastop Folklorne skupine Grmada z Veli-

kih Poljan,
- nastop igralske zasedbe Radio Mlajku iz 

Hrovače,
- nastop Društva kmečkih žena iz Ribnice,
- likovna razstava Društva likovnega ustvar-

janja iz Ribnice.
 

Po kulturnem delu nas bo zabaval 
ansambel SRČEV AS.

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

vabi junija na naslednje dogodke:

9. 6. ob 19. uri: 
odprtje likovne razstave Pile Rusjan (Galeri-
ja Miklova hiša)
10. 6. ob 19. uri: 
odprtje zaključne razstave likovnih del slu-
šateljev LICE, letnik 2015/16 (Rokodelski 
center Ribnica)
14. 6. ob 19. uri: 
odprtje razstave Made in Ribnica (Roko-
delski center Ribnica)
16. 6. ob 20. uri: 
odprtje razstave slik: Drago Hrvacki, Simon 
Lavrič (šolska dvorana Sodražica)
18. 6. od 18. do 22. ure: 
Poletna muzejska noč (Muzej Ribnica in Ro-
kodelski center Ribnica)

REŠETO, Gorenjska cesta 3, 1310 RIBNICA
e-pošta: reseto@ribnica.eu 

NASLEDNJA ŠTEVILKA REŠETA
IZIDE 30. JUNIJA 2016.

GRADIVO ODDAJTE DO 17. JUNIJA 2016.
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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




