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Združenje splošnih knjižnic, 
Skupnost občin Slovenije in 
Ministrstvo za kulturo so v 
letu 2021 šestim občinam, 
tudi naši, podelili nazive 
Branju prijazna občina.

 
Naziv, ki je bil od leta 2017 podeljen 

52 občinam, je veljaven tri leta in po 
tem obdobju mora prejemnica nazi-
va strokovni komisiji znova predstaviti 
svoje nove projekte na tem področju, 
s katerimi si lahko ponovno prisluži 
žlahtno priznanje. Občine so pomemb-
ni dejavniki pri spodbujanju branja in 
javni natečaj Branju prijazna občina je 
nastal z namenom, da občine spodbudi 
k aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti ter 
da na tem področju aktivno sodelujejo 
pri izboljševanju bralne pismenosti in 
bralne kulture med prebivalci Repu-
blike Slovenije. Občine v svojih vlogah 
za pridobitev naziva izkazujejo visoko 
zavedanje o pomenu branja in knjige 
skozi odnos do knjižnične dejavnosti 
kot obvezne javne službe, še bolj pa je 
pomembno, tudi z lastnim razmislekom 
in ustvarjalnimi projekti. 

Direktorica Občinske uprave Ob-
čine Ribnica Helena Mate je skupaj z 
direktorico Knjižnice Miklova Hiša Rib-
nica Nastjo Hafnar plaketo, podeljeno 
naši občini, prevzela na slavnostnem 

dogodku, ki ga je na Ta veseli dan kul-
ture, 3. 12. 2021, organiziralo Ministrstvo 
za kulturo.

Bralna kultura je ena od aktivnosti, 
ki dvigujejo posameznike in posledič-
no družbo na višjo socialno raven ter 
hkrati bistveno vplivajo na ekonomski 
uspeh občine, dvigujejo kakovost bi-
vanja in ohranjajo poseljenost naših 
krajev, ki so oddaljeni od večjih kultur-
nih središč. To zavedanje nas zavezuje, 
da ustvarjamo pogoje za spodbujanje 
bralne kulture.

Z odličnim sodelovanjem s Knjižnico 
Miklova hiša ter z zavodi, društvi in os-
talimi organizacijami v občini se ves čas 
trudimo ustvarjati pogoje, ki omogočajo 
različne bralne dogodke, zato smo izje-
mno veseli pridobljenega naziva.

Občina Ribnica 
je branju 
prijazna občina

Na 20. redni seji Občinskega sveta 
Občine Ribnica je bila sprejeta Strategi-
ja za mlade v občini Ribnica za obdobje 
2022–2026. Strategija za mlade je nasta-
jala v obdobju med septembrom 2020 
in junijem 2021 pod okriljem Komisije za 
mladinska vprašanja Občine Ribnica. V 
proces priprave strategije se je aktivno 
vključilo tudi veliko število zainteresira-
nih mladih iz občine, saj gre za doku-
ment, ki je oblikovan na podlagi njiho-
vih pobud in potreb v lokalnem okolju. 
Strategija za mlade tako predstavlja te-
meljni dokument, s katerim smo začrtali 
smernice razvoja mladinskih politik ter 
bo ponudil ustrezne odgovore na izzi-
ve in potrebe mladih v naslednjih petih 
letih na šestih ključnih področjih: na 
področjih izobraževanja, zaposlovanja, 
društvenega udejstvovanja, bivanjske 
problematike, aktivne participacije mla-
dih in informiranja.

 Z nekaterimi izmed ukrepov, kot so 
kritje stroškov diplomskih, magistrskih 
in doktorskih nalog ribniških študentov, 
omogočanje obvezne poletne prakse v 
javnih ustanovah, nagrajevanje izjemnih 
dosežkov mladih v občini Ribnica, sofi-
nanciranje mladinskega dela, sofinanci-
ranje reševanja prvega stanovanjskega 
problema, ustanovitev komisije za mla-
dinska vprašanja, smo že začeli in se 
bo njihovo izvajanje nadaljevalo tudi v 
prihodnjem petletnem obdobju.

 Med načrtovanimi ukrepi so tudi 
sofinanciranje izvajanja delavnic za 
mlade, mreženje mladih s podjetji ter 
vzpostavitev mladinskega centra in in-
formacijske točke, vključevanje mladih 
v prostorsko načrtovanje in povečeva-
nje števila stanovanj. Celoten dokument 
Strategije za mlade v občini Ribnica 
za obdobje 2022–2026 je dostopen na 
spletni strani Občine Ribnica med stra-
teškimi dokumenti.

Strategija za 
mlade v občini 
Ribnica za obdobje 
2022–2026



V oktobru pred tridesetimi leti je svo-
ja vrata za obiskovalce odprla knjižnica 
v na novo urejeni stavbi sredi ribniškega 
trga, ki so jo občini Ribnica za namen kul-
ture podarili lastniki hiše Arkovi – Miklovi.

V počastitev okrogle obletnice je kot 
prva v nizu aktivnosti luč dneva ugledala 
razstava na panojih pred Miklovo hišo. 
Na njih so kratko predstavljeni utrinki iz 

Odslej si lahko člani Knjižnice Ribni-
ca samostojno izposodite ali vrnete gra-
divo s knjigomatom, ki se nahaja zraven 
izposojevalnega pulta. Uporaba je pre-
prosta, le sledite navodilom na ekranu:
• Za izposojo in vračilo najprej skeniraj-

te izkaznico, nato položite gradivo na 
ploščo: postopek poteka samodejno. 

• Na ploščo položite največ štiri enote 
gradiva naenkrat.

• Gradivo po vračilu položite v leseni 
zabojček.

Podarite bon za letno članari-
no v Knjižnici Miklova hiša Ribni-
ca. S članarino ne podarite le ce-
loletnega dostopa do vseh knjig 
knjižnic Ribnica, Sodražica in Lo-
ški Potok, temveč tudi dostop do 
različnih spletnih zbirk (sloven-
skih filmov, e-knjig, zvočnih knjig, 
e-revij, strokovnih člankov itd.).
• Darilni bon lahko uveljavite ob 

včlanitvi v Knjižnico Miklova 
hiša.

• Bon lahko kupite v vseh treh 
enotah knjižnice.

• Podarite lahko bon za za-
poslene (15 EUR) ali študente/
upokojence (11 EUR). Slednji 
ob vpisu status uveljavljajo z 
ustreznim dokazilom.

• Darilnega bona ni mogoče 
menjati za gotovino.

zgodovine hiše, predstavljene so tudi iz-
brane dejavnosti knjižnice. 

Ob odprtju sta si jo skupaj ogleda-
la župan Občine Ribnica in direktorica 
Knjižnice Miklova hiša Ribnica. Na pa-
nojih v organizaciji Občine Ribnice bodo 
v prihajajočih mesecih skozi fotografije 
predstavljene različne zgodbe, ki nasta-
jajo v Ribnici.

• Gradivo lahko tudi podaljšate.
• Revij in časopisov si na knjigomatu ne 

morete izposoditi oziroma vrniti.
S postavitvijo knjigomata smo zaklju-

čili prvo fazo projekta Sodobno znanje 
za vse generacije, ki ga v okviru LAS 
PPD sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

Novost je tudi vračalnik gradiva, ki 
stoji pred knjižnico – ta omogoča, da 
lahko 24 ur na dan vračate knjige!
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 Domen Češarek, Nastja Hafner 
  KMH in Tina Peček

Zunanja razstava ob trideseti 
obletnici delovanja Knjižnice 
Miklova hiša

Knjigomat in vračalnik gradiva

Darilni bon: 
ideja za darilo
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Čeprav so bili visoki kupi snega 
mnogim v veselje, pa je sneg s seboj pri-
nesel tudi marsikatero težavo: očistiti je 
bilo treba poti, v snegu napraviti gazi in 
tako poskrbeti, da je življenje spet teklo 
naprej. Premožnejši so se, ko je zapadel 
sneg, naokoli prevažali v snežnih saneh, 
v katere je bil vprežen konj. Gozdarji in 
lovci so si pri hoji po globokem snegu 
pomagali s snežnimi krpljami, ki zaradi 
večje površine obutve hojo po snegu 
znatno olajšajo. 

Predmet meseca
 Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

Včasih so bile zime v Ribnici tiste 
prave, mrzle in zasnežene. Snega so se, 
tako kot danes, najbolj razveselili otroci. 
Hitro so podmazali sanke in že so bili 
pripravljeni na nove dogodivščine. Tis-
ti malo starejši so sanke raje zamenjali 
za smuči. Prav dobro so jim služile tudi 
take, ki so bile narejene doma. Zalede-
nele vode so mlade in stare vabile na 
drsanje, toda ledenega veselja je bilo 
konec, ko so gostilničarji in mesarji 
začeli lomiti led, ki so ga shranjevali v 
ledenice. 
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Krplje iz leta 1884. 
Zbirka Muzeja 
Ribnica.

Drsalke družine Pokovec. 
Čevlje je nosil ribniški trgovec 
Filip Pokovec do leta 1938. Za 
božič leta 1938 je njegov sin dobil 
nove drsalke, oče pa mu je dal 
svoje čevlje. Dušan je z njimi drsal 
več zim na poledeneli Bistrici. 
Zbirka Muzeja Ribnica.

Pluženje ribniškega 
trga s konjsko vprego 
leta 1969. Fotograf: 
Drago Mohar. 
Fototeka Muzeja 
Ribnica.

Skupina otrok na sankah pred Petkovo 
hišo, 30. leta 20. stoletja. Digitalna zbirka 
fotografij Muzeja Ribnica, original je 
zasebna last družine Petek - Bozbirtovi.

Pridružili smo se sistemu spletne 
knjižnične izposoje slovenskih filmov. 
Vsi člani knjižnice se lahko povežete na 
svoj brezplačni uporabniški račun BSF 
– Baza slovenskih filmov in že lahko 
gledate filme. V tem trenutku jih je že 
286, od tega kar 116 takih, ki so dosto-
pni samo članom partnerskih knjižnic.

Knjižnica Miklova hiša Ribnica je 
ena izmed prvih knjižnic, ki se je pri-
družila projektu digitalne izposoje 
slovenskih filmov. Storitev je v okviru 
obstoječe spletne platforme Baza slo-
venskih filmov razvila Filmoteka. Cilj 
projekta sta digitalna prenova knjižnič-
ne izposoje avdiovizualnih del in večja 
dostopnost slovenskega filma širšemu 
občinstvu.

Navodila za izposojo:
• Ustvarite si uporabniški račun na 

strani Registracija. Potrebujete 
e-naslov in številko članske 
izkaznice Knjižnice Miklova hiša. Za 
ogled filma potrebujete internetno 
povezavo.

• Po izposoji boste imeli 48 ur časa 
za ogled filma. Lahko ga predčasno 
vrnete in si izposodite novega.

• Za več informacij glejte Navodila za 
izposojo in Pogosta vprašanja.

Baza 
slovenskih 
filmov


