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V nedeljo, 3. junija, 
bomo povabljeni 
na predčasne 
parlamentarne 
volitve. 

V tej številki vas čaka 
predvolilna priloga.

Predvolilna 
priloga
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Slika zgoraj:

Otroci iz vrtca pa preživeli nekaj dni na taboru na Gradu Prestranek pri Postojni.  
    Slika levo:

 
Člani Gobarskega društva Štorovke Šentrumar so se udeležili tridnevnega gobarskega 

dogodka na Hrvaškem.

Nudimo vam:
- �zioterapija po poškodbah
- odprava bolečin v sklepih in hrbtenici
- Bownova terapija
- biodinamična kraniosakralna terapija
- odprava težav  s čeljustnim sklepom
- terapije za otroke s slabo držo
- terapije za nosečnice

Ana Krajnc, �zioterapevtka 
   

m: 041 386 311
e: info@�zioterapija-krajnc.si
www.�zioterapija-krajnc.si

Lokacija izvajanja:
Videm 33a, (Zavod Sv. Terezije)
1312 Videm - Dobrepolje

FIZIOTERAPIJA
KRAJNC

• POPRAVILO IN CENITEV VOZIL ZA VSE 
SLOVENSKE ZAVAROVALNICE

•  BREZPLAČNO NADOMESTNO VOZILO

 • VULKANIZERSTVO

• POPRAVILO VOZIL NA RAVNALNI MIZI

•  SERVIS VOZIL

•  PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED

•  POLNJENJE IN POPRAVILO  
KLIMATSKIH NAPRAV

•  IZPUŠNI SISTEMI

•  AVTODIAGNOSTIKA

•  AVTOVLEKA

•  POMOČ NA CESTI

POGODBENI SERVIS ZA ZAVAROVALNICO

Nudimo vam:
- �zioterapija po poškodbah
- odprava bolečin v sklepih in hrbtenici
- Bownova terapija
- biodinamična kraniosakralna terapija
- odprava težav  s čeljustnim sklepom
- terapije za otroke s slabo držo
- terapije za nosečnice

Ana Krajnc, �zioterapevtka 
   

m: 041 386 311
e: info@�zioterapija-krajnc.si
www.�zioterapija-krajnc.si

Lokacija izvajanja:
Videm 33a, (Zavod Sv. Terezije)
1312 Videm - Dobrepolje

FIZIOTERAPIJA
KRAJNC

Začnite nekaj  
izjemnega z  
A1 Grosuplje.

A1 Grosuplje  
Brvace 1a, Grosuplje  
M: 040 979 788

• POPRAVILO IN CENITEV VOZIL ZA VSE 
SLOVENSKE ZAVAROVALNICE

•  BREZPLAČNO NADOMESTNO VOZILO

 • VULKANIZERSTVO

• POPRAVILO VOZIL NA RAVNALNI MIZI

•  SERVIS VOZIL

•  PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED

•  POLNJENJE IN POPRAVILO  
KLIMATSKIH NAPRAV

•  IZPUŠNI SISTEMI

•  AVTODIAGNOSTIKA

•  AVTOVLEKA

•  POMOČ NA CESTI

POGODBENI SERVIS ZA ZAVAROVALNICO

Si želite prenoviti kopalnico, ali le zamenjati obstoječe  
kopalniške elemente in armature? Renovirate stanovanje  
oz. si urejate mansardo in želite prestaviti oz. 
zamenjati ogrevalno in vodovodno napeljavo? 
Potrebujete vzdrževalca vašega objekta?

Odgovor na vaše želje je:

Domen – DHS hišne storitve s.p.  
  mojster za vodovodne in ogrevalne instalacije  

ter ostala manjša hišna popravila.
POKLIČITE na tel. št. 051/864-601 in ne bo vam žal,
saj pridem točno, naredim hitro in natančno.

http://www.dobrepolje.si/panorama/
PROSTORSKA PREDSTAVITEV OBČINE DOBREPOLJE
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Slika zgoraj:

Osnovna šola Dobrepolje  

je konec decembra pripravila 

slovesno proslavo ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti.

Slika levo:

Končana je Pinkijeva decembrska 

dobrodelna akcija, podeljena so 

bila tudi že zbrana sredstva.

I n f o r m a t i v n o  g l a s i l o  o b č i n e  D o b r e p o l j e

■ letnik XXIII. št. 2                                                                                                                                   ■ februar 2017

Slika zgoraj:

V šoli je 15. 2. 2017 gostovala ljubljanska Hiša eksperimentov. Šolarji so se lahko tisti dan učili nekoliko drugače. 

Slika levo:

Redni krvodajalci so se zbrali na srečanju in mnogi od njih so prejeli priznanja za številne darovane litre krvi.

Možnost oglaševanja v Našem kraju

Morebitni novi oglaševalci lahko vse informacije v 
zvezi z oglaševanjem dobite pri uredniku ali v tajništvu 
Občine Dobrepolje.
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Ustanovitelj glasila je Občina Dobrepolje.  
Naslov uredništva: Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 
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Glasilo izhaja enkrat mesečno v nakladi 1330 izvodov.

Naslednja številka 

Naslednja številka izide v petek, 29. junija.  
Rok za oddajo prispevkov je 19. junij 2018.

Spoštovani bralci Našega kraja,
prebirate majsko številko, ki ima v prilo-
gi predvolilne vsebine, ki bodo mogoče 
komu pomagale pri odločitvi za podporo. 
Dovolite, da na tem mestu izrazim nekaj 
svojih pogledov na prihajajoče volitve. 
Na začetku sem dolžan pojasnilo, da smo 
za vse stranke in liste v Našem kraju po 
sklepu izdajateljskega sveta namenili dve 
strani brezplačnega oglasnega prostora. 
Nismo delali razlik med parlamentarni-
mi in neparlamentarnimi strankami. Kot 
boste videli v prilogi, so nekatere stranke 
možnost izkoristile, druge ne. 

Tudi v preostalih medijih se pojavlja-
jo predvolilne vsebine, razna soočenja 
in tudi pranje umazanega perila. Žal vse 
te vsebine mnoge državljane, sodeč po 
volilni udeležbi tudi v naši občini, odvr-
nejo tako od volitev kot od politike na-
sploh. Vedno se sprašujem, kako bi bilo 
v naši državi, če bi na volitve prišli vsi 
državljani … Enako, boljše, slabše? Na 
zadnje vprašanje ne bomo nikoli dobili 
odgovora. Verjetno tudi ne na vprašanje, 
zakaj toliko ljudi ne izkoristi možnosti, 
da s svojim glasom izkaže zaupanje člo-
veku ali stranki, za katero meni, da lahko 
za državo kot skupnost najbolje skrbi. 

Povsem nemogoče je, da bi se z vsako 
politično odločitvijo strinjala dva milijona 
ljudi. Velikokrat se še v družini ali manjši 
skupini ne strinjamo glede posameznih 
stvari. Iskanje kompromisov in skupnih 
poti je zahtevno opravilo, zato moramo 
po eni strani tudi razumeti politične 
predstavnike, ki v iskanju skupnih poti 
delajo napake ali pa jim to ne gre dovolj 
dobro od rok. Zato uporabljajo strankar-
ski boj, kjer, ne glede na tematiko, bijejo 
besedni boj z izbranimi nasprotniki. Ko 
to seme posadimo na trdovratne delitve 
na partizane in domobrance, na bele, 
rdeče in črne, na verne in neverne  … 

seme hitro vzklije in bogato rodi. 
Ampak … je to dovolj velik razlog, da 

kar obupamo in tiho pritrdimo tem bo-
jem? Kaj pa je posameznikova volilna 
abstinenca drugega kot podpora tistemu, 
proti čemur protestira? Seveda ima vsak-
do pravico zamahniti z roko in se volitev 
ne udeležiti. Ker pa ima vsaka pravica 
nekje blizu tudi dolžnost, se je vendarle 
smiselno vprašati: Imam kot državljan 
ene najlepših (in priznajmo tudi ene 
najugodnejših) držav v Evropi in svetu 
dolžnost, da na volitvah prispevam nekaj 
malega v dobro te države? Da pomagam 
izbrati tiste, ki bodo državo vodili … 

V juniju nas poleg državnozborskih 
volitev čaka seveda še veliko pomembnih 
dogodkov. Obeležili bomo dan državno-
sti, šolarji bodo zaključili šolsko leto in 
odšli na težko pričakovane počitnice, 
številna društva bodo izpeljala še zadnje 
dogodke pred poletnim premorom. Lju-
bitelji rock glasbe boste prav gotovo ve-
seli, da se po nekaj letih vrača prireditev 
Rock kamnolom. Vabila na ostale pri-
reditve najdete v glasilu. Prav tako tudi 
zapise o preteklih dogodkih. 

Poudariti je treba ponovno veliko 
vnemo številnih društev, ki vsak mesec 
izvedejo kako dejavnost in jo tudi delijo 
s soobčani. Ob začetku gobarske sezone 
so v Društvu gobarjev Štorovke Šentru-
mar pripravili predavanje in prikazali 
različne vrste gob ter opozorili na more-
bitne težave pri nabiranju pravih, užitnih 
gob. Ponovno so bili dejavni gasilci, ki so 
izvedli tekmovanje v orientaciji. 

Utrip sem potipal v eni najmanjših 
dobrepoljskih vasi, Podgorici. Kljub 
majhnosti premorejo številne zanimivo-
sti, zato smo se v pogovoru zadržali kar 
nekaj časa. 

Redko v uvodniku omenim prispevek 
g. Janeza Bajta, ki kot predstavnik Ob-

močne obrtno podjetniške zbornice Gro-
suplje redno in vestno skrbi za podjetni-
ški kotiček v glasilu. Tudi v naši občini 
imamo številne podjetnike in verjamem, 
da jim informacije pridejo še kako prav. 

To pa velja tudi za številne ljubitelje 
branja, saj lahko v vsaki številki prebi-
rajo nove stvaritve naših osnovnošolcev. 
V tokratni številki boste lahko prebrali 
zanimive izdelke učencev na temo Moja 
rodna domovina – Kjer hiša mojega stoji 
očeta. So bili pa v šoli in vrtcu tudi to-
krat inovativni, dobrodelni in ekološko 
usmerjeni, o vsem tem pa boste brali na 
šolskih straneh.

Ljubitelji športa se redno srečujejo na 
športnih igriščih, samo v preteklem me-
secu so potekala tekmovanja v futsal in 
teniški ligi, izveden pa je bil tudi prvi le-
tošnji turnir v prstometu. Pestro bo tudi 
junija. 

Ob koncu uvodnika želim ljubitelje 
kulture opozoriti na razpis za sofinan-
ciranje programov kulture, obenem pa 
vsem šolajočim, od najmlajših do štu-
dentov, zaželeti čim bolj mirne, delovne 
in uspešne tedne do zaključka šole. Obi-
lo potrpljenja na tem mestu želim tudi 
pedagoškemu kadru in staršem. 

Prvi bodo svoje šolske dni zaključili 
učenci 9. razreda, ki so letos skrbeli, da 
ste v vse hiše dobili Naš kraj. Za njihovo 
delo se jim najlepše zahvaljujem. 

Želim vam prijetno branje in sončen 
junij.

Urednik Bojan Novak
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Piše: župan Janez Pavlin

Spoštovane občanke, cenjeni občani,  
dragi bralci občinskega glasila

Čas hitro teče, a pred nami je zagotovo 
prijetno in uspešno leto. Počasi zaklju-
čujemo zelo pomembno investicijo, to 
je vrtec na Vidmu. Če je bila na začetku 
prisotna negotovost, danes stojimo že 
skoraj na cilju. Naši pogledi na novi vrtec 
so čudoviti in navdaja nas s ponosom. 
Objekt je skoraj zaključen, še nekaj finih 
del je treba opraviti. Trenutno se urejata 
zunanje igrišče ob vrtcu in njegova okoli-
ca. Izbrani izvajalec za notranjo opremo 
je začel izdelavo opreme in bo namešče-
na v mesecu juniju. Torej bo z mesecem 
septembrom oziroma z novim šolskim 
letom predšolska vzgoja potekala v no-
vem vrtcu. Pogoji dela ter tudi samega 
bivanja naših najmlajših bodo bistveno 
boljši in kakovostnejši.

V polnem teku so vse dejavnosti za 
izvedbo večnamenske športne dvorane. 
Pripravlja se projektna dokumentacija 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Po terminskem planu je rok oddaje te 
dokumentacije na upravno enoto do 31. 
maja. Izveden je bil geodetski posnetek 
za pokablitev daljnovoda od transforma-
torske postaje v Podgorici do lokalne ce-
ste Videm−Mala vas. Na SID banki smo 
že dobili odobren kredit, od ministrstva 
za finance pa v kratkem pričakujemo 
soglasje za zadolžitev občine. Veliko 
energije vlagamo v pridobitev dodatnih 
nepovratnih sredstev. 

Nadaljevali bomo tudi projekt EU, 
izgradnjo suhokrajinskega vodovoda 
skozi vas Kompolje. Ob izgradnji vodo-
voda bo sočasno potekala tudi gradnja 
kanalizacijskega omrežja (podtlačni in 
tlačni vod), ki jo tudi delno sofinancira 
ta projekt. Sočasna gradnja bo občino 
stala 156.000 € in predstavlja prvo fazo 
izgradnje kanalizacijskega omrežja v 
vasi Kompolje. Ob sočasni gradnji se bo 
v regionalno cesto položila tudi dvocev-
na kanalizacija za javno razsvetljavo in 
optično omrežje. V pripravi je projektna 
naloga za rekonstrukcijo celotne regio-
nalne ceste skozi vas skupaj z Direkcijo 
RS za infrastrukturo. 

V vasi Cesta čakamo na izvajalca Elek-

tra Kočevje, da začne postavitev transfor-
matorske postaje. Z naše strani je vse pri-
pravljeno, da naš izbrani izvajalec začne 
rekonstrukcijo te ceste, ki se je res zavle-
kla. Iskreno se opravičujem za nastalo 
situacijo, ampak potrudili se bomo, da v 
naslednjem mesecu končamo vsa dela.

Ob vseh investicijah in drugih dejav-
nostih veliko časa namenjamo, skupaj s 
podpredsednikom Zdravniške zbornice 
Slovenije (ZZS), ureditvi zdravstva v naši 
občini. Občina pripravlja odlok o pode-
litvi koncesije in začenja postopek za 
razpis koncesije za splošnega zdravnika, 
zobozdravnika, pediatra, fizioterapevta 
ipd., skladno z navodili ZZS in ZZZS. Po 
vseh izpeljanih birokratskih postopkih 
menim, da bomo prav kmalu našli zelo 
ugodno rešitev oziroma pripeljali k naj-
ugodnejši rešitvi (skupaj z ZZS in ZZZS). 
Potrebnega bo še nekaj časa, a uspelo 
nam bo, do takrat pa vas prosim za po-
trpljenje, kajti zdravnikov družinske me-
dicine ni na trgu. Pomembno je, da gre-
do stvari v pravo smer, ki bo zagotovila 
uspešno zdravstvo v naši občini.

Obrtna cona v Predstrugah lepo na-
preduje. V izgradnji je vsa potrebna in-
frastruktura, vodovod, kanalizacija (fe-
kalna in meteorna), elektrika ter cestna 
infrastruktura. Narejen je že most skozi 
suho strugo Rašice. Ko bo narejena vsa 
potrebna infrastruktura, bo to Konzorcij 
Predstruge predal v upravljanje občini. 
Predvideno je, da bi že letos začeli gra-
dnjo objektov. Obrtna cona bo pred-
stavljala možnost razvoja in zaposlova-
nja. ■

VSEM OBČANKAM IN 

OBČANOM OBČINE 

DOBREPOLJE,  

VSEM SLOVENKAM IN 

SLOVENCEM

ISKRENO ČESTITAM  

OB 25. JUNIJU – DNEVU 

DRŽAVNOSTI. SREČNO, 

REPUBLIKA SLOVENIJA.

Simon Gregorčič

DOMOVINI

O vdova tožna, zapuščena,

ti mati toliko sirot,

s krvjo, solzami napojena,

ki bol poznaš le, nič dobrot,

oj mati vdanega ti sina,

oj zala mati -- domovina!

Ti krasna si krasnejše ni,

kar jih obseva zarja dneva;

krepostna si, krasnejše ni,

a krona venča te kraljeva.

a trno tvoj venec je,

in tvoj rod -- mučenec je;

sovražni svet te le prezira,

prezira te in te zatira!

Kdaj to gorje pač mine ti?

Kdaj se oko ugasne kalno?

Kdaj slečeš to obleko žalno,

kdaj sonce zlato dine ti?

O, da z močjo in srečo slavo,

ne s krono trnovo, nebo

ovilo bi ti sveto glavo-

kako bi jaz ti pel glasno!

A ker nikdo ne šteje te,

ker ves svet te tepta,

jaz ljubim tem srčneje te,

jaz ljubim tem zvesteje te,

a ljubim te -- s solzami!

Oj mati moja domovina,

ljubezen moja ti edina,

Bog čuvaj dobrotljivi te,

Bog živi te, Bog živi te!

Fo
to

: 
B

oj
an

 N
ov

ak



Naš kraj ■ maj 2018 5••• Iz občine •••

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje, 
objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-

resa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07- ZUJIK-UPB1, ZUJIK-B, 
št. 56/08, ZUJIK-C, št. 4/10, ZUJIK-D, št. 20/11 in ZUJIK-E, 

št. 111/13), Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 
2018 (Ur. l. RS, št. 77/17) in Pravilnika o sofinanciranju 

programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Do-
brepolje (Ur. l. RS, št. 39/09)  

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in projektov 

ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje  
v letu 2018.

I. PREDMET RAZPISA

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov 
v ljubiteljski kulturi v Občini Dobrepolje. 

2. Razpisana sredstva v znesku 19.500 EUR so zagotovljena v 
proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 – na proračunski 
postavki 0418013 Sofinanciranje programov in projektov kul-
turnih dejavnosti.

II. NAMEN RAZPISA

1. Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov oz. pro-
jektov na naslednjih področjih:

• glasbenem,
• pevskem,
• instrumentalnem,
• gledališkem,
• likovnem,
• literarnem,
• plesnem in folklornem,
• izobraževalnem področju ter
• področju organizacije in izvedbe prireditev ali projektov ob-

činskega pomena.

2. ZKD Dobrepolje je oblikovan z namenom bogatitve kultur-
nega življenja ter ohranjanja kulturnih dediščin v Občini Do-
brepolje. Nalogo spodbujanja kulturne ustvarjalnosti opravlja 
s povezovanjem kulturnih društev, koordiniranjem in izvedbo 
prireditev v Občini Dobrepolje in širšem prostoru ter s sofinan-
ciranjem strokovnega izobraževanja članov kulturnih društev.

III. SPLOŠNI POGOJI

• Redno delo društev, sekcije, zveze in posameznega kultur-
nega ustvarjalca;

• stalno pripravljen program za takojšnjo izvedbo;
• urejeno članstvo;
• sodelovanje na prireditvah v občini in izven nje (dokazila za 

izpolnjevanje pogoja …);
• nadgradnja oz. skrb za kulturno dediščino.

IV. RAZPISNI POGOJI

1. Na razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubitelj-
ske kulture v Občini Dobrepolje se lahko prijavijo vlagatelji pod 
naslednjimi pogoji, in sicer:

• da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti in imajo 
sedeže ali stalno prebivališče v Občini Dobrepolje, kar do-
kazujejo s kopijo veljavnega temeljnega akta društva;

• imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce, ki so 
usposobljeni za posamezne dejavnosti), prostorske pogoje 
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kul-
turnih dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano izjavo;

• imajo urejeno evidenco o članstvu in drugo dokumentacijo v 
skladu z Zakonom o društvih, kar dokazujejo s seznamom 
članov in plačanih članarin in prijaviteljeve evidence;

• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom dru-
štva;

• so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti (če so 
prejeli sredstva iz proračuna Občine Dobrepolje).

Če je vlagatelj posameznik, mora poleg navedenih razpisnih 
pogojev izpolniti še pogoj, da samostojno kot poklic opravlja 
kulturno dejavnost, ki je registrirana pri pristojnem ministr-
stvu.

V. UPRAVIČENI PRIJAVITELJI (VLAGATELJI)

1. Na razpis se lahko prijavijo:

• društva ali sekcije, registrirane za izvajanje programov na 
področju kulture;

• neprofitne ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje kul-
turne dejavnosti;

• posamezniki, ki so registrirani za izvajanje kulturne dejav-
nosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji;

• Zveza kulturnih društev Občine Dobrepolje.

IV. UPRAVIČENI TER NEUPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so tisti, ki so povezani z izvedbo programov 
in projektov izvajalcev na področju kulture, in sicer:

• avtorski honorar, avtorske pravice in stroški za SAZAS;
• potni stroški (upoštevajo se stroški prevoza dirigenta, kapel-

nika, voditelja, režiserja na vaje, stroški prevoza vseh udele-
žencev (članov sekcije, društva) na seminar (enkrat), stroški 
prevoza za sodelovanje na območnih in regijskih revijah, 
prireditvah (folklora) in koncertih izven občine (vokalna 
skupina, zbor), stroški prevoza za eno gostovanje dramske 
igre, stroški prevozov za glavne izvajalce literarno-potopi-
snih večerov in stroški prevozov za sodelovanje na extem-
poru;

• stroški letnega koncerta, samostojnega koncerta, premierne 
predstave (igre, folklore), likovno-foto razstave, extempora, 
premiere celovečernega dogodka (upravičeni so stroški va-
bil, daril, dvorane, tehnike, scene, hostes in vodenja);
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• stroški notnega materiala in drugih pisnih gradiv;
• stroški pogostitev (upravičeni so samo stroški pogostitev za 

letni koncert, za premiero igre, za eno razstavo, za premierno 
celovečerno predstavo (folklora)); 

• drugi materialni stroški, ki so stroški vzdrževanja in nakupa 
manjših rekvizitov, vzdrževanja kostumov, popravila inštru-
mentov, tehnična oprema;

• stroški izobraževanja, ki so samo stroški kotizacije;
• stroški najemnin (upravičene so najemnine, ki so sklenjene 

po pogodbi);
• stroški provizij za vodenje transakcijskega računa, priprava 

in oddaja bilanc in podatkov na davčno upravo, ptt. stroški 
se krijejo iz sredstev za stalni del po pravilniku v vrednosti 
200 EUR.

V. FINANČNI POGOJI

1. Sredstva za ljubiteljsko kulturno dejavnost se zagotavljajo v 
proračunu Občine Dobrepolje v znesku, ki je določen z odlo-
kom o proračunu za posamezno leto.
2. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu odobritve 
sredstev.
3. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil 
k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo upošte-
valo, da je enostransko odstopil od odobrenih sredstev in 
od sklenitve pogodbe. V navedenem primeru se šteje, da je 
vlagatelj vlogo umaknil.
 
VI. POGOJI SKLEPANJA POGODB

1. Upravičenec, ki bo prejel sklep o dodelitvi sredstev, na Občini 
Dobrepolje v 20 dneh od pravnomočnosti sklepa pristopi k 
podpisu pogodbe o sofinanciranju javnega kulturnega progra-
ma oziroma projekta. 
2. Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje po-
godbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali 
zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev, vključno 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve sred-
stev. 

VII. POGOJI ČRPANJA SREDSTEV

1. Črpanje odobrenih sredstev je dokumentarno in se izvede 
po podpisu pogodbe ter predložitvi:

• pisnega zahtevka za nakazilo sredstev skupaj z izjavo, da so 
vsa dokazila za namene sofinanciranja programov in projek-
tov ljubiteljske kulture, s katerimi se je vlagatelj prijavil na 
javni razpis, pristna;

• izvirnikov računov (v primeru kopij dokumentov je treba 
napisati in s podpisom potrditi, da je kopija istovetna izvir-
niku);

• potrdil o plačilih (npr.: bančni izpiski) kot dokazila o že 
opravljenih plačilih računov, ki so podlaga za izvršitev re-
fundacije.

2. Rok črpanja odobrenih sredstev je v letu odobritve sredstev. 
Način izplačila se podrobneje opredeli s pogodbo o sofinan-
ciranju. Skrajni rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev, 
skupaj z ustreznimi dokazili za izplačilo, je 30. 11. 2018.

3. Če upravičenec ne bo v roku dostavil ustrezne dokumenta-
cije za črpanje, se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil 
od odobrenih sredstev. 
4. Vsi predloženi dokumenti morajo biti podpisani s strani od-
govorne osebe.

VIII. POGOJI SPREMLJANJA NAMENSKE PORABE  
SREDSTEV

1. Občina Dobrepolje spremlja namensko porabo sredstev in 
izvajanje projektov:

• z možnostjo, da kadar koli preveri namensko porabo sred-
stev;

• na podlagi zahtevanih dokazil, ki jih mora predložiti izva-
jalec (npr. pisno povabilo v primeru gostovanja, vabilo oz. 
plakat o dogodku);

• preko letnih poročil o poteku zastavljenih projektov in po-
rabi sredstev;

• z zaključnim poročilom projekta (v primeru nabave in vzdr-
ževanja opreme in objektov se poročilu priložijo fotografija 
opreme in kopije računov);

• s spremljanjem prireditev;
• s kontrolo in primerjavo programov letnih koncertov.

2. Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, je to razlog za pre-
kinitev pogodbe. V navedenem primeru bo občina zahtevala 
vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, vključno z zakoniti-
mi obrestmi od dneva pridobitve sredstev. Vrnjena sredstva se 
na predlog razpisne strokovne komisije razdelijo med druge 
izvajalce ljubiteljske kulture. Sklep o dodelitvi teh sredstev po-
trdi župan.

IX. VSEBINE VLOGE 

Vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja.

Obvezna dokumentacija
1. V celoti izpolnjen ustrezen originalni prijavni obrazec (iz-
polnjen, podpisan in žigosan) s podpisano Izjavo o strinjanju 
z razpisnimi pogoji. 

Obvezna dokazila, priloge ter izjave, ki so sestavni del 
vloge 
2. Priloga REG: Temeljni akt društva o ustanovitvi.
3. Priloga ČLA: Seznam članov in plačanih članarin iz prijavi-
teljeve evidence.
4. Priloga IZJ: Izjava, v kateri vlagatelj zagotavlja materialne, 
kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za 
uresničitev načrtovanih dejavnosti.
5. Priloga PRI: Dokazila o sodelovanju na prireditvah v občini 
in izven nje.

X. MERILA ZA OCENJEVANJE

1. Stalni del za obstoj društva s področja kulturne dejavnosti, 
brez programa v načrtovanem letu (stroški provizij za vodenje 
transakcijskega računa, priprava in oddaja bilanc in podatkov 
na davčno upravo), skupno največ 200 EUR.
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2. Stimulativni del glede na društveno dejavnost – skupaj 
največ 225 točk

Število članov v društveni dejavnosti
št. članov 3–10 11–20 21–30 31–40 41 in več

št. točk 3 6 9 12 15
Jubilejna leta delovanja

leta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
točke 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Števila članov za izobraževanje
št. članov do 10 11–20 21–30 31–40 41 in več

točke 20 40 60 80 100

3. Promocijski del za podporo pri izdaji knjige, TV-spota, 
zgoščenke

Knjižna 
publikacija

Zgoščenka/
DVD

TV spot/dok. 
posnetek

Pevski zbor 80 T 120 T 120 T
Mala vokalna skupina 80 T 120 T  90 T
Instrumentalna skupina nad 30 članov 80 T 140 T 180 T
Instrumentalna skupina 10–30 članov 80 T 130 T 160 T
Instrumentalna skupina pod 10 članov 80 T   70 T 90 T
Literarna, izobraževalna skupina 80 T   70 T 120 T
Likovna skupina 100 T  70 T  90 T
Gledališka skupina 80 T 130 T 120 T
Folklorna, plesna skupina 80 T 130 T 100 T

4. Variabilni del: programsko-projektni del

Pevske skupine nad 12 članov
Št. vaj Prizna se največ 60 vaj na sezono
Letni koncert 120 T
Gostovanja v tujini 70 T
Samostojni nastop 40 T
Sodelovanje na prireditvi 25 T
Male vokalne skupine do 12 članov, ljudski pevci in/ali godci
Št. vaj Prizna se največ 60 vaj na sezono
Letni koncert vokalne skupine 80 T
Koncert ljudskih godcev in pevcev 80 T
Gostovanja v tujini 50 T
Samostojni nastop 30 T
Sodelovanje na prireditvah 15 T
Instrumentalne skupine nad 30 članov
Št. vaj Prizna se največ 90 vaj na sezono
Letni koncert 180 T
Dan godbe 700 T
Gostovanje v tujini 110 T
Samostojni nastop 70 T
Sodelovanje na prireditvah 40 T
Instrumentalne skupine od 10 do 30 članov
Št. vaj Prizna se največ 70 vaj na sezono
Letni koncert 160 T
Gostovanja v tujini 90 T
Samostojni nastop 70 T
Sodelovanje na prireditvah 30 T
Instrumentalne skupine do 10 članov
Št. vaj Prizna se 0 vaj na sezono
Letni koncert 80 T
Gostovanje v tujini 80 T
Samostojni nastop 50 T
Sodelovanje na prireditvah 30 T
Sodelovanje na prireditvah 15 T
Gledališke in lutkovne skupine
Št. vaj (ena vaja poteka 3–4 šolske ure) Prizna se največ 60 vaj na sezono
Premiera celovečerne predstave 180 T
Repriza celovečerne predstave  50 T
Krajša predstava do ene ure  60 T
Krajša predstavitev, skeč  30 T
Gostovanja 120 T
Predstava na prostem 400 T
Literarne, izobraževalne skupine
Št. vaj Za srečanje oziroma dogodek se 

prizna največ 30 vaj na sezono 
(npr.: potopisni večer, literarni 

večer, poezije, beremo skupaj …)
Premiera celovečernega dogodka  30 T
Repriza celovečernega dogodka  20 T

Krajša predstavitev – recital, razstava  15 T
Sodelovanje  10 T
Likovne, foto, filmske in video produkcijske skupine
Št. vaj Za srečanje se prizna največ 30 vaj 

na sezono
Organizacija likovne, fotografske, kiparske 
razstave

180 T

Extempore 400 T
Gostovanja  50 T
Krajša predstavitev – avdio/video/www 
inštalacija do 15 min

 70 T

Folklorne plesne skupine
Št. vaj Za folklorno skupino se prizna 

največ 60 vaj na sezono, za plesno 
skupino se prizna največ 40 vaj na 

sezono.
Premiera celovečerne predstave 120 T
Repriza celovečerne predstave  50 T
Krajša predstavitev – venček plesov do 15 
min

 40 T

Krajša predstavitev – en ples  20 T
Gostovanja folklorne skupine  70 T
Gostovanja plesne skupine  50 T

Vrednotenje dejavnosti ZKD Dobrepolje

400 T za redno dejavnost koordiniranja dejavnosti kulturnih društev.
300 T za sodelovanje pri pripravi in izvedbi kulturne prireditve (slovenski 

kulturni praznik).
300 T za sofinanciranje izobraževanja članov kulturnih društev in podeli-

tve nagrad ob jubilejih in izjemnih dosežkih društev.

XI. ROK IN NAČIN PRIJAVE

1. Za oddajo prijav velja poštni žig na oddani priporočeni po-
šiljki. Vloge je mogoče oddati tudi osebno v vložišču na sedežu 
občine do izteka posameznega roka v času uradnih ur.

Rok za oddajo prijav je do vključno 19. 6. 2018.

Vlagatelji oddajo vloge s priporočeno pošto ali osebno na na-
slov Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.

Popolna vloga Z NAZIVOM IN NASLOVOM VLAGATELJA NA 
OVOJNICI mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako 
»NE ODPIRAJ« ter pripisom »KULTURA 2018«.
   
Vzorec ovojnice je v razpisni dokumentaciji.

Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, mi-
nuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma občina, naziv 
in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa.

Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje 
vlog za izbor kulturnih programov in projektov bo v petih de-
lovnih dneh po poteku roka za oddajo vlog. 

Razpis ter razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni 
strani občine: http://www.dobrepolje.si/razpisi ali na sedežu 
Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm -Dobrepolje.

XII. OBRAVNAVA VLOG

1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija pisno 
pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema poziva 
za dopolnitev.
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2. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku osem dni od dneva 
prejema obvestila ne dopolni ali jih neustrezno dopolni, se s 
sklepom kot nepopolne zavržejo.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se bodo zavrgle. 
4. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki 
bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v pred-
pisanem roku. O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo 
komisija vodila zapisnik.  
5. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom, 

in sicer praviloma v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. 
6. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku 
osmih dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. O pritožbi zoper 
sklep odloča župan Občine Dobrepolje. Odločitev župana je 
dokončna.
7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot 
neutemeljene zavrnjene.

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje

                PODJETNIŠKI KOTIČEK

PRIHAJAJOČI DOGODKI na OOZ Grosu-
plje, več informacij in prijave na www.
ooz-grosuplje.si:

• Usposabljanje iz varstva pri delu, 
sreda, 30. 5. 2018, ob 15.00, v Domu 
obrtnikov.

• Delavnica »UREDBA O VARSTVU 
OSEBNIH PODATKOV (GDPR) S 
PRAKTIČNIMI PRIMERI«, v torek, 12. 
6. 2018, ob 10.00, v Domu obrtnikov. 
Ta zelo aktualna delavnica (uredba 
stopi v veljavo že 25. 5. 2018!) je na-
menjena obrtnikom in podjetnikom, 
ki v okviru svojega delovanja zbirajo 
in obdelujejo osebne podatke svojih 
zaposlenih ali svojih strank. Obvezna 
predhodna prijava, ki jo najdete na 
naši spletni strani; zaradi sofinancira-
nja Občine Dobrepolje preverite mo-
žnost subvencionirane udeležbe. 

• Poziv podjetjem k razstavljanju na 
Mednarodnem obrtnem sejmu v 
Celju (septembra 2018) v okviru sku-
pnega razstavnega prostora OOZ Gro-
suplje. Zaradi sofinanciranja s strani 
Občine Dobrepolje preverite možnost 
subvencioniranega razstavljanja.  
Rok: samo še do 31. 5. 2018.

Javno povabilo podjetjem iz občine 
Dobrepolje k oddaji vlog za sofinan-
ciranje individualnih izobraževanj in 
usposabljanj v letu 2018. Rok: 31. 10. 
2018. Javno povabilo financira Občina 
Dobrepolje iz proračunskih sredstev. Več 
na www.ooz-grosuplje.si. 

Člani OOZ Grosuplje smo se predstavi-
li na Vseslovenskem sejmu v Šentvidu 
pri Stični, 20.–21. 4. 2018, nekateri sa-
mostojno, nekateri pa v sklopu skupne-
ga razstavnega prostora OOZ Grosuplje. 
Sejem so spremljali čudovito vreme, 
ogromno obiskovalcev in bogat družab-
ni program z obilo glasbe in dobre volje. 
Pridružite se nam zopet jeseni. 

Na OOZ Grosuplje smo v četrtek, 10. 5. 
2018, organizirali seminar »NOVOSTI 
GRADBENE ZAKONODAJE«. Udelež-
ba na seminarju je bila za dobrepoljska 
podjetja zaradi sofinanciranja Občine 
Dobrepolje povsem brezplačna. Semi-
narja se je poleg podjetij, ki se ukvarjajo 
z gradbeništvom, udeležilo tudi veliko 
posameznikov, ki nameravajo graditi ali 
adaptirati. Zakon začne veljati že 1. 6. 
2018, tako da so udeleženci pripravljeni 

na številne nove obveznosti, ki jih novi 
gradbeni zakon prinaša. Seminar je iz-
vedel Janko Rozman, sekretar Sekcije 
gradbenih dejavnosti na OZS. 

CENTER DRUŽINSKEGA PODJETNI-
ŠTVA. Razmišljate o prenosu podjetja 
na naslednika, morda o prodaji podjetja? 
OZS je prva v Sloveniji ustanovila Center 
družinskega podjetništva, ki se bo pred-
nostno ukvarjal s prenosom podjetja na 
naslednika. Obrnite se na katerega izmed 
naših številnih svetovalcev, več na www.
druzinskopodjetnistvo.si.

Dodatna pojasnila na OOZ Grosuplje, 
ooz.grosuplje@ozs.si, 01 786 51 30, www.
ooz-grosuplje.si, kjer smo vam na voljo 
tudi za kakršna koli vprašanja poslovne 
narave. Vabljeni!

Janez Bajt, univ. dipl. oec.,
sekretar OOZ Grosuplje

Novosti gradbene zakonodaje, 10.5.201 Vseslovenski sejem, 20.4.2018
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Delovni čas pomembnih služb, ustanov

ZDRAVSTVENI DOM VIDEM  
– začasno nadomeščanje dr. Mariča:
TOREK: 13.30–19.30 – dr. Žirovnik Kuster
TOREK: 17.00–20.30 – dr. Golouh
SREDA: 8.00 – 13.00 – dr. Mervič
ČETRTEK: 7.00 – 11.30 – dr. Plut Švigelj
ČETRTEK: 17.00–20.30 – dr. Golouh

V ZD Grosuplje:
PONEDELJEK: 10.00–13.00 – dr. Mervič
PETEK: 10.00–13.00 – dr. Mervič

ZOBNA ORDINACIJA VIDEM:
PONEDELJEK: 12.30–19.00
TOREK: 13.00–19.30
SREDA: 7.00–13.30
ČETRTEK: 7.00–13.30
PETEK: 7.00–13.30

ŠOLSKA ZOBNA ORDINACIJA:
PONEDELJEK: 8.00 – 15.00
SREDA: 8.00 – 18.00
PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU: 8.00 – 14.00

LEKARNA LJUBLJANA, VIDEM
PONEDELJEK: 7.30 – 14.30
TOREK: 12.00 – 19.00
SREDA: 10.00 – 17.00
ČETRTEK: 12.00 – 19.00
PETEK: 7.30 – 14.30

OBČINA DOBREPOLJE – URADNE URE:
PONEDELJEK: 8.00–11.00 in 12.00–14.30
SREDA: 8.00–11.00 in 12.00–17.00
PETEK: 8.00–11.00 in 12.00–13.00

UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE,  
MATIČNI URAD VIDEM:
TOREK: 8.00–12.00 in 12.30–14.30

KNJIŽNICA GROSUPLJE – VIDEM:
PONEDELJEK: 12.30–19.00
TOREK: 9.00–15.00
SREDA: 12.30–19.00
ČETRTEK: 10.00–15.00
PETEK: 12.30–19.00

ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA:
TOREK: 18.00–20.00
NEDELJA: 8.30–10.30

POŠTA – VIDEM:
PONEDELJEK: 14.00–18.00
TOREK: 9.00–14.00
SREDA: 14.00–18.00
ČETRTEK: 9.00–14.00
PETEK: 9.00–14.00
SOBOTA: 9.00–12.00

POŠTA – STRUGE:
PONEDELJEK: 11.00–13.00
TOREK: 11.00–13.00
SREDA: 11.00–13.00
ČETRTEK: 16.00–18.00
PETEK: 11.00–13.00

NOVA LJUBLJANSKA BANKA VIDEM:
PONEDELJEK: 8.00–12.00 in 14.30–17.00
TOREK: 8.00–12.00 in 14.30–17.00
SREDA: 8.00–12.00 in 14.30–17.00
ČETRTEK: 8.00–12.00 in 14.30–17.00
PETEK: 8.00–12.00 in 14.30–17.00

KMETIJSKA ZADRUGA VIDEM:
PONEDELJEK: 7.00–16.00
TOREK: 7.00–16.00
SREDA: 7.00–16.00
ČETRTEK: 7.00–16.00
PETEK: 7.00–16.00
SOBOTA: 8.00–12.00

POLICIJSKA PISARNA DOBREPOLJE  
(Videm 36)
PONEDELJEK: 15.00–17.00
TOREK: 10.00–12.00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT (Videm 34)
ČETRTEK: 8.00–9.00

Spoštovani občani in občanke!

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti 
udeležencev v prometu vas želimo opo-
zoriti na obvezno obrezovanje in vzdrže-
vanje živih mej, grmičevja dreves in dru-
ge vegetacije na površinah ob cesti tako, 
da sta zagotovljena preglednost ceste in 
prost profil ceste ter da je vidna in do-
stopna prometna signalizacija. Prav tako 
je treba obrezati vegetacijo ob pločnikih, 
saj ta velikokrat zaradi razraščenosti ovi-
ra varnost pešcev in drugih udeležencev 
v prometu.

Skladno z zakonskimi določbami 
prepovedi ogrožanja varne uporabe 
javne ceste in drugimi zahtevami glede 
varnosti vseh udeležencev v prometu 
pomeni, da:

• je prepovedano postavljati ograje, za-
saditi živo mejo, drevje, trte ali druge 
visoke nasade ali poljščine, ki bi ovira-
le preglednost ceste;

• zaradi preglednosti višina žive meje 
ne sme presegati višine 75 cm od ni-
voja vozišča;

• morajo biti drevesa, ki rastejo ob 
omenjenih cestah, obrezana tako, da 
je prosta višina nad cesto najmanj 
4,5 m;

• mora biti po širini grmičevje ali drevje 
obrezano najmanj do zunanjega roba 

bankine, kjer bankine ob cestišču ni, 
pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste. 

Osnovni namen naše službe so pre-
ventiva, ozaveščanje in pomoč občanom, 
zato skupaj poskrbimo za zelenje ob jav-
nih cestah. Tako se bomo izognili marsi-
kateri nevšečnosti in slabi volji, če vege-
tacija ne bo stalno ustrezno obrezana, saj 
je za kršitve in neupoštevanje navedenih 
pravil predpisana kazen, inšpektorji pa 
smo ob zaznanih nepravilnostih dolžni 
izvajati predpisane sankcije. ■

Poskrbimo za vegetacijo ob javnih cestah 
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ROCKROCK
MI2
LUMBERJACK 
THE CLOSHARS
PANIKA V KOMI 750
ROCK INŽENIRJI

KAMNOLOM

15.6.2018 VIDEM-DOBREPOLJE
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Po petih letih recesije se rock ‘n’ roll vrača v Dobrepolje.
ROCK KAMNOLOM bo poleg že ustaljene prakse, da ponudi možnost nastopa lokalnim skupinam, oplemeniten še 
z dodano vrednostjo slovenske rock glasbe. 

Vrhunec večera bo nastop skupine Mi2, ki jo gotovo poznate tudi tisti, ki vam rock’ n’ roll ni prva izbira. Verjetno ni 
nikogar, ki še ne bi slišal za njihove uspešnice: Črtica, Čakal sn te ko kreten, Čista jeba …

Celoten izkupiček prireditve bo namenjen v humanitarne namene. Vljudno vabljeni. 
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                       Utrip občine – Podgorica

Bojan Novak

Sogovorniki: Janez Šuštar, Alenka Lev-
stik, Marta Šuštar

Predsednica vaškega odbora: Alenka 
Levstik  

POVEZANOST VAŠČANOV:

Društva in organizacije, v katerih se 
vaščani združujejo:  

V vasi, ki ima le nekaj nad 20 hiš, je 
težko govoriti o kakem stalnem združe-
vanju. Vse je bolj priložnostne narave. V 
vasi imamo sicer gasilce, ki so aktivni v 
PGD Videm. Ob posebnih priložnostih 
se vas zelo združi in složno pomaga. To 
se je videlo pri organizaciji nove maše, 
pri obnovi cerkve in kapelice ter vsako 
leto pred velikim šmarnom, ko pripravi-
mo cerkveno slovesnost pred svojo cer-
kvijo. 

Prostori, kjer se vaščani združujejo: 
Kadar se vaščani zberemo v večjem 

številu, je to pri Pečnikovih ali pri Štac-
narjevih, posebnih skupnih prostorov pa 
nimamo.

Interesi, ki združujejo vaščane: 
Najbolj znan vsakoletni dogodek je 

praznovanje praznika Marijinega vne-
bovzetja – veliki šmaren –, ko se pri naši 
cerkvi zbere veliko vernikov. Takrat je 
precej dela z organizacijo (postavitev rož, 
priprava miz in klopi) in vsak vaščan ne-
kaj pripomore. Ko smo že pri verskih za-
devah – dolgo smo imeli v vasi molitveno 
skupino, zdaj je sicer nimamo, a imamo 
v načrtu, da se spet začnemo dobivati. V 
Podgorici se še zbiramo pri molitvi za po-
kojnim. Iz vsake družine pride vsaj eden, 
da se nas kar veliko zbere in se dostojno 
poslovimo od pokojnega vaščana.

Sicer pa se pojavljajo veseli in žalostni 
dogodki, ki že sami po sebi predstavljajo 
interes za združevanje. Med vesele spa-

dajo poroke, nova maša pred leti, žegna-
nje, okrogla praznovanja obletnic, med 
žalostne pa kaka neurja (npr. vetrolom, 
žledolom) in pogrebi. 

V vasi je kar nekaj ljudi, ki so stro-
kovnjaki na različnih področjih, in v 
vsakem primeru se vaščani lahko obr-
nemo nanje. 

Poudariti moramo obnovo podgoriške 
cerkve (2011), saj smo skupaj z vaščani 
Zagorice s prostovoljnim delom postorili 
veliko dobrega. Takrat smo pripravili več 
kot 250 kubičnih metrov lesa, nekaj za 
potrebe nove strehe, nekaj za prodajo.  

Kadar se v vasi kdo poroči, pri pripravi 
sodeluje cela vas, saj mladine seveda ni 
dovolj. Tako je bilo dve leti nazaj, ko je 
imel Jernej Šuštar novo mašo. Ker se je 
čez teden dni poročil njegov brat Tomaž, 
je bil postavljen kar dvojni mlaj, za no-
vomašnika in za mladoporočenca. Česa 
takega v zgodovini Podgorice, pa tudi v 
zgodovini Dobrepolja, verjetno še ni bilo. 
Vaščani so z veliko zavzetostjo odlično 
izvedli organizacijska in tudi težja fizična 
dela (postavitev mlajev).

Omeniti moramo še, da se vsak dan 
ob določeni dopoldanski uri pije kava pri 
Pavliščevih. Tam se srečuje nekaj vašča-
nov, ki si izmenjajo dnevne novice.

ZNANI, POMEMBNI VAŠČANI: 

V prvi vrsti je treba izpostaviti velikega 
Dobrepoljca, učitelja, pisatelja in politika 
Frana Jakliča - Podgoričana (1868–1937), 

Življenje v majhni vasi se vsekakor razlikuje od tistega v večjem kraju. V Podgorici, ki spada med najmanjše 
dobrepoljske vasi, se kljub majhnosti veliko dogaja. Preseneti dejstvo, da je iz vasi v zgodovini izšlo veliko 
intelektualcev, ki so zasedali pomembne funkcije v gospodarstvu in drugih panogah. Utrip vasi je živ, navsezadnje se 
vas s kar nekaj mladimi družinami tudi pomlaja.
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ki je bil tu rojen. Več let je tudi živel z 
družino v svoji rojstni hiši, kjer se še zdaj 
reče pri Jakličevih. 

Zanimivo je, da je bilo v Podgorici v 
zgodovini precej velikih družin, iz kate-
rih so otroci odhajali študirat in uspešno 
diplomirali na različnih univerzah, kljub 
temu da je bilo to v tistih časih težko. 
Mnogi so bili potem tudi na pomembnih 
položajih (strojni inženirji, gradbeniki, 
sodnik, profesorji …). Omeniti moramo 
profesorja Milana Šuštarja, ki je tudi po 
odhodu iz naših krajev raziskoval do-
brepoljsko zgodovino in bogato kultur-
no dediščino. Z zavzetim delom je veliko 
prispeval k oživitvi spomina na življenje 
in delo Frana Jakliča in bratov Kralj ter 
se zavzel za ponatis Jakličevih literarnih 
del. S svojimi prispevki je sodeloval tudi 
pri pripravi raznih zbornikov. Na svojem 
domu ima tudi zasebno zbirko del bratov 
Kralj.

V zadnjem obdobju pa je odmevala 
predvsem nova maša Jerneja Šuštarja, 
ki zdaj deluje v Ameriki. Jernej je edini 
duhovnik, ki je izšel iz naše vasi.   

DEJAVNOST VAŠKEGA ODBORA:

S čim se je vaški odbor Podgorice 
ukvarjal v zadnjih letih? 

Dela za skupno dobro vasi nikoli ne 
zmanjka. Nekaj stvari nam je v zadnjem 
obdobju uspelo realizirati, veliko je tudi 
takih, kjer čakamo na odziv Občine in 
pristojnih služb in ne moremo veliko 
postoriti sami. Uspelo nam je dobiti 
ogledalo v križišču pri kapelici, veseli 
smo tudi možnosti priklopa na optično 
omrežje. Na Občino smo vlagali želje po 
dodatnih lučeh javne razsvetljave, po 

ureditvi vodnega izvira (Močila) ter ne-
ustreznega odvodnjavanja pri eni izmed 
hiš. Prizadevali smo si tudi za asfaltiranje 
okoliških poti (predvsem v okolici šole in 
novega vrtca), ureditve bankin na cesti 
proti Vidmu ter za dokončanje komasa-
cijskih poti.   

Katere cilje in načrte ima vaški od-
bor Podgorice za naprej?

Vsekakor želimo vztrajati pri realiza-
ciji tistih naših želja, ki v tem mandatu 
zaradi kakršnih koli razlogov niso bile 
upoštevane. Ker nekateri naši vašča-
ni nimajo (dobrega) dostopa do svojih 
parcel, si želimo ureditve komasacijskih 
poti. Želimo si, da bi skupaj z Občino na-
šli strokovno službo, ki bi podala rešitev 
za ureditev odvodnjavanja pri eni izmed 
hiš ter obenem pripravila načrt za obno-
vitev vodnega izvira Močilo v Kaplanovi 
dolini, ki je bil nekoč eden glavnih virov 
pitne vode v naših krajih. O tem je pisal 
Alojz Nučič v Našem kraju (julij 2016). 

Nekaj ciljev, ki se tičejo prometne 
varnosti, smo v zadnjem času realizira-
li, radi pa bi, da se popravijo bankine 
ob cesti proti Vidmu ter da se asfaltirajo 
komasacijske poti v okolici šole oziroma 

novega vrtca. Prav tako želimo, da se na 
obeh koncih vasi postavi po ena luč jav-
ne razsvetljave. 

Podgorica je prehodna vas, skozi ka-
tero poteka kar precej prometa. Na ne-
katerih mestih so hiše zelo blizu ceste, 
žal pa nekateri vozniki vozijo prehitro. 
Vedno se bojimo za otroke, ki se igrajo 
na dvoriščih, saj bi bila lahko igra kru-
to prekinjena, če bi kateri od njih stopil 
v nepravem času na cesto. Izkoriščamo 
priložnost, da pozovemo vse voznike, ki 
vozite skozi vas, da zmanjšate hitrost in 
skozi vas peljete s primerno hitrostjo. 

Za kateri cilj si želite, da se najprej 
realizira?

Predvsem ureditev komasacijskih 
poti, javne razsvetljave na začetku in na 
koncu vasi in rešitev odvodnjavanja pri 
eni od hiš. 

KATERE SO GLAVNE TEŽAVE, KI 
PESTIJO VAŠO VAS?

Vas na srečo nekih konstantnih in ve-
likih težav nima. Zgoraj jih je bilo ome-
njenih nekaj, ki jih počasi odpravljamo. 
Ena izmed težav, ki sicer bolj tare voz-
nike tovornih vozil, je ta, da imajo po-
slovni objekti v industrijski coni Ratike 
hišne številke Podgorice. Ker na Vidmu 
ni usmerjevalnih tabel za te objekte, ob-
časno v vas pripelje kako večje tovorno 
vozilo, ki potem zelo težko obrne in mora 
včasih tudi do Zagorice, da se odpravi na 
pravo pot do želenega cilja.

KAJ BI V VAŠI VASI POKAZALI 
TURISTU, KI PRIDE K VAM? 

Kljub temu da je vas majhna, imamo 
precej takih točk. Vas ima lepo sončno 
lego ob vznožju z gozdom poraščenega 
hribčka Gorica, ki je zelo primeren za 
sprehode. Vsekakor bi vsakomur poka-
zali hišo in spominsko tablo na hiši, kjer 
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je bil rojen in je živel Fran Jaklič, in mu 
priporočili, naj prebere kakšno Jakličevo 
knjigo ter si ogleda spominsko sobo v Ja-
kličevem domu na Vidmu.

Pokazali bi tudi obnovljeno cerkev Ma-
rije, Kraljice presvetega rožnega venca, 
saj je s svojo lego res paša za oči. V cerkvi 
so lepi leseni oltarji in slika Rožnovenske 
Marije, ki jo je naslikal Tone Kralj, zato 
je tudi notranjost vredna ogleda. Oltarji 
so potrebni temeljite obnove, vendar je 
restavratorsko delo zahtevno in drago. 
V zadnjih letih postopoma obnavljamo 
posamezne kipe, trenutno je v postop-
ku restavracije kip evangelista Luka. Na 
poti do cerkve bi se turist ustavil tudi pri 
kapelici in si ogledal njeno obnovljeno 
podobo. 

Ljubitelji zgodovine bi si lahko ogle-
dali Močilo in prisluhnili zgodbam, ki jih 

znajo v povezavi s tem nekdaj pomemb-
nim mestom povedati vaščani.

VAS KAKŠNA ZNAČILNOST LOČI OD 
VAŠČANOV DRUGIH VASI? PO ČEM STE 
PODGORIČANI ZNANI?

Mogoče bi odgovor na to vprašanje 
začeli s kratkim prispevkom o tem, ka-
kšna je bila Podgorica v času, ko se je tu 
rodil Fran Jaklič. Takole jo je opisal prof. 
Milan Šuštar (Fran Jaklič – Podgoričan, 
Vaška pravda, Celje 1999):

»Podgorica je bila majhna vas, hiše 
so stale tik ob cesti, druga nasproti dru-
ge. Ljudje so se videvali od zgodnjega 
jutra do poznega večera, se ogovarjali, 
spraševali o delu in zdravju, se zbirali 
pri skupnih opravilih in, po poslednjem 
slovesu, osem večerov molili v hiši po-

kojnika za blagor njegove duše. To so bili 
časi, ko je bilo ljudem še marsikaj sveto, 
ko so z vsem dolžnim spoštovanjem in 
ljubeznijo govorili o svojih starših, ko še 
niso uničevali narave in niso z grdimi 
besedami skrunili božjega imena. To so 
bili starožitni časi, polni revščine in po-
manjkanja, a polni medsebojne ljubezni, 
pripravljenosti vsak trenutek pomagati 
sosedu, veseliti se praznikov, nove oble-
ke za veliko noč in poprtnika za božične 
praznike.«

Časi so se spremenili, a nekaj tega je 
morda le še ostalo. Ni nas veliko, zna-
mo pa se združiti v močno celoto, ko je 
treba pripraviti organizacijsko zahtevne 
projekte. To se je v zadnjih letih pogosto 
pokazalo. Verjetno imamo v vasi z 92 leti 
tudi enega starejših živečih Dobrepolj-
cev. ■

Petek, 25. 5. četrti krog dobrepoljske futsal lige (Struge, 19.00)

Sobota, 26. 5. vpis v glasbeno šolo (Jakličev dom, 9.00 do 13.00)

Sreda, 30. 5. tečaj Varstvo pri delu za podjetnike (Dom obrtnikov Grosuplje, 15.00)

Petek, 1. 6. peti krog dobrepoljske futsal lige (Videm, 19.00)

Sobota, 2. 6. zaključek sezone Futsal kluba Dobrepolje (Predstruge, 14.00)

Nedelja, 3. 6. predčasne parlamentarne volitve (volišča, 7.00 do 19.00)

Nedelja, 3. 6. 20. kolesarski maraton treh občin (Grosuplje, 9.00)

Petek, 8. 6. šesti krog dobrepoljske futsal lige (Predstruge, 19.00)

Nedelja, 10. 6. Primožev pohod na Šentrumar (z Vidma in iz Hočevja, 9.00)

Torek, 12. 6. izobraževanje za podjetnike (uredba o varovanju osebnih podatkov) (Dom 
obrtnikov Grosuplje, 10.00)

Petek, 15. 6. sedmi krog dobrepoljske futsal lige (Kompolje, 19.00)

Petek, 15. 6. Rock kamnolom (Predstruge, 18.00)

Sobota, 16. 6. piknik društva upokojencev (Jakličev dom)

Torek, 19. 6. iztek roka za prijavo na razpis za sofinanciranje programov v kulturi

Petek, 22. 6. osmi krog dobrepoljske futsal lige (Struge, 19.00)

Sobota, 23. 6. 15. športni dan v Bruhanji vasi (RC Gmajna, od 10.00 naprej)

Nedelja, 24. 6. drugi turnir v prstometu za občinsko prvenstvo (Podpeč, 14.00)

Petek, 29. 6. deveti krog dobrepoljske futsal lige (Predstruge, 19.00)

Koledar 
prihajajočih dogodkov – maj, junij  2018

Obvestilo – nov urnik  
šolske zobne ambulante na 
OŠ Dobrepolje

Po dogovoru s predstavniki staršev 
je šolska zobozdravnica spremeni-
la svoj urnik, in sicer so četrtkovi 
termini prestavljeni na petek. S tem 
se doseže enakomernejša porazde-
ljenost terminov med tednom. Pet-
kovi termini bodo po novem 1. in 3. 
petek v mesecu, kar zagotavlja tudi 
enakomernejšo porazdelitev zno-
traj posameznega meseca.

Novi urnik (velja od 18. 5. dalje):

Ponedeljek: od 8.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 18.00 
1. ter 3. petek v mesecu: 
od 8.00 do 14.00

"Kdor ni hvaležen v malem, 

tudi v velikem ne bo." 

Estonski pregovor
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Andrej Struna, tajnik OVK Grosuplje

Volitve poslancev v državni zbor ureja 
Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni 
list RS, št. 109/06-UPB1, št. 54/07 – od-
ločba US in št. 23/17). 

Pravico glasovati na volitvah imajo drža-
vljani RS, ki imajo pravico voliti v državni 
zbor, to so volivci, ki bodo najpozneje 3. 
junija 2018 dopolnili 18 let starosti. Ne 
glede na prejšnji stavek pa pravice glaso-
vanja nima državljan RS, ki je dopolnil 18 
let starosti, a mu je bila zaradi duševne 
bolezni, zaostalosti ali prizadetosti po-
polnoma odvzeta poslovna sposobnost 
ali podaljšana roditeljska pravica staršev 
ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost 
ter ni sposoben razumeti pomena, na-
mena in učinkov glasovanja in je sodiš-
če posebej odločilo o odvzemu volilne 
pravice. 

Imajo pa pravico glasovati osebe, ki jim 
je bila pred 9. avgustom 2006 zaradi du-
ševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti 
s pravnomočno sodno odločbo popol-
noma odvzeta poslovna sposobnost ali 
podaljšana roditeljska pravica staršev ali 
drugih oseb čez njihovo polnoletnost, 
če sodišče po 9. avgustu 2006 ni posebej 
odločilo o odvzemu pravice voliti in biti 
voljen.

Če državljan nima stalnega prebivališča 
v Sloveniji ali če je bil v postopku ugotav-
ljanja dejanskega stalnega prebivališča 
izbrisan iz registra stalnega prebivalstva, 
določi naslov za uresničevanje volilne 
pravice upravna enota po uradni dolž-
nosti, in sicer se kot tako šteje njegovo 
zadnje stalno prebivališče v Sloveniji.

Na volitvah se lahko glasuje na voliščih, 
ki jih je določila okrajna volilna komisija 

za območje, na katerem je volivec vpisan 
v splošni volilni imenik, v nedeljo, 3. ju-
nija 2018, od 7. do 19. ure, in v posebnih 
primerih, ki jih odloča zakon: 

- Po pošti v Republiki Sloveniji, če je vo-
livec, ki bo na dan glasovanja na zdravlje-
nju v bolnišnici ali zdravilišču, v zaporu 
ali priporu, v domu za ostarele občane 
in nima prijavljenega stalnega prebiva-
lišča v domu, tako da najpozneje 10 dni 
pred dnevom glasovanja sporoči okrajni 
volilni komisiji, da želi glasovati na tak 
način. Zadnji dan za vložitev obvestila je 
sreda, 23. maj 2018. Na enak način lah-
ko glasujejo tudi invalidi, če predložijo 
odločbo pristojnega organa o priznanju 
statusa invalida. 

- Na predčasnem glasovanju na poseb-
nem volišču na sedežu Upravne enote 
Grosuplje, Taborska cesta 1, II. nad-
stropje, v torek, 29., v sredo, 30., in v če-
trtek, 31. maja 2018, med 7. in 19. uro. 
 

- Na domu na dan glasovanja, 3. junija 
2018, če bo volivec najpozneje 3 dni pred 
dnevom glasovanja, to je do vključno 30. 
maja 2018, sporočil Okrajni volilni komi-
siji Grosuplje na tel. št. 7810 917 in 7810 
910, da želi glasovati na tak način. 
 
- Na volišču, določenem za glasovanje 
volivcev, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na območju okraja (OMNIA) s 
sedežem na Upravni enoti Grosuplje, 
Taborska cesta 1, II. nadstropje, na dan 
glasovanja, 3. junija 2018. Če želi vo-
livec glasovati na tak način, mora do 
srede, 30. maja 2018, to pisno sporočiti 
okrajni volilni komisiji, kjer ima volivec 
prijavljeno stalno prebivališče (obrazec, 
vloge in naslovi okrajnih volilnih komi-
sij so na voljo na spletni strani Državne 

Predčasne volitve poslank in poslancev  
v državni zbor 2018

Predsednik Republike Slovenije je z Odlokom o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
43/2017) razpisal predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije.  

Za dan glasovanja na volitvah je določena nedelja, 3. junij 2018. 

SESTAVA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE 
GROSUPLJE
4. VOLILNA ENOTA, 3. VOLILNI OKRAJ
Sedež: Taborska cesta 1, Grosuplje,  
tel. št. 7810 917, 7810 910, faks: 7810 919

PREDSEDNICA:      
POLONA MARJETIČ ZEMLJIČ
NAMESTNICA PREDSEDNICE:   
ŠPELA JOVANOVIČ GABERŠEK

ČLANICA:    
MILENA STRNAD
NAMESTNIK ČLANICE:               
JANEZ SVETEK

ČLANICA:    
ANA ZUPANČIČ
NAMESTNIK ČLANICE:                
UROŠ GRUDEN

ČLANICA:    
NEVENKA ZAVIRŠEK
NAMESTNIK ČLANICE:                            
BOJAN NOVAK

TAJNIK OVK:                
ANDREJ STRUNA
NAMESTNICA TAJNIKA:               
DRAGICA URBAS
NAMESTNICA TAJNIKA II:                      
MARUŠKA SEVER

volilne komisije).  
- Volivci, ki bodo na dan glasovanja v 
tujini, ker tam začasno prebivajo, lahko 
najkasneje do 3. maja 2018 Državni vo-
lilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati 
po pošti ali na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu Republike Slovenije v tu-
jini, na katerem bo na dan glasovanja 
odprto volišče. 

Volilna opravila vodijo in izvajajo volilni 
organi, ki vodijo volitve v državni zbor, 
to so Državna volilna komisija, volilne 
komisije volilnih enot in okrajne volilne 
komisije. Glasovanje na voliščih in ugo-
tavljanje izida glasovanja na voliščih vo-
dijo volilni odbori. 



Naš kraj ■ maj 2018 15••• Volitve 2018 •••

Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US 
in 73/17) ter Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republi-

ke Slovenije (Uradni list RS, št. 25/2018) je Okrajna volilna komisija Grosuplje sprejela naslednji 

S K L E P
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ. 

Za izvedbo predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo, 3. junija 2018, je Okrajna volilna komisija 
Grosuplje na seji dne 18. 4. 2018 določila naslednja volišča in njihova območja: 

I.

Zap. št. Oznaka 
volišča

Ime volišča Sedež volišča Območje volišča Dostopno 
invalidom

1. 403001 JAKLIČEV DOM DOBREPOLJE Videm 34, Videm - 
Dobrepolje

Bruhanja vas, Mala vas, Podgora, Pod-
gorica, Podpeč, Videm, Zdenska vas

da

2. 403004 GASILSKI DOM HOČEVJE Hočevje 19 Hočevje da
3. 403005 GASILSKI DOM ZAGORICA Zagorica 36a Zagorica da
4. 403006 VAŠKI PROSTOR PREDSTRUGE Predstruge 60 Cesta, Predstruge, Vodice da
5. 403007 GASILSKI DOM KOMPOLJE Kompolje 60 Kompolje da
6. 403009 DVZ PONIKVE Ponikve 76 Ponikve da
41. 403049 OŠ STRUGE Lipa 16 Četež pri Strugah, Kolenča vas, Lipa, 

Paka, Podtabor, Potiskavec, Pri Cerkvi - 
Struge, Rapljevo, Tisovec, Tržič

da

II. 
Okrajna volilna komisija Grosuplje določa tudi posebna volišča, in sicer: 
• volišče št. 901 za predčasno glasovanje 29., 30. in 31. maja 2018 s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, 

Grosuplje, v II. nadstropju – dostopno invalidom, in
• volišče št. 970 – OMNIA za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, in sicer s sedežem na Upravni enoti 

Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje, v II. nadstropju – dostopno invalidom, glasuje se v nedeljo, 3. junija 2018. 

III. 
Ta sklep se posreduje Upravni enoti Grosuplje, pristojni izpostavi geodetske uprave, Državni volilni komisiji in objavi v lokalnih 
časopisih. 

Polona Marjetič Zemljič, univ. dipl. prav.,
predsednica Okrajne volilne komisije Grosuplje
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Zakaj na volitve? Ali mi je tega treba? Ali lahko sploh kaj spremenim? Vsi se pritožujemo, čisto 
vsi! Ali kaj naredim za to? Zato na volitve, če ne zaradi drugega, zaradi tega. Vsak korak v pravo 
smer pa naj bo še tako majhen, je dober. Zato sem se odločil kandidirati za poslanca v DZ. Kar 
na bruhanje mi gre, ko gledam ta teater in parole, katere »pišejo«. Eni se gredo zares, drugi v 
vašem srcu zate, pa spet tretji z rdečo zvezdo kot 70 let nazaj, pa četrti v imenu boga, peti za 
medgeneracijsko povezavo. Same parole, katere naj bi prepričale volivce. En sam marketing. 
Nihče pa ne predstavi prave rešitve KAKO IN ZAKAJ. Vsi bi delili vaš, moj denar in to najraje sebi 
in sorodnikom. Nihče ne pove, kdo krade naš denar in zakaj. Ali se da kaj narediti? Marsikaj, 
samo skupaj moramo stopiti, da dobimo večino v DZ. Zaščititi je treba najbolj ranljive skupine, kot 
so upokojenci, mladi, otroci in šele ostali. Kako do denarja, ki so ga vsi upokojenci dajali državi na 
brezplačno uporabo. Kje je ta denar? Privatiziran – pokraden! Tega denarja že zdavnaj ni več in 
se ga ne da dobiti. Samo s povečanjem pokojnin samo obremenjujemo že tako preobremenjeno 
gospodarstvo. Kaj pa strateška nabava potrebnih dobrin? Upokojenci ne rabijo več denarja višje 
pokojnine, oni rabijo višji in boljši standard. To pa ne pomeni višjih pokojnin, ampak nižjih cen 
za upokojence. To se pa lahko naredi! 

V Sloveniji je cca. 617000 upokojencev. Njihova kupna moč je cca 500 milijonov eurov letno. In s 
tem denarjem se da marsikaj in ne da vas nekateri trgovci izsiljujejo za 10 % popusta, da pridete 
v torek, pa drugi v četrtek itd. S tem denarjem jih lahko kupite, potem bodo dali pa 50 % popusta. 
Zakaj je telefon tako drag, lahko bi bil samo 1 EUR na mesec, elektrika, voda, gretje in to ni vse. 
Ali res rabi vsak upokojenec svoj avto, hišo, kuhinjo itd. Upokojenci ste največja interesna 
skupina. 

Za to interesno skupino bi morali oblikovati SKLAD, v katerem bi bila vsa energetska podjetja, ki 
so jih zgradili prav upokojenci in bi si lahko od dobička teh podjetij zviševali standard. 

Za upokojence bi morali ustanoviti upokojeniško banko,  katera bi pomagala upokojencem pri 
aktivaciji njihovega premoženja, obenem pa bi to premoženje dedovali njihovi potomci. To pomeni, 
da bi lahko del sredstev upokojenci dobili od obresti premoženja, glavnico pa bi dedovali dediči, 
ne občina. Vse stvari pa bi delovale pod okriljem Ministrstva za upokojence.

DRUGA najbolj ranljiva skupina so naši mladi, kateri imajo probleme z osamosvojitvijo – ni 
stanovanj, ni služb in varnosti. Potrebno je skrajšati čas šolanja. Otroci, mladina so vedno 
bolj pametni, mi pa jih tretiramo kot bedake in jim podaljšujemo čas šolanja. 

23 Milan Vehovec
Kandidat Demokratične stranke upokojencev 

Slovenije na državnozborskih volitvah

Poslanci stranke Desus se bomo v DZ zavzemali: 

• za povrnitev zaupanja v socialno državo
• za gospodarstvo, ki krepi človekovo dostojanstvo
• za ohranitev naravnega okolja zanamcem 
• za ustvarjalnost v izobraževanju, kulturi in športu
• za moč regij in spodbudo občinam
• za glas Slovenije, ki se širi v svetu
• za popravo krivic upokojencem
• za učinkovito javno zdravstvo
• za ustanovitev demografskega sklada
• za povečanje samooskrbe s hrano
• za samozaščito ljudstva in varnost države
• za ustanovitev ministrstva za drobno gospodarstvo, obrt in družinska podjetja
• za gospodarsko diplomacijo
• za neplačevanje prispevkov delavcem se bo obravnavalo kot kaznivo dejanje

ZAKAJ? A zakaj me vprašate? Ker je to posel, en sam velik posel in nekdo spet krade denar. In 
potem ko naredijo to šolanje ni služb – dela, pa saj … Saj jih ni nihče naučil, kako do dela in služb. 
In če ni službe ni stanovanja in tako pride na vrsto mama hotel do 40 leta. Bravo Slovenija 
nesposobna! Predlagam, da se uvedejo realna mentorska podjetja, v katerih mlade čakajo 
prve zaposlitve takoj po končanju teoretičnega šolanja. Od teh podjetij pa lahko tržna podjetja 
odkupujejo (oziroma plačajo odškodnino) tako kot pri nogometnih klubih, za praktično usposobljen 
kader, kateri ima že določeno plačo, tako da vsi profitirajo. Ob enem pa se odprejo tako imenovani 
mladinski domovi, kjer bi se mladi lahko učili samostojnega življenja. Nič več mama hotela. 
To se pravi, ko se učenec vpiše v srednjo šolo, se za njega odpre delovno mesto in ko ta zaključi 
šolanje, lahko to delovno mesto takoj zasede. Predvsem pa je šolanje potrebno skrajšati in nehati 
s poneumljanjem naše mladine. 

To je samo nekaj idej, teh je še veliko. V naši lepi domovini je nujno potrebno končati z lažmi in 
krajami in začeti delati. Za vse bo dovolj in vsi bomo lahko živeli SREČNO. 

Kaj sem, kdo sem ni važno. Tako jaz mislim, razmišljam, menim. Sem kandidat za poslanca v 
DZ MILAN VEHOVEC št. 23. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DESUS. Jaz sem 
naredil korak, ga boste tudi vi? POJDITE NA VOLITVE! 

Vsak korak v pravo smer šteje. 
Milan Vehovec

Desus_oglas_A3_Gros_Odmevi_maj2018.indd   1 15. 05. 2018   12:02:00
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Zakaj na volitve? Ali mi je tega treba? Ali lahko sploh kaj spremenim? Vsi se pritožujemo, čisto 
vsi! Ali kaj naredim za to? Zato na volitve, če ne zaradi drugega, zaradi tega. Vsak korak v pravo 
smer pa naj bo še tako majhen, je dober. Zato sem se odločil kandidirati za poslanca v DZ. Kar 
na bruhanje mi gre, ko gledam ta teater in parole, katere »pišejo«. Eni se gredo zares, drugi v 
vašem srcu zate, pa spet tretji z rdečo zvezdo kot 70 let nazaj, pa četrti v imenu boga, peti za 
medgeneracijsko povezavo. Same parole, katere naj bi prepričale volivce. En sam marketing. 
Nihče pa ne predstavi prave rešitve KAKO IN ZAKAJ. Vsi bi delili vaš, moj denar in to najraje sebi 
in sorodnikom. Nihče ne pove, kdo krade naš denar in zakaj. Ali se da kaj narediti? Marsikaj, 
samo skupaj moramo stopiti, da dobimo večino v DZ. Zaščititi je treba najbolj ranljive skupine, kot 
so upokojenci, mladi, otroci in šele ostali. Kako do denarja, ki so ga vsi upokojenci dajali državi na 
brezplačno uporabo. Kje je ta denar? Privatiziran – pokraden! Tega denarja že zdavnaj ni več in 
se ga ne da dobiti. Samo s povečanjem pokojnin samo obremenjujemo že tako preobremenjeno 
gospodarstvo. Kaj pa strateška nabava potrebnih dobrin? Upokojenci ne rabijo več denarja višje 
pokojnine, oni rabijo višji in boljši standard. To pa ne pomeni višjih pokojnin, ampak nižjih cen 
za upokojence. To se pa lahko naredi! 

V Sloveniji je cca. 617000 upokojencev. Njihova kupna moč je cca 500 milijonov eurov letno. In s 
tem denarjem se da marsikaj in ne da vas nekateri trgovci izsiljujejo za 10 % popusta, da pridete 
v torek, pa drugi v četrtek itd. S tem denarjem jih lahko kupite, potem bodo dali pa 50 % popusta. 
Zakaj je telefon tako drag, lahko bi bil samo 1 EUR na mesec, elektrika, voda, gretje in to ni vse. 
Ali res rabi vsak upokojenec svoj avto, hišo, kuhinjo itd. Upokojenci ste največja interesna 
skupina. 

Za to interesno skupino bi morali oblikovati SKLAD, v katerem bi bila vsa energetska podjetja, ki 
so jih zgradili prav upokojenci in bi si lahko od dobička teh podjetij zviševali standard. 

Za upokojence bi morali ustanoviti upokojeniško banko,  katera bi pomagala upokojencem pri 
aktivaciji njihovega premoženja, obenem pa bi to premoženje dedovali njihovi potomci. To pomeni, 
da bi lahko del sredstev upokojenci dobili od obresti premoženja, glavnico pa bi dedovali dediči, 
ne občina. Vse stvari pa bi delovale pod okriljem Ministrstva za upokojence.

DRUGA najbolj ranljiva skupina so naši mladi, kateri imajo probleme z osamosvojitvijo – ni 
stanovanj, ni služb in varnosti. Potrebno je skrajšati čas šolanja. Otroci, mladina so vedno 
bolj pametni, mi pa jih tretiramo kot bedake in jim podaljšujemo čas šolanja. 

23 Milan Vehovec
Kandidat Demokratične stranke upokojencev 

Slovenije na državnozborskih volitvah

Poslanci stranke Desus se bomo v DZ zavzemali: 

• za povrnitev zaupanja v socialno državo
• za gospodarstvo, ki krepi človekovo dostojanstvo
• za ohranitev naravnega okolja zanamcem 
• za ustvarjalnost v izobraževanju, kulturi in športu
• za moč regij in spodbudo občinam
• za glas Slovenije, ki se širi v svetu
• za popravo krivic upokojencem
• za učinkovito javno zdravstvo
• za ustanovitev demografskega sklada
• za povečanje samooskrbe s hrano
• za samozaščito ljudstva in varnost države
• za ustanovitev ministrstva za drobno gospodarstvo, obrt in družinska podjetja
• za gospodarsko diplomacijo
• za neplačevanje prispevkov delavcem se bo obravnavalo kot kaznivo dejanje

ZAKAJ? A zakaj me vprašate? Ker je to posel, en sam velik posel in nekdo spet krade denar. In 
potem ko naredijo to šolanje ni služb – dela, pa saj … Saj jih ni nihče naučil, kako do dela in služb. 
In če ni službe ni stanovanja in tako pride na vrsto mama hotel do 40 leta. Bravo Slovenija 
nesposobna! Predlagam, da se uvedejo realna mentorska podjetja, v katerih mlade čakajo 
prve zaposlitve takoj po končanju teoretičnega šolanja. Od teh podjetij pa lahko tržna podjetja 
odkupujejo (oziroma plačajo odškodnino) tako kot pri nogometnih klubih, za praktično usposobljen 
kader, kateri ima že določeno plačo, tako da vsi profitirajo. Ob enem pa se odprejo tako imenovani 
mladinski domovi, kjer bi se mladi lahko učili samostojnega življenja. Nič več mama hotela. 
To se pravi, ko se učenec vpiše v srednjo šolo, se za njega odpre delovno mesto in ko ta zaključi 
šolanje, lahko to delovno mesto takoj zasede. Predvsem pa je šolanje potrebno skrajšati in nehati 
s poneumljanjem naše mladine. 

To je samo nekaj idej, teh je še veliko. V naši lepi domovini je nujno potrebno končati z lažmi in 
krajami in začeti delati. Za vse bo dovolj in vsi bomo lahko živeli SREČNO. 

Kaj sem, kdo sem ni važno. Tako jaz mislim, razmišljam, menim. Sem kandidat za poslanca v 
DZ MILAN VEHOVEC št. 23. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DESUS. Jaz sem 
naredil korak, ga boste tudi vi? POJDITE NA VOLITVE! 

Vsak korak v pravo smer šteje. 
Milan Vehovec
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Čas je za novo generacijo.

MARJAN ŠAREC
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Matija PODRŽAJ
Matija (Matic) Podržaj je svoje srednješolske dni preživljal na Ekonomski gim-
naziji v Ivančni Gorici. Bogate izkušnje je med študijem teologije nabiral na 
Misijonskem središču Slovenije, nato se je zaposlil v organizaciji Slovenska 
Karitas. Po poroki se je iz Višnje Gore preselil v Šmarco pri Kamniku. Trenut-
no je kot prokurist zaposlen v domačem podjetju. Je član več društev in orga-
nizacij, opravlja funkcijo podpoveljnika v Prostovoljnem gasilskem društvu 
Šmarca. 

V stranki Lista Marjana Šarca vidi prihodnost, ki ne deli ideološko, ampak bo 
skrbela za dober razvoj naše domovine. »Verjamem, da lahko z dobro ekipo in 
s poštenim delom naredimo iz nemogočega mogoče in ustvarimo boljšo drža-
vo, kjer bo vsak državljan enakopraven.«

1
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ROBERT ILC
MISLI RESNO

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

3

LETOS
VOLIMO
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DOSTOPNO ZDRAVSTVO  
BREZ ČAKALNIH VRST
Vsakdo si bo lahko sam izbral zdravnika 
bodisi v javni zdravstveni mreži bodisi 
zasebnika, kjer ne bo čakalnih vrst.  
Za zdravljenje ne bo potrebno dodatno 
plačilo, saj ga bo krila zdravstvena 
zavarovalnica zavarovanca.  

DO VIŠJIH PLAČ  
Z NIŽJIMI DAVKI
Imamo vedno več ljudi, ki ne morejo 
dostojno preživeti od svojih plač in 
pokojnin. Zato bomo znižali davke in 
omogočili višje plače. Tako ne bomo več 
delali kar 12 dni za davke in prispevke,  
ki jih odvajamo od naših mesečnih plač.

POŠTENO IN PRAVIČNO ZA VSE
Postopki, ki potekajo pred sodišči,  
ne smejo zastarati. Razvpiti sodni primeri 
politikov in gospodarstvenikov morajo 
biti obravnavani hitro in prednostno. 
Potreben je učinkovit in takojšen odvzem 
premoženja, pridobljenega  
s kaznivimi dejanji.

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO,  
ZA UVRSTITEV MED 15 NAJBOLJŠIH  
DRŽAV SVETA NAJDETE NA WWW.NSI.SI

12

NAŠI PRVI TRIJE KORAKI
ZA UVRSTITEV SLOVENIJE MED  
15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA
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Marsikdo med vami se verjetno spominja simpatične 
reklame za Krvavec. Nekaj čudovitih posnetkov 
priljubljenega smučišča in en sam stavek: »Joža požen, 
mi smo pripravljen!«
 
Socialni demokrati smo na predčasne volitve v Državni 
zbor pripravljeni, tako programsko kot kadrovsko.

24. aprila smo na konvenciji potrdili listo kandidatk in 
kandidatov, v naši volilni enoti  pa je visoko podporo 
stranke dobila Marija (Marina) Koščak iz Stične. 

Marija Koščak: »Rojena sem bila leta 1957 na Velikem Kalu, 
Šentvid pri Stični, od leta 1958 pa živim v Stični, kjer sem 
obiskovala osnovno šolo. Leta 1977 sem končala petletno 
vzgojiteljsko šolo. Svojo delovno pot sem pričela v vrtcu 
Šmarje Sap na katerega imam zelo lepe spomine, potem pa 
sem vse do upokojitve leta 2017 delala v vrtcu v Šentvidu 
pri Stični.  
Bila sem organizacijsko in programsko vključena v KUD 
Stična, od leta 1994 pa sem aktivna v lokalni politiki in sem 
že peti mandat članica občinskega sveta Ivančna Gorica. 
Rada sem v družbi poštenih in iskrenih ljudi, prijatelji in 
okolica pa me poznajo kot pošteno, vztrajno, preprosto,  
strpno ter vedno pripravljeno priskočiti na pomoč.

Sem mati dveh sinov in ponosna  babica dveh vnukov, ki 
znata poskrbeti, da mi ni nikoli dolgčas. Vrt in kuhinja mi 
nista tuja, rada sem v naravi, veliko ur pa preživim tudi z 
nemškim ovčarjem Morom.«
 

Zakaj kandidiram?
 � ker verjamem, da ženske lahko prispevamo k odločanju  o  naši  prihodnosti in o prihodnost

naših otrok; 
 � volitve so mi izziv. Želim, da bi  gradili samozavestno Slovenijo, ki bo zagotovila dolgoročno

stabilnost gospodarstva, uveljavitev  družbene enakosti in zagotovitev varnosti države in 
vseh državljanov; 

 � kandidiram, ker je čas, da naš okraj dobi predstavnico SD, ki bo zagovarjala vrednote in
načela socialne demokracije; 

 � kandidiram, ker sem dobila visoko podporo v stranki SD ter podporo družine in okolja iz
katerega izhajam;

Da bi ljudem tudi na prijetnejši in bolj zanimiv način predstavili svoj program SAMOZAVESTNA 
SLOVENIJA, smo med drugim prekolesarili že več kot 1080 km, vendar naša pot še zdaleč ni 
zaključena.   

17
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»Drage volivke in volivci. 
Verjamem v sistem pravičnosti, 
enotnosti in enakosti, zato 
zaupam socialni demokraciji. 
Zaupajte ji tudi vi in skupaj 
premaknimo meje tako 
mogočega kot nemogočega.« 

Marija Koščak

Kolesarska karavana SD je šla tudi skozi Grosuplje in Ivančno Gorico.

Sprehod po grosupeljski tržnici s podpredsednico SD in evropsko poslanko Tanjo Fajon.

Marina s predsednikom stranke Dejanom 
Židanom in sestro Zdenko.

Marina z mamo Marijo in sestro Zdenko.

17
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V volilnem okraju Grosuplje, v katerega spada tudi občina 
Dobrepolje, je kandidatka SLS za volitve v državni zbor 
ALOJZIJA FINK. 

Alojzija Fink je žena in mati petim hčeram, na katere je zelo 
ponosna. Doma je iz Čušperka, nekaj let je živela z možem 
Janezom v Predstrugah. Po poklicu je diplomirana medicin-
ska sestra in spec. patronažne zdravstvene nege. Poučuje na 
Srednji zdravstveni šoli Ljubljana. 
Je soavtorica priročnika Domača nega in strokovnih učbeni-
kov Pomoč in oskrba 1 in 2, Etika in zakonodaja v zdravstvu, 
Zdravstvena nega starostnika, Zdravstvena nega pacienta pri 
življenjskih aktivnostih, Osnove zdravstvene nege, Diagnostič-
no-terapevtski pristopi in fizika v medicini, Prva pomoč in nujna 
medicinska pomoč. 

Je tudi soavtorica več DVD-medijev in e-učnega gradiva za 
spletno učilnico E-ZNE, za katerega je v Berlinu prejela med-
narodno priznanje Comenius EduMedia Siegel, ki ga podelju-
je IB&M – Institut für Bildung und Medien der Gesellschaft für 
Pädagogik und Information e.V. 

Alojzija Fink je prejela državno priznanje zlati znak, ki ga za 
izjemne dosežke, uspešno poklicno delo in publicistično de-
javnost na področju zdravstvene in babiške nege podeljuje 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije.
Predava na strokovnih seminarjih in mednarodnih kongresih 
s področja zdravstvene nege. Je sodelavka Škofijske karitas 
Ljubljana, kjer vodi tečaje Domača nega. V reviji Ognjišče ob-
javlja članke v rubriki »Kakovostno staranje«. Kot prostovoljka 
sodeluje tudi pri drugih dejavnostih, bila je podpredsednica 

Slovenska ljudska stranka  
se vrača v parlament!
SLS je stranka trdnih temeljev, saj letos praznujemo 30-letnico ustanovitve svoje predhodnice, 
Slovenske kmečke zveze. Imamo jasne zaveze – sobivamo VARNO, znamo GOSPODARNO, 
delujemo LOKALNO.

• Zavezali smo se, da bomo ustvarjali transparentno državo, znižali davke, poskrbeli za dostojne plače in prisluhnili zahtevam 
razvoja slovenskega gospodarstva. 

• Poskrbeli bomo za socialno varnost in razmere, ki bodo omogočale varno in kakovostno 
sobivanje vseh generacij. 

• Ker prisegamo na lokalno kakovost, bomo uredili status družinske kmetije in skrbeli za 
trajnostni razvoj slovenskega podeželja. 

• Upokojencem bomo zagotovili dostojne pokojnine. 
• Zagotovili bomo vsem enako in hitro dostopne zdravstvene storitve ter kakovostno 

dolgotrajno oskrbo starejših.
• Posodobili bomo šolski sistem, s poudarkom na aktualnih znanjih in veščinah. 

Pomlajena ekipa, 30-letne izkušnje in odličen program so garancija za uspeh! 
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Občinski odbor SLS Dobrepolje 

podpira kandidatko SLS Alojzijo 
Fink za volitve v državni zbor. 

Verjamemo, da je naša kandidatka 
prava izbira in bo odgovorno 

pristopila k urejanju kakovostnega 
zdravstvenega varstva za vas, dragi 

občani. Alojzija ima empatičen 
odnos do vsakega posameznika, 
deluje povezovalno in spoštljivo. 
Zna povezovati medgeneracijsko 
in spoštuje vrednote slovenskega 
naroda. Zna se približati malemu 

človeku, je kandidatka za ljudi in z 
ljudmi. 

V A B I L O

Spoštovane občanke in občani, člani in simpatizerji Slovenske ljudske stranke!

Prisrčno vabljeni na predvolilno druženje članov in simpatizerjev SLS občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, ki bo v petek, 25. maja 2018, od 17.00 dalje 

pred Županovo jamo pri Grosuplju.

Ob praznovanju 30. obletnice delovanja stranke si želimo, da z nami preživite prijetno 
popoldne. Na dogodku Vas bodo pozdravili predsedniki občinskih odborov SLS 

Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

Predstavila se bo tudi ga. Alojzija Fink, kandidatka SLS za volitve v državni zbor. 
Ga. Alojzija, poročena z našim rojakom, je prav gotovo najboljša kandidatka, 

zato jo podprimo tako na tem srečanju kot na volitvah.

Poskrbeli bomo za pijačo in jedačo za vse udeležence, zavrteli pa se bomo ob 
zvokih ansambla Nalet. Na voljo bo tudi brezplačen ogled Županove jame, 

bisera med kraškimi jamami.

Veselimo se druženja z Vami. Povabite tudi Vaše sorodnike in prijatelje.

Mateja Lohkar, predsednica OO SLS Dobrepolje

Občinski odbor SLS Dobrepolje in kandidatka za poslanko, Alojzija Fink, 
vabita vse občane na kratko predstavitev kandidatke in klepet. 

Srečanje bo v četrtek, 31. maja, od 19.00 naprej na ploščadi pred Jakličevim domom.

Slovenskega društva za celiakijo v po-
družnici Ljubljana, bila je med pobudniki 
ustanovitve in prva predsednica Komisije 
za žene v PGD Čušperk. Veselijo jo branje 
knjig, ples, glasba, pohodništvo, nabiranje 
zdravilnih zelišč in vse, kar je povezano z 
naravo. 
V SLS je vključena od njenega samega za-
četka. Aktivno deluje kot svetnica v občini 
Grosuplje. 

Alojziji Fink, ki je del svoje poklicne kari-
ere opravila v Dobrepolju, so zelo dobro 
poznane trenutne neurejene razmere 
osnovnega zdravstvenega varstva v obči-
ni Dobrepolje. Obljublja, da se bo kot po-
slanka osebno zavzela ter si prizadevala 
za zagotovitev kakovostnih storitev zdra-
vstvenega varstva na primarni ravni tako v  
Zdravstvenem domu Videm - Dobrepolje 
kot v Zdravstveni postaji v Strugah.

IO OO 
DOBREPOLJE

Kot poslanka se bo zavzemala za:

• ureditev zdravstvenega sistema in kakovostno zdravstveno oskrbo,
• kakovost vzgoje in izobraževanja ter razvoj aktualnih izobraževalnih in študijskih 

programov,
• dostojanstvo človeka in spoštovanje družine, 
• ohranitev identitete slovenskega naroda ter socialno pravičnost,
• razvoj podeželja, kmetijstva in gospodarstva.

Udeležite se volitev in obkrožite št. 8.

Vsak vaš glas šteje! Ne dovolimo, da stranka, ki zagovarja temeljne krščanske vrednote, 
delavnost in skrb za ljudi na podeželju, še enkrat za nekaj glasov ostane na napačni 
strani parlamentarnih vrat. 

Bodimo odgovorni do svoje države, pojdimo na volišča in podprimo ljudi, ki so se pri 
delu za ljudi že izkazali. Takim ljudem lahko zaupamo.

Naj bo SLS vaša pr(a)va izbira!
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Ko je nastopil mesto ministra, so mu mnogi rekli, da je celo preveč 
strokovnjaka, a premalo politika. Peter Gašperšič pa je prepričan, 
da je dobro, če ima minister posluh za stroko svojega resorja. Kako 
naj bi sicer prišel do res pravih odločitev? Seveda pa mora minister 
delati kot strokovnjak in kot politik. Znati mora usklajevati in imeti 
posluh za stroko, spodbujati prave odločitve ter hkrati biti odločen 
in vztrajen.

Malokdo ve, da ste svojo poklicno pot začeli kot mladi raziskovalec 
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter za svoje diplomsko delo 
prejeli Prešernovo nagrado. Ste na svoji karierni poti do ministra za 
infrastrukturo vedno delali na svojem strokovnem področju?
Lahko rečem, da imam res srečo, da sem do sedaj delal na delovnih 
mestih, na katerih sem lahko uporabil svoje strokovno znanje. Imel 
sem tudi priložnost, da svoje znanje s področja potresne varnosti 
zgradb nadgradim v Združenih državah Amerike. S tega področja 
sem tudi doktoriral. Pot me je nato vodila v gospodarstvo. Kot 
vodja projektov sem sodeloval pri inženiringu gradenj za različne 
investitorje ter tako nadgrajeval in širil svoja strokovna znanja in 
kompetence v gradbeništvu, od pridobivanja del in projektiranja do 
izvedbe in nadzora. Nato se mi je ponudila priložnost, da sem lahko te 
kompetence zelo koristno uporabil pri svojem delu na Ministrstvu za 
promet in kot državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. 

In potem ste postali minister za infrastrukturo. Kako ocenjujete 
dosežke svoje vlade na svojem, infrastrukturnem področju?
Uspešnih infrastrukturnih projektov v našem mandatu je bilo 
veliko in prepričan sem, da jih zagotovo vsak državljan Slovenije 
zelo dobro občuti v svojem vsakdanjem življenju, saj prispevajo h 
kakovostnejšemu in varnejšemu življenju vseh. Po dolgih letih, ko se 
v naše ceste skoraj ni vlagalo, smo si mi zadali cilj, da v šestih letih 
ponovno vzpostavimo kakovostno raven državnih cest. V lanskem 
proračunu smo za to zagotovili 198 milijonov, letos pa 206 milijonov 
evrov. Na cestah se dela, kamor koli pogledate. Tudi v modernizacijo 
železnic smo investirali že več kot milijardo evrov in s temi investicijami 
še nadaljujemo. Samo tako bomo ostali del najpomembnejših 
mednarodnih železniških koridorjev. Naša cilja sta povečanje nosilnosti 
in potovalnih hitrosti ter preusmeritev prometa s cest na železnice in 
s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Naslednji projekt, na 
katerega sem ponosen, je uvedba enotne vozovnice za kombinirane 
prevoze z vlakom in avtobusom. V okviru spodbujanja trajnostne 
mobilnosti ter učinkovite rabe energije naj omenim mrežo 26 hitrih 
električnih polnilnic na avtocestnem omrežju in energetsko sanacijo 
na skoraj 600 stavbah. Uvedli smo elektronsko cestninjenje za tovorni 
promet in začeli odstranjevati cestninske postaje na avtocestah.

Ker smo lokalni časopis, nas zanima, kateri so tisti infrastrukturni 
projekti v naši občini, ki so bili uresničeni tudi zaradi vašega vpliva 
in osebnega angažmaja.
Zelo sem si prizadeval za to, da smo začeli graditi železniško progo 
do Kočevja, da bomo čim prej lahko vzpostavili potniški promet. 
Poleg tega smo zelo veliko vlagali v rekonstrukcije cestnega omrežja. 
Prebivalci občine Dobrepolje najbrž kar dobro vidijo, kako se na naših 
cestah dela. Zadovoljni pa so najbrž tudi, ker smo med drugim izvedli 
rekonstrukcijo cest Mlačevo–Rašica in Kompolje–Pri Cerkvi–Struge.

Zdi se, da se je v vašem mandatu resnično največ naredilo na manj 
odmevnih projektih posodobitve ali izgradnje nove infrastrukture, 
ki pa jih lokalno prebivalstvo najbolj občuti. 
Ko sem postal minister za infrastrukturo, sem se odločil, da bom vsaj 
en dan na teden preživel na terenu in tam preveril, kako potekajo 

in se izvajajo projekti. Vedno me je zanimalo, s kakšnimi težavami 
se srečujejo ljudje, težko je namreč iz pisarne reševati konkretne 
infrastrukturne probleme in predlagati optimalne rešitve, cenovne 
in funkcionalne. Zato je vedno na terenu z mano ekipa, da skupaj 
poskušamo poiskati strokovne rešitve konkretnih infrastrukturnih 
problemov. In morda sta ta naravnanost in prava ekipa sodelujočih 
in sogovornikov pripomogli k uresničitvi tudi večjega števila manjših 
infrastrukturnih projektov, seveda v sodelovanju z občinami. Projekt 
drugega tira med Divačo in Koprom pa je razvojni projekt, ki bo imel 
pozitivne posledice za vso Slovenijo in ga boste občutili tudi občani. 
Večina tranzitnega tovornega prometa bo preusmerjena na vlake, 
in tako bomo razbremenili ceste, kar je pomembno z okoljskega 
vidika. Ob tem bomo privarčevali veliko sredstev pri vzdrževanju in 
rekonstrukcijah cest, na katere ima težki tovorni promet velik negativni 
vpliv. Tako bomo lahko več sredstev vlagali v razvoj infrastrukture, 
zdravstvo, šolstvo, šport …  

Zdi se, da ste še posebej veliko pozornosti namenili ravno 
projektom v naši in sosednjih občinah ...
Morda se tako zdi, saj prihajam iz teh krajev. Rojen sem namreč v 
Novem mestu, sedaj pa z družino že 18 let živim v Grosuplju. Pozoren 
sem na izvajanje prav vseh infrastrukturnih investicij. Sem pa posebej 
vesel vsakega projekta, ki se dela v občinah Dobrepolje, Grosuplje in 
Ivančna Gorica ali v drugih dolenjskih občinah, ker si želim, da bi tudi tu 
imeli boljše ceste, ki bi nam omogočale varnejša in hitrejša potovanja 
in boljšo kakovost življenja. Prepričan sem, da lahko vedno pri vseh 
stvareh naredimo še več in še boljše. Sam sem oče treh otrok in mi ni 
vseeno, kako se bo Slovenija razvijala naprej.

Če vas zdaj kar konkretno vprašam: Kaj je vlada pod vodstvom 
SMC dobrega naredila za občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna 
Gorica?
Odgovoril bom kar kratko in jedrnato. Z investicijami v ceste smo 
omogočili učinkovitejšo in varnejšo mobilnost, zagotovili smo 
boljše pogoje za rast in hitrejši razvoj gospodarstva, zmanjšala se je 
brezposelnost in, kar me še posebej veseli, odpirajo se nova delovna 
mesta, mladi pa imajo varnejši in bolj optimističen jutri.

Nam lahko na kratko iz volilnega programa svoje stranke SMC 
navedete tiste projekte, ki jih bomo lahko v primeru izvolitve 
konkretno občutili tudi prebivalci občine Dobrepolje?
Seveda. Izvedli bomo obnovo železniških postajališč v občini in 
celostno urediti poplavno varnost v dobrepoljski občini. Veliko energije 
bomo usmerili v razvoj podeželja, zlasti ekološkega kmetovanja, 
zelenega ter kulturnega turizma in promocijo turističnih točk. 

Kandidirate tudi za poslanca v našem volilnem okraju. Kako si 
boste kot poslanec prizadevali za razvoj našega okolja?
Bom poslanec, ki bo prisluhnil konkretnim potrebam občank in 
občanov Grosuplja, Ivančne Gorice in Dobrepolja. Zavzemal se bom 
za projekte, ki bodo omogočili večjo kakovost življenja predvsem za 
mlade, podjetnike, upokojence in invalide. Kot vaš poslanec si bom 
prizadeval, da bodo imena občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna 
Gorica večkrat in glasno odmevala v parlamentarni dvorani.

Dr. Peter Gašperšič: »Ko je rezultat zelo pomemben  
za ljudi, grem še bolj zagrizeno v akcijo.«
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Tanja Tegel

Po zajtrku je sledila igra po kotičkih, kjer 
so se babice in dedki preizkusili v spret-
nostih pri družabnih igrah, sestavljanju 
kock in sestavljank, kuhanju posebnih 

jedi in telovadbi. Za zaključek dopoldne-
va smo jih peš popeljali do Podgorice in 
se pri cerkvi poigrali rajalne igre in ve-
selo zapeli otroške in ljudske pesmi. Čas 
je hitro minil in že smo se morali odpra-
viti nazaj v vrtec. Težko smo se poslovili 

in si obljubili, da se še srečamo. Bilo je 
zelo zabavno, igrivo in nepozabno do-
poldne. 

Hvala vsem babicam in dedkom za 
obisk!

Vnučki, Tanja in Sabina ■

Dan odprtih vrat za babice in dedke v vrtcu Ringaraja  
pri metuljčkih
Komaj smo čakali, da nas v vrtcu obiščejo babice in dedki. Povabili smo jih že ob 8.00 na »Lino gimnastiko« in jih dobro 
prebudili. 
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Mateja Lohkar in Mojca Mlakar

Konferenca je bila namenjena učite-
ljem, vzgojiteljem, ki aktivnosti o hrani 
in sorodnih temah vključujemo v vsa-
kodnevne dejavnosti. Vsebine so bile 
namenjene zdravi in varni prehrani ter 
gibanju za zdravo srce, šolskim vrtovom, 
odgovornemu prehranjevanju, zmanj-
šanju količine zavržene hrane in drugim 
temam o hrani. Dobre didaktične pra-
kse od predšolske vzgoje do fakultete so 
predstavili tudi tuji strokovnjaki iz Avstri-
je, Hrvaške in Madžarske. 

Naša stojnica je pritegnila vsakega 
mimoidočega obiskovalca. Skozi izdelke 
in fotografije na stojnici so si lahko pou-
stvarili naše dejavnosti, otroško razigra-
nost in doživetja. Veliko obiskovalcev je 
bilo tudi iz Rusije, bili so navdušeni nad 
dejavnostjo naših otrok v naravi in biva-
njem z naravo. Komisija in drugi strokov-
ni delavci konference so bili nad našo 
stojnico vidno navdušeni. 

POVZETEK STROKOVNEGA PRISPEVKA 
NA MEDNARODNI KONFERENCI

Človek je ustvarjen za gibanje. Z gi-
banjem raziskuje sebe in svet, ki ga ob-
daja. Gibanje pozitivno vpliva že na naj-
zgodnejši otrokov razvoj na telesnem, 
fizičnem in duševnem področju. Za 
zdravo telo pa je pomembna tudi pre-
hrana. Zdrav način prehrane prispeva 

k boljšemu zdravju, delovni zmožnosti 
ter zmanjševanju tveganja za kronične 
nenalezljive bolezni. Med drugim lahko 
vpliva na kakovost življenja.

V vrtcu se zavedamo, da je treba otro-
kom privzgojiti pomen gibanja in zdrave 
prehrane, če želimo, da zdravo živimo. 
Otrokom omogočamo, da dobijo nepo-
sredno izkušnjo vrtnarjenja. Vsako leto si 
sami vzgojimo nekaj sadik in jih spomla-
di presadimo v zelenjavno gredo. Pri tem 
nam pomaga naša narava, ki je radodar-
na z vodo, soncem in toploto. Otroci spo-
znajo pomen lokalne pridelave hrane ter 
znajo ceniti zelenjavo, ki jo sami pridela-
jo. V pomoč na vrtu pri pridelavi hrane 
so nam tudi žuželke; zanje smo pripravili 
pravi hotel za bivanje. Naravo spoštuje-
mo in ji  povrnemo, kar nam velikodušno 

da, skrbimo zanjo in vsako leto očistimo 
poti v okolici vrtca ter skrbno ločujemo 
odpadke. 

Z otroki radi zahajamo v gozd. Vklju-
čeni smo v gozdno pedagogiko, v gozdni 
vrtec. Enkrat tedensko odhajamo v bli-
žnji gozd. Gozd je naš največji ekosistem, 
nudi nam svobodno gibanje, aktivno 
učenje, raziskovanje, učenje novih ve-
ščin, motivacijo za delo in iznajdljivost. 
Iz gozda vedno nesemo polno glavo in 
polne žepe. 

Gibanje in zdrava prehrana sta temelj 
in bistvo zdravega in kakovostnega ra-
zvoja otroka v celovito osebnost, ki bo 
sposobna premagovati neskončne ovire 
na poti do samostojnega, svobodnega in 
zadovoljnega življenja. ■

Sejemo, sadimo, se gibamo in zdravo živimo
V okviru programa EKOŠOLA se je naš vrtec predstavil na mednarodni konferenci na temo: »Od semena, zelenjave, 
sadja do gibanja in zdravja za zdravo srce«, ki je potekala 10. maja 2018 v kongresni dvorani zdravilišča v Radencih. 
Strokovni delavki skupine Zajčki sva predstavili celoletno delo naše skupine z naslovom SEJEMO, SADIMO, SE GIBAMO 
IN ZDRAVO ŽIVIMO.
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Ema Sevšek, mentorica

Naj samo spomnim, da je bil namen literarnega nate-
čaja ozavestiti, kako pomembno je pravilno in pravo-
časno s stacionarnega ali mobilnega telefona poklicati 
enotno evropsko številko za klic v sili 112, ko potrebu-
jejo nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno 
veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in dru-
gih reševalnih enot.

Razveselili smo se, da je ocenjevalna komisija lju-
bljanske regije nagradila šest učencev od 7. do 9. ra-
zreda in da so med njimi kar tri učenke naše šole: Sara 
Duščak, Klara Šinkovec in Gaja Svetec. 

Iskrene čestitke! ■

Sedmošolci uspešni na literarnem natečaju
Kakovostna besedila učencev 7. a razreda, s katerimi smo se odzvali na literarni natečaj Ministrstva za obrambo 
Republike Slovenije (Naravne in druge nesreče – številka za klic v sili 112!), smo v eni od prejšnjih številk Našega kraja 
že imeli možnost prebrati. 

Ema Sevšek, mentorica

V torek, 24. 4. 2018, se je David Lohkar 
udeležil svečanega zaključka literarnega 
natečaja Moja rodna domovina, ki ga je 
že 10. leto razpisala OŠ Vič iz Ljubljane 
v sodelovanju z Združenjem veteranov 
90–91 mesta Ljubljana in nekdanjih lju-
bljanskih občin.

Nagrajenec David Lohkar je v sprem-
stvu babice Marije in dedka Francija 
vstopil v dogajanje na OŠ Vič že v do-
poldanskem času. Slavljence in njihove 
spremljevalce je najprej nagovoril tam-
kajšnji ravnatelj Sašo Vlah, nekdanji uči-
telj na naši šoli. Po kosilu je sledil voden 
ogled nekaterih znamenitosti Ljubljane, 
najprej na sprehodu, nato pa še med vo-
žnjo z ladjico po Ljubljanici. In še gene-
ralka ter prireditev, polna pričakovanj, v 
Mestnem muzeju Ljubljana, slednji smo 
se pridružili še Davidovi starši in jaz. 

Tridesetim nagrajencem so podelili 

medalje in priznanja, drugim tridese-
tim priznanja, vsi pa so dobili še zbornik 
vseh nagrajenih pesemskih in proznih 
literarnih del. Na prireditvi so sodelovali 
tudi veterani, otroški pevski zbor Vič ter 
tri študentke glasbene akademije; te so z 
violino, kitaro in harmoniko pomembno 
popestrile svečanost. 

Najbolj pozorno smo prisluhnili od-

lomkom nagrajenih besedil, med kate-
rimi so Davidovi verzi »Moja domovina 
je Dolenjska // in v mojem srcu bije kri 
slovenska. // Mama, oče govorita, // da 
mi slovenska kri je kot ulita.« poželi še 
posebno prisrčen aplavz. 

Po krajšem prijetnem druženju ob 
prigrizkih in napitkih smo se v zgodnjih 
večernih urah vidno utrujeni, a neskonč-
no zadovoljni ter iskreno hvaležni vsem 
organizatorjem in gostiteljem natečaja 
za poseben dan odpravili domov. Babica 
Marija ni mogla skriti ponosa niti solza 
sreče in ganjenosti nad vnukovim uspe-
hom.

Davidu še enkrat iskrene čestitke! 
Vsem sodelujočim šestošolcem in sed-
mošolcem posebna zahvala in pohvala, 
saj brez nabora kakovostnih besedil ne 
bi moglo biti tudi izbora najboljših lite-
rarnih del. Vabim vas, da si v tej številki 
preberete še kakovostne prozne prispev-
ke, polne domoljubnih čustev. ■

David Lohkar je za prispevek na literarnem natečaju 
prejel priznanje
David Lohkar, šestošolec JVIZ OŠ Dobrepolje, je na jubilejnem 10. vseslovenskem literarnem natečaju »Moja rodna 
domovina – Kjer hiša mojega stoji očeta« prejel medaljo za svoj prispevek. 
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Kjer hiša mojega stoji očeta

Včasih se ne zavedamo, kako lepo je imeti lastno domovino 
in zanjo skrbeti. Deklica Zala se je tega kar dobro zavedala, ven-
dar je mislila, da je dom bolj pomemben kakor domovina.

Ko je bila Zala še majhna deklica, je s svojimi starši živela 
v drugem nadstropju babičine hiše, v majhni sobici. Čeprav 
je bilo vse bolj stisnjeno, je rada živela v tem domu, saj je bilo 
vedno lepo urejeno in pospravljeno, po zaslugi njene matere.

Nekega dne, ko so sedeli v dnevni sobi, ji je oče povedal 
vznemirljivo novico: »Zala, dobila boš bratca ali sestrico!« Bila 
je zelo vesela in navdušena, dokler ni mama ponovno sprego-
vorila: »To hkrati pomeni, da se bomo preselili v novo hišo, v 
kateri bo dovolj prostora za vse štiri.« Ob teh besedah je veselje 
male deklice pojenjalo, saj je imela rada svoj dom, v katerem 
je živela. Ta ljubezen je bila tako močna, da je hotela na vsak 
način preprečiti gradnjo in selitev. Odšla je v svojo sobo, se va-
njo zaprla in o tem premišljevala. Po dolgem premisleku se je 
odločila, da bo starše prepričala v to, da se ne preselijo.

Začela se je gradnja in Zala je vsak dan prepričevala starše, 
vendar ji je vedno znova spodletelo. Razjezila se je, se zaprla v 
sobo in svoja občutja izražala z risanjem po stenah. Risanje in 
ustvarjanje je imela zelo rada, zato so ji starši dovolili risati po 
stenah. Prepričevanje ji na koncu vseeno ni uspelo.

Naslednji dan je bil čas za selitev. Pripravili so oblačila in 
druge stvari ter se odpravili v nov dom. Ko so vstopili vanj, je 
Zalo spreletel čuden občutek. Stanovanje se ji je zdelo pre-
krasno, veliko lepše od prejšnjega. Gledala je, in ko je končno 
prišla iz svojih misli, je stekla do staršev in jih objela. S tem je 
hotela povedati, da ju ima rada, in se jima je želela zahvaliti. 
Potem ji je v glavo šinila še ena misel: »Čeprav zdaj živimo v 
drugem stanovanju, sem še vedno v isti vasi in imam iste pri-
jatelje, kar je najpomembneje.« Ob tem se je zasmejala in še 
enkrat objela starše. 

Tako kot je Zala na koncu ugotovila, da ima rada svojo vas, 
državo in domovino, moramo imeti domovino radi tudi mi. 
Pomembno je, da se v njej dobro počutimo in z njo sodelujemo. 
Domovina je tam, kjer je srce.

Gaja Svetec, 7. a

Dotik zvezd

Na koncu prostrane doline stoji velika vas, ki se že od daleč 
hvali z visokim cerkvenim zvonikom. Ta vaščanom vsak dan 
oznanja, kako hitro čas teče naprej. V tej vasi stoji tudi hiša 
mojega očeta in dedka. Za njo se bohoti širok vrt, za njim pa 
grič, na katerem sem s svojo sestro preživel svoje najnežnejše 
otroške dni.

Na tistem griču sva se vsak dan lovila, igrala skrivalnice in 
nabirala prve spomladanske cvetlice. Tisti grič mi je tako ostal 
v spominu že iz zgodnjega otroštva, in ko sem na vrhu griča 
pogledal proti dolini, ki je stala pred mano, sem bil iznenada 
napolnjen z nekakšno toplino. Takrat sem vedno užil lepoto 
svoje rodne doline – Dobrepolja.

Nekega večera sva se s sestro lovila in nisva opazila, da se 
počasi oddaljujeva od polja, na katerem je oče oral. Tekla sva 

in tekla, dokler se nisva iznenada znašla na majhni ter skromni 
gozdni jasi. Bil je že večer, in ko sva se ozrla naokoli, sva videla, 
da postaja vse temneje in temneje. Zvezde so se na nebu počasi 
prižigale in spominjale na ulične svetilke, ki v temnih nočeh 
ljudem razsvetljujejo pot. Ptice, katerih tiho petje se mi je takrat 
zdelo naravnost rajsko, so se že pripravljale na počitek. Prav 
tako tudi druge živali. Med njimi je bilo največ veveric, ki so se 
že skrile v svoje skromne domove. Takrat sva le še nepremično 
stala in zrla v zvezde. Zdelo se je, da bi se jih, če bi le stegnil 
roko, mogel dotakniti. In sem jo pomolil kvišku, ko se je izne-
nada vse nebo razsvetlilo z neznano svetlobo. Ta sij je trajal le 
kratek čas in že se je vse stemnilo. Pojav svetlobe se je še nekaj-
krat ponovil, ko se je iz daljave zaslišal znani glas, očetov glas. 
Ta se nama je vse bolj bližal, in še preden sva se dobro zavedela, 
je oče že stal poleg naju in nama šepnil: »To so zvezdni utrinki. 
Vedno, ko jih zagledaš, si moraš nekaj zaželeti in želja se ti bo 
uresničila.« Takrat sem ga le nejeverno pogledal v oči, a me je 
njegov pogled le prepričal. Ko se je na nebu pojavil naslednji 
zvezdni utrinek, sem si zaželel, da bi več ljudi prepoznalo, da so 
hiše naših očetov pravi kulturni biser in ogledalo naših življenj. 
To pa zato, ker v njih odraščamo, spoznavamo svet okoli sebe 
ter se naučimo imeti radi.

Imam dovolj rad kraj, kjer hiša mojega stoji očeta? Dovolj rad 
našo domačo, ljubezni polno hišo, v katero se po dolgih, bolj 
ali manj napornih dneh vračam še sleherni dan? Hišo svojega 
očeta …

Jaka Grandovec, 7. a

Moja domovina

Dobrepolje – moja domovina. Majhna kakor kamenček, a 
čudovita dolina.                                                                  

V vasi Cesta sta moja oče in mama zgradila hišo, ki mi je 
varno zatočišče pred zunanjim zlom. 

Kadar se spomladi povzpnem na Svetega Antona, z njega 
vidim pašnike, obdelana polja z rodovitno zemljo, travnike s 
prelepimi cvetlicami, majhen kozolec, ob njih pa tračnice, kjer 
pogosto pelje tovorni vlak. Ob tem pogledu na to krasno vas se 
mi srce za trenutek kar ustavi.

Sredi vasi stoji kapelica v čast svetemu Antonu.
Na vaškem domu je tabla Jerneja Pečnika, evropsko znanega 

arheologa. Tam je tudi igrišče, kjer se med poletnimi počitnica-
mi igramo različne igre.

Poleti pogosto vzamem kolo in odidem do krajevne knjižni-
ce. Tu rada prebiram knjige. In pogosto mi pot v glasbeno šolo 
zavije sem. 

Po mojem mnenju je beseda domovina izpeljana iz besede 
dom.

Kadar bom zapustila to malo, čudovito dolino, se je bom z 
velikim veseljem spominjala. Zelo lepo otroštvo mi nudi, zato 
si želim, da je nikdar ne bi zapustila. Četudi so lepši kraji ali 
mesta, je zame najlepše Dobrepolje.

Če se bo zgodilo, da bom odšla iz Dobrepolja, se bom za-
gotovo s hrepenečim srcem vračala nazaj v svojo malo, lepo in 
čudovito dolino – Dobrepolje.

Marija Grandovec, 6. a
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Kjer hiša mojega stoji očeta

Živela je neka deklica z mamo in očetom v Zdenski vasi, svo-
jem rodnem kraju. Toda kmalu se bodo preselili …                                                                                                                                         

Ko je deklica izvedela, da se bodo preselili, se je zelo veselila. 
Toda globoko v sebi je vedela, da bo staro hišo zelo pogrešala. 
V njej sta živeli njena prababica, njena babica in zdaj oni. Hiša 
sicer ni bila razkošna in velika, a je bila domača in ljubezniva. 
Nanjo je bila navezana kot polž na svojo hišico. Ni si mogla 
predstavljati, kako bo preživela brez nje.

Misli o stari hiši pa je niso morile samo podnevi, ampak tudi 
ponoči. Sanjala je, da se je stara hiša podrla, in z njo naj bi bil 
izgubljen dolga leta iskan zaklad, vreden zelo veliko denarja. 
Zjutraj se je zbudila s svojo otroško radovednostjo kakor veve-
rica, ko se zbudi iz zimskega spanja in odkriva nov pomladni 
dan. Predstavljala si je, da bo kakor prava detektivka pretaknila 
vsak vogal podstrešnih sobic v stari hiši. Tam še nikoli ni bila, 
zato se ji je zdelo malce strašljivo. Bilo je res prašno in videlo 
se ni nič. Težko bi rekli, da je bil tam kdo zadnjih sto let. Vzela 
je krpo in počasi pobrisala eno od polic, na kateri sta stali dve 
prečudoviti škatli s prelepim čipkastim vzorcem. Do takrat je 
mislila, da lahko take stvari vidiš samo v muzejih, saj je bila 
še zelo majhna. Imela je okoli pet let. V notranjosti deklice se 
je prižgala iskrica navdušenja in otroške radosti. Vzela je eno 
izmed škatel in jo počasi in previdno odprla. V njej je bilo polno 
posod in kozarcev, lepih oblik in z lepimi vzorci. Predstavljala 
si je, kako je njena prababica kuhala ter pripravljala hrano v 
njih. Odprla je še drugo škatlo. V njej je bila velika punčka s 
prekrasno obleko in dvema kitkama z rdečima pentljama. Bila 
je prekrasna. Mama je deklici pozneje povedala, da so punčko 
posedli na sredino postelje mame in očeta ter razprostrli njeno 
krilo, da je s tem krasila spalnico. S punčko se je veliko igrala 
in ji kuhala iz starih posod ter jo pokrivala z odejicami, ki jih 
je našla zraven.

Ko pa je nastopil čas za selitev, je deklica samo ob misli na 
to pogrešala hišo in podstrešne sobice, ki so bile kakor njen 
drugi dom in jih je do takrat že vse prebrskala. Odločila se je, 
da punčko in ostale stvari vzame s seboj … 

Tako je imela staro hišo vedno pri sebi in v novi hiši ni ni-
česar pogrešala. Tam je veliko prostora, zato je deklica en kot v 
svoji sobi posvetila stvarem iz stare hiše. Njen kot in njen spo-
min te stvari krasijo še danes. 

Klara Šinkovec, 7. a

Kjer hiša mojega stoji očeta

V Sloveniji, na Dolenjskem, v Dobrepolju, na Vidmu. Tu sem 
doma. Tu živim.

Živim, kjer so travniki bogati z najlepšimi travniškimi cve-
ticami, kjer njive obrodijo dobro letino in kjer gozdovi rastejo 
kot nikjer drugje.

Tu rada živim, saj tu živijo prijazni in pošteni ljudje, ki jim ni 
težko pomagati, če je to le mogoče.

V Dobrepolju je pokrajina lepa pozimi, ko sta zunaj sneg in 
mraz in ko zmrzuje. Spomladi, ko listi na drevesih znova rastejo 
in se ptice vračajo iz toplih krajev. Poleti, ko je vroče in vsi iščejo 
senco ter vodo, da bi se ohladili in odpočili. Jeseni, ko listje 
menja barve, odpada in zunaj pihlja rahel vetrič.

Vedno znova grem rada ven pogledat to prečudovito pokra-
jino. Ta pa me vedno znova vleče k sebi, ne glede na zunanje 
razmere.

Prav tako imam rada tukajšnje zgradbe v svoji rodni domo-
vini. Občudujem šolo, v kateri se šolam že od začetka in ki si 
jo bom za vedno zapomnila. Še posebej rada pa imam svojo 
enajsto šolo, ko se s svojim mlajšim bratcem igram okoli vaške 
lipe, ki raste le nekaj metrov stran od mojega doma. Rada se 
družim tudi s svojimi sošolci in sošolkami, prijatelji in prijate-
ljicami ter sosedi.

Tu rada živim, še posebej pa imam rada hišo, v kateri stanu-
jem, odkar so me prinesli iz ljubljanske porodnišnice. Hiša ima 
dolgo tradicijo, saj tu stoji že 314 let. V njej je živelo že petnajst 
rodov: jaz, moj mlajši bratec Svit, moja mami, strica Dušan in 
Janko, dedek, njegovi sestri Mara in Ivanka, pradedek Ignacij in 
prapradedek France ... Moja babica, prababica in praprababica 
pa so se priselile. Prav tako se je priselil moj oče, ki je živ dokaz, 
da ima vsak rad svojo domovino. Živel je v okolici Ljubljane in 
menim, da bi se z veseljem vrnil tja, a si je tu ustvaril družino. 

Tu živim že vso svojo mladost in ne morem si predstavljati, 
da tukaj ne bi preživela tudi starosti. Želim jo vedno spoštovati 
– svojo domovino. Tudi če me bo življenjska pot zanesla daleč 
proč, želim te spomine obujati in se sem vračati.

V Sloveniji, na Dolenjskem, v Dobrepolju, na Vidmu. Tu že-
lim živeti. Tu bom vedno doma.

Sara Duščak, 7. a
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Matej Kalan
  

Hip hop je trenutno najbolj popularna plesna zvrst mladih, 
je umetnost, življenjski stil in hkrati tudi šport, ki navdušuje 
mlade po vsem svetu. Precej naših učencev z matične šole in 
PŠ Kompolje ter štiri naše bivše učenke ob četrtkih prizadev-
no obiskujejo vaje, ki jih z velikim čarom vodi prijazni plesni 
pedagog Denis.

Ob lepi, topli, sončni nedelji, 22. aprila 2018, so bili ljubitelji 
in ljubiteljice hip hopa povabljeni v kulturni dom v Radomljah, 
kjer so se predstavili najmlajši, prvi in drugi razred OŠ, s točko 
Madagaskar, srednja skupina s pop točko in s točko Vojska, 
najmlajši pa so zaključili nastop s točko Zvezdice. ■

Plesalci v hip hopu so nastopili v Radomljah

Metka Laharnar in Dušica Hočevar,  
mentorici projekta Odgovorno s hrano  

Ob tej priložnosti so učenci skupaj z uči-
telji pripravili vrsto zdravih prigrizkov. 
Učenci so k pripravi in postrežbi zdravih 
prigrizkov pristopili z dobro mero znanja 
in navdušenja. 

Mentorji in učitelji vedno znova po-
nosno opažamo, da se naši učenci ob 
sodelovanju na praktičnih delavnicah 
priprave jedi vedno znova največ nauči-
jo ter spoznajo resnični pomen in namen 

zdravega in odgovornega prehranjevanja 
ter odnosa do hrane. Ob teh spoznanjih 
učenci rastejo ter postajajo odgovornejši 
in samozavestnejši posamezniki, ki s pra-
vilnim odnosom izbire in uživanja zdra-
ve prehrane spreminjajo svojo in skupno 
prihodnost ter pripomorejo k zdravemu 
razvoju sebe in našega planeta Zemlje.

Z letošnjim šolskim letom se končuje 
evropski projekt Odgovorno s hrano. V 
projektu so sodelovale številne evropske 
države, med njimi tudi Slovenija. Naša 
šola je v projektu dejavna že tretjo leto 

zapored. S ponosom bi se želele zahva-
liti vsem učencem, učiteljicam, učite-
ljem, vzgojiteljicam, vodstvu šole ter 
zunanjim sodelavcem in društvom (ge. 
Jožici Fabjan, društvu podeželskih žena, 
čebelarskemu društvu itd.) za vso pre-
dano sodelovanje, pomoč, navdušenje 
in znanje, ki ste ga prispevali z name-
nom, da bosta zavedanje in delovanje 
sobivanja z naravo v naših mislih in de-
janjih v vsakem trenutku in na vsakem 
koraku našega življenja in življenja na-
ših otrok. ■

Eko dan in projekt Odgovorno s hrano na OŠ Dobrepolje
V mesecu aprilu smo na centralni in podružnični šoli Kompolje ponovno obeležili dan Zemlje z ozaveščanjem o 
pomembnosti zdravega in odgovornega prehranjevanja v naših časih. V ta namen so potekali eko dnevi v sodelovanju 
s projektom Odgovorno s hrano.
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Polona Rigler Grm, foto: JSKD, izpostava 
Ivančna Gorica

Folklora je del kulturne dediščine, saj 
njene vsebine izhajajo iz naših korenin, 
to je iz ljudskega slovstva in plesnega 
izročila. Tako vrtec kot šola dajeta velik 
poudarek ohranjanju ljudskega izročila, 
kar je bilo potrjeno, predvsem pa stro-
kovno in z domačo dušo predstavljeno. 
Nastopile so štiri folklorne skupine, ki so 
se uspešno predstavile že na območni 
reviji folklornih skupin, ki je bila na Vid-

mu. V lanskem letu je šola obeležila že 
15-letnico folklorne dejavnosti. Večino 
njihovih predstavitev sem si tudi ogle-
dala. Odrske postavitve so ves čas plod 
dobrepoljskega kulturnega izročila, kar 
je odraz dela mentoric: Martine Prhaj, 
Mateje Hočevar, Majde Blatnik, Mateje 
Lohkar, Tine Gačnik in Simone Francelj. 
Za kostumsko podobo vseh skupin ve-
dno poskrbi Mateja Lohkar. 

Starejša OFS se je predstavila s kore-
ografijo Bab*ca v Podpeški jami, mlajša 
OFS s koreografijo Kopo delamo, naj-

mlajša OFS s koreografijo Tepežkanje 
in vrtčevska folklorna skupina z odrsko 
postavitvijo Igramo se. Izvedbe vseh 
skupin so bile odlične v vseh vsebinah, 
tako plesu, petju, narečnem pripovedo-
vanju, obleki, spremljavi harmonike kot 
v izboru predmetov, ki so jih uporabili za 
pripoved vsebine. Življenje preteklosti je 
bilo zelo doživeto interpretirano, čutiti je 
bilo, kot da se tako živi še danes. Izjemno 
delo vseh sodelujočih. Lahko rečem, da 
je folklorna dejavnost ena izmed temelj-
nih izbirnih vsebin šole in dejavnosti 
vrtca. Dokaz temu je množično vključe-
vanje v folklorno dejavnost tako šolskih 
kot vrtčevskih otrok, saj bo verjetno za-
radi vse večjega števila zainteresiranih 
kmalu premajhna dvorana Jakličevega 
doma. Največja dota otrokom, mentori-
cam, šoli in kraju so stkane prijateljske 
vezi, ki ostajajo večne.

Celemu Dobrepolju je to lahko v velik 
ponos, saj se je v letu, posvečenem evrop-
ski kulturni dediščini, prav gotovo največ 
zgodilo na področju folklore. Imeli smo 
prekrasen dan z izjemnimi predstavitva-
mi, ki so nam napolnile dušo z mehkobo, 
nam dale moči in razmislek v času hite-
nja. Tega dogodka se večkrat spomnimo 
in si recimo: »O trenutek postoj.« ■

Utrinki folklornega dogajanja Osnovne šole in vrtca 
Dobrepolje
Bila je sobota, 24. marec 2018, obvezen šolski dan. Starši otrok folklornikov, sorodniki in prijatelji smo bili povabljeni 
na šolsko kulturno prireditev. Predstavljena sta bila delo in trud interesnih dejavnosti štirih folklornih skupin, zborčka 
2. razreda – Zvončka –, ki ga vodi učiteljica Barbara Režek, otroškega pevskega zbora OŠ Dobrepolje pod vodstvom 
učiteljice Petre Jerič in treh učencev, ki se igranja harmonike učijo samostojno z mentorjem, torej ne obiskujejo 
glasbene šole. To so učenci Ajda Erčulj, Eva Šinkovec in Izak Lenarčič. Posamezne nastope je na tem priložnostnem 
dogodku povezovala učiteljica Barbara Režek.
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V imenu kolektiva PŠ Kompolje Špela 
Bobnar; foto: Petra Andoljšek Žagar in Špela 
Bobnar

S sejanjem, zasaditvijo novih rastlin ter 
dodatkom kamnite dekoracije so pridne 
otroške roke šolskemu vrtu podarile novo 
podobo. Njihovo vnemo in vedoželjnost 
sta spodbujali učiteljici Petra Andoljšek 
Žagar in Lucija Pustotnik. 

Ob tej priložnosti se iskreno zahvalju-
jemo gospe Maji Aljaž Zupančič, ki nam 

podarja različna semena in sadike, da je 
naš vrt res lahko raznolik in barvit.

Med vsakim delom je prav, da poskrbi-
mo za sprostitev in obenem tudi za svoje 
zdravje. Gibalne dejavnosti je za učence 
pripravila učiteljica Nina Petek. Učenci 
so najbolj uživali v šaljivih štafetnih igrah 
ter starih otroških igrah.

Že star ljudski pregovor pravi, da pra-
zna vreča ne stoji pokonci. Učenci so za 
kratek čas prevzeli tudi vlogo čisto pravih 
kuharjev. Pod vodstvom učiteljice Špele 
Bobnar so si pripravili malico, energijske 
prigrizke ter različne sadne napitke. 

In ne boste verjeli … Vse je bilo veliko 
okusnejše kot popolnoma enake jedi in 
napitki, v katere nista vmešana otroški 
trud in smeh. ■

Eko dan na PŠ Kompolje
20. aprila smo na PŠ Kompolje dan posvetili naravi in svojemu zdravju. 



38 Naš kraj ■ maj 2018••• Iz vrtca in šole •••

Barbara Blatnik, Karmen Kljun  
in Mojca Pugelj

Namen spanja v šoli je bil predvsem 
mlajšim otrokom omogočiti prespati noč 
brez staršev, izven doma, skupaj s svoji-
mi prijatelji. Tudi na ta način pridobivajo 
izkušnje, ki pomembno prispevajo k po-
zitivni samopodobi vsakega posamezni-
ka, hkrati pa se poveča tudi pripadnost 
skupini. Postopno ločevanje od staršev 
in druženje z otroki takrat, ko to ni čisto 
običajno, otrokom ponuja popolnoma 
nov pogled na to, da so drug za druge-
ga pomembni, da lahko drug drugemu 
pomagajo, da zmorejo sami iskati rešitve 
za nastale situacije in da skupaj zmorejo 
narediti več stvari kot en sam. Hvala sta-
rejšim otrokom za njihovo pozornost, saj 
so poskrbeli, da so se tudi mlajši otroci v 
šoli dobro počutili. 

Špela, hvala, da si svoje piškote delila 
z vsemi. Bili so zelo dobri. Iskrena hva-
la Šolskemu skladu OŠ Dobrepolje in 
gozdarstvu Blatnik, ki sta podprla noč v 
šoli.

Otrokom je ta izkušnja predstavljala 
zanimivo doživetje, ki se ga bodo še dol-
go spominjali. Lepo jih je bilo gledati, 
kako so naslednje jutro nasmejani odha-
jali na počitnice skupaj s starši, ki se jim 
zahvaljujemo za izkazano zaupanje.

Vtisi učencev:
Všeč mi je bilo veliko stvari: ogled filma 

o Kekcu, lovljenje s prijatelji, pica, glasba 
in disko krogla.

Adam Lohkar, 1. r.

Ideja, da bomo prespali v šoli, se mi je 
zdela zabavna. Sicer tudi malo strašljiva, 
a ker so bile z nami učiteljice, sem se po-
mirila. Če bi bila jasna noč, bi opazovali 
nebo in zvezde. Tako pa smo imeli čas za 
zabavo in igre. Ker pico obožujem, mi je 
večerja teknila. Špela nas je povabila na 
piškote. Naša šola je kot družina.

Anja Nose, 2. r.

Meni je bila noč v šoli zelo všeč. Čeprav 
nisem skoraj nič spal, sem se imel lepo. 
Hvala očiju, da je spekel okusne pice. 

Vid Pugelj, 2. r.

Noč v šoli mi je bila zelo všeč. Ko sem 
prišla v šolo, je bilo tam že veliko prija-
teljev, mize so bile pospravljene, učilnica 
pa spremenjena v spalnico. Všeč mi je bil 
ogled filma o Kekcu.

Maša Struna, 2. r.

Starši so nas v šolo pripeljali ob 20.30. 
Igrali smo namizni nogomet. Zvečer smo 
jedli pico, poslušali glasbo in imeli disko 
kroglo. Plesali smo račke. Pred spanjem 
smo igrali zabavno igro Twister. Zaspali 
smo ob 2.45, zbudili pa smo se ob 7.00. 
Zajtrkovali smo kruh z Nutello, pili mleko, 
za presenečenje pa dobili še sladoled. Bilo 
je zelo zabavno in ostali bi še eno noč.

Mia Križan in Eva Pugelj, 4. r.
Zala Ferkulj in Martina Struna, 5. r.

Noč v šoli smo imeli
in vsi smo bili zelo veseli,
saj se prav pogosto ne zgodi,
da se noč v šoli lahko prespi.

S sabo smo pižamo in odejo vzeli
potem smo se dolgo v noč igrali,
dobro glasbo poslušali,
noreli in plesali.

Za večerjo smo imeli pico,
prinesli so jo kar se da hitro.

Potem smo šli vsi spat,
zjutraj sta nas čakala kruh in namaz.

Malo smo se še igrali,
potem smo pa domov odpeketali.

Andraž Novak, 6. r.

Noč v šoli je bila tudi za nas, ki smo tu-
kaj že stari mački, nekaj posebnega. Sku-
paj smo se najedli pice, poslušali glasbo, 
gledali film in naredili še nekaj manjših 
neumnosti, ki pač niso za v javnost. Bede-
li smo do zgodnjih jutranjih ur in se veliko 
smejali ter naklepetali. In kot se spodobi 
za staro gardo, ki naj bi po vseh pravilih 
spala najdlje, smo bili budni že ob 6.00 
zjutraj. Napol zaspane in s kupom bole-
čin v kosteh so nas zjutraj čakale še plesne 
vaje za valeto.

Špela Nose, 9. r.

Noč v PŠ Struge
V noči s 26. na 27. april so mlajši in starejši otroci prespali v šoli skupaj s svojimi razredničarkami. Ob prihodu v šolo so 
se otroci brez težav poslovili od staršev in si uredili ležišča. Pred večerjo smo se zabavali vsak po svoje. Mlajši otroci so 
si krajšali čas z branjem pravljic in reševanjem ugank, starejši so se zabavali z družabnimi igrami, poslušanjem glasbe 
in plesom. Po večerji smo si umili zobe ter ob lučkah, knjigah in otroškem filmu sladko zaspali. 
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Špela Bobnar

Poleg pokrovčkov smo društvu poda-
rili tudi časopisni papir, ki smo ga imeli 
shranjenega, vendar ga zaradi varno-
stnih razlogov ne smemo več predčasno 
zbirati in hraniti v šolskih prostorih. 

V dopoldanskem času so učenci sode-
lovali pri pripravi zamaškov in časopisa 
za odvoz. 

V zgodnjem popoldanskem času so se 
nekateri učenci prostovoljno vrnili pred 
šolo in pomagali še pri nalaganju pripra-

vljenega v kombi Veselih nogic. Na po-
moč so priskočili celo starejši učenci, ki 
so PŠ Kompolje že zapustili.

V društvu Vesele nogice so bili zelo 
veseli, da smo se odločili pomagati prav 
njim. Svojo hvaležnost in zahvalo so jav-
no izrazili tudi na družbenem omrežju.

V družbi se pojavlja vse več tekmoval-
nosti in individualnosti. Ljudje smo soci-
alna bitja, odvisna od drugih, in prav je, 
da se začnemo zavedati, da je solidarnost 
ena od pomembnih vrednot, ki jo lahko 
privzgojimo svojim otrokom. ■

Dobrodelnost na PŠ Kompolje
»Celo najbolj skeptični fiziki so začeli priznavati, da zamah metuljevih kril lahko povzroči vremenske spremembe tisoče 
kilometrov daleč. Vse, kar počnemo, šteje.« (Gloria Steinem)  
Z mislijo na zgornji citat smo se v letošnjem šolskem letu na PŠ Kompolje odločili, da bomo zbirali plastične pokrovčke 
za društvo Vesele nogice.

"Veliko je majhnih stvari, ki so vredne spoštovanja. Malo je velikih stvari, ki so vredne občudovanja." 

Egipčanski
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Uroš Gačnik 

Vreme nam je bilo tudi tokrat naklonje-
no in mladi tekmovalci so imeli odlične 
pogoje, da pokažejo gasilsko znanje in 
znanje iz orientacije, povezani s tekom 
v naravi. V sodelovanju s  predsednikom 
komisije za mladino GZD Rokom Klin-
cem, prejšnjim predsednikom komisije  
Janezom Ljubičem ter člani PGD Videm 
- Dobrepolje, kjer je vodilno organizacij-
sko delo odlično opravil Primož Šporar, 
se je tekmovanje izpeljalo na visoki ravni. 
Na tem mestu zahvala vsem, ki ste kakor 
koli sodelovali in prispevali, da so mladi 
tekmovali v odličnih pogojih. Vsekakor 

10. orientacijski tek gasilske mladine  
Gasilske zveze Dobrepolje
12. maja 2018 se je več kot 150 mladih, mentorjev, sodnikov in organizatorjev zbralo v športno-rekreacijskem centru 
Gmajna (Bruhanja vas), kjer je potekalo jubilejno 10. tekmovanje v orientaciji za gasilsko mladino Gasilske zveze 
Dobrepolje.

PIONIRJI (12 ekip):
1. mesto: Kompolje 4 (Žan, Mark, Aljaž),
2. mesto: Zdenska vas 2  
(Matic, Bogdan, Neja),
3. mesto: Struge 1 (Martin, Zala, Vid).

PIONIRKE (4 ekipe):
1. mesto: Zdenska vas 1  
(Tjaša, Tia, Neža),
2. mesto: Kompolje 1 (Maja, Vita, Nadja),
3. mesto: Zagorica 1  
(Patricija, Nastja, Maruša).

MLADINCI (7 ekip):
1. mesto: Zdenska vas 3  
(Jan, Blaž, Matic),

2. mesto: Zdenska vas 4  
(Ožbej, Tjaša, Anja),
3. mesto: Ponikve 4  
(Matjaž, Ažbe, Martin).

MLADINKE (1 ekipa):
1. mesto: Kompolje 5 (Julija, Gaja, Naja).

PRIPRAVNIKI (3 ekipe):
1. mesto: Ponikve 6 (Jernej, Anže, Alen),
2. mesto: Kompolje 8 (Nik, Žiga, Tjaša),
3. mesto: Hočevje 3 (Tamara, Filip, Aljaž).

PRIPRAVNICE (1 ekipa):
1. mesto: Struge 3 (Nina, Joži, Klara).

zahvala tudi vsem lastnikom zemljišč, ki 
so prijazno dovolili, da se je prireditev 
izvedla. Po začetnem dvigu tekmovalne 
zastave in skupnem zboru se je tekmo-
vanje začelo. Ekipe so dobile zemljevid 
in kompase ter tako začele z izvajanjem 

nalog po posameznih točkah. Da je tek 
v naravi združen z gasilskimi veščinami, 
je recept, ki vsako leto pritegne mnogo 
mladih. Ko so tekmovalci opravili svoje 
delo, so se najprej okrepčali z okusnimi 
hot dogi, nato pa ob igri z žogo pričakali 

REZULTATI TEKMOVANJA PO KATEGORIJAH:
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Gerta Gregorka  

Aprila 2018 smo člani Društva gobarjev 
Štorovke Šentrumar Hočevje v Modri 
dvorani Jakličevega doma na Vidmu or-
ganizirali predavanje o gobah. Predava-
la je članica našega društva ga. Veronika 
Tratnik – determinator samostojni sve-
tovalec.

Rdeča nit letošnjega predavanja so 
bile zaščitene vrste gob, rdeči seznam 
gob in gobe skozi letne čase. V uvodu je 
ga. Veronika pojasnila, da nov seznam 
zaščitenih oz. zavarovanih vrst gliv velja 
od leta 2011 z uredbo, ki je bila objavlje-
na v Uradnem listu RS. Na seznamu je 
41 zavarovanih vrst gliv, ki jih ne smemo 
nabirati, razen nekaj primerkov za raz-
stavo. Nekatere nam dobro poznane gli-
ve so s seznama zaščitenih vrst izločili, 
so pa ostale na rdečem seznamu. Rdeči 
seznam šteje 111 vrst gob. Na tem sezna-
mu so tiste vrste gob, ki so ogrožene. Lu-

skato lisičko so s seznama zavarovanih 
vrst gliv izločili. Tudi gomoljike (tartufi), 
ki rastejo v slovenski Istri in jih je težko 
najti (nabiranje je sezonsko in veljajo za 
veliko specialiteto), niso več na seznamu 
zavarovanih gliv. Je pa na seznamu zava-
rovanih gliv še vedno ostala nam dobro 
poznana knežja mušnica ali karželj. 

Zanimivo predavanje je ga. Veroni-
ka nadaljevala s temo »gobe skozi letne 
čase«. Gobe rastejo čez celo leto. Pove-
dala je, katere gobe rastejo v pomladan-
skem, poletnem, jesenskem in zimskem 
času. Res je, da pozimi rastejo lesne gobe, 
ki so manj opazne. Podrobno je opisala 
značilnosti nekaterih gliv, da ne bi prišlo 
do usodne zamenjave. Previdni moramo 
biti pri nabiranju belih gob. Priporočljivo 
je dobro poznati pomladno mušnico, ki 
raste že sedaj, je smrtno strupena, pov-
zroča odpoved jeter in ledvic. Ne smemo 
pozabiti na številne zdravilne gobe, ki jih 
je mogoče tudi gojiti. 

V Sloveniji že 10 let teče projekt ohra-
njanja travniških in pašniških površin. 
Poudarek je na negnojenju travniških in 
pašniških površin in košnji trave, da se 
ohrani neokrnjena narava. 

Mikološka zveza Slovenije je pripravi-
la skripto oz. brošuro, s katero bodo na-
ravovarstvenike in inšpektorje dodatno 
izobrazili. Poudarek dodatnega izobraže-
vanja je na zakonodaji, ki ureja področje 
gob in gobarjenja, ozavešča o življenju 
in razmnoževanju gliv in seveda o zašči-
tenih vrstah gliv, ki jih je prepovedano 
nabirati, da bodo naravovarstveniki in 
inšpektorji lažje prepoznali, kaj gobarji 
nosijo v svojih košarah. 

Še veliko zanimivega o gobah in ohra-
njanju narave nam je povedala ga. Vero-
nika. Če se letošnjega predavanja niste 
mogli udeležiti, se nam pridružite nasle-
dnje leto. ■

Predavanje o gobah v Jakličevem domu na Vidmu
V prejšnji številki glasila Naš kraj smo vas povabili na predavanje o gobah, ki ga tradicionalno vsako leto organiziramo 
v Jakličevem domu na Vidmu. 

rezultate. Izjemna lokacija je nudila obilo 
prostora za igro na nogometnem igrišču 
in na igrišču za odbojko na mivki. Od-
daljenost od prometa je otrokom nudila 
brezskrben tek v naravi. 

Ko je sodniška komisija B vnesla še za-
dnje rezultate, so se začele priprave na 
podelitev pokalov in medalj najboljšim. 
Prilagam rezultate, prvi dve ekipi pa se 
uvrstita v nadaljnje regijsko tekmovanje, 
ki bo 2. 6. 2018. ■
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VABILO
NA PRIMOŽEV POHOD

do gobarskega doma na Šentrumarju
v nedeljo, 10. junija 2018

Mogoče boste na poti srečali tudi kakšno gobico,  
saj sv. Primož seje gobe. 

Gobe, ki jih boste nabrali, vam bomo pomagali 
določiti – determinirati.

Zbor z vodičem ob 9. uri:

pri »Jakličevem domu na Vidmu« –  
čas pohoda približno 1 uro 45 minut,

pri trgovini »KRKA« na Krki –  
čas pohoda približno 1 uro 35 minut,
pri »gasilskem domu« v Hočevju –  

čas pohoda približno 1 uro.

Pohod ni zahteven in je primeren tudi za družine z 
otroki.

Pohodniki se udeležijo pohoda na lastno 
odgovornost.

Zaželene so prijave na tel. št. 041 790 424.

Društvo gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje

PRIMOŽEV 
POHOD

Marta Šuštar

Smo v predvolilnem času, ko si različne stranke in posamezniki 
skušajo pridobiti naklonjenost volivcev na najrazličnejše nači-
ne. Pogosto smo priča nestrpnosti, prepirom, žalitvam, poni-
ževanju, obračunavanju z drugače mislečimi, nizkim udarcem. 
Po katerih vrednotah in načelih naj izberemo politike, ki nas 
bodo zastopali v lokalnih in državnih organih?

Nas je močno nagovoril naslednji članek, zato ga želim po-
deliti z vami.

Čakam te zunaj

Videl sem te, da si stopil v cerkev. Ne zanima me, kaj boš notri 
počel, čeprav sklepam, da boš molil. Prav malo mi je mar, če se 
boš postavil spredaj ali zadaj, če boš molil sede, stoje ali kleče, 
če boš sklonil glavo ali zaprl oči ali pa boš strmel v podobo na 
oltarju, se trkal na prsi, premikal ustnice, šepetal svete besede in 
tiščal med prsti jagode rožnega venca ... To so zunanje in razme-
roma lahke reči, s katerimi ni težko človeka preslepiti.

Čakam te zunaj. Na srečanje z mano se pripravi, ko prideš iz 
cerkve in se vrneš med ljudi. Tedaj te bom neusmiljeno zasledo-
val, opazoval in presojal ...

Hočem namreč vedeti, ali si se v cerkvi resnično pogovarjal 
z Bogom. Kdo ve, če se nisi z njim samo igračkal. Prepričati se 
hočem, ali molitev naredi človeka drugačnega, boljšega.

Če bom spoznal, da si ošaben, pohlepen, sebičen, prepirljiv, 
zamerljiv, nevoščljiv, klepetav, bom vedel, da si slabo molil. Če 
bom videl, da se v družini, v službi, v šoli, v trgovini, v avtobusu 
ne znaš z ljudmi pogovarjati, bom takoj vedel, da se tudi z Bo-
gom ne znaš pogovarjati. Če kar naprej potrebuješ nekoga, ki te 
bo hvalil ali tolažil, bom vedel, da v cerkev nisi šel častit Boga, 
temveč oboževat sebe.

Če bodo pa tvoje oči odprte za stisko bližnjega, če bodo tvoja 
usta govorila besede miru, veselja, zaupanja in tolažbe, če bo 
tvoja roka dvigala, če bo tvoje srce razumevajoče, odpuščajoče, 
ljubeče, bom vedel, da si se v cerkvi resnično pogovarjal z Bogom! 
(Vir: www.ofs.si) ■

Krščanske vrednote v duhu 
evangelija in družbenega 
nauka Cerkve
Na zadnjem sestanku župnijske Karitas smo obravnavali 
etična načela Karitas. Eno izmed načel, ki jih skušamo 
upoštevati sodelavci Karitas, so krščanske vrednote v 
duhu evangelija in družbenega nauka cerkve. Spraševali 
smo se, katere so tiste vrednote, ki naj bi jih zagovarjali 
kristjani in se skušali po njih ravnati. Kakšni naj bomo 
dobri občani, državljani?

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm
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Ne bodi sam, pridruži se nam
IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBREPOLJE

Prvi izlet v letošnjem letu je za nami. 
Dan ni bil prevroč in prijetno je bilo po-
potovati po Primorski. Tudi tokrat smo si 
ogledali kraje, kjer še nismo hodili. Pov-
sod se vidi skromnost ljudi po teh Šavrin-
skih gričih. Hiše so skromne, po večini 
kamnite, prislonjene ob grič. Značilnost 
vaške cerkve je dvojni kropilni kamen 
– eden za odrasle in drugi za otroke. Ta 
drugi ne pride dosti v uporabo, kajti tu 
je bolj malo mladih družin. Posebnost 
sta tudi grobnici nekdanjega župnika in 
njegove kuharice, ki sta ob cerkvi. Prebi-
valci teh krajev se večinoma preživljajo s 
pridelavo vina in primorskega česna, za 
katerega pravijo, da je eden najboljših. 
Vas Krkavče, ki je v bližini, je povsem 
drug svet. Tu so hiše večje, bogatejše, 
kajti tu ni kaj dosti domačinov, ampak 
so priseljenci iz Ljubljane, ki niso gradili 
vikendov, ampak velike »vile«. Tudi tu je 
veliko vinogradov in nasadov česna ter 
oljk. Ogledali smo si prenovljeno stiskal-
nico oljčnega olja. Kakšna razlika od vasi 
do vasi.

Tudi na solinah je skromno. Po pri-
povedovanju vodiča je pridelovanje soli 
tudi danes garaško delo. Predniki so 
uporabljali preprosta orodja, obutev in 
imeli stanovanje v teh skromnih kamni-
tih hišicah. Danes ni kaj dosti drugače, le 
da ne živijo na samih solinah. 

Portorož je bil tako kot vedno čudovit. 
Turistov še ni preveč in lepo je bilo po-
sedeti ob kavici in pogledu na razcvetele 
vrtnice. Pri nas še vse počivajo, tam pa 

so že v polnem razcvetu. Zanimivi so bili 
tudi kolesarji na posebnih kolesih, bog 
ve, od kot so privandrali.

Ob vrnitvi smo se ustavili v Kopru. Obi-
skali smo glavni trg in stolnico, v kateri so 
številni oltarji, ob katerih te prevzamejo 
zgodbe svetnikov, ki sta jih pripovedova-
la naš vodič in gospod cerkovnik. Iz Ko-
pra smo se odpravili na kosilo.

V nedeljo, 20. maja, smo imeli sreča-
nje 80-letnikov in bolnih. Povabili smo 
več kot sto članov. Tudi tokrat se jih je po-
vabilu odzvalo zelo veliko. Za uvod jim je 
zapel MePZ Škrjanček. Oglasila se je tudi 
harmonika in po dobrem kosilu je sledilo 

prijetno popoldne ob kavici in dobrem 
pecivu, ki so ga pripravile naše članice in 
članice krajevne organizacije RK.

Kaj sledi?
V soboto, 16. junija, bomo pripravili 

tako imenovani piknik. Čeprav bomo v 
svojih prostorih v Jakličevem domu, bo 
zagotovo prijetno. Za hrano in pijačo bo 
poskrbljeno, za dobro voljo nam bo na 
harmoniko zaigral gospod Janez. 

Naj bo sonce ali dež, zagotovo se 
bomo imeli lepo. Pridite! Veselimo se 
srečanja z vami. ■

Do solin smo se pripeljali z vlakcem. Z zanimanjem smo prisluhnili vodiču in pripovedi o solinarstvu.
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Anica Smrekar, sekretarka RKS – OZ Grosuplje

Člani ekip morajo skrbeti za svoje znanje 
in pripravljenost, da bi ob večjih nesre-
čah, ko zdravstvena mreža ne more po-
magati večjemu številu poškodovanih, 
priskočili na pomoč. Ves čas pa tudi ši-
rijo znanje prve pomoči, še posebej na 
otroke in mlade ter na vse zainteresira-
ne, na javnih prireditvah in dogodkih. 
Trije člani naših ekip so letos sodelovali 
pri zagotavljanju prve pomoči na smu-
čarskih poletih v Planici v soboto, 24. 3. 
2018, v nedeljo, 22. 4., pa smo izvajali 
meritve krvnega sladkorja in tlaka ter 
prikaz temeljnih postopkov oživljanja 
na Vseslovenskem sejmu v Šentvidu pri 
Stični, sodelujejo pa tudi na prireditvah 
v Grosupljem in okolici.

Na štirih šolah našega območja de-
lujejo krožki prve pomoči: OŠ Brinje 
Grosuplje, Dobrepolje, Stična Ivančna 
Gorica in Šentvid pri Stični. 5. aprila 
smo pripravili lokalno preverjanje zna-
nja prve pomoči za osnovnošolske ekipe. 
Sodelovale so štiri ekipe iz OŠ Stična, šest 

poškodovancev in pet bolničarjev, ki so 
pripravili poškodovance in ocenili nude-
nje prve pomoči na realno pripravljenih 
poškodovancih, da bi se udeleženci iz 
napak čim več naučili. Čeprav otroci ho-
dijo šele v 3. in 4. razred, so pokazali veli-
ko zavzetost, znanje in navdušenje. V na-
slednjih letih pa bodo z vztrajnim delom 
lahko usvojili še več znanja in spretnosti. 
Upamo, da se bodo naslednjič udeležili 
preverjanja učenci z vseh naših šol. Pri-
zadevamo si namreč, da bi krožek prve 
pomoči deloval tudi na drugih šolah.

V soboto, 7. aprila, je šest naših bolni-
čarjev – članov ekip prve pomoči RKS – 

OZ Grosuplje –  poučevalo nujne ukrepe 
prve pomoči na OŠ L. Adamiča Grosu-
plje. V šestih šolskih urah se je zvrstilo 
17 oddelkov – 260 otrok višjih razredov. 
Pouk so otroci v kratki anketi ocenili 
odlično in 43 bi se jih vključilo v krožek 
prve pomoči, če bi deloval na šoli. Upaj-
mo, da bo zaživel v naslednjem šolskem 
letu. ■

Delo ekip za prvo pomoč
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje ima tri ekipe prve pomoči vpisane v evidenco Uprave za zaščito 
in reševanje Republike Slovenije, ki jih sestavljajo mladi prostovoljci, ki so opravili 70-urni tečaj za bolničarje prve 
pomoči. Ker pa se zaradi selitve, študija, materinstva in drugih razlogov nekateri ne morejo več vključevati, vabimo 
nove prostovoljce, da se nam pridružijo. 

Anica Smrekar, sekretarka RKS – OZ Grosuplje

Prav nekaj dni prej je namreč potekala študentska 
krvodajalska akcija, ki so se je udeležili mnogi mladi 
iz naših krajev. Veseli smo tudi dijakov Srednje šole 
Josipa Jurčiča, ki so darovali kri prvič, in dobrega so-
delovanja s Študentskim klubom GROŠ pri motivira-
nju mladih krvodajalcev. 

Vsem krvodajalcem, prostovoljcem in sodelavcem 
pri pripravi in izvedbi krvodajalske akcije se iskreno 
zahvaljujemo! ■

Zahvala krvodajalcem
Tridnevna spomladanska krvodajalska akcija od 16. do 18. aprila je za nami. Z veseljem sporočamo, da se je v 
Grosupljem, Dobrepolju in Ivančni Gorici odzvalo 400 krvodajalcev, nekateri pa so šli tudi na Zavod za transfuzijsko 
medicino v Ljubljano. 
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Anica Smrekar, sekretarka RKS – OZ Grosuplje

V Mednarodno gibanje Rdečega križa 
in Rdečega polmeseca je danes vključe-
nih 190 nacionalnih društev RK. Henri 
Dunant je bil leta 1901 prvi prejemnik 
Nobelove nagrade za mir, Mednarodna 
federacija Rdečega križa in Rdečega pol-
meseca pa je tudi kar trikrat prejela to vi-
soko priznanje (leta 1917, 1944 in 1963).

Letošnje mednarodno geslo dneva 
Rdečega križa je NASMEH, ki nam želi 
sporočiti, da lahko pomoč človeku v 
stiski pričara na njegov obraz nasmeh. 
Tudi iskrica upanja je enaka nasmehu. 
Prizadevajmo si za manj obupa, strahu, 
občutka osamljenosti in jeze pri vseh 
okrog sebe.

V čudoviti Koščakovi sobi knjižnice 

Grosuplje smo 8. maja na dan RK izvedli 
brezplačne meritve krvnega sladkorja in 
tlaka, prikazali oživljanje z uporabo defi-
brilatorja ter se pogovarjali o prvi pomo-
či in krvodajalstvu. Pa tudi vaj za prepre-
čevanje padcev nismo izpustili. 

Teden Rdečega križa – 8. do 15. maj
8. maja, na rojstni dan ustanovitelja Rdečega križa Henrija Dunanta, praznujemo svetovni dan Rdečega križa. Že pred 
155 leti je bil na njegovo pobudo ustanovljen odbor za pomoč ranjenim po strašni moriji, ki jo je doživel v bitki pri 
Solferinu. Z Ženevskimi konvencijami se je začelo mednarodno humanitarno pravo, da bi lajšali trpljenje ranjencev, 
vojnih ujetnikov in civilnega prebivalstva v vojni in ob naravnih in drugih nesrečah, pomagali poiskati pogrešane 
osebe … 

Ob svetovnem dnevu Rdečega 
križa izrekamo iskrene čestitke 
in zahvalo vsem prostovoljcem, 
podpornikom, donatorjem, 
krvodajalcem in veliki družini 
članov Rdečega križa.

Franc Horvat, predsednik RKS – 
OZ Grosuplje   

TEDEN RDEČEGA KRIŽA, 
8. do 15. maj

Povsod in za vsakogar.

GROŠ na Škisovi in majsko dogajanje
Po uspešnem iskanju novih aktivistov smo v ŠK GROŠ dopolnili tudi upravni odbor. V ta namen so bili razpisani redni 
občni zbor in izredne volitve v četrtek, 17. 5. 2018, v prostorih kluba GROŠ. ŠK GROŠ je tudi letos postavil stojnico na 
Škisovi tržnici. Hvala vsem, ki ste nas prišli pozdravit in preverit, kaj pripravljamo za vas, ter poskusit klubske dobrote. 
Uživali smo ob dobri glasbi in v odlični družbi. Obljubimo, da nas tudi drugo leto najdete v otočku Osrednjeslovenske 
regije 01.

Urša Košak, ŠK GROŠ

V maju smo bili na kartingu z GROŠ-em. 
Ker nam v soboto, 12. 5. 2018, zaradi ne-
vihte ni uspelo odpeljati niti kvalifikacij, 
smo poiskali drug, sončen termin za po-
novno dirko. V soboto, 19. 5. 2018, smo 
bili na enodnevnem izletu v zabavišč-
nem parku Mirabilandia. Zadnjo majsko 
soboto, 26. 5. 2018, pa smo preživeli na 
»GROŠ-evem pozdravu poletju, burgers 
& party!«. Piknik zabava in sproščanje 
pred prihajajočimi izpiti sta potekala na 
terasi kluba GROŠ. Najboljše burgerje je 
pripravilo Gostišče Lunca, za poletne rit-
me pa je poskrbel DJ August Braatz.

Več informacij v zvezi z dogodki in 
ugodnostmi boste pravočasni našli na 
naši spletni strani (www.klub-gros.com), 
spremljajte nas na Facebooku (www.fa-
cebook.com/sk.gros), pričakujemo pa 

vas tudi na uradnih urah v prostorih ŠK 
GROŠ, in sicer vsak ponedeljek, sredo in 
petek med 18. in 20. uro.

Z GROŠ-em ni nikoli dolgčas! ■
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Bojan Novak

Mateja Lohkar je sprejela nov izziv, saj 
se doslej v občinski politiki ni veliko 
udejstvovala, prav nasprotno pa velja za 
druge sfere javnega življenja. V zadnjem 
mandatu je bila predsednica zelo aktiv-
nega vaškega odbora Bruhanje vasi. 

Člani stranke so sicer razpravljali tudi 
o udeležbi na jubilejnem strankinem 
taboru, ki je bil 12. maja v Podpeči pri 
Borovnici. Pripravili so načrt priprav na 
prihajajoče predčasne parlamentarne 
volitve, razpravljali pa tudi o aktualnem 
političnem dogajanju v občini.

Nova predsednica se je zahvalila za 
zaupanje in obljubila aktivno delovanje 
in povezovalno delo za skupne projekte 
v občini. Podpredsednik občinskega od-
bora ostaja Marko Marolt.

Dosedanji predsednik, Anton Jakopič, 
je ob imenovanju naslednice povedal 
naslednje:

Pomladitev je garancija za dobro delo 
tudi v bodoče!

Mnogokrat slišimo krilatice, kot kaj 
bodo te stranke, saj ni vse skupaj nič itd. 
Toda cel svet deluje po strankarskem sis-
temu, razen diktatur, kjer je pač diktator 
tisti, ki odloča o vsem. Tudi pri nas smo 
z osamosvojitvijo in padcem komunizma 
vzpostavili strankarski politični sistem. 
Znan je rek, da strankarska demokracija 
ni najboljša, toda svet še ni izumil boljše. 
Tako je pač. V vseh starih demokracijah 
delujejo stranke, ki so stare že več kot sto 
let. Danes bi mnogi radi bili neopredelje-
ni, ker si mislijo, da so bolj pametni kot 
vsi ostali in seveda strašno samostojni. 
Mislim si sicer, da je vsak opredeljen v 
svojem mišljenju, nekateri pač tako, da 
se vključijo v stranke in del svojega časa 
namenijo tudi v splošno korist in v sku-
pno dobro, nekateri pa tako, da te ljudi 
kritizirajo ali pa kar čez noč ustanovijo 
svojo novo stranko, ki zaživi kot muha 
enodnevnica in takoj potone.

Slovenska ljudska stranka je bila, kot 

Kmečka zveza, prva demokratična stran-
ka po padcu komunizma in letos praznu-
je 30-letnico svojega delovanja. Ves čas, 
razen zadnjega mandata, ko ji je za vstop 
v parlament zmanjkalo vsega 200 glasov, 
je bila parlamentarna stranka, ki je in-
tenzivno zastopala zlasti podeželje, pode-
želske občine, kmete in delavce. Izpad SLS 
iz parlamenta so temeljito občutile zlasti 
podeželske občine, saj so izgubile glavne-
ga zagovornika, država pa jim iz leta v 
leto namenja manj denarja. V zadnjih 
letih se je stranka temeljito prenovila in 
pomladila in prepričan sem, da se letos 
vrača v parlament.

Ves čas delovanja nove občine je bila 
tudi nosilka razvoja v naši občini. To želi 
biti tudi v prihodnje. Pomlaja se tudi v 

naši občini in prav v tem času smo do-
bili novo predsednico. To je Mateja Loh-
kar, ambiciozna mlada žena, mati štirih 
otrok in vsestransko aktivna na mnogih 
področjih. Kot dosedanji predsednik ji 
za ta korak iskreno čestitam in ji želim 
veliko uspeha pri njenem delu. Prepri-
čan sem, da se morajo mlajši ljudje, ki so 
sredi življenja, ki imajo tudi več potreb in 
več idej, vključevati v dogajanje v občini, 
saj le tako lahko pričakujemo napredek. 
Tudi vrata Slovenske ljudske stranke v 
naši občini so odprta za vse, ki se želite 
vključiti in preko stranke delovati v dobro 
vseh nas. Pokličite Matejo, dogovorite se 
za sodelovanje. Prostor delovanja je širok. 
Kritiziranje za vogalom ali indiferentnost 
nam ne bo prinesla napredka.

Izkoriščam pa priložnost, da se za-
hvalim vsem svojim dosedanjim stran-
karskim kolegom in kolegicam ter našim 
sopotnikom, s katerimi smo skupaj orali 
ledino ob vzpostavitvi nove občine, eni 
kot funkcionarji znotraj stranke, eni kot 
svetniki, drugi kot zaposleni na občini ali 
kot predsedniki in člani vaških odborov, 
mnogokrat tudi nerazumljeni ali namer-
no napadani. Bodimo ponosni na svoje 
delo. Delali smo z navdušenjem v dobro 
nas vseh in po svojih močeh še naprej so-
delujmo.

Slovenska ljudska stranka je s svojo 30-
letno zgodovino prva in prava izbira tako 
v naši občini kot tudi v celi Sloveniji. ■

Občinski odbor SLS Dobrepolje ima novo predsednico
Na izrednem volilnem občnem zboru so člani SLS Dobrepolje izvolili novo predsednico, Matejo Lohkar iz Bruhanje 
vasi. Bivši predsednik Anton Jakopič si je že nekaj časa prizadeval pomladiti in prevetriti vrste najmočnejše stranke v 
občini, ki je zastopana v občinskem svetu s štirimi svetniki.
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ŠPORTNO DRUŠTVO DOBREPOLJE 
IN BRUHANJCI

ORGANIZIRAMO

15. ŠPORTNI DAN  
V BRUHANJI VASI,

ki bo v soboto, 23. junija 2018,  
z začetkom ob 10. uri.

PROGRAM:

TURNIR V NOGOMETU NA TRAVI: igra 6 + 1, prijavnina 
30 €, obvezne prijave do četrtka, 21. junija, do 19.00, ko 
bo opravljen žreb v prostorih ŠD Dobrepolje v Jakličevem 
domu na Vidmu (število ekip je omejeno na 12, prijava je 
uspešna samo z vplačano prijavnino na TRR društva).

TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI: igra 3 : 3, prijavnina 
15 € se nakaže na TRR društva, možna prijava na dan 
prireditve do 12.00 (predprijave – število ekip je omejeno 
na 12). Izbrana bosta miss in mister mivke.
Najboljše ekipe in posamezniki bodo nagrajeni s pokali oz. 
medaljami in praktičnimi nagradami. 

Vsak tekmovalec prejme praktično darilo.

SPREMLJEVALNE PRIREDITVE:
NORDIJSKA HOJA (10.00)

NOGOMETNA TEKMA VETERANOV (15.00)

PREDSTAVITEV FITNESA V NARAVI

DRUŽABNE IGRE (Otroci se bodo ob spremstvu staršev 
lahko zabavali na različnih otroških igralih.)

INFORMACIJE:
TELEFON: 041 669 227 (ALOJZ KUPLENK)  
ali 031 536 121 (BOJAN NOVAK – odbojka).

PRIJAVNINO LAHKO PREDHODNO NAKAŽETE NA NASLOV: 
Športno društvo Dobrepolje, Videm 34, TRR SI56 0204 6008 9621 
158, s pripisom Bruhanja vas 2018  
(nogomet/odbojka).  

Prireditev bo dobila svoj pomen šele z vašo navzočnostjo, pridite 
in popestrite dan sebi in nam! 

PRISRČNO VABLJENI!

ŠD Dobrepolje v sodelovanju  
z Zvezo športnih organizacij Dobrepolje in  

Občino Dobrepolje

prireja

3. občinsko prvenstvo  
občine Dobrepolje v

PRSTOMETU
– 2. turnir.

Tekmovanje bo potekalo na športnem igrišču v Podpeči 

v nedeljo, 24. junija 2018,  
od 14.00 naprej.

Pravila in informacije:

Kategorije:
- ženske posamezno, 
- moški posamezno,

Sodelujejo lahko samo občani in občanke občine Dobrepolje.
Prijavnine ni!

Žreb bo izveden neposredno pred začetkom tekmovanja. Letošnje 
tekmovanje bo organizirano v obliki treh turnirjev (maj, junij, 
september). Vsak turnir bo potekal po kombiniranem sistemu 

(predtekmovanje v skupinah, zaključek po turnirskem sistemu).
Igra se po uradnih pravilih Prstometne zveze Slovenije, dosegljivih 

na www.prstomet.si.

Igra se do dosežene 13. točke. Vsak igralec igra s štirimi ploščki. 
Tekme se igrajo na določenem prostoru  

(5 do 10 metrov od izmetne črte), širine 2 metra.
Najboljši posamezniki bodo ob koncu sezone nagrajeni z 

medaljami.

Predprijave in informacije na 031 536 121 (Bojan Novak) ali na 
novak.bojan1@siol.net.
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ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON  - KMN KOT & HARLEKIN 0 : 2
ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA  - OUTSIDER ŠD KRAJNA 4 : 2
ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK  - WICKED KLAPA 3 : 0

19.00 OUTSIDER ŠD KRAJNA  - WICKED KLAPA
19.45 ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK  - OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
20.30 ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON

19.00 OUTSIDER ŠD KRAJNA  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
19.45 ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA  - OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
20.30 ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK  - KMN KOT & HARLEKIN

ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON  - ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK  0 : 2 
OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - WICKED KLAPA 7 : 1 
OUTSIDER ŠD KRAJNA  - KMN KOT & HARLEKIN  0 : 6 

OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - KMN KOT & HARLEKIN  2 : 1 
ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK  - OUTSIDER ŠD KRAJNA  3 : 1 
WICKED KLAPA  - ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA  0 : 2 

REZULTATI 1. KROGA, Predstruge, 4. 5. 2018:

Petek, 25. 5. – športno igrišče v Strugah:

Petek, 1. 6. – športno igrišče na Vidmu:

REZULTATI 2. KROGA, Videm, 11. 5. 2018:

REZULTATI 3. KROGA, Kompolje, 18. 5. 2018:

LESTVICA PO ODIGRANIH 3 KROGIH:

 št. tekem zmage remiji porazi TOČKE dani goli  prejeti goli gol razlika

1 ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK 3 3 0 0 9 8 : 1 7
2 KMN KOT & HARLEKIN 3 2 0 1 6 9 : 2 7
 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 2 2 0 0 6 9 : 2 7
4 ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA 2 2 0 0 6 6 : 2 4
5 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 2 0 0 2 0 0 : 4 -4
6 OUTSIDER ŠD KRAJNA 3 0 0 3 0 3 : 13 -10
7 WICKED KLAPA 3 0 0 3 0 1 : 12 -11

Bojan Novak

V prvem krogu je bila prosta ekipa Ok-
repčevalnice Zora ŠD Kompolje, drugih 
šest ekip pa je poskrbelo za zanimive tri 
tekme. Domačini, ekipa ŠD Predstruge 
Bar na štacjon, niso našli načina, da bi 
zadeli proti ekipi KMN Kot & Harlekin. 
Končnih 2 : 0 je razveselilo goste. Tekma 
med tradicionalnima ekipama ŠD Poni-
kve Bar Majolka in Outsider ŠD Krajna 
je ponovno dvignila veliko prahu na in 
ob igrišču. Ekipa Ponikev bo ponovno 
kandidatka za končno zmago, kar je po-
kazala s prvo zmago (4 : 2). Še en derbi, 
med ekipama ŠD Dobrepolje Veliki sne-
žak in Wicked Klapa, je minil v zname-
nju odlične igre, na koncu pa so nekaj 
več zbranosti v zaključkih akcij prikazali 
»snežaki« ter slavili s 3 : 0. 

V petek, 11. maja, je bil na igrišču na 
Vidmu odigran drugi krog. Tokrat je bila 
prosta ekipa ŠD Ponikve Bar Majolka. 
Vse tri tekme so bile ponovno izredno 
zanimive. Najprej je favorizirana ekipa 
ŠD Dobrepolje Veliki Snežak po hudem 
boju z dvema zadetkoma Primoža Po-
točarja le ugnala ekipo ŠD Predstruge 
– Bar na štacjon (2 : 0). Sledila je tekma 
med ekipama Wicked Klapa in Okrepče-
valnico Zora ŠD Kompolje. Na začetku 
ize-načena tekma se je sčasoma popol-
noma prevesila v korist Kompoljcev, ki 
so na koncu vknjižili visoko zmago (7 : 
1). Tri zadetke je dosegel Matic Adamič, 
po dva sta dodala Denis Gale in Jan 
Grm. Na zadnji tekmi večera pa je ekipa 
KMN Kot & Harlekin presenetljivo viso-
ko premagala ekipo Outsider ŠD Krajna. 
Rezultat je bil kar 6 : 0. 

Tretji krog je bil odigran na igrišču v 
Kompoljah (v petek, 18. maja). Glede 
na izenačenost ekip smo pred začetkom 
lahko govorili o kar treh derbijih. Na igri-
šču se je izenačenost še kako potrdila, 
saj je bila največja razlika na treh tek-

Začela se je dobrepoljska futsal liga 2018
Na športnem igrišču v Predstrugah se je v petek, 4. maja, začela letošnja občinska futsal liga, v kateri nastopa 7 ekip. 
Na sporedu bo 14 krogov. Branilci naslova, ekipa A je to!? Team Avtoelekrtika Andolšek, letos ne nastopajo, zato bomo 
ob koncu sezone, 14. septembra, okronali novega občinskega prvaka.

RAZPORED PRIHAJAJOČIH TEKEM:

mah le dva zadetka. V odlični tekmi med 
gostujočo ekipo KMN Kot & Harlekin in 
Okrepčevalnico Zora ŠD Kompolje so 
slavili slednji in napovedali boj za prva-
ka. Ekipa ŠD Dobrepolje Veliki Snežak je 
po zmagi nad ekipo Outsider ŠD Krajna 

ostala neporažena, vendar jo čakajo v 
prihodnjih krogih tekme proti ekipam 
zgornjega dela lestvice. Na zadnji tekmi 
je ekipa ŠD Ponikve Bar Majolka rutini-
rano premagala Wicked Klapo, ki je tako 
na tretji tekmi še tretjič izgubila. ■

V juniju bo odigranih kar pet krogov lige, 22. junija pa se spomladanski del lige konča. 
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19.00 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - OUTSIDER ŠD KRAJNA
19.45 WICKED KLAPA  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
20.30 ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA  - KMN KOT & HARLEKIN

19.00 ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK  - ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA
19.45 KMN KOT & HARLEKIN  - WICKED KLAPA
20.30 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON  - OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE

19.00 OUTSIDER ŠD KRAJNA  - ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA
19.45 WICKED KLAPA  - ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK
20.30 KMN KOT & HARLEKIN  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON

19.00 ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
19.45 WICKED KLAPA  - OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
20.30 KMN KOT & HARLEKIN  - OUTSIDER ŠD KRAJNA

Petek, 8. 6. – športno igrišče v Predstrugah:

Petek, 15. 6. – športno igrišče v Kompoljah:

Petek, 22. 6. – športno igrišče v Strugah:

Petek, 29. 6. – športno igrišče v Predstrugah:
Vse informacije o ligi lahko 

spremljate na spletni strani 

www.zso-dobrepolje.si.

Svetovno prvenstvo v 
nogometu – Rusija 2018
Nogomet je, pravijo, najpomembnejša postranska 
stvar na svetu. 14. junija se v Rusiji začne 21. svetovno 
prvenstvo, na katerem bo sodelovalo 32 reprezentanc.

Bojan Novak

Od leta 2006 naprej Evropa ni gostila zaključnega turnirja 
svetovnega prvenstva v nogometu. Rusija bo letos gostila pr-
venstvo prvič. Ljubitelji nogometa bomo lahko videli kar 64 
tekem, ki bodo odigrane na dvanajstih različnih prizoriščih. 

Ekipe so bile z žrebom razdeljene v osem skupin. Iz vsake 
skupine bosta napredovali dve reprezentanci. Naslov zmago-
valca turnirja pred štirimi leti brani reprezentanca Nemčije.

Tekmovanje se s finalno tekmo zaključi 15. julija. ■
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Vabimo vas, da se nam pridružite in praznujete z nami na

JUBILEJNEM 
20. MARATONU TREH OBČIN,

ki bo v nedeljo, 3. junija 2018, s startom ob 9. uri 
na Kolodvorski cesti v Grosuplju.

Izbirali boste lahko med tremi različnimi in v celoti asfaltirani-
mi trasami, ki so primerne za vse okuse in stopnje pripravljenosti, 
in sicer: v dolžini 91, 78 ali 56 km ter MTB-progo v dolžini 31 
km. 

Za družine in manj pripravljene kolesarje, predvsem tiste, ki 
želijo uživati v naravi, bo organiziran družinski maraton v dolžini 
pribl. 16 ali 27 km. 

Za spremljevalce kolesarjev bo letos pripravljen ogled Župa-
nove jame. Organiziran bo tudi prevoz do tja. 

Predprijave s popustom startnin so možne do 31. maja pre-
ko internetne strani Kolesarskega društva Grosuplje ali v Piceriji 
Sonček na Kolodvorski 2 v Grosuplju.

Prijave bodo možne tudi na dan dogodka na prireditvenem 
prostoru od 7.30 do 8.45.

Vsi udeleženci s plačano startnino bodo ob predložitvi kupona 
prejeli medaljo in praktično darilo – kakovostno protipotno ma-
jico v vrednosti 30 evrov –, deležni bodo malice in žrebanja prak-
tičnih nagrad. Glavna nagrada je gorsko kolo Fuji Nevada 29.

Podrobne informacije s prikazom tras in okrepčevalnic najdete 
na zemljevidih, objavljenih na internetni strani: www.kolesarsko-
drustvo-grosuplje.si/maraton.

Nedeljo, 3. junija, si rezervirajte za kolo. 

Kolesarsko društvo Grosuplje v soorganizaciji Občine Grosu-
plje, v sodelovanju z Občino Dobrepolje in Občino Ivančna Gorica 
ter Fundacijo za šport Slovenije in pokrovitelji – glavni pokrovitelj 
je Zavarovalnica Triglav.

30 km

56 km

15 - 30 km
družinski

mtb

cestni

3. junij
2018

Grosuplje
Ivančna Gorica
Dobrepolje

20.
Maraton

treh
občin

Grosuplje

Kolesarsko društvo 
Grosuplje

78 km

 91 km

www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si/maraton Teniška liga 2018
V organizaciji ZŠO Dobrepolje se je v maju začela 
priljubljena teniška liga, ki je na rdeči teniški pesek 
ponovno zvabila veliko naših športnikov.

Bojan Novak

Pod budnim očesom tekmovalne komisije potekajo številni te-
niški dvoboji, ki na in ob igrišče privabijo veliko športnih lju-
biteljev. Še bolj izpopolnjen informacijski sistem skrbi za teh-
nično podporo in tako je bilo od začetka meseca do izdaje tega 
glasila odigranih že skoraj 100 tekem, kar je pravi podvig. 

Igralci so bili pred začetkom lige v piramido razdeljeni z žre-
bom, zdaj pa so se pozicije v postavitvi že precej spremenile. 
Vrhu se počasi bližajo tudi najboljši iz preteklih sezon. Boj za 
prvaka bo potekal vse do začetka meseca oktobra. 

Aktualne teniške novice lahko spremljate na spletni strani 
ZŠO Dobrepolje, vse termine dvobojev in rezultate pa na na-
slovu piramida.streznik.org. ■

"Hvaležni bodite za nasvete in ne za hvalo." 

La Fontaine
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Anka Novak             

Bilo je na nedeljo po veliki noči, ko je 
sklenila svojo zemeljsko pot Glačeva 
Slava s Ceste. Spoznala sem jo v svojih 
otroških letih, ko sem hodila k svoji sta-
ri materi k Drobničevim na Cesto. Rada 
sem bila tam, zaradi stare matere pa tudi 
zaradi otroške druščine. Pri sosedovih so 
bili moji vrstniki, zdelo se mi je, da je tam 
vse bolj živahno. Mimo hiše so hodili 
ljudje na železniško postajo, furmani so 
prevažali les, otroci smo čakali, kdaj bo 
v dolino pripeljal vlak, in mahali potni-
kom v pozdrav ter bili veseli, če nam je 
kdo z vlaka pomahal. V tej druščini ob 
»štreki« sem spoznala tudi Slavo. Izsto-
pala je s svojo živahnostjo. Spominjam 
se, kako je enkrat od doma prinesla s se-
boj prazne lesene koleščke od sukanca in 
»flike«, da je sebi in nam delala sandale z 
visoko peto. Ustvarjalnost in iznajdljivost 
sta rasli z njo od mladosti.

Slava je bila čedno, prijazno in veselo 
dekle, ki ji je bila kasneje v življenju od-
merjena težka pot. Nič ji ni bilo prihra-
njeno. Ko si je z možem Jožetom ustva-
rila družino, so se nadloge kmalu začele 
vrstiti druga za drugo. Bolezen našega 
časa ji je v najlepših ženskih letih iztrgala 
moža. Mlada vdova s tremi fantiči je tudi 
sama zbolela za rakom. Velike težave z 
zdravjem so se poslej sklenjeno vrstile 
druga za drugo vse življenje. Premago-

vala jih je s tiho upornostjo in delavno-
stjo ter sebi lastno življenjsko voljo. Kot 
delavka v dobrepoljski Teli je preživlja-
la družino, pridelovala živež na svojem 
koščku sveta, skrbela za šolanje otrok in, 
kot je sama povedala, ob pomoči svojega 
brata dogradila hišo. Vztrajanje, zaupa-
nje, zvestoba poti, za katero se je odločila 
po moževi smrti, predanost svojim otro-
kom zaznamujejo pot te žene in odsevajo 
še naprej v čas njihovega dozorevanja in 
njihovega samostojnega življenja. Z ena-
ko zavzetostjo je spremljala tudi življenje 
njihovih družin in uživala spoštovanje. 
Znala je prisluhniti vsem dobrim lastno-
stim svojih domačih, se jih veseliti, vtkati 
v svoj odnos in tako ustvariti toplo ognji-
šče, kamor so se radi zatekali. Bila je pri-

ljubljena tudi v svojem delovnem okolju, 
prijetna sogovornica v druščini. Radi se 
je bomo spominjali vsi, ki smo kdaj za-
čutili njeno človeško bližino. Rasla je iz 
njene prvinske vernosti, ki se je kalila v 
hudih preizkušnjah življenja, rasla je iz 
njene narave, ki je hrepenela po lepoti, 
ubranosti in sožitju. Bila je dolgoletna 
cerkvena pevka, kasneje je pela tudi v 
zboru dobrepoljskih Škrjančkov.

Zbližali sva se ob zbiranju gradiva za 
muzejsko zbirko v Jakličevem domu. Is-
kali smo žensko, ki bi še znala narediti 
venček in šopek iz papirnatih rož. Pre-
dlagali so, naj poskusimo pri Glačevi 
Slavi, »ki zna vse sorte delati«. »Ja, tega 
pa ne znam,« je rekla ob prvem obisku in 
predlagala, da ji prinesemo kakšen ohra-
njen izdelek za vzorec, da bosta s sose-
do – Samčevo Julko – skupaj razvozlali, 
kako so rože narejene. Razvozlali sta to 
spretnost in družno izdelali, kar smo že-
leli. Venca za hišna razpela s Križanim, 
»pušelc« za ženitovanjski »šarkel«, ki je 
nekdaj krasil v sveženj zavit jerbas s svat-
benim pecivom, sta izdelali za razstavo 
dobrepoljske ljudske umetnosti. Ugajajo 
njuni izdelki na razstavi. Slava je dobila 
naročilo za venček za znamenje ob Kro-
flovem domu v Kozjem, ki je urejen v 
muzej. To njeno znanje je ohranjeno tudi 
na dokumentarnem virtualnem zapisu 
etnologinje Barbare Sosič, ki je v arhivu 
Slovenskega etnografskega muzeja. ■

V spomin  ...
Glačeva Slava (1931–2018)

Barbara Sosič, »Papirnate rože …«, SEM, 2012
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Terezija Zupančič

Pred 90 leti, prav tako na nedeljo, se je 
rodila mami Mariji in očetu Antonu kot 
četrti od dvanajstih otrok. Že naslednji 
dan sta jo krstna botra Marija Pogorelc 
in Franc Rus odnesla v župnijsko cerkev 
svetega Avguština, kjer jo je krstil župnik 
gospod Andrej Orehek.

Danijelo Nose, Adamčkovo Danico, 
kot jo kličemo domačini, sta zaznamo-
vala bolezen in čas druge svetovne voj-
ne. Dva brata, Tone in Polde, se po vojni 
nista več vrnila domov, oče in komaj tri-
najstletni brat Maks pa sta pred morijo 
zbežala preko Ljubelja. Mama je z deve-
timi otroki, najmlajši je imel komaj štiri 
leta, ostala sama. Hišo, v kateri so živeli 
in v njej imeli trgovino in gostilno, so 
zaplenili, njih pa izgnali. Preselili so se v 
očetovo rojstno hišo in ob skromni hra-
ni – koruznih in ječmenovih žgancih ter 
mleku – delali, da je družina preživela.

Danica je skupaj z mamo ter sestrami 
in brati vsak večer sklepala roke k molitvi 
rožnega venca in k prošnjam za oba po-
kojna brata ter za srečno vrnitev očeta in 
brata Maksa, ki sta bila v daljni Argenti-
ni. Molitev je bila uslišana. Oče se je leta 
1991 vrnil in med svojimi otroki (žena je 
medtem že odšla v večnost) umrl v 99. 
letu. 

Danica, ki je bila v življenju še doda-
tno zaznamovana s križem, je pogumno 
kljubovala, saj je mama tudi njej dala za 
življenje ljubečo popotnico: »Vsakega 
otroka, čeprav vas je bilo dvanajst, sem 
sprejela z ljubeznijo,« jim je govorila. 
In ta ljubezen, ta nevidna nit, je skupaj 
držala družino in jo povezovala in tako 
povezani so še danes. 

Danici je bila dana občutljivost ljube-
zni, ki jo je prejela od svoje mame, zato 
se je lahko v življenju prilagodila svojim 
zmožnostim. Videla je skrb in potrebo 
bratove družine ter postala varuška nje-
govih otrok. 

V mladosti Danica ni imela časa in 
možnosti za vihrave dekliške sanje. Nje-
ne želje so bile, tako kot njeno življenje, 

zelo skromne. To je bil bolj boj za pre-
živetje.

Vendar poguma Danici ni manjka-
lo, saj ga je črpala na pravem mestu – v 
molitvi in vsakodnevnem obisku svete 
maše. Vsakodnevna molitev k Svetemu 
Duhu je Danici dajala upanje, saj tam, 
kjer je Sv. Duh, tam je upanje in tam je 
prihodnost vedno mogoča, tam se vedno 
odpre nova pot. Duh je kakor moč, ki nas 
požene naprej, ne pusti nas živeti samo 
iz preteklosti. 

Po petdesetem letu je naredila voz-
niški izpit in kot ena prvih žensk daleč 
naokoli v tistih časih vozila avto, prirejen 
za invalide.

Kljub enajstim operacijam je njena 
bolezen napredovala. Bergle je morala 
odložiti in sesti v invalidski voziček. 

Čeprav ji je življenje nalagalo nove in 
nove križe, je kljub temu vsak dan z ve-
seljem namenjala čas svoji veliki ljube-
zni – ročnim delom. Nastajale so nove in 
nove umetnine na prtih in prtičih. Poleg 
rešiljeja in šlinganja je veliko njenih iz-
delkov izvezenih s križci. Mogoče je tako 
lažje prenašala vsakodnevne križe, ki jih 
ji je nalagalo življenje?  

Sv. Duh, h kateremu Danica vsak dan 
moli, v njej spodbuja smisel in delo za 
občestvo. Občudovanja vredni prti, ki so 
nastajali pod Daničinimi spretnimi prsti 

v tihoti njenega doma, krasijo tudi našo 
cerkev. Prečudovit komplet prtov, na ka-
terih se vijejo vrtnice, je bil končan, ko je 
izvezla zadnji – 95.000. križec. 

Spoštovana Danica!
Hvala za vaš zgled potrpežljivosti, 

vztrajnosti, skromnosti in poguma. S svo-
jimi deli nam brez besed govorite, kako 
križ poleg križa, pa naj je še tako majhen, 
ustvari umetnino, ki se lahko razvije in 
razcveti v šopek vrtnic. 

Danica, ob vašem jubileju vam želi-
mo še veliko veselja pri ustvarjanju in 
da očal še dolgo ne bi potrebovali. Vo-
ščilom vaših dragih se pridružujemo tudi 
predstavnice Karitas Dobrepolje-Struge 
in KORK Struge ter g. župnik Marinko 
Bilandžić.  

Spoštovana Danica, Bog vas živi! ■

90-letnica Danijele Nose
V nedeljo, 22. 4. 2018, točno na 90. rojstni dan, je svoje veselje in hvaležnost za dar življenja in visoki jubilej slavila v 
krogu svojih bratov, sester in ostalega sorodstva naša faranka Danijela Nose iz Podtabora 17.

"Takojnjša hvaležnost je 

najlepša, prepozna je 

ničvredna" 

Grški pregovor
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Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje
zbrane od včeraj
in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj
vseh majev.
Ne kličite me nazaj!

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre in tete

ANE STRNAD
(14. 9. 1930–27. 4. 2018)

se iz vsega srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih 
trenutkih stali ob stali in čutili z nami. Hvala za vsak stisk 

roke, tolažilne besede, prineseno cvetje in sveče.
Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali pri žalni sveti maši, 

še posebej gospodu župniku Francu Škulju za lepo 
opravljeno sveto mašo in poslovilni obred. Zahvaljujemo 

se tudi moškemu pevskemu zboru za lepo odpete pesmi in 
trobentaču za odigrano Tišino. 

Hvala pogrebnemu zavodu Lilija.
Zahvala gre tudi patronaži sestri ge. Klavdiji in pa 

zdravstvenemu domu Videm.
Za molitev v vaškem domu se posebej zahvaljujemo tudi 

Jožici Grandovec in pa Zalki Kastelic ter vsem vaščanom, ki 
ste se udeleževali molitev.

Hvala pa tudi sorodnikom za vso pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, ohranjajte jo v lepem in 

trajnem spominu.

Žalujoči, vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Življenje celo si garal,
z veseljem polje obdeloval,
za dom vedno si skrbel,
za družino vedno čas imel.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, brata in prijatelja

ANTONA HRENA
(Jerkinovega Toneta iz Ponikev)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
vaščanom, sodelavcem, prijateljem in vsem znancem za 

izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darove za cerkev in 
svete maše.

Najlepše se zahvaljujemo osebju v UKC Ljubljana – 
hematološka klinika, URI-SOČA in doktorju Zdravku Mariču 
za vsako skrb in nego, ki ste jo dajali v času njegove bolezni.

Posebna hvala g. kaplanu za lepo opravljen obred, 
cvetličarstvu in pogrebnim storitvam Zakrajšek Marko, 

pevskemu zboru Rafko Fabiani za ganljivo odpete pesmi 
in trobentaču za odigrano Tišino. Hvala vsem, ki ste nam 

pomagali v vežici, ter vsem, ki ste ga v velikem številu 
pospremili k večnemu počitku in sodelovali pri večernih 

molitvah.
Hvaležni smo tudi vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi, ga 

bodrili ter obiskovali v času njegove težke bolezni.
Spominjali se ga bomo kot plemenitega in delovnega človeka. 
Upamo, da se v večnosti zopet snidemo in močno objamemo.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Vsi njegovi
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Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje
zbrane od včeraj
in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj
vseh majev ...

ZAHVALA

Ob izgubi svoje ljube tete, sestre, sestrične in prijateljice

KRISTINE ZEVNIK
(1924–2018)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne besede 

ter za podarjeno cvetje in sveče.

Iskrena hvala osebju Zavoda sv. Terezije za vso skrb in nego v 
najtežjih trenutkih.

Hvala župnikoma Francu Škulju in Pavletu Novaku za lepo 
opravljen pogrebni obred in moškemu pevskemu zboru za 

prelepo petje.

Hvala tudi vsem tistim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Srce je omagalo, dih je zastal, 
a na njega spomin bo večno ostal. 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta in starega ata

ŠTEFANA ADAMIČA
(28. 10. 1932–4. 5. 2018)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in 
prijateljem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, 

dali dar za cerkev in svete maše ter našega ata pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Posebna zahvala Robertu Golobu za vso skrb in nego  
našega ata v času njegove bolezni.

Njegovi domači

Še vedno čutim na koncih
prstov tvoj zadnji utrip,
utrip srca, ki je mojemu srcu dalo prvi utrip
in je bilo do zadnjega diha
manj zase kot zame.
(T. Kuntner) 

ZAHVALA

Tiho je odšla od nas naša ljubljena mama, stara mama,  
sestra, svakinja in teta

MARIJA KASTELIC
iz Zagorice

(19. 11. 1931–24. 4. 2018).

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam 

izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše, darovali za 
cerkev in v dobre namene, zanjo molili, jo pokropili in jo v 

velikem številu pospremili k večnemu počitku.
Hvala g. župniku Marinku za lepe poslovilne besede in obred, 
moškemu zboru za lepo odpete pesmi in cvetličarni Lilija za 

organizacijo celotne pogrebne slovesnosti.
Posebna zahvala osebju Zavoda sv. Terezije za večletno 
pomoč na domu, srčnost, prijaznost, razumevanje ter 

pripravljenost vedno pomagati.
Hvala vsem, ki ste jo v njenem življenju cenili, jo imeli radi in 

jo boste ohranili v lepem spominu.
Naj Bog vsem bogato poplača.

Vsi njeni
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Sebastjan Pogorelec, Bukovica 2, 1310 Ribnica

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

Adaptacije, prenove (stanovanjski, poslovni objekti)

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

Brezplačna 3d vizualizacija vašega objekta

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

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

Celotna izolacija ovoja stavbe:

Z nami do subvencije ekosklada (do 7.000 €)

EKOSKLAD SUBVENCIJE 2015
- brezplačna priprava dokumentacije
- krediti + subvencije

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

Izdelava vseh vrst ogrevalnih sistemov na 
ključ (solarni sistemi, toplotne črpalke, peleti, 
drva, plin, olje)

Izdelava vseh vrst strojnih instalacij 
(vodovod, plin, ogrevanje)

Adaptacije celotne kopalnice z vsemi 
obrtniškimi deli

ZA BREZPLAČEN OGLED IN SVETOVANJE 
pokličite 041/622-542 (Borut)  
ali 031/622-542 (Vojko).

Vojkova 58, Ljubljana

TEL:  01/568 27 29                       
GSM:  031/622 542 
        041/622 542                    
E-MAIL: info@sanitar.si

Peter Hren s.p., Gradež 14, 1311 Turjak, GSM: 031/356 668

Storitve:
l	 Brušenje stekla
l	 Fazetiranje stekla in ogledal
l		Peskanje stekla
l	 Izdelava izolacijskega termopan stekla
l	 Kaljeno steklo
l	 Tuš kabine (po meri, s tesnili)
l	 Ogledala
l	 Kopelit steklo za delavnice
l	 Izdelava taljenega stekla z vzorci (fusing tehnika)
l	 Montaža vsega navedenega
l	 Ostale steklarske storitve
l	 Intervencija 24 ur na dan

JANEZ POZNIČ s.p.

Vrvarska 3, 1310 RIBNICA
info 01 / 8360 367

Hvala za obisk – se priporočamo!

Delovni čas:

od pon. do pet.
od 9h do 19h

Sobota in
nedelja zaprto!

Krovstvo - strešno kleparstvo,

suhomontažna gradnja - knauf,

slikopleskarske storitve,

polaganje izolacije, barvanje opaža, ...

Matej     031 461 933

Stane     041 929 388

info@brata-tomsic.si 

www.brata-tomsic.si
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PRIBA OKNA D.O.O.

Matična št.: 1658654
CWB-17-9351

Nudimo vam montažo naslednjih izdelkov iz inox 
materiala ali železa:

• notranje in zunanje ograje
• dvoriščna vrata na motorni pogon
• nadstreški
• stopnice
• protipožarna vrata 
• in drugi kovinski izdelki

Pri 100% plačilu avansa vam nudimo  
5% popusta!


