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Slika zgoraj:
Člani Društva gobarjev 
Štorovke Šentrumar Hočevje so 
postavili že 13. razstavo gob.

Slika levo:
S  tekmami  14.  kroga  se  je  
v  petek,  21.  9.,  zaključila  
dobrepoljska  futsal  liga.  
Prvak  je  ekipa  Okrepčevalnica  
Zora  ŠD  Kompolje. 
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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
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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.

FIZIOTERAPIJA
KRAJNC Samoplačniške terapije za odpravo bolečin,

sanacijo poškodb ter boljše počutje za otroke
in odrasle:

- manualna terapija, 
- Bownova terapija
- obravnava težav s čeljustnim  sklepom
- biodinamična kraniosakralna terapija
- Tecar

Fizioterapijo na delovni nalog 
(čakalna doba od 6t ednov do 9 mesecev)

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

Ana Krajnc, fizioterapevtka
m: 040 332 712
e: info@fizioterapija-krajnc.si

www.fizioterapija-krajnc.si

Partner TRIGLAV zdravje za
SPECIALIST:

Anatripis
MEDICINSKA PEDIKURA 

nega diabetičnega stopala, sanacija glivičnih nohtov, odprava 
trde kože (ragade), otiščancev in kurjih očes, sanacija vraščenih 
nohtov tudi s pomočjo različnih sponk glede na problematiko 

vraščenega nohta, svetovanje …

•  Klasična pedikura 
nega nog, lakiranje in permanentno lakiranje zdravih nohtov

•  Manikura 
nega rok, lakiranje in permanentno lakiranje zdravih nohtov

•  Depilacija

MASAŽNE TERAPIJE
klasična terapevtska masaža, ortopedska masaža in kineziotaping 

terapija, Tellington TTouch terapija

Vse kar želite sebi, lahko podarite tudi Vašim najdražjim 
z darilnim bonom.

VABLJENI V 1. NADSTROPJE JAKLIČEVEGA DOMA, 
KJER BOSTE DOŽIVELI:

DOTIK ROK – DUŠE – SRCA

MEDICINSKA PEDIKURA

Anatripis, masažne terapije in medicinska nega stopal,
MILKA GOLOB s. p., PE VIDEM DOBREPOLJE

Videm 34
1312 VIDEM–DOBREPOLJE

telefon: 041 745 133
e-naslov: mg.milka@gmail.com

GOZDARSTVO 
BLATNIK

Tone Blatnik s.p.
Zdenska vas 2C

1312 Videm Dobrepolje
Tel.: 041 714 882                   

E-naslov: tone.blatnik5@gmail.com

Rok plačila za les največ 7 dni.

SEČNJA IN SPRAVILO LESA•	
ODKUP LESA•	
PROMET Z LESOM•	
ODKUP GOZDOV•	
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Naslednja številka 

Naslednja številka izide v petek, 26. oktobra.  
Rok za oddajo prispevkov je 16. oktober 2018.

Spoštovani bralci Našega kraja,
učenci devetega razreda so vam prinesli 
septembrsko številko našega občinskega 
glasila. Naj se vam že v uvodu opravičim, 
če so bile v prvem mesecu, ko glasilo ra-
znaša nova ekipa, kakršne koli težave. Vsi 
vemo, da je začeti najtežje, zato prosim 
za potrpežljivost, obenem pa vas prosim, 
da morebitne težave v zvezi z raznosom 
glasila javite bodisi v šolo bodisi na Ob-
čino.

Za nami je vremensko čudovit mesec, 
ko smo tri tedne uživali v toplem, skoraj 
poletnem vremenu. Obenem smo se lah-
ko veselili odlične letine v sadovnjakih, 
obilo veselja pa so doživeli tudi ljubitelji 
nabiranja gob. 

Za šolarji je že mesec pouka, zvezki se 
polnijo, počasi se bodo začele tudi redo-
valnice. Na šolskih straneh boste lahko 
brali o prvem šolskem dnevu za genera-
cijo 2012 ter o izvedeni šoli v naravi. De-
beli rtič je tudi letos ponudil petošolcem 
odlične pogoje za izboljšanje plavalnega 
znanja, ob tem pa tudi za številna dožive-
tja, ki ostanejo v trajnem spominu.

Vrtčevski vsakdan v novem vrtcu na 
Vidmu je že dodobra utečen. Pogledate 
si lahko nekaj fotografij, ki prikazujejo 
tisto, kar je pri gradnji novega vrtca naj-
pomembnejše – zadovoljne najmlajše v 
novih in primernih prostorih. Že na tem 
mestu vas v imenu Občine in šole vabim 
na uradno slovesnost ob odprtju in bla-
goslovitvi vrtca, ki bo v sredo, 3. 10. 2018, 
ob 17. uri.

Z lepim vremenom je bil končno po-
plačan trud članov Turističnega društva 
Podgora, ki so morali, skoraj že prego-
vorno, tudi letos prestavljati svojo najve-
čjo prireditev – golažijado z družinskim 
dnevom. Podobnih težav niso imeli člani 
Gobarskega društva Štorovke Šentrumar, 

ki so v Hočevju, ravno na višku letošnje 
gobarske sezone, pripravili že trinajsto 
razstavo gob. Tudi v Strugah je zelo do-
bro uspela konjeniška prireditev. Poroči-
lo z vseh treh prireditev si lahko prebere-
te v rubriki Iz društev. 

Prihajajoči mesec bo tradicionalno 
posvečen požarni varnosti. Gasilci naših 
prostovoljnih društev so sicer dejavni 
skozi vse leto, jesenski čas pa je še po-
sebej pester. Nekaj dejavnosti je predsta-
vljenih že v tej številki, zagotovo pa boste 
prispevke z gasilsko tematiko lahko brali 
tudi v naslednjih številkah.

Koledar oktobrskih dejavnosti je pre-
cej bogat. Posebej vas želim opozoriti 
na krvodajalsko akcijo, ki bo na Vidmu 
potekala v torek, 23. 10., ter na odvoz ne-
varnih odpadkov, ki ga bo JKP Grosuplje 
izvedlo v petek, 12. 10. Sredi septembra 
smo v medijih lahko spremljali številne 
prispevke ob zadnji vseslovenski čistil-
ni akciji. Prav je, da se res vsak od nas 
potrudi, da masovne čistilne akcije v 
bodoče ne bodo več potrebne. Vsi sedi-
mo v istem čolnu, ki pluje proti vse večji 
onesnaženosti tudi zaradi izpušnih pli-
nov. V rubriki Aktualno boste našli nekaj 
uporabnih predlogov, ki so del letošnjega 
evropskega tedna mobilnosti. Preberite 
in ocenite, kje lahko prispevate svoj de-
lež k varovanju okolja. 

Z oktobrom se bo začela cela vrsta 
dodatnih dejavnosti. V knjižnico se bodo 
spet odpravljali otroci na pravljične uri-
ce, vrstili se bodo tudi drugi dogodki 
(predstavitve knjig, predavanja, bral-
ne delavnice …). V športne prostore se 
bodo spet odpravljali ljubitelji rekreacije. 
Ponudba rekreativnih dejavnosti je zago-
tovo tako zanimiva in pestra, da bo vsak 
našel kako obliko redne vadbe. Večina 
se verjetno kar premalo zaveda pomena 

redne telesne dejavnosti za ohranjanje 
zdravja. Tudi zaradi zanemarjanja giba-
nja porabimo toliko zdravil. V jesenskem 
in zimskem času, ko bodo dnevi kratki 
in bomo v naravi preživeli manj časa, je 
vključevanje v rekreativne dejavnosti še 
toliko pomembnejše.

Prvi oktobrski konec tedna se bo na 
Vidmu in po številnih vaseh odvijala 
odmevna množična prireditev, 9. dobre-
poljsko vandranje. Številni pohodi in teki 
(8. dobrepoljski tek) ponujajo pravo pri-
ložnost, da preživite zanimivo in zdrav-
ju koristno dopoldne. Več o prireditvi si 
lahko preberete v glasilu.

Z dnevom slovenskega futsala se je 
pod okriljem Nogometne zveze Slovenije 
začela tekmovalna sezona v futsalu. Igral-
ci vseh selekcij Futsal kluba Dobrepolje 
se na prve tekme pripravljajo že nekaj te-
dnov, vabijo pa vas, da si njihove tekme 
ogledate. Letos še v Velikih Laščah.

Naj zaključim svoj uvodnik še z infor-
macijo glede prihajajočih lokalnih voli-
tev (18. novembra). Stranke so že začele 
oblikovanje kandidatnih list, pojavljajo 
se tudi že imena kandidatov za župana. 
Eno napoved najdete tudi v tej številki. 
Sicer pa bo pred volitvami izšla posebna 
številka, kjer boste lahko dobili vse po-
trebne informacije za lažjo odločitev na 
volilno nedeljo. Natančne informacije o 
pravilih kampanje bodo objavljene v ok-
tobrski številki.

Želim vam prijetno branje in lep ok-
tober.

Urednik Bojan Novak
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Piše: župan Janez Pavlin

Spoštovane občanke, cenjeni občani,  
dragi bralci občinskega glasila

Prav počasi je v deželo prišla jesen z vse-
mi svojimi značilnostmi. Moram reči, da 
je letos jesen radodarna in nas je obo-
gatila s svojo pestro ponudbo raznih 
dobrin. Tudi v naši občini lahko letošnjo 
jesen žanjemo bogate sadove trdega 
dela. Prav gotovo bosta izstopali dve pri-
reditvi, in sicer odprtje najsodobnejšega 
vrtca v Sloveniji, ki se ga bo udeležil tudi 
predsednik RS g. Borut Pahor, ter položi-
tev temeljnega kamna za večnamensko 
športno dvorano na Vidmu.

Naši najmlajši že veselo uživajo v 
novih prostorih vrtca, pa ne samo naj-
mlajši, ampak tudi celoten kolektiv vrt-
ca, od snažilk, kuharic, delavk v pralni-
ci in likalnici, vzgojiteljic …, ker imajo 
res odlične pogoje za svoje delo, ki ga 
opravljajo s srcem, kar lahko opazimo 
na njihovih obrazih. V tem mesecu sem 
nekajkrat obiskal novi vrtec ter opazil, 
kako prijetno je vzdušje ter zadovoljstvo 
vseh. Končno imajo res odlične pogoje 
dela, pa tudi lokacija novega vrtca je zlita 
z naravo, kar daje še dodatno idilo temu 
vrtcu. Tako na začetku meseca oktobra 
pričakujemo odprtje in blagoslovitev no-
vega vrtca Ringaraja. 

Projekt športne dvorane lepo napre-
duje. Začela so se že gradbena dela za 
pokablitev daljnovoda od transformator-
ske postaje do lokalne ceste Videm–Mala 
vas. S tem bomo tudi daljnovod odma-
knili od športne dvorane. Istočasno bo 
položen nov nizkonapetostni električni 
kabel do šole. S prestavitvijo in poka-
blitvijo daljnovoda so dani pogoji za 
začetek gradbenih del za temelje nove 
večnamenske športne dvorane, ki se bo 
začela v mesecu oktobru. Tako lahko pri-
čakujemo konec oktobra ali na začetku 
novembra (odvisno tudi od vremenskih 
pogojev) položitev temeljnega kamna za 
večnamensko športno dvorano, ki je že 
tako dolgo željen in prepotreben objekt 
v naši občini, kar pomeni, da bomo 
dobili kakovostno in trajnostno javno 
stavbo splošnega družbenega pomena. 
Zelo pomemben je trajnostni in okoljski 
vidik novega objekta, saj je zasnovana 
iz lesene konstrukcije ter pretežne iz-
vedbe toplotne zaščite stavbnega ovoja 

z izolacijskimi materiali biološkega iz-
vora in vsaj polovično površino nepro-
sojnih fasad, zaključeno z lesom. S tem 
projektom smo se prijavili na razpis za 
nepovratna sredstva na Eko sklad in pri-
čakujemo pribl. 30 % sofinanciranja ce-
lotnega objekta. Trudimo se, da bi našli 
dodatna nepovratna sredstva, in mislim, 
da nam bo tudi še uspelo. Veselimo se 
lahko vsi, da bodo v naši občini konč-
no dobri pogoji za izvajanje športnih 
dejavnosti, kajti sedanja telovadnica ne 
more nuditi pogojev za kakovostno izva-
janje športne vzgoje niti osnovnošolski 
mladini, kaj šele različnim tekmovalnim 
športom. Predvidevamo, da se bomo 
čez dobro leto lahko veselili nove prido-
bitve – večnamenske športne dvorane z 
dvema manjšima dvoranama (aerobika, 
ples …), ki bo obogatitev občine za raz-
lična področja, ne samo športna. 

Na Direkciji RS za infrastrukturo 
(DRSI) smo uspešno predstavili projekt 
javne razsvetljave v Strugah ob regio-
nalni cesti v vaseh Pri Cerkvi in Lipa. Po 
pozitivnem mnenju projektne naloge bo 
izveden izvedbeni načrt postavitve jav-
ne razsvetljave, na katerega mora DRSI 
podati soglasje. Predvidevamo, da bomo 
soglasje pridobili do meseca decembra, 
potem pa moramo v proračunu za nasle-
dnje leto zagotoviti finančna sredstva za 
samo izvedbo. 

V vasi Potiskavec bomo postavili novo 
čistilno napravo, kajti stara čistilna na-
prava je odslužila svoj namen in se je 
ne splača več popravljati in vzdrževati. 
Čistilna naprava je že naročena. Predvi-
devamo, da bomo dela začeli v mesecu 
oktobru. V vasi Potiskavec bomo napra-
vili novo vodovodno omrežje s hidran-
tnim omrežjem. Čakamo na odločbo o 
sofinanciranju iz kohezijskih skladov. 
Istočasno bomo položili cevi za javno 
razsvetljavo in optiko. 

V vasi Cesta se izvaja rekonstrukcija 
lokalne ceste od železniškega prehoda 
do središča vasi. Po pridobitvi zemljišč 
bo lokalna cesta široka 5,5 m. Urejeno 
bo tudi odvodnjavanje meteorne vode. 
Dela se izvajajo skladno s projektno 
dokumentacijo. Ob tem se zahvaljujem 

Elektru Kočevje, ki je pokablilo daljno-
vod in prestavilo transformatorsko po-
stajo v središče vasi, da bo zagotovljena 
normalna širina cestišča. Vaščanom Ce-
ste se zahvaljujem za potrpljenje v tem 
času gradnje, saj smo predvidevali, da se 
bodo gradbena dela začela mnogo prej, a 
potrebnih soglasij za oba projekta nismo 
tako hitro pridobili. 

Nadomestna pot ob železnici se bo 
uredila v mesecu oktobru. 

Za del vasi Hočevje je bila izdelana 
strokovna podlaga na področju ureditve 
cestnega omrežja na območju HO10 in 
HO11, ki je osnova za izvedbo OPPN-ja 
(občinski podrobni prostorski načrt). 
Strokovna podlaga je bila že javno raz-
grnjena in nanjo so občani podali svoje 
pripombe. Vse dejavnosti bomo nada-
ljevali, da pridemo čim prej do ustrezne 
dokumentacije, ki bo podlaga za samo 
izvedbo ustreznega cestnega omrežja.

V vasi Bruhanja vas smo pridobili so-
glasje od DRSI za izvedbo asfaltiranja 
javne poti z avtobusnim postajališčem, 
po kateri bo iz smeri Kompolj vozil šol-
ski avtobus. S projektom posegamo 88,5 
m2 na zasebno zemljišče. Po pridobitvi 
zemljišča začnemo takoj rekonstrukcijo 
javne poti. 

V tem trenutku šolski avtobus ne more 
varno zapeljati na to javno pot, ker mora 
na nasprotni vozni pas. Zaradi tega do 
nadaljnjega šolski avtobus vozi po usta-
ljeni poti. Zavedamo se varnosti in od-
govornosti, zato bomo dejavnosti na tem 
projektu pospešeno izvajali. 

V vasi Kompolje se izvaja EU projekt 
Suhokranjski vodovod. Poleg vgradnje 
vodovodnih cevi se vgrajujejo tudi cevi 
za podtlačno kanalizacijo, cevi za javno 
razsvetljavo in cev dvojček za optično 
omrežje. Dela potekajo po terminskem 
planu. 

V Predstrugah na železniški postaji 
lepo napreduje postavitev perona s pod-
hodom. Poskrbljeno bo tudi za invalide, 
saj je podhod na peron opremljen tudi z 
dvigaloma. Tudi okolica železniške po-
staje se lepo ureja in del okolice ima že 
končno obliko. Ureja se tudi prostor ob 
industrijskem tiru. Vesel sem, da smo v 
naši občini ohranili vse tri tire, kot je bilo 
prvotno (glavni, stranski in industrijski 
tir), saj je bil v prvi fazi zasnovan samo 
glavni tir, kar ni bilo ugodno za našo po-
stajo v Predstrugah. Železniška postaja 
V Predstrugah bo tako z okolico zgledno 
urejena. Upam, da kmalu izberejo izva-
jalca za postavitev avtomatskih zapornic 
in rekonstrukcijo regionalne ceste, ki 
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mora prečkati železnico pod večjim kotom (sedaj je ta kot zelo 
oster in nevaren), da bo promet varnejši. Lahko smo veseli, da 
imamo v naši občini vse prehode zavarovane z zapornicami. 
Prometa po železnici je čedalje več, v naslednjem letu pa upa-
mo, da začne voziti potniški vlak. Garniture za železniško progo 
Ljubljana− Kočevje so že naročene in bodo dobavljene v prvi 
polovici prihodnjega leta.

Septembra je začel svoje delo novi koncesionar g. Štefan 
Čampa, dr.med., zdravnik družinske medicine. Občina je po-
skrbela za dobre pogoje dela. Seveda se takoj opazi, da smo bili 
dalj časa brez stalnega zdravnika, saj je čakalnica vedno polna. 
Seveda pa novi koncesionar želi vzpostaviti kar se da sodobno 
organizacijo dela, ki bo prijaznejša do pacientov. Ena od no-
vosti je tudi predhodno naročanje ob določenem času. Osebje 
v zdravstvenem domu je res polno obremenjeno in včasih je 
potrebno tudi malo strpnosti in stvari se hitro uredijo. 

Mislim, da se bodo razmere popolnoma uredile s prihodom 
še ene zdravnice, ki se je prijavila na razpis za drugo koncesijo 
in bo začela svoje delo meseca novembra, saj ima določen od-
povedni rok. Že s septembrom, ko je stalno prisoten zdravnik, 
je stanje bistveno boljše. Hvala vsem, ki ste izrazili pohvale za 
ves trud, ki smo ga vložili v reševanje zdravstva v naši občini. 
Še naprej se bomo trudili, da bo zdravstvo v naši občini, tako 
na Vidmu kot v Strugah, zgledno urejeno. ■

Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Dobrepolje, Vi-

dem 35, 1312 Videm - Dobrepolje.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in 

kastracije lastniških psov in mačk v letu 2018.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 2.500,00 EUR. Sred-

stva so zagotovljena v proračunu Občine Dobrepolje na 
proračunski postavki: 0411051 – Sofinanciranje sterilizacije 
in kastracije lastniških psov in mačk – javni razpis.

4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali ka-
stracije živali največ do višine 40 % cene storitve, vključno 
z DDV, vendar ne več kot 18 EUR za kastracijo mačka, 29 
EUR za sterilizacijo mačke, 56 EUR za kastracijo psa in 63 
EUR za sterilizacijo psice. Posameznemu upravičencu se 
sofinancira poseg pri največ treh živalih. V primeru večje-
ga števila prosilcev se storitev prosilcem sofinancira soraz-
merno manj. 

5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in 
mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo stalno bivališče na območju občine Dobre-

polje,
• sterilizacija ali kastracija živali je bila opravljena v obdo-

bju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 10. 2018.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali 

morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
• za pse dokazilo o lastništvu (fotokopija potnega lista ži-

vali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku 
živali,

• za mačke račun za opravljeno storitev s podatki o lastni-
ku živali.

7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče 
Občine Dobrepolje ali po pošti na naslov Občina Dobrepo-
lje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje do 12. 11. 2018. 
Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, se 
lahko dobijo v času uradnih ur v tajništvu. Razpisni obra-
zec se dobi na vložišču Občine Dobrepolje ali internetni 
strani občine na naslovu www.dobrepolje.si. Vloge morajo 
biti dostavljene v zapečateni kuverti, kuverta pa mora biti 
označena s podatki o pošiljatelju in z »NE ODPIRAJ – so-
financiranje sterilizacije in kastracije 2018«. 

8. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo od-
ločeno s sklepom. Sklep bo prosilcem posredovan v osmih 
dneh po odločitvi. 

9. Medsebojna razmerja med Občino Dobrepolje in dobitniki 
proračunskih sredstev bodo urejena s pisno pogodbo. 

OBČINA DOBREPOLJE
Janez Pavlin, župan

Občina Dobrepolje objavlja v skladu s Pravilnikom o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 

60/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), ki se smiselno upora-
blja tudi za lokalne skupnosti, in na podlagi Odloka o prora-
čunu Občine Dobrepolje za leto 2018 (Ur. list RS, št. 77/17)

JAVNI POZIV 
za sofinanciranje sterilizacije in 

kastracije lastniških psov in mačk 
v letu 2018.

           

OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE
                            

vabi na

KRVODAJALSKO AKCIJO
v ponedeljek, 22. 10. 2018, od 7. do 13. ure  

v Družbenem domu na Taborski cesti 1  
v Grosupljem,

v torek, 23. 10. 2018, od 7. do 12. ure  
v Osnovni šoli Dobrepolje,  

Videm - Dobrepolje,  

v sredo, 24. 10. 2018, od 7. do 12. ure v Osnovni šoli 
Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični in

v četrtek, 25. 10. 2018, od 7. do 13. ure v Srednji 
šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. 

S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo.

SKUPAJ REŠUJMO ŽIVLJENJA!



6 Naš kraj ■ september 2018••• Iz občine •••

Med nevarne odpadke spadajo:
• topila, 
• kisline,
• barve in laki,
• olje in maščobe, 
• detergenti,
• zdravila,
• baterije in akumulatorji,
• fluorescentne cevi in drugi živosrebrni odpadki,
• prazne tlačne posode,
• fotokemikalije,
• pesticidi in 
• majhna odpadna električna in elektronska oprema zunanje 

dimenzije do 25 cm.

Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča občane 
občine Dobrepolje, da bo v petek, 12. 10. 2018, odvažalo 
nevarne odpadke iz gospodinjstev po naslednjem 
vrstnem redu: 

Odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev  
– jesen 2018

NASELJE   ZBIRNO MESTO ČAS ZBIRANJA
Struge parkirišče pri gasilskem domu 13.00–14.00

Kompolje parkirišče pri gasilskem domu 14.30–15.30

Videm parkirišče pri trgovini Kmetijske 
zadruge

16.00–17.00

Predstruge parkirišče nasproti Iskre 17.15–17.45

Ponikve parkirišče pri gasilskem domu 18.00–18.30

Mag. Ivan Kenda

Eden večjih projektov iz leta 2010 je 
novi osemoddelčni vrtec v sklopu JVIZ 
OŠ Dobrepolje, ki se razprostira skoraj 
na 1400 m2 površine v eni etaži. Prido-
bljeno je bilo uporabno dovoljenje in 
najmlajši Dobrepoljci so v njem že skoraj 
en mesec. Uporabno dovoljenje pomeni 
tudi zeleno luč za izplačilo nepovratnih 
sredstev Eko sklada. Gre za skoraj niče-
nergijski objekt, ki je trenutno v Sloveniji 
najsodobnejši. Zato bo 17. oktobra 2018, 
s strani Eko sklada, SID banke, Fakultete 
za arhitekturo, Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo, obe Univerze v Ljubljani, 
GI-ZRMK, okoli 50 predstavnikov pro-
jektantskih in javnih ustanov ter različ-
nih združenj sodobne gradnje opravljen 
ogled novega vrtca. Ne smemo pozabiti 
tudi na medije.

Objekt je priklopljen tudi na že lani 
zgrajeni toplovod iz biomasne kotlovni-
ce. Začetna vrednost projekta je presega-
la 4,3 mio EUR, novi objekt z vsemi po-
stopki in dodatnimi deli pa je zgrajen za 
manj kot 2,6 mio EUR, če pa odštejemo 
še vrednost subvencije Eko sklada v viši-
ni 352.000 EUR, se ta vrednost še zniža. 
Najeli smo kredit v višini 1,9 mio EUR.

Še enkrat bi se zahvali odlični ekipi 
za zares zrelo vodenje projekta, pri ka-

terem je bil uporabljen tudi t. i. nadzor s 
PIS-em (projektni informacijski sistem), 
ki bo tudi glavna tema predstavitve prej 
omenjenega obiska.

Če nadaljujemo z začetimi investici-
jami, lahko z veseljem povemo, da smo 
začeli postopke za gradnjo nove športne 
dvorane, ki se bo po velikosti (2400 m2) 
umestila med večje, saj ima v parterju 
veliko rokometno igrišče. Glede na infor-
macije z gradbišč po Sloveniji so mnoge 
dvorane z manjšim igriščem precej draž-
je od dobrepoljske, kar je dober znak. 

Predstavnikom športa sta bili vsebina 
in funkcionalnost pred projektiranjem 
predstavljeni in tudi v večini podanih 
predlogov usklajeni, tako da je bilo do-
seženo soglasje vseh.  To omogoča izved-
ba projekta po t. i. rumeni FIDIC knjigi, 
kar pomeni, da smo dvorano načrtovali 
skupaj oz. to ni bilo klasično načrtovanje. 
Izvedba in cena sta zajeti v ponudbi izva-
jalca, v primerjavi z vrtcem pa je ta skoraj 
štirikrat nižja.

Ko smo že pri cenah, naj povemo, da 
je bila podpisana pogodba za 3,0 mio 
EUR, treba pa bo urediti še cesto, par-
kirišča in dvorano opremiti s premično 
opremo, za kar naj bi bilo treba zagotoviti 
še okoli 0,4 mio EUR. V to ceno je vklju-
čen tudi že nadzor s PIS-om. Izvajalec je 
bil izbran na podlagi javnega razpisa na 

portalu javnih naročil.
Če se vrnemo k vrtcu, kjer smo pri-

hranili glede na osnovni projekt 1,8 mio 
EUR, smo ravno za tak znesek najeli kre-
dit za športno dvorano, po enaki obrestni 
meri in za 20-letno obdobje. Občinska 
uprava je torej te projekte začela delati 
racionalno in skladno z načelom dobre-
ga gospodarja.

Podana je bila tudi že vloga na Eko 
sklad, kjer pričakujemo do 0,95 mio EUR 
nepovratnih sredstev (športna dvorana), 
Ministrstvo RS za šolstvo in šport pa že 
skoraj eno leto dolguje razpis za sofi-
nanciranje gradnje in opreme športnih 
dvoran.

Več gibanja in ukvarjanja s športom 
vsekakor pomeni boljše zdravje in poču-
tje, zato upamo, da bodo poleg prve, že 
predstavljene, koncesije v zdravstvenem 
domu na Vidmu sedaj podpisane že tudi 
druge, z dvema dodatnima zdravnikoma, 
da bodo čakalne vrste v ambulantah čim 
krajše. 

Vztrajno obiskovanje pisarn na Trža-
ški in Kolodvorski ulici v Ljubljani po-
meni končno dokončanje ene lepših in 
najvarnejših železniških postaj v Slove-
niji, izvedbo številnih posodobitev, na in 
ob regionalnih cestah, uvoza v Obrtno 
cono, ki počasi, a vztrajno pridobiva svo-
jo končno podobo, in še in še. ■

Na Občini Dobrepolje dosegamo pomembne rezultate
Počitnice so se končale in spet smo poprijeli vsak za svoje delo. Da je bil začetek lažji, smo tudi v času počitnic na 
Občini dosegli kar pomembne rezultate.
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Petek, 28. 9. srečanje s Palčkom Bralčkom (knjižnica, 17.00)

Petek, 28. 9. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje  
(Velike Lašče, 20.00)

Sobota, 29. 9. pohod na Stari grad (Videm, 8.00; Predstruge, 9.00)
Ponedeljek, 1. 10. prva delavnica začetnega opismenjevanja (knjižnica, 17.30)
Sreda, 3. 10. odprtje novega vrtca (Videm, 17.00)
Sreda, 3. 10. predstavitev knjige Andreje Škrabec (knjižnica, 19.00)
Četrtek, 4. 10. zbiranje starega papirja na PŠ Struge in PŠ Kompolje (15.00 do 19.00)
Petek, 5. 10. zbiranje starega papirja na OŠ Dobrepolje (Videm, od 15.00 do 19.00) 
Petek, 5. 10. začetek pravljičnih uric in srečanje s Palčkom Bralčkom (knjižnica, 17.00)
Sobota, 6. 10. 9. dobrepoljsko vandranje in 8. dobrepoljski tek (Videm, od 8.30 naprej)
Sobota, 6. 10. frizerska delavnica (Dom obrtnikov Grosuplje, 16.00)
Nedelja, 7. 10. domača tekma ekipe U-19 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 17.00)
Petek, 12. 10. odvoz nevarnih odpadkov (po razporedu, od 13.00 naprej)
Petek, 12. 10. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje  

(Velike Lašče, 20.00)
Četrtek, 18. 10. seminar Delovno pravo za računovodje (Dom obrtnikov Grosuplje, 9.00)
Petek, 19. 10. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje  

(Velike Lašče, 20.00)
Nedelja, 21. 10. domača tekma ekipe U-15 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 17.00)
Torek, 23. 10. krvodajalska akcija (OŠ Dobrepolje, od 7.00 do 12.00)

Koledar 
prihajajočih dogodkov – oktober 2018

Delovni čas pomembnih služb, ustanov
ZDRAVSTVENI DOM VIDEM –  
ambulanta dr. Štefana Čampe
PONEDELJEK: 12.00–19.00
TOREK: 12.00–19.00
SREDA: 10.00–14.00
ČETRTEK: 10.00–14.00
PETEK: 7.30–13.30

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

FIZIOTERAPIJA KRAJNC:
Od PONEDELJKA do PETKA: 6.30 – 10.00 (na 
delovni nalog). Samoplačniki po dogovoru.

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
PRVA NEDELJA V MESECU: 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

Občina Dobrepolje in Osnovna šola 
Dobrepolje

vabita na

ODPRTJE IN BLAGOSLOVITEV  
NOVEGA VRTCA,

ki bo v sredo, 3. oktobra 2018,  
ob 17.00

v prostorih novega vrtca na Vidmu.

V kulturnem programu bodo sodelovali 
otroci iz vrtca Ringaraja ter Godba 

Dobrepolje.

Slavnostni gost bo predsednik Republike 
Slovenije, g. Borut Pahor.

Vabljeni!
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                PODJETNIŠKI KOTIČEK

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ GROSUPLJE, več informa-
cij in prijave na www.ooz-grosuplje.si, kjer lahko preverite po-
goje subvencionirane udeležbe zaradi sofinanciranja Občine 
Dobrepolje:
• Srečanje podjetnic in poslovnih žensk, četrtek, 4. 10. 2018, 

Družbeni dom Grosuplje. Osrednja predavateljica bo Boja-
na Košnik, ki bo govorila o kulturi oblačenja v poslovnem 
svetu. 

• Frizerska delavnica s STEVO HAIR ACADEMY, sobota, 6. 
10. 2018, z začetkom ob 16.00 v Domu obrtnikov v Grosuplju 
(sprememba lokacije!). 

• Seminar »DELOVNO PRAVO ZA RAČUNOVODJE«, če-
trtek, 18. 10. 2018, ob 9.00 v Domu obrtnikov v Grosuplju. 
Izredno kakovosten in tudi precej obsežen seminar, ki ga bo-
sta izvedli vodja svetovalnega centra ter vodja pravne službe 
na OZS, ga. Nina Scortegagna Kavčnik, ter Jasmina Malnar 
Molek, davčna svetovalka na OZS. Toplo priporočamo ude-
ležbo vsem, ki se v podjetjih ukvarjate z računovodstvom in 
kadrovanjem oz. zaposlovanjem. 

ZADNJI POZIV: Javno povabilo podjetjem iz občine Do-
brepolje z do 50 zaposlenimi k oddaji vlog k sofinanciranju 
individualnih izobraževanj in usposabljanj v letu 2018. 

Rok: 31. 10. 2018. Javno povabilo financira Občina Grosuplje 
iz proračunskih sredstev. Več na www.ooz-grosuplje.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

Zbral Bojan Novak. Prispevek je nastal v 
sodelovanju z revijo Računalniške novice.

 
Večina aplikacij in storitev, ki jih upora-
bljamo v poslovnem ali domačem oko-
lju, temelji na varnostnem pristopu vno-
sa uporabniškega imena in gesla. Prav 
zato so nepridipravom takšne aplikacije 
pogosta tarča. Način, kako pridobiti ali 

celo uganiti geslo posameznega uporab-
nika, je zanje lažje in cenejše od iskanja 
ranljivosti v informacijskih sistemih ter 
aplikacijah. Sliši se preprosto, vendar se 
je okoli tematike ugibanja gesel razvila 
prava mala znanost. 

Kaj gre pri geslih lahko narobe?
Na kratko – marsikaj. Napadalci v pra-

ksi gesla ali uganejo ali ukradejo, zato 
velja varnostne in avtentikacijske meha-
nizme razvijati in uporabljati predvsem 
zoper ti nadlogi. Uganiti geslo ni tako 
težko, kot mislite, vendar pa napadalec 
za to potrebuje kar nekaj poskusov. 

Je geslo težko uganiti?
Matematično gledano je naloga ugi-

banja lahko zelo težka. Če predvideva-
mo, da je geslo sestavljeno iz petih malih 
črk, je vseh možnih kombinacij skoraj 

10 milijonov. Če pa zahtevamo, da ge-
slo vsebuje še velike črke in številke, se 
število kombinacij poveča na kar 800 
milijonov. Vendar pa napadalci že na za-
četku postavijo določene predpostavke. 
Zelo radi tudi sestavljajo nabor besed, 
ki so personalizirane na konkretno žr-
tev, in kar naenkrat so v nevarnosti tudi 
daljša gesla. Sliši se zapleteno, a na voljo 
je kar nekaj preprostih in zelo učinkovi-
tih skript, ki vse delo opravijo namesto 
napadalca, in geslo je zelo hitro lahko v 
njihovih rokah. 

Več informacij o zaščiti gesel si lahko 
preberete v beli knjigi Varna avtentikaci-
ja – Kako predvidljiva so vaša gesla, ki jo 
je pripravil Vladimir Ban, strokovnjak za 
kibernetsko varnost Smart Com. ■

Novice so pripravljene v sodelovanju 
z revijo Računalniške novice.

                RAČUNALNIŠKI KOTIČEK

Kako predvidljiva so vaša gesla
Lahko napadalec ugane vaše geslo? Vsekakor. Varna avtentikacija (preverjanje pristnosti) je nujna pri vzpostavljanju 
ustreznih varnostnih praks.
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Bojan Novak

Gospa Nada, pred dnevi ste v Kri-
stalni palači v Ljubljani osvojili nagra-
do na natečaju Naj Fala kruh 2018. Za 
kakšno tekmovanje gre in s kakšnim 
kruhom ste se predstavili?

Gre za tekmovanje, ki je že tradicio-
nalno in na katerem sem bila že večkrat. 
Letos sem bila z lepim pismom prijazno 
povabljena s strani organizatorjev, zato 
sem se odločila, da sodelujem.

Najprej sem poskušala najti kak zani-
miv recept za peko pisanega kruha. Nato 
sem poslala recept. Večer pred ocenje-
vanjem sem se lotila speči lep hlebec za 
ocenjevanje, a se mi peka ni posrečila. 
Vsaj jaz sem imela tak občutek. Zato sem 
bila res prijetno presenečena, da sem do-
bila prvo nagrado. (Hči Beti pripomni, da 
je mama preveč samokritična.) 

Natečaj Naj fala kruh 2018 je bil sicer 
razdeljen v 3 kategorije. Jaz sem pekla v 
kategoriji pšenični kruh. Imela sem pše-
nično moko za osnovo, v kruh pa sem 
umesila še bučni pire in pesto bazilike, 
tako da je nastal lep in okusen pisan 
kruh. 

Naše izdelke je ocenjevala štiričlanska 
strokovna komisija. 

Tudi sicer se s svojimi kulinaričnimi 
dobrotami udeležujete številnih raz-
stav in tekmovanj, kajne?

Ja, kolikor mi čas dopušča. Nazadnje 
sem pekla za priznanega kuharja Jezer-
ška, ko so naredili natečaj za Slovensko 

turistično organizacijo. Gospod Jezeršek 
je rekel, da me bodo povabili, da bi na 
njihovi akademiji kaj povedala in sluša-
telje kaj naučila. 

Sodelujem z zavodom Parnas in Met-
ko Starič. Udeležujem se tekmovanj, 
kjer pečejo poprtnike, pletenice, šunke 
v testu ... Včasih sem povabljena, drugič 
najdem razpis na družbenih omrežjih. 
Večinoma se udeležujem tradicionalnih 
prireditev, ki imajo stalne datume, tako 
da si malo porazdelim obveznosti. Kruh 
imam zelo rada, rada tudi pečem, in če 
le čas dopušča, grem.

Oktobra sem povabljena v Sodraži-
co, kjer bomo pekle pletenice. Konec 
oktobra bo delavnica peke pletenic tudi 
v Gozdarskem domu v Predstrugah, 
kamor bi vas rada pa že zdaj povabila. 
Informacije lahko dobite pri meni na 
telefonski številki 041 981 534.

Poznamo vas kot odlično kuhari-
co in pekovsko mojstrico, ki je vedno 
zraven, ko so v občini kake pogostitve. 
Kaj pa počnete še sicer, kadar ne me-
site testa?

Doma delamo mladi sir, ki ga je pri-
pravljala že moja mama. Postopek se 
tako prenaša iz roda v rod. 

Letos, ko je na razpolago veliko sadja, 
sem iz zgodnjih jabolk skuhala marme-
lado. Včasih delam tudi ribezovo mar-
melado. 

Letos so jablane res bogato obrodile. 
Lahko z našimi bralci delite kak dober 
recept za te dni?

Ker sem skuhala že jabolčno marme-
lado, ki je skoraj dnevno na jedilniku, bi 
za bralce objavili kar ta preprosti recept 
za jabolčno marmelado. 

JABOLČNA MARMELADA – po recep-
tu Nade Lunder

Potrebujemo:
3 kg očiščenih neolupljenih jabolk
1 kg sladkorja, lahko tudi malo manj, 

če so jabolka sladka
Postopek:
Jabolka očistimo in jih kar z lupino 

damo v posodo, v kateri bomo kuhali. 
Dodamo sladkor in kuhamo približno 
dve uri na počasnem ognju. 

Ko je skuhano, zmes zmešamo s palič-
nim mešalnikom in precedimo v drugo 
posodo. Precedimo, če nočemo koščkov 
lupin. Dodamo pol dl ruma in 1 vanilin 
sladkor in malo cimeta. 

Marmelado damo v kozarce in jih 
zavijemo v odejo. Ko se ohladi, je zelo 
okusna.

Gospa Nada, hvala za pogovor. Že-
lim vam še veliko uspelih projektov. ■

Nova nagrada za Nado Lunder
Gospe Nade Lunder ni treba posebej predstavljati. Srečamo jo na veliko prireditvah, kjer so v ospredju pogostitve, 
na natečajih in razstavah različnih prehrambenih izdelkov. Pred dnevi je gospa Nada s svojim kruhom dobila prvo 
nagrado na natečaju, zato sem jo povprašal o njeni veliki ljubezni – peki.
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                       Utrip občine – Cesta

Bojan Novak

Sogovornika: Jože Mohar,  
Miro Petrušen
Predsednik vaškega odbora:  
Jože Mohar

POVEZANOST VAŠČANOV:

Društva in organizacije, v katerih se 
vaščani združujejo:  

V vasi imamo dejavno Športno dru-
štvo Cesta. Tudi precej vaščanov se je 
včlanilo. Preko tega društva poskušamo 
voditi vse dejavnosti, ki so povezane z 
vaškim domom. Društvo organizira ne-
kaj dejavnosti čez leto in tako poskrbi, da 
se takrat zberemo v nekaj večjem številu, 
sicer pa se okrog vaškega doma zbiramo 
pogosto.

Včasih smo imeli tudi zelo dejavno 
pustno dogajanje, ko smo pripravljali 
»čejške mačkare«, a tega zdaj že nekaj 
časa ni.

Veliko sodelujemo z Občino Dobre-
polje in s Turističnim društvom Dobre-
polje. V sodelovanju z njimi smo dobili 
spominsko obeležje Jerneja Pečnika, so-
delujemo pa tudi pri pripravi miz in klopi 
na Dobrepoljskem vandranju.

Prostori, kjer se vaščani združujejo: 
Najpomembnejši prostor je vaški 

dom. V njem se zbiramo ob različnih 
priložnostih, od veselih do žalostnih. Ka-
dar umre kdo od vaščanov, se zberemo v 
domu in molimo zanj. Mladi se pogosto 
zbirajo ob večerih, omogočeno pa ima-
jo tudi praznovanje rojstnih dni. Na leto 
organiziramo dva turnirja v namiznem 
tenisu, pozimi pa ga igramo za rekrea-
cijo. Ravno dva tedna nazaj smo gostili 
občinski turnir v prstometu. 

Sicer pa so še živi spomini izjemne po-
vezanosti vaščanov v času, ko smo dom 
zidali. Tisto so bili lepi časi. Bilo je leta 
1983 in na udarniški način smo takrat 

res veliko naredili. Cel dom je nastal na 
ta način. Bili smo prava klapa. Že v tistih 
časih je bilo v vasi nekaj obrtnikov, ki so 
prispevali veliko materiala, poznali prave 
ljudi in tudi s svojim znanjem prispevali 
ogromno v skupno dobro. 

Žal se je potem obrnilo tako, da nismo 
uredili papirjev, in tako smo s pomočjo 
Občine šele letos pridobili lastništvo par-
cele, na kateri stoji dom. Zdaj moramo 
urediti še druge papirje. 

V zadnjem času smo podaljšali ostreš-
je, čaka pa nas še nekaj dela. Tega nikoli 
ne zmanjka.

Na zadnji topli poznopoletni večer sem obiskal predstavnika vaškega odbora na Cesti in preveril utrip vasi. Nekaj časa 
smo se zadržali v preteklosti, kjer je sogovornikoma najbolj v spominu ostala složnost ob gradnji vaškega doma. V 
letih od takrat se je v vasi precej stvari spremenilo, spreminja pa se tudi v teh dneh, saj je glavna dovozna cesta v vas 
deležna posodobitve in razširitve. Nekaj projektov pa ostaja tudi za naslednji mandat. 
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Interesi, ki združujejo vaščane: 
V prvi vrsti sta to šport in rekreacija. 

Omeniti velja še praznovanje rojstnih dni 
in druga praznovanja (poroke). Zberemo 
pa se tudi ob smrti vaščanov, saj imamo v 
domu dovolj prostora za molitev. 

ZNANI, POMEMBNI VAŠČANI: 

Omeniti je treba starinoslovca Jerne-
ja Pečnika, ki ima tudi spominsko tablo. 
Člani Turističnega društva Dobrepolje so 
zbrali veliko informacij o tem pomemb-
nem možu. 

Pri domu stoji tudi Kravajčev spome-
nik. Bil je pomemben član partizanske 
organizacije, zato je moral z družino po-
begniti s Ceste. 

V podjetniškem smislu je veliko na-
pravil Anton Grandovec. Tudi za vas je 
naredil ogromno. 

Omeniti moramo tudi Ivana Grandov-
ca, ki je že mnoga leta šolski ravnatelj, 
obenem pa zelo dejaven pri raziskovanju 
dobrepoljske zgodovine. 

DEJAVNOST VAŠKEGA ODBORA:

S čim se je vaški odbor Ceste ukvar-
jal v zadnjih letih? 

Pred leti smo skupaj z Občino ure-
dili vaško središče. Zdaj se ureja glavna 
dovozna pot v vas, prestavljena je trans-
formatorska postaja. Šlo je počasneje, 
kot bi si želeli. Ustavilo se je, ker gre za 
poplavno območje, večkrat je bilo treba 
spreminjati dovoljenja. Velikokrat smo 
imeli v vasi tudi geometra. 

Iščemo rešitve za odvodnjavanje vode, 

ki ob močnejših padavinah priteče s hri-
ba in teče na Jožmanovo domačijo.  

Kar nekaj dejavnosti je bilo name-
njenih ureditvi dokumentacije za vaški 
dom. Tu smo prišli nekje na pol poti. 

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

Urediti želimo preostale papirje za 
vaški dom, postaviti pri domu igrala za 
otroke in opraviti še nekaj dela ob sa-
mem domu. Na tem mestu se moramo 
zahvaliti Občini Dobrepolje, ki je odku-
pila zemljo, na kateri stoji dom. 

Pred obnovo železniške proge so bili 
v vasi štirje prehodi čez progo, zdaj je 
samo en. Treba je urediti še obvozne poti 
ob progi.  

Po dolgih letih bo treba ponovno ure-
diti Staro lužo. Želimo si, da bi skupaj s 

strokovnjaki in Občino pripravili projekt 
ureditve in pomagali z delom lužo ure-
diti. Dobro bi bilo urediti tudi štirno pri 
transformatorju. 

KATERE SO GLAVNE TEŽAVE, KI 
PESTIJO VAŠO VAS?

Trenutno obnova ceste predstavlja 
nekaj težav glede dogovarjanja. Tudi 
sicer bi si želeli v vasi več povezanosti. 
Sicer pa vas kakih velikih težav nima in 
je v njej lepo živeti.

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

Pokazali bi mu spominsko tablo in 
mu predstavili delo in življenje Jerneja 
Pečnika. Pri domu imamo tudi dva stu-
denca, ki sta zanimiva. Včasih smo tam 
pili vodo. 

Turistu bi povedali, da je naša vas 
najstarejša vas v Dobrepolju. Poimeno-
vana je po nekdanji rimski cesti, ki je šla 
tu mimo. Želimo si, da bi nekoč urejena 
Stara luža predstavljala mesto, kjer bi se 
zbirali tako Dobrepoljci kot tudi kak tu-
rist.  

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

Trdiva, da je bila v času gradnje va-
škega doma Cesta najbolj povezana vas v 
občini. Žal je kasneje prišlo do težav in se 
je to nekoliko spremenilo. Sicer pa težko 
najdemo kako posebnost, ki bi nas ločila 
od vaščanov drugih vasi. ■
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Petra Usenik, vzgojiteljica; fotografije: kolektiv vrtca Ringaraja

Da so svetle igralnice zaživele, smo jih obogatili z različnimi 
igračami, didaktičnimi sredstvi, materiali in izdelki otrok. Pro-

storni hodniki in veliko igrišče pa nam nudijo veliko možnosti 
za druženje, igro in gibalne dejavnosti. Veseli nas, da se iz no-
vega vrtca vsakodnevno sliši glas otroške razigranosti. ■

V novem vrtcu
Konec avgusta smo se polni pričakovanj preselili v prostore novega vrtca Ringaraja. Otroci, vzgojiteljice in drugi delavci 
v vrtcu smo se do zdaj že kar dobro ustalili. 
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Lidija Pugelj

Zvezke so zbirali za več kot 12.000 
otrok, ki jim Karitas poleti pomaga s 
šolskimi potrebščinami. 

Otroci so v vrtcu prejeli razgle-
dnico in na zadnjo stran razglednice 

narisali risbo za vrstnika, ki je zvezek 
prejel. Razglednice so vložili v daro-
vane zvezke. Zbrali smo 70 zvezkov in 
nekaj drugih potrebščin. Hvala vsem 
staršem, ki ste sodelovali skupaj z 
otroki, šolarjem pa srečno v novem 
šolskem letu! ■

Akcija Pokloni zvezek  
v vrtcu Ringaraja
V maju smo se odzvali na sodelovanje v letošnji akciji Pokloni zvezek, ki jo 
je organizirala Karitas. Z akcijo so želeli zbrati čim več zvezkov za socialno 
ogrožene otroke in s tem naše otroke spodbuditi k solidarnosti do vrstnikov. 

Karmen Kljun, učiteljica PŠ Struge

Nasmejanih, veselih, radovednih in zna-
nja željnih obrazov so priskakljali skozi 
velika vrata hiše modrosti, ki ji pravimo 
šola. Otroke so v šolo pospremili njihovi 
starši in skupaj z njimi preživeli nepoza-
ben in njim tako pomemben dan.  

Še posebej za ta veliki dan smo v goste 
povabili vodjo šole, gospo Mojco Pugelj, 
župana, gospoda Janeza Pavlina, in mar-
ljivo čebelico Lili z razigranim trotom Bi-
netom, ki sta prvošolce popeljala v pra-
vljični svet z naslovom Lili in Bine gresta 
prvič v šolo. Hvala starejšim otrokom, ki 
so na koncu pogumno zapeli himno o 
Lili in Binetu. Prijetno druženje smo na-

daljevali s sladko tortico in sokom. 
Vsem učencem želim igrivo in uspe-

šno šolsko leto, staršem pa veliko potr-
pežljivosti in pozitivne energije. Bodimo 
ponosni na svojo šolo, saj majhna šola 
raste navznoter. V majhni šoli gnezdi ve-
liko srce. Skozi šolska okna sije veselje, v 
majhni šoli dežujejo nore ideje. Še celo 
šolski zvonec se smeje. 

V majhni šoli vsak otrok šteje … ■

PŠ Struge na prvi šolski dan
Jesen je obdobje, ko se narava zavije v paleto čudovitih barv. In tako kot je jesen prav poseben letni čas, je bil tudi za 
prvošolce in njihove starše tretji september prav poseben dan. 
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Barbara Režek, prof. RP

A male glave rastejo vneto,
prerastejo z letom
male rokave,
male težave,
male besede,
male stezice,
male razrede,
tovarišice
in mala šola kot lonec 
poči.
Tedaj je majhnega konec
in napoči
veliko.

(Tone Pavček, Kaj je majhno  
in kaj veliko, odlomek)

S temi besedami iz pesmi znanega 
slovenskega pesnika Toneta Pavčka smo 
v ponedeljek, 3. 9. 2018, nagovorili otro-

ke, za katere je bil to poseben dan, saj je 
27 učenk in učencev prvič sedlo v šolske 
klopi. Na OŠ Dobrepolje smo jim učenci 
in učiteljice razredne stopnje pripravili 
slavnostni sprejem. Učenci drugega ra-
zreda so novim šolarjem za dobrodošlico 
zapeli pesmico Pod šolsko spet smreko, 
ki zadnjih nekaj let velja za himno prvo-
šolcev. Učenci lanskega petega razreda 
so pod vodstvom učiteljice Majde Bla-
tnik in ob glasbeni spremljavi učiteljice 
Petre Jerič zaigrali gledališko predstavo 
Bobek in barčica. Nove učence in njiho-
ve starše sta nagovorila tudi ravnatelj OŠ 
Dobrepolje, gospod Ivan Grandovec, in 
župan, gospod Janez Pavlin, ki sta pou-
darila, kako pomembno je izobraževanje 
za vsakega posameznika in za celotno 
družbo. 

Stara modrost pravi, da se vsako dolgo 
potovanje začne s prvim korakom. Tako 

se tudi dolga pot izobraževanja začne s 
prvim šolskim dnem. Novi učenci so na 
sprejemu prejeli rumene rutice, ki jim jih 
je okoli vratu položila učiteljica Martina 
Prhaj. Namen rumenih rutk je, da bi bili 
prvošolci vidnejši in vsem udeležencem 
v prometu sporočali, da so še posebej 
ranljiva skupina, ki potrebuje pozornost 
in skrb tako pri vožnji v avtomobilu kot 
tudi pri hoji po cesti. Da je bil prvi šolski 
dan še bolj slavnosten, so se učenci po 
končanem sprejemu posladkali s čoko-
ladnimi ježki in sadnim sokom. Nato so 
v spremstvu učiteljic prvega razreda od-
šli v učilnico, kjer bodo celo šolsko leto 
spoznavali učenosti, se veselili novega 
znanja ter rasli in razvijali svoje talente. 

Novim učencem želimo še naprej lepo 
otroštvo, ki naj bo prepleteno s spoštova-
njem, odgovornostjo in vztrajnostjo pri 
vseh podvigih, ki se jih bodo lotevali. ■

Prvi šolski dan na OŠ Dobrepolje
V ponedeljek, 3. 9. 2018, je na OŠ Dobrepolje začela obiskovati šolo nova generacija učencev. 

Marija Hočevar

English in Action je edina priznana po-
nudnica tečajev angleškega jezika v šo-
lah. Priznanje ji je podelilo združenje 
EAQUALS (Evropsko združenje kvalite-
tnega jezikovnega izobraževanja), ki v 
Evropi postavlja merila dobrih ponudni-
kov jezikovnega izobraževanja.

Tečaja se je udeležilo 24 učencev od 
četrtega do devetega razreda. Učenci so 
bili razdeljeni v dve skupini. Pouk, ki je 
potekal izključno v angleškem jeziku, sta 
vodila dva učitelja, Anna in Iain, naravna 
govorca iz Velike Britanije. Tako so učen-
ci ves teden tečaja govorili samo angle-
ško – vsak dan in vsako učno uro (30 ur). 
Pouk je vseboval zabavne poučne dejav-
nosti, kvize, projektno delo in gledališko 
igro, s katero so se učenci predstavili ob 
koncu tečaja. Učitelja sta tako poskr-

bela, da so učenci nadgradili znanje o 
angleški kulturi in okrepili svoj besedni 
zaklad. Izpopolnjevali so se predvsem 

v slušnem in govornem sporočanju. Na 
začetku tečaja je vsak učenec prejel de-
lovni zvezek, mapo in svinčnik, ob koncu 

Teden učenja angleščine – naložba za življenje ...
V zadnjem tednu poletnih počitnic, od 27. do 31. avgusta 2018, je v Osnovni šoli Dobrepolje že peto leto zapored 
potekal intenzivni tečaj angleščine, ki ga je izvedla jezikovna šola English in Action. Omenjena šola ima sedež v 
Canterburyju, tečaje po šolah pa izvaja že več kot 25 let, sodeluje z več kot 500 šolami v 26 državah. 
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tečaja pa priznanje. Da pa smo tečaj laž-
je organizacijsko in finančno izpeljali, se 
zahvaljujemo gospodu ravnatelju Ivanu 
Grandovcu ter županu občine Dobrepo-
lje Janezu Pavlinu.                                                                      

Učenci so v tem tednu doživeli dru-
gačno učno izkušnjo, s katero so prema-
govali jezikovne ovire in krepili samo-
zavest. To pa bodo vselej potrebovali za 
uspešno zasebno in poklicno življenje. ■

Učiteljice angleškega jezika OŠ Dobrepolje  
in PŠ Struge

Isabel se je z veseljem odzvala povabilu 
učiteljic angleškega jezika na OŠ Dobre-
polje, da obišče učence in izvaja pouk v 
angleščini, saj bo tudi sama kmalu posta-
la profesorica razrednega pouka. 

Isabel je bila od 4. 9. do 7. 9. prisotna 
pri urah na predmetni stopnji. Učencem 
se je predstavila s kratko predstavitvijo o 
sebi in svoji družini in nato odgovarjala 
na številna vprašanja. V naslednjih urah 
je z učenci iskala podobnosti in razlike 
med slovenskimi in angleškimi najstniki 
ter učence spodbudila k sporazumeva-
nju v angleščini preko številnih zabavnih 
besednih iger. Učenci so tako na zabaven 
in poučen način bogatili besedni zaklad 
ter se urili pri slušnem in govornem spo-

ročanju v tujem jeziku. 
V tednu med 10. 9. in 14. 9. pa je Isabel 

obiskala tudi učence na razredni stopnji 
ter učence na PŠ Struge. 

Na razredni stopnji je Izzy s pomo-
čjo Powerpoint predstavitve predstavila 
sebe, svojo družino, kraj, v katerem živi, 
in svoje prijatelje. Nato se je z učenci 
igrala zanimive igre, kot so: Clapping 
game, Thumbs up Heads down, Number 
game in Alphabet chant. Na koncu ure 
smo še skupaj zapeli pesem in se poslo-
vili. Obisk študentke Izzy je bil za učence 
in nas učitelje lepa izkušnja. 

Tudi učenci na PŠ Struge so Isabel zelo 
lepo sprejeli. Vključeni so bili vsi učenci 
od 2. razreda pa vse do 8. razreda, tako 
da je bila to za vse učence nepozabna 
izkušnja. Učenci so z veseljem in veli-
kim zanimanjem prisluhnili Isabel, ko 

je pripovedovala o življenju v Angliji in 
svoji družini. Mlajši učenci so predvsem 
uživali v prepevanju nekaterih angleških 
pesmi in ob igrah. Da so bili učenci zelo 
zadovoljni z obiskom Isabel, pove tudi 
dejstvo, da je kar nekaj učencev ob kon-
cu pouka pristopilo do nje in jo prosilo 
za avtogram, na kar se je z veseljem od-
zvala.

Ugotovili smo, da je pomembno biti v 
stiku z novimi ljudmi, poslušati njihove 
zgodbe, predvsem pa, da sporazume-
vanje v različnih jezikih ne predstavlja 
ovire, temveč priložnost, da se naučimo 
nekaj novega. Tako smo učiteljice angle-
škega jezika z obiskom Izzy ustvarile bolj 
privlačen, ustvarjalen in drugačen pouk 
angleškega jezika. Obenem pa je Izzy 
lahko spoznala slovenski sistem vzgoje 
in izobraževanja v praksi. ■

Obisk Isabel Fleur Walker na OŠ Dobrepolje in PŠ Struge 
Na začetku šolskega leta 2018/19 je našo šolo obiskala prijetna mlada študentka iz Anglije, Isabel Fleur Walker, Izzy. 
Isabel je rojena v Nottinghamu, deželi Robina Hooda, sedaj pa živi in obiskuje univerzo v mestu Chester. Letošnje 
poletne počitnice preživlja v Sloveniji in je od 8. julija nastanjena pri družini v Dobrepolju v vlogi varuške oziroma au 
pair. Dekleta au pair skrbijo za otroke v družini, pripravljena pa morajo biti opravljati tudi nekatera gospodinjska dela. 
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Andrej Škantelj, vodja PŠN

Učenci so cel teden pridobivali nove iz-
kušnje in znanja na celotnem vzgojno-
izobraževalnem področju. V program 
dela šole v naravi so bili vpleteni vsi učni 
predmeti. Letošnje leto je bilo prijazno 
tudi vreme, tako da smo dosegli vse 
zastavljene cilje. Na plavalnem podro-
čju so se učenci potegovali za plavalne 
delfinčke. Tako je 20 učencev osvojilo 
bronastega delfina, 21 srebrnega in pet 
učenk ZLATEGA DELFINA. »Zlate učen-
ke« so: Nadja Adamič, Maša Marolt, Neža 
Brundula, Nastja Nose in Hana Adamič. 
Hana je dosegla najboljši čas 2:45 min v 
zadnjih 20 letih, odkar ocenjujemo učen-
ce po novih merilih na naši šoli. Zlatega 
delfina osvojijo učenci, ki preplavajo 150 
m v treh tehnikah plavanja (prsno, hrb-
tni kravl in prsni kravl) v času krajšem od 
3:45 minute. Vsi učenci so bili delavni, 
ob delu pa so se tudi zabavali, kar je tudi 
eden od ciljev šole v naravi. Naj vas o tem 
prepričajo izjave udeležencev.

Teden je hitro minil. Ostalo nam je ve-
liko lepih spominov: izlet z ladjico, ogled 

akvarija in Tartinijevega trga, igre peto-
šolcev, odštekan ples, rtič ima talent …

Teden je bil lep s sošolkami, sošolci in 
učitelji. Ocenjevali so nam urejenost sob, 
tako smo s sošolkami zmagale in zaslužile 
štiri čokolade.

Naučili smo se novih tehnik plavanja, 
preizkusili smo se v potapljanju, nabirali 
školjke, ki smo jih uporabili za naše iz-
delke.

Spoznal sem nova prijatelja Naceta in 
Kristjana.

Najbolj so mi bili všeč zabavni večeri, 
ko smo se zbrali na plaži učenci vseh šol.

Izdelala sem si kozarček spominov. Za-
dnji dan smo uživali v džakuziju.

Bilo je lepo, vendar sem malo pogreša-
la starše. Na talentih smo bile najboljše 
plesalke.

Hvala učiteljem, da so me naučili mar-
sikaj novega. To mi je bila najboljša šola v 
naravi, komaj čakam naslednjo.

Res je, da smo zjutraj zgodaj vstali, če 
pa ne bi, bi zmanjkalo časa za druge za-
nimive dejavnosti. Skrajno smo se imeli 
super.

Vtisi vseh učencev so bili zelo lepi in 
pozitivni, tako da nam učiteljem dajejo 
novo energijo, nove ideje za organizacijo 
takšne oblike vzgojno-izobraževalnega 
dela, kot so šole v naravi. Dobra organi-
zacija dela, izpeljava ter doseganje vseh 
zastavljenih ciljev so možni le z dobro 
ekipo učiteljev, podporo staršev ter vod-
stva šole. ■

Poletna šola v naravi
Kot že vrsto let smo učitelji tudi to šolsko leto organizirali šolo v naravi na Debelem rtiču, ki je potekala od 3. do 7. 
septembra. Letošnja generacija je bila med številčnejšimi v zadnjih letih, saj smo imeli s seboj 46 učencev. Spremljali in 
poučevali smo jih učitelji: Alenka Leskovar, Darja Bartolj, Tina Gačnik, Tina Kurent, Andrej Antolič in Andrej Škantelj.

Zbiralna akcija starega papirja
Na Osnovni šoli Dobrepolje že tradicional-
no organiziramo zbiranje starega papirja. S 
prodajo zbranega papirja delno financiramo 
dneve dejavnosti za učence razredne stopnje. 
Denar porabimo za prevoze in vstopnine na 
kulturnih, športnih ali naravoslovnih dneh. 

Letošnja akcija bo potekala v Kompoljah 
in Strugah v četrtek, 4. 10. 2018, od 15. do 
19. ure. Na Vidmu pa bo zbiranje v petek, 
5. 10. 2018, od 15. do 19. ure. 

Zabojniki bodo postavljeni pri šolah. Upamo, da boste starši priskočili na 
pomoč svojim otrokom. Akcija je namenjena tudi dobrepoljskim podjetjem, če 
se vam kje v prostorih nabira star papir.

Vodja akcije, Andrej Škantelj

Notranji mir je tisto 
neopisljivo doživljanje 

čustvene in duhovne blaginje, 
globoke spokojnosti, ki vznika 
tedaj, ko se lahko ločimo od 
skrb vzbujajočih, tesnobnih 

misli.

Notranji mir je spoznanje, da 
je v najglobljem bistvu vse 
dobro, razumevanje, da ima 

višji načrt vse pod nadzorom, 
celo kadar je videti, da bo 

naše življenje zdaj razneslo.

(Greg Anderson)
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Videm 34, 1312 Videm Dobrepolje l tel.: 01/786 71 40
Obratovalni čas: 
Ponedeljek, sreda, petek: od 12.30 do 19.00.
Torek: od 9.00 do 15.00.
Četrtek: od 10.00 do 15.00.

Za otroke:

Petek, 5. oktobra 2018, ob 17. uri: 
ZAČETEK PRAVLJIČNIH URIC – GLE-
DALIŠKA PREDSTAVA ČAROBNI ZAJ-
ČEK 

Potekale bodo vsak petek ob 17. uri. 
Na uvodni pravljični uri si bomo ogleda-
li gledališko predstavo Čarobni zajček v 
izvedbi Družinskega gledališča Kolenc. 
Predstava je primerna za otroke od 3. leta 
dalje. 

Ponedeljek, 1. oktobra 2018, ob 
17.30: Z IGRO DO BRANJA 

Prvi ponedeljek v oktobru začnemo 
sklop petih delavnic začetnega opisme-
njevanja z Viljenko Jalovec. Delavnice so 
učinkovita podpora vsem, ki se učijo bra-
ti in pisati. Izkušena pedagoginja jih bo 
skozi igro popeljala v svet črk in besed. 

Srečanja so namenjena učencem prve 
triade. Udeležba je brezplačna. 

Petek, 28. septembra 2018, in 5. ok-
tobra 2018, od 17. ure dalje: SREČANJE 
S PALČKOM BRALČKOM 

V knjižnici vas ne bo čakal gozdni 
škrat, temveč Palček Bralček. Prebral 
vam bo zgodbe, zastavil uganke in se z 
vami malo poigral. Vabljeni. 

Za odrasle:

Sreda, 2. oktobra 2018, ob 19. uri: 
predstavitev knjige Andreje Škrabec, 
FIŽOL

Dogodek poteka v okviru projekta 
Kuharica fižolov dan – LAS Po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe v sodelo-
vanju treh partnerjev: EQUUS Stanislav 
Škrabec s. p., Hrovača (vodilni partner), 
Lesart d. o. o., Stara Cerkev in Zavod 
Parnas, Velike Lašče. Sofinanciran je iz 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja – EKSRP (85-%).

Nekatere fižolove jedi iz knjige bomo 
tudi degustirali. Vabljeni. ■

Zgodilo se bo … v knjižnici Dobrepolje

Moška pevska skupina 

GROSUPELJSKI OKTET 

vabi k sodelovanju 

dva nova pevca (I. tenorista), z željo po doseganju visoke 
kakovosti petja okteta. 
Zaželeno je ustrezno predznanje na pevskem področju. 

Informacije na tel. št. 041 471 320.

Če ne najdeš miru v sebi, ga zaman iščeš 
drugje. 

(Francois de La Rochefoucauld)

Mirna reka ima cvetoče obale.
(Italijanski pregovor)

Mir je sad ljubezni, kajti da bi živeli v miru,  
je treba prenesti veliko stvari.  

(Robert de Lamennais)
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Uroš Gačnik 

Konec poletja smo člani regijskega sveta 
regije Ljubljana 2 izkoristili ter se v sobo-
to, 8. septembra 2018, odpravili na izlet. 
Pot nas je najprej vodila do Parka voja-
ške zgodovine v Pivki, kjer nam je pri-
jazna vodička razložila vsa zgodovinska 
dejstva o prekrasnih eksponatih, ki so 
skrbno obnovljeni, zbrani in razstavlje-
ni. Ob ogledu razstavnih predmetov se je 
predvsem moški del prepustil obujanju 
spominov, ko so uporabljali različne teh-
nike in oborožitve JLA. V muzeju novejše 
zgodovine smo podoživeli trenutke osa-
mosvojitve in se tako ponovno zavedeli 
pomembnosti odločitve, ki je Slovenijo 
uvrstila med neodvisne države. 

Nadalje smo se preizkusili tudi v letal-
skem simulatorju, ki je novost, ter leteli 
z letalom MIG-21, ki nas je odnesel v 
neslutene višave. Polni prijetnih spomi-
nov in doživetij smo se pripeljali v Koper, 
kjer nas je v Gasilski brigadi Koper spre-
jel dežurni vodnik Boštjan Majcen, ki je 
razkazal in povedal značilnosti koprske 
brigade, ki pokriva štiri občine (Koper, 
Piran, Ankaran, Izola). Razkazal je voz-
ni park, ponazoril urnik dela poklicnih 

gasilcev ter med drugim povedal, da ko-
prski poklicni gasilci letno intervenirajo 
800–1200-krat. Težave z gašenjem imajo 
v starih mestnih jedrih predvsem zaradi 
značilne pozidave, posledično ozkih uli-
čic, ki ovirajo dostop gasilskim vozilom. 
Prav tako je Primorska znana po številnih 
požarih v naravi, ki jih uspešno rešujejo. 
Skupini se je pridružil tudi tov. Miran 
Gregorič, član UO GZS, predsednik GZ 
Koper, ki nam je razkazal prostore GZ, 
nas seznanil z delovanjem društev in 

zveze ter nas na koncu prijetno pogostil 
in nam v spomin podelil zbornik delova-
nja GZ Koper. Tako Miranu kot Boštjanu 
se na tem mestu še enkrat zahvaljujem 
za sprejem in gostoljubje, ki sta nam ga 
pripravila. 

Nekoliko utrujeni in lačni smo se od-
pravili v gostišče Oljka, kjer smo poiz-
kusili specialiteto – ombolo v testu, ki v 
kombinaciji s tartufovo omako tvori pra-
vo kulinarično poslastico. Priporočam 
vsem, ki boste v teh koncih naše prele-

Ekskurzija članov regijskega sveta regije Ljubljana 2
Gasilstvo niso samo gašenje, reševanje, usposabljanje in delo, temveč je več kot to. Pomembne vrline pravih gasilcev 
so med drugim tudi tovarištvo, druženje in medsebojno razumevanje. V ta namen prav pridejo druženja, ko se preko 
ogledov utrne tudi kaka dobra misel – ideja za še boljše delo v lastni organizaciji.
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pe Slovenije, da se ustavite in poizkusite 
omenjeno jed.

V načrtu je bilo, da obiščemo dneve 
odprtih vrat 430. mornariškega divizio-
na, ki se je v teh dneh predstavljal z ladjo 
Triglav in spremljajočimi dejavnostmi v 
Piranu. Žal je do našega prihoda ladja že 
zapustila pristanišče v Piranu, imeli pa 
smo srečo in si tako ogledali 72. krst dija-
kov pomorske šole, ki ga je po pomorsko 
in gusarsko naredil bog morja Neptun, 

ki so ga dijaki nosili po Tartinijevem trgu 
in nam tako še dodatno popestrili lep in 
sončen dan, ki se je prevesil v večer, ki je 
naznanjal pot proti domu. Vendar gasilci 
ne bi bili gasilci, če se ne bi na poti proti 
domu ustavili ter pozdravili prijatelje iz 
gasilskega centra Postojna. Nekako smo, 
če dovolite, opravili odprtje pred ura-
dnim odprtjem, ki se je odvijalo 15. sep-
tembra. Vsi prisotni smo bili navdušeni 
nad objektom, razporejenostjo prostorov, 

funkcionalnimi zamislimi, ki si jih vsak-
do le želi. Iskreno čestitamo postojnskim 
gasilcem in jim želimo prijetno in uspe-
šno bivanje v novih prostorih.

Ob koncu srečanja smo bili vsi prisotni 
enotni, da je dan hitro minil, da smo se 
imeli lepo, poglobili odnose, ki nas bodo 
samo še dodatno povezali pri delovanju 
regijskega sveta. ■

Uroš Gačnik

Za sodniški poklic je že običajno znano, 
da je težaven. Imamo več vrst sodnikov: 
ustavnega, prekrškovnega, športne-
ga, gasilskega … zadnji (sodnik gasil-
skošportnih disciplin) je funkcija, ki jo 
opravljajo gasilci, ki so uspešno opravili 
tečaj, ki obsega 18 ur teoretičnega in 20 
ur praktičnega pouka. Zaključek tečaja 
velja za enega izmed težjih izpitov, na 
katerem je treba preseči mejo 90 % pra-
vilno rešenih teoretičnih vprašanj, prav 
tako pa je treba pozitivno opraviti prak-
tični preizkus, kjer se žreba funkcija dela 
v gasilski enoti. Teme, ki jih nižji gasilski 
častniki (pogoj za pristop k tečaju) na te-
čaju spoznajo, so:

Predpisi Gasilske zveze Slovenije, 
Pravila gasilske službe, točka 17: Gasil-
ska tekmovanja in navodila o gasilskih 
tekmovanjih:
• izobraževanje specialnosti sodnik ga-

silskih in gasilskošportnih tekmoval-
nih disciplin;

• imenovanje sodnika gasilskih in gasil-
skošportnih tekmovalnih disciplin;

• naloge sodnika gasilskih in gasilsko-
športnih tekmovalnih disciplin;

• organizacija gasilskih tekmovanj;
• pravice do nastopa na gasilskih tek-

movanjih;
• tekmovalne skupine, tekmovalne ka-

tegorije, tekmovalno orodje in opre-
ma;

• tekmovalni odbor, organizacijski od-
bor in ocenjevalne komisije; 

• ocenjevanje gasilskih in gasilskošpor-
tnih tekmovalnih disciplin.

Gasilske in gasilskošportne tekmoval-
ne discipline:
• vaja z vedrovko;
• štafeta z ovirami za pionirje/ke;
• štafeta s prenosom vode za pionirje/

ke;
• štafeta z ovirami na 350 m dolgi tek-

movalni progi za pionirje/ke;
• vaja z ovirami za mladince/ke; 
• štafeta na 400 m z ovirami za mladin-

ce/ke;
• vaja z motorno brizgalno;
• štafetni tek z ovirami;
• hitra mokra vaja;
• vaja razvrščanja;
• vaja raznoterosti, 9 tekmovalcev;
• polaganje cevovoda na 105 m;
• vaja s hidrantom, 7 tekmovalcev;
• vaja raznoterosti, 7 tekmovalcev.

Vse te vaje je treba odlično poznati in 
znanje redno obnavljati. V Gasilski zvezi 
Dobrepolje imamo trenutno osem aktiv-
nih sodnikov, ki v sodelovanju z GZ Gro-
suplje opravljamo naloge na občinskem, 
regijskem ter državnem tekmovanju. Iz 
Gasilske zveze Dobrepolje sva uspešno 
opravila testiranje ter bila izbrana za so-
jenje na državnem tekmovanju dva so-
dnika. Janko Tomšič, ki bo glavni sodnik 
pri veteranskih ekipah, ter Uroš Gačnik, 
ki bom glavni sodnik pri vaji razvrščanja 
mladine. Kot glavna sodnika bova ime-
la veliko odgovornost, ki nama je s to 

funkcijo zaupana. Testiranje je potekalo 
v Gornji Radgoni, na prostoru sejmišča, 
kjer bo tudi potekalo državno tekmo-
vanje za memorial Matevža Haceta. Da 
testiranje ni od muh, kaže dejstvo, da na 
tem preverjanju 10 sodnikov ni uspešno 
opravilo preizkusa.

Sodniško delo je težko, vendar pri svo-
jem delu spoznaš veliko tekmovalcev, ki 
vlagajo čas, energijo in sredstva, da po-
kažejo svoje znanje in hitrost na tekmo-
vališču. Skozi svoje delo in udejstvovanja 
se veseliš uspehov tekmovalcev ter tako 
krepiš medsebojne odnose, ki so ključ-
nega pomena in garancija za uspeh na 
raznovrstnih področjih kot tudi osnovni 
pogoj za dobro samopodobo. Bralcem 
želim odlične samopodobe ter razvitje 
sposobnosti – želeti drugemu dobro. ■

Sodniki gasilskošportnih disciplin
22. in 23. septembra bo v Gornji Radgoni potekalo državno gasilsko tekmovanje. Za ta veliki dogodek, na katerem 
sodeluje v dveh dneh več kot 2000 gasilcev, se je treba temeljito pripraviti. Ne samo tekmovalne enote, tudi gasilski 
sodniki se morajo pripraviti – imajo posvet in testiranje. S prispevkom želim predstaviti delo gasilskega sodnika ter 
spodbuditi nove člane, da se priključijo.

PGD Videm - Dobrepolje 
vpisuje nove člane. 

Včlaniš se lahko pri mentorju 
Urošu ali Primožu  

na tel. št. 041 885 111.  
Mladi in tudi starejši,  
vabljeni v naše vrste!



20 Naš kraj ■ september 2018••• Iz društev •••

Miha Kuplenk

Na pobudo vaškega odbora Bruhanje vasi 
smo gasilci PGD Videm organizirali hitri 
tečaj, kjer smo vaščanom predstavili te-
meljne postopke oživljanja in reševanja 
tujkov iz dihal. Najprej smo govorili o te-
oretičnih osnovah, ki so potrebne, da zna-
mo pravilno in varno pristopiti k ponesre-
čencu, nato pa smo s praktičnim delom to 
znanje poglobili in si ga vtisnili v spomin. 
Vsak udeleženec je imel možnost, da se 
preizkusi v temeljnih postopkih oživljanja. 
Vaščani so bili s predstavitvijo zadovoljni 
in so domov odšli polni novega znanja. 
Najmlajšim nadobudnim obiskovalcem 
smo v tem času razkazali gasilski vozili in 
gasilsko opremo.

Gasilci in drugi prvi posredovalci opa-
žamo, da si veliko ljudi pri nesrečah še 
vedno ne upa narediti prvega koraka. Po-
membno je, da ljudi ozavestimo o pome-
nu hitrega odziva. Nezavestni osebi, ki ne 
diha, se z vsako minuto, ko ne dobi ustre-
zne pomoči, drastično zmanjša možnost 
preživetja. Zato je pomembno, da ljudi 
izobražujemo in v vsakega vcepimo dol-
žnost pomagati sočloveku. Če se še v kate-
ri vasi pojavi pobuda za podoben tečaj, se 
bomo gasilci PGD Videm na to z veseljem 
odzvali. Pišite nam na elektronski naslov 
pgd.videm@gmail.com oziroma pokličite 
na tel. št. 031 327 687 (Boštjan) ali 031 870 
194 (Miha). ■

Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja  
v Bruhanji vasi
Februarja, marca in aprila smo gasilci opravljali tečaj za prve posredovalce. Glede na to, da smo pridobili veliko 
uporabnega znanja s področja prve pomoči, je prav, da to delimo tudi z drugimi krajani. 
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Janez Gačnik

Po večletnem premoru smo se v PGD Po-
nikve odločili, da organiziramo za člane 
izlet v eno izmed slovenskih pokrajin. 
Bilo je več predlogov, odločili pa smo se 
za Notranjsko. Kljub bližini marsikomu 
niso poznane lepote in znamenitosti tega 
skrivnostnega dela Slovenije.

V soboto, 25. avgusta, smo se kljub ne-
ugodni vremenski napovedi v jutranjih 
urah eni bolj, drugi manj krmežljavi po-
sedli na avtobus in odpeljali dogodivšči-
nam naproti. Na veselje organizatorjev je 
bil avtobus skoraj poln. G. Jože Lenarčič 
je temeljito pripravil program in med 
potjo nizal podatke o krajih, skozi katere 
smo se peljali. 

Prva postaja je bilo Bloško jezero pri 
vasi Volčje. Pred leti, ko sem se ustavi-
li ob tem jezercu, v katerega so se sicer 
hodili kopat ljudje iz širše okolice, ni-
sem mislil, da bo iz njega na pregovorno 
mrzli in odročni Bloški planoti nastalo 
to, čemur smo bili priča: destinacija za 
turiste iz cele Evrope in priljubljena iz-
letniška točka. Na obrežju so urejena 
igrala, gostinski objekt, polno je skulptur 
in domiselnih sedal, čez cesto pa glam-
ping. Kdor še ne ve, glamping je izraz za 
lagodno taborjenje. Rdeča nit je, kot se 
za to področje spodobi, les. Masivni le-
seni kipi, sedala, ograje, korita … in tudi 
lesene hišice v glampingu ustvarjajo pra-
vljično vzdušje. 

Vreme: najprej je bilo jasno, potem 
smo se morali vsi pred dežjem zateči pod 
ogromen senčnik, ob odhodu pa se je že 
zvedrilo.

Naslednji postanek je bil na gradu 
Snežnik. Prelep utrjen grad nam je razka-
zala vodička, ki je orisala dogajanje v gra-
du, ko je bil ta še letna rezidenca zadnjih 
lastnikov Schönburg-Waldenburgov vse 
do konca 2. svetovne vojne. Grad je eden 
izmed redkih, v katerem lahko še danes 
vidimo izvirno opremo. V visokem pritli-
čju, ki je takrat služilo kot dnevna soba 
in jedilnica skupaj s servisnimi prostori, 

danes potekajo civilni poročni obredi, 
v zgornjih nadstropjih pa so ohranjene 
sobe, kakršne so bile ob koncu vojne: bo-
gato izrezljano in oblazinjeno pohištvo, 
preproge, tapete, posodje, razstavljene 
pa so tudi lovske trofeje večine predstav-
nikov živalskega sveta tega območja.

Vreme: na poti od gradu do avtobusa 
smo potrebovali dežnik.

Izpod Snežnika smo skočili še do Kri-
žne jame, kjer so nas opremljene s sve-
tilkami in gumijastimi škornji zgovorni 
vodiči popeljali skozi prvi del jame, zna-
menite predvsem po okostjih jamskih 
medvedov, ki so se v jamo zatekali v za-
dnji ledeni dobi. Lepa izkušnja je vožnja 
s čolnom po podzemnem jezeru, ki pa je 
bilo zaradi sušne dobe plitko. Za manjše 
skupine nudijo v jami tudi oglede globlje 
v rove, ki lahko trajajo štiri ali sedem ur.

Vreme: sončno.
Spotoma smo si na poti do Pivke ogle-

dali veliki naravni most v Rakovem Ško-
cjanu. Park vojaške zgodovine v Pivki je 
bil naša zadnja postaja. Ta mlada usta-
nova, ki se je razvila s prenovo vojašni-
ških stavb v Pivki leta 2006, preseneča z 
obsežnostjo in preglednostjo predvsem 
vojaškega voznega parka in orožja od 1. 
svetovne vojne pa do danes. Orožje je 
večinoma nasledstvo JLA, izvor pa je, 

Potep po Notranjskem
Člani PGD Ponikve smo bili na prijetnem in poučnem izletu. 
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kot posledica sodelovanja z zavezniki v 
2. svetovni vojni in kasnejšega iskanja 
ravnotežja med zahodnim in sovjetskim 
blokom, tako ameriški kot sovjetski. Na 
koncu parka je prikazan tudi politični 
razvoj, ki je pripeljal do slovenske osa-
mosvojitve.

Vreme: deževno.

Izlet smo zaradi vremenskih razmer 
zvečer končali z manjšim piknikom kar 
doma v gasilskem domu. Mislim, da ni 
bilo nikogar, ki ne bi prišel domov zado-
voljen in poln lepih vtisov.

Dobro je videti svet, spoznavati nove 
kulture in širiti svoja obzorja, še po-
membneje pa je, da poznamo najprej 

svojo domovino. S tem utrdimo spozna-
nje, v kakšnem raju nam je dano živeti, 
da si z malo truda in organizacije lahko 
ustvarimo odlične poslovno-turistične 
priložnosti tudi na svojem dvorišču in 
ne nazadnje gradimo na samozavesti, 
ki jo našemu narodu tako zelo primanj-
kuje. ■

ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBREPOLJE        

Pogovor s čebelarjem Francem Francljem iz Rapljevega
Za tokratni intervju sva izbrala čebelarja, čigar čebelarstvo po številu čebeljih družin sodi med največje v našem 
društvu, če ni celo največje. Gospod Francelj je pronicljiv, zabaven in prijeten sogovornik, ki z veseljem odpre kakšnega 
od svojih panjev in pokaže svoje pridne prijateljice. Ponudil nama je medico, gospa Ana Francelj pa nama je postregla 
s pijačo ter prigrizkom in pogovor je stekel.

Ana Kaplan Novak in Robert Cimerman,  
ČD Dobrepolje

Začnimo na začetku – kako ste po-
stali čebelar, kakšni so bili vaši začetki 
in kdo vas je navdušil?

Čebelarila sta že mama in oče, malce 
nižje od te hiše je stal »čebelnik«, lah-
ko pokažem tudi njegovo sliko. Nekdo 
je moral pomagati pri delu s čebelami, 
imel sem starejša brata, ki sta se čebel 
bala bolj kot jaz, zato sem nekako »pa-
del« v to. Star sem bil 6, 7 let, delal sem 

brez zaščitne opreme. Še sedaj je nimam. 
Samo mama je imela okoli leta 1980 ne-
kakšno mrežo, s katero se je zaščitila. 
Mama je umrla leta 1982, oče je bil po-
kojen že pred tem in njuna zapuščina je 
bila šest čebeljih družin. Takrat sem živel 
v Kočevju, 43 let sem živel tam, in za šest 
družin se ni izplačalo hoditi v Rapljevo. 
Naročil sem 45 novih panjev in začel sem 
povečevati svoje čebelarstvo. Vsak dan 
sem hodil v Struge. Najprej sem zgra-
dil nov »čebelnik«, nato pa mu dogradil 
hišo. Odkar sem se upokojil, živim tu.

Leta 1991 sem peljal čebele na pašo 
v Črnomelj in tam so se čebele okužile s 
hudo gnilobo. Osem družin sem izgubil 
takrat. Obiskal me je veterinar, mi dal na-
vodila, satje sem pobral iz panjev, zložil 
na kup in zakuril, panje pa ožgal. Bilo je 
ravno v času osamosvojitvene vojne, le-
tala so prav nizko preletavala Črnomelj. 
Leta 1992 sem bil zaradi napačnih zdravil 
(predpisanih s strani veterinarjev) ob vse 
čebele. Zdravilo ni delovalo in varoza je 
pobila vseh 36 čebeljih družin v 14 dneh. 
Kasneje se mi je še enkrat zgodilo isto, 
ponovno sem zaradi napačnih zdravil 
izgubil vse čebele. Drago sem plačal.

Ste takrat razmišljali, da bi čebelar-
stvo opustili?

Ne, ne. To sploh ne. Tudi žena je rekla, 
kako je žalostno, ko nič ne brenči. Takoj 
spomladi sem šel v Zagradec in kupil 
novih 10 čebeljih družin. Vsak se bori po 
svoje, no, sedaj imam 80 čebeljih družin, 
morda kakšno več. 

Kaj vam pomenijo čebele?
Življenje. Ne bi mogel biti brez njih. 

Verjetno bi se zapil, če jih ne bi bilo 
(smeh).

Gospa Ana doda: Ko se človek navadi, 
ne more biti brez čebel. Ko smo bili brez 
čebel, je bilo tako prazno, nobenega življe-
nja ni bilo. Še posebej ob jutrih in večerih, 
ko brenčijo, lepo diši in te pomirijo. 

Lepa žival je, če znaš delati z njo. Ne 
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smeš biti grob, delati moraš tiho in ne-
žno. Če teh vrlin nimaš, je bolje, da ne 
delaš s čebelami. Sicer bodo hitro poka-
zale ritke (smeh).

Pridelujete še kakšne druge čebelje 
pridelke poleg medu?

Ne, samo med. Pri tako velikem obse-
gu čebelarstva ne znese, da bi pridobi-
val še druge čebelje pridelke. Za večino 
stvari sem sam. Sicer ima polovico teh 
čebeljih družin hči, vendar živi v Ribnici 
in pride pomagat ob vikendih. 

Torej ste poskrbeli za nasledstvo in 
znanje prenesli naprej?

Vsem sem ponujal naokoli, da bi na-
daljevali to čebelarsko pot, sin zaradi 
pikov ni želel čebelariti, sorodniki niso 
bili zainteresirani, potem pa je hči rekla: 
»Zakaj pa mene ne vprašaš?« Takoj zatem 
je v Novem mestu opravila tečaj in izpit 
za čebelarje. In zdaj čebelariva skupaj. 
Kadar točimo med, pomagajo žena, hči 
in zet. Največ sicer narediva z ženo sama. 
V času točenja točim vsak dan iz štirih do 
petih panjev, najprej iz najmočnejših in 
najbolj polnih panjev, v vmesnem času 
pa se napolnijo tudi tisti panji, kjer dru-
žine niso tako močne. 

Koliko let pa ste že član čebelarske-
ga društva?

Najprej je bila v društvo vključena 
mama, do leta 1982, po njeni smrti pa 
sem prevzel njeno mesto v Čebelar-
skem društvu Kočevje. Struge so takrat 

tako ali tako sodile pod Kočevje. Ko pa 
sta se ustanovila Občina Dobrepolje in 
Čebelarsko društvo Dobrepolje, sem se 
prepisal, da nisem hodil v Kočevje na 
sestanke. 

Zdaj pa ste član nadzornega odbora 
ČD Dobrepolje.

Da, že drugi ali celo tretji mandat. 

In kakšna so vaša priporočila dru-
štvu?

Težavo vidim predvsem v zdravilih za 
zdravljenje varoze. Vendar je to težava na 
ravni Čebelarske zveze Slovenije. Zdravi-
la bi lahko bila veliko cenejša. Pomisleke 
imam tudi glede izgradnje učnega čebel-
njaka. Še kadar delaš zase, je težko. Ne 
vem, kdo bo želel upravljati z njim. Da 
ne bo iz tega nastal zgolj spomenik. Mo-
ral bi ga prevzeti nekdo, ki bi bil mentor 
mladim in bi z njim upravljal.

Čebelarite torej že več kot 60 let. Ka-
tere so največje spremembe, ki so se 
zgodile v tem času v čebelarstvu?

Že od začetka čebelarim v AŽ-panjih. 
Nekaj devetsatnih panjev imam, ki so 
stari blizu 100 let. In v njih še vedno pre-
bivajo čebelje družine. Samo ustrezna 
higiena je potrebna. Prav veliko se ni 
spremenilo. Rojev ne preprečujem. To 
bi bilo pri takšnem obsegu nemogoče. 
Letos sem imel veliko rojev, ves čas sem 
plezal po drevju kot opica (smeh).

Imate tudi nekaj nakladnih panjev. 
Kako ste začeli čebelariti v njih?

Bilo je po naključju. Stane Godec jih 
je hotel sežgati, pa sem rekel, naj jih da 
meni, da poizkusim. Nato sem jih nase-
lil, nekaj sem jih naredil še sam in imel 
sem jih 10. Nato sem sam začel izdelo-
vati AŽ panje. Približno 10 let čebelarim 
tudi v nakladnih panjih. Lepše se mi zdi 
čebelariti z nakladnimi panji, vendar pa 
so težki za prelaganje, zato sem si izdelal 
dvigalo. 

Kakšen med pa pridobivate? In ko-
liko ga porabite sami?

Pridobivam gozdni med, kadar pa je 
narava naklonjena, tudi lipovega in ho-
jevega. Med je pri nas vsak dan na mizi, 
za zajtrk. Ne jem ga sicer vsak dan. Po-
rabimo ga približno 30 kg letno. Žena 
ga uporablja pri peki, pa tudi namesto 
sladkorja. Vsakih 10–14 dni porabimo 
en kozarec.

Čebelarska sezona se končuje, kako 
ste svoje čebele pripravili na zimo?

Vsaka čebelja družina je dobila pribli-
žno 11 kg sladkorja, več ni bilo potreb-
no, saj je bilo v panjih še precej medu. 
Nekatere družine še dohranjujem. Sredi 
januarja jim dam sladkorno pogačo za 
dober spomladanski razvoj in da jim ne 
zmanjka hrane. Pogače delam sam. Če-
bele prezimujejo v dveh etažah, satja ne 
jemljem ven. Pozimi kakšno družino tudi 
izgubim, pet ali šest sem jih izgubil za-
dnjo zimo. Razlog je v izgubi matic. 

Nato smo si ogledali še nekaj panjev, 
pokazal nama je dvigalo za nakladne pa-
nje in slamnati panj, v katerem prav tako 
živi čebelja družina. Čebelnjaka in panji 
so smiselno postavljeni nad manjšo globel 
ter ograjeni, da so zaščiteni pred medvedi, 
ki se redno sprehajajo tod mimo.

Za zaključek nama pove še zanimivo 
prigodo:

Leta 1962, ko sem bil še vajenec v pod-
jetju Avto Kočevje, sem šel iz Kočevja do 
Ribnice z vlakom, nato pa peš čez goro 
domov v Rapljevo. Kmalu sem v strmi-
ni na ribniški strani na leski zagledal roj. 
Čebele so bile mirne. Previdno in poča-
si sem vejico odlomil in roj prinesel čez 
goro domov. Mislim, da nisem izgubil 
več kot 20 čebel po poti. 

Zahvaljujeva se za pogovor in vam 
želiva uspešno čebelarjenje še na-
prej. ■
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Gerta Gregorka

Člani Društva gobarjev Štorovke Šentru-
mar Hočevje že tradicionalno vsako leto 
v vasi Hočevje postavimo razstavo gob. 
Letos je bila to že 13. razstava, kot vsakič 
do sedaj, v naravnem okolju, pod Štento-
vim kozolcem v Hočevju, ki je za nabrane 
primerke gob pravi balzam. 

Tridnevna razstava je bila za obisko-
valce, ljubitelje narave, gob in gobarje-
nja, odprta 15. in 16. septembra 2018. 
Ponedeljek, tretji dan razstave, je bil, kot 
vsa leta do sedaj, namenjen učencem 
osnovnih šol. 

Odprtje razstave je bilo v soboto, 15. 
9. 2018, ob 10. uri. V nagovoru je predse-
dnik Društva gobarjev Štorovke Šentru-
mar Hočevje, g. Pavle Gregorka, pozdra-
vil navzoče, še posebej člane Gobarskega 
društva iz Sežane, ki so se že drugo leto 
zapored pripeljali na odprtje naše razsta-
ve z avtobusom.  Poudaril je, da smo v 
društvu dejavni čez celo leto, tudi v času, 
ko ni sezone gob. Dejavnosti društva so 
povezane z naravo, gobami in gobarje-
njem. Smo društvo, ki deluje v javnem 
interesu na področju ohranjanja in var-
stva narave. Med člani, občani in ljubite-
lji gobarjenja širimo spoznanja o varstvu 
in pomembnosti gozdne mikoflore in 
gob kot naravnega bogastva. V ta namen 
izobražujemo člane društva ter za ob-
čane občine Dobrepolje in širšo javnost 
vsako leto v Jakličevem domu na Vidmu 

organiziramo predavanje o gobah. Dejal 
je, da če nam z ozaveščanjem prebival-
stva o pomembnosti dobrega poznava-
nja strupenih in smrtno strupenih gob 
uspe preprečiti eno samo zastrupitev z 
gobami ali celo rešiti življenje, smo dose-
gli svoj cilj. Razstavo gob smo popestrili 
z lovsko razstavo, na kateri so sodelovali 
člani LD Krka in LD Dobrepolje. 

Letos narava v našem okolju ni bila 
ravno radodarna z veliko različnimi pri-
merki gob. Kljub temu nam je za razstavo 
uspelo nabrati in prikazati več kot 280 vrst 
gob. Primerke gob za razstavo so nabirali 
člani našega društva in krajani Hočevja. 
Na pomoč so nam tudi tokrat priskočili 

člani prijateljskih gobarskih društev Rib-
nica, Novo mesto, Ig, Snežka iz Dobrov-
cev in Lisička iz Maribora. V nedeljo pa so 
nas poleg že omenjenih gobarskih dru-
štev obiskali in si razstavo gob ogledali 
tudi člani gobarskih društev iz Semiča in 
Škofje Loke in Gobarsko društvo Boletus 
iz Umaga. Pri postavitvi razstave, deter-
minaciji oz. določanju gob so sodelovali: 
g. Slavko Šerod iz Gobarskega društva Li-
sička Maribor, ga. Veronika Tratnik, čla-
nica našega društva, Pavle Gregorka in 
še nekateri člani našega društva. Imamo 
tudi gobarski dom na Šentrumarju, ki je 
zgrajen izključno z donatorskimi sred-
stvi in prostovoljnim delom članov in 
simpatizerjev društva ter služi svojemu 
namenu. Predsednik društva se je za-
hvalil vsem članom in članicam Društva 
gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje, ki 
so aktivno sodelovali pri pripravi letošnje 
prireditve, tako pri pripravi razstavnega 
prostora pod kozolcem, prireditvenega 
prostora pred gasilskim domom, pri na-
biranju primerkov gob, pri organizaciji 
prireditve, srečelovu, pri pripravi dobre-
ga gobjega golaža in slastnih čevapčičev 
in pri vseh drugih dejavnostih, ki jih ni 
malo. Še posebna zahvala velja našim 
zvestim donatorjem, ki nas finančno in 
materialno podpirajo, saj nam brez nji-
hove pomoči ne bi uspelo izpeljati tako 
zahtevne prireditve, ki poleg prostovolj-
nega dela zahteva tudi finančna sredstva, 
je končal svoj govor predsednik društva, 

13. razstava gob v Hočevju
Tretji konec tedna v septembru je v Hočevju vsako leto živahno, in tudi letos je bilo tako. Člani Društva gobarjev 
Štorovke Šentrumar Hočevje smo, kljub ne preveč obetavni vremenski napovedi, postavili razstavo gob. Vas Hočevje 
leži v občini Dobrepolje, med vasema Krka in Zdenska vas.  
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g. Pavle Gregorka. 
Navzoče je pozdravil tudi župan obči-

ne Dobrepolje, g. Janez Pavlin. V svojem 
govoru je pohvalil delo članov Društva 
gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje in 
poudaril, da se društvo vsa leta dejavno 
vključuje tudi v občinske prireditve in 
je vedno pripravljeno na sodelovanje. Z 
vsakoletno razstavo gob v Hočevju dru-
štvo veliko pripomore k spodbujanju tu-
rizma v občini in njeni prepoznavnosti 
oz. promociji, saj je razstava gob velik 
kulturni dogodek v občini Dobrepolje, ki 
ga je poimenoval »festival gob«. Pouda-
ril je, da si z društvom želi tudi v bodoče 
tako dobrega sodelovanja kot do sedaj, 
če že ne boljšega. 

V kratkem kulturnem programu so 
pod vodstvom mentoric ge. Tončke Ra-
jer in ge. Brigite Langenfus, kot vsa leta 
do sedaj, peli, plesali in igrali učenci in 
učenke Osnovne šole Stična, podružnič-
ne šole Krka, ki so si razstavo gob pod 
strokovnim vodenjem tudi ogledali. Žal 
pa se našemu vabilu na ogled razstave 
gob v Hočevju ni odzvalo vodstvo Osnov-
ne šole Dobrepolje. S pesmijo so kulturni 
program popestrile tudi pevke ženskega 
pevskega zbora Lastovke iz Grosuplja 

pod vodstvom zborovodkinje, ge. Mojce 
Intihar.  

V nedeljo je v okviru spremljevalnega 
programa razstave gob potekalo tudi tek-
movanje v pripravi gobjih jedi. Tekmo-
vanje je potekalo v dveh kategorijah, in 
sicer v kuhanju gobjega golaža oz. gobje 
enolončnice in najizvirnejše gobje jedi. 
Gobji golaž so udeleženci tekmovanja 
pripravljali na prireditvenem prostoru 
pred gasilskim domom. V tej kategoriji 
so sodelovale tri ekipe, in sicer: Gobar-
sko društvo Novo mesto, Trio Sombreros 
iz Zagorice in Gobarsko društvo Snežka 
iz Dobrovcev. 

V kategoriji najizvirnejše gobje jedi je 
sodelovala ena ekipa z dvema izvirnima 
jedema, in sicer Gobarsko mikološko 
društvo Ig. Predsednica komisije za oce-
njevanje gobjega golaža in najizvirnejše 
gobje jedi je bila ga. Nada Lunder. Član 
komisije, g. Ciril Dešman, je poudaril, da 
je bila komisija pred zelo težko odloči-
tvijo, saj so bile vse jedi zelo okusne. Po 
oceni komisije je pokal za prvo mesto 
za gobji golaž prejelo Gobarsko društvo 
Novo mesto, pokal za drugo mesto je 
prejelo Gobarsko društvo Snežka iz Do-
brovcev, pokal za tretje mesto pa ekipa 

Trio Sombreros iz Zagorice. 
V kategoriji najizvirnejše gobje jedi 

je pokal za prvo in drugo mesto prejelo 
Gobarsko mikološko društvo Ig. Komisi-
ja je izven konkurence ocenila tudi gobji 
golaž, ki so ga pripravili člani DGŠŠ Ho-
čevje in je bil na voljo obiskovalcem, ter 
ocenila, da je bil odličen in da bi, če bi 
tekmovali, zasedli drugo mesto, vendar 
domače društvo ne more sodelovati na 
tekmovanju, ki ga samo organizira. Da je 
bil golaž res dober, se je videlo tudi po 
tem, da ga je zmanjkalo tako v soboto kot 
v nedeljo. 

Razstava gob vsako leto privablja nove 
in nove obiskovalce iz bližnje in daljne 
okolice, tudi iz sosednjih občin. Letos je 
bilo obiskovalcev razstave gob in lovske 
razstave še posebej veliko, kar nas še do-
datno motivira. 

Tako je minil mesec september, ki ga 
je zaznamovalo zelo aktivno delo čla-
nov in članic Društva gobarjev Štorovke 
Šentrumar Hočevje. Trud, ki ga vložimo 
v razstavo gob, je bogato poplačan, ko vi-
dimo zadovoljne obraze obiskovalcev in 
slišimo njihove pohvalne besede. 

Nasvidenje naslednje leto na 14. raz-
stavi gob v Hočevju. ■

Milan Ahačevčič, predsednik PD Dobrepolje

Ob 7. uri smo se z avtobusom odpeljali 
z Vidma čez Ponikve, kjer smo pobirali 
naše člane. Obvezna kavica je bila na La-
vrici. Pot smo nadaljevali do vznožja pla-
note. Do vrha smo se pripeljali z nihalko 
in s sedežnico. Pot smo nadaljevali peš 
do muzeja, do Domžalske koče, Črnuške 
koče in mimo kapele Marije Snežne. Ob 
vrnitvi z Velike planine smo si ogledali 
tudi lovsko kočo kralja Aleksandra (Ka-
rađorđeviđ) v Kamniški Bistrici, ki jo je 
zasnoval Jože Plečnik. Napotili smo se k 
izviru Kamniške Bistrice in pojedli kosi-
lo v Domu v Kamniški Bistrici. Pot smo 
nadaljevali na Stari grad nad Kamnikom 
na lep panoramski ogled. V Duplici smo 
se ustavili pri gospodu Milanu Šuštarju, 
doma iz Podgorice, na ogledu njegove 
razstave. V svoji zbirki ima slike in kipe 
Franceta Kralja. Podrobno nam je opisal 

delo rojaka, toliko bolj doživeto, ker ga je 
tudi osebno poznal. Za povrh je predsta-
vil tudi zgodovino Kamnika.

Z zelo lepega izleta smo se odpeljali 
proti domu z željo članov, da kmalu spet 
ponovimo takšno druženje. ■

Planinci na Veliki planini
Člani Planinskega društva Dobrepolje smo letos organizirali izlet na Veliko planino.
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Urša Košak, ŠK GROŠ

Za ekipo študentskega kluba GROŠ so se končale dejavne 
počitnice in že razmišljamo o novih projektih. Pripravljamo 
ponudbo GROŠ-evih bonov, s katerimi si boste člani v našem 
kraju lahko privoščili cenejše malice, poskrbeli bomo za cenej-
še gibanje v grosupeljskih fitnes centrih, polovično članarino 
v Knjižnici Grosuplje ter ugodnosti na drugih področjih. Ob 
začetku študijskega leta vabimo vse dijake in študente, da se 
nam pridružite kot aktivisti pri organizaciji dogodkov ali zgolj 
pri zbiranju idej ter pridobite nova znanja, poznanstva in se pri 
tem še zabavate. 

Z novim šolskim/študijskim letom 2018/19 je treba obnoviti 
članstvo v ŠK GROŠ. Priložnost za to boste imeli od 20. 9. pa 
do 5. 10. na študentskem servisu na Kolodvorski ulici v Grosu-
pljem ter celo leto na uradnih urah in ob prijavah na dogodke. 
Razpored uradnih ur na študentskem servisu: ponedeljek–če-
trtek: 8.00–16.00, petek: 8.00–15.00. Poleg vpisa v ŠK GROŠ lah-
ko na študentskem servisu v Grosuplju študentje poskrbite za 
urejanje študentskih bonov oz. prehrane. Dijaki in študentje 
si lahko uredite subvencionirane vozovnice kar preko spleta. 
Članstvo je brezplačno, potrebujete le potrdilo o vpisu v novo 
šolsko/študijsko leto 2018/19. 

Več informacij v zvezi z dogodki in ugodnostmi boste pravo-
časni našli na naši prenovljeni spletni strani (www.klub-gros.
com), spremljajte nas na Facebooku (www.facebook.com/
sk.gros), pričakujemo pa vas tudi na uradnih urah v prostorih 
ŠK GROŠ, in sicer vsak ponedeljek, sredo in petek med 18.00 
in 20.00.

Z GROŠ-em ni nikoli dolgčas! ■

V novo študijsko leto z GROŠ-em
Leto je okrog, tretja septembrska sobota pa tokrat ni bila deževna! Zato smo lahko žurali z »GROŠ-em na ulici«. Za 
glasbo in super vzdušje so poskrbeli Pulse, The Closhers, Happy Ol' McWeasel, Lumberjack in Ice on Fire. Ob uspešno 
zaključenem projektu bi se radi zahvalili našim pokroviteljem: diamantnemu sponzorju NLB d. d., medijskemu 
sponzorju Radiu Zeleni val in pa Belimedu.

Marta Šuštar

Slovenska karitas v času velike ogrože-
nosti našega okolja in velikih stisk dru-
žin v Sloveniji vabi, da ob 1. novembru 
in tudi čez celo leto prižgemo manjšo 
svečo ali eno svečo manj in počastimo 
umrle z darom za ljudi v stiski!

Župnijska karitas bo tudi letos na-
bavila svečke Karitas z lepimi motivi, 
izdelane iz takih materialov, da se po-

polnoma reciklirajo. Svoj dar za ljudi 
v stiski lahko namenite s prostovolj-
nim prispevkom za svečo. Sveče boste 
lahko dobili v drugi polovici oktobra v 
župnijski cerkvi. Če svečke ne potre-
bujete, lahko seveda oddate svoj dar 
namesto svečke v nabiralnik Karitas, 
kot prejšnja leta. Zbrani denar je na-
menjen ljudem v stiski v naši župniji.

Varujmo okolje in pomagajmo lju-
dem v stiski. Hvala! ■

Svečke Karitas za dober namen
Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm
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Marta Šuštar, župnijska Karitas Dobrepolje in 
Zora Koruza, krajevni odbor RK Dobrepolje

Gospa Kristina Sadar je zelo skromna 
in potrpežljiva, nam je povedala snaha 
Mija, ki skupaj z možem Slavkom in nju-
no družino skrbi zanjo. Kljub temu da je 
zadnja leta v postelji, nikoli ne godrnja 
in je z vsem zadovoljna. Gospa Kristina 
nam je rekla, da še preveč skrbijo zanjo 
in da je treba mlade razumeti, ker ima-
jo svojo družino in morajo predvsem 
skrbeti zanjo. Rekla je tudi, da pri mar-
sikateri hiši »ta stari« naredijo »špetir«, 
ker godrnjajo in ne razumejo, da imajo 
mladi svoje obveznosti, vendar se to ne 
sme, to ni prav. 

Gospod Jožef Francelj živi pri hčerki 
Jožici in njeni družini. Pričakal nas je 
v kuhinji. Za njim na steni je bila ve-
lika številka 90. Rojstni dan je najprej 
praznoval v ožjem krogu svoje družine, 
potem pa si je zaželel, da bi spet enkrat 
videl svoje bratrance in sestrične in se-
veda tudi brate in sestre. Domači so se 
zelo potrudili in povabili od vsepovsod 
želene sorodnike ter mu pripravili pra-
znovanje kar na domačem dvorišču. Vsi 
so bili zelo veseli, da so se po več letih 
srečali. Z gospodom Jožefom smo tudi 
poklepetali o njegovem življenju, o tem, 
kako sta z ženo kmetovala, težko delala 
in živela skromno, potem se je zaposlil v 

Ljubljani v podjetju Šipad, kjer je delal 17 
let. Sedaj je zadovoljen, saj živi v lepi novi 
hiši, z domačimi se lepo razumejo in tudi 
zdravje mu še kar dobro služi. Kar precej 
smo se zaklepetali. Ko smo se poslavljali, 
smo se mu opravičili, če smo ga preveč 
utrudili, pa je rekel, da smo mu popestrili 
in polepšali dan. Na koncu nam je hčer-
ka pokazala še njegovo sobo in fotogra-
fijo, ki so mu jo podarili za rojstni dan, 
na kateri sta njegova starša in še živeči 
bratje in sestre. Seveda pa so v sobi tudi 
fotografije njegovih dveh hčera, vnukinj 
in pravnukov.

Ko smo obiskali gospo Jero Gačnik, 
Kovačevo mamo, je bil lep sončen dan 
in presenetili smo jo na dvorišču, ko sta 

z možem Jožetom luščila fižol. »Kaj pa 
je zdaj to?« se je začudila, hitro odložila 
delo in nas povabila v kuhinjo, kjer nam 
je hotela brž nekaj postreči, vendar sta jo 
prehiteli vnukinji. Ob čaju in pecivu smo 
prijetno poklepetali. Povedala je, da sta 
z možem letos januarja praznovala 60- 
letnico poroke. Domači so ju presenetili, 
saj je nepričakovano prišel domov tudi 
sin Drago, ki je duhovnik za slovensko 
skupnost v Hamiltonu v Kanadi. Vsi so se 
zbrali v Ljubljani, kjer sta v cerkvi sv. Pe-
tra, kjer sta se poročila, obnovila poročne 
obljube. Mama je rekla, da so slovesno 
praznovali tudi zlato poroko pred dese-
timi leti. Pošalila se je, da sta se že trikrat 
poročila, in to bo pa menda že držalo. Na 
koncu smo si ogledali še družinske foto-
grafije, ki so nastale ob različnih prazno-
vanjih in so izobešene na hodniku. 

Nekoč sem slišala pesem, ki pravi: 
»Lepa je mladost, pametna norost, a če 
znaš živeti srečno, lepa je starost.« Prav 
to bi lahko rekla za vse tri slavljence, saj 
so bili tako vedri, spokojni, zadovoljni s 
svojim življenjem. S svojim zgledom in 
modrostjo nam dajejo upanje, da pošte-
no življenje in vestno delo obrodita lepe 
sadove v jeseni življenja. Dragi slavljenci, 
hvala vam za vaša pričevanja. Bog vam 
daj zdravja in moči, da boste lahko užili 
še veliko lepih trenutkov v krogu svojih 
dragih. ■

V avgustu kar trije slavljenci dopolnili 90 let
V mesecu avgustu so dopolnili 90 let gospa Kristina Sadar iz Zagorice, gospod Jožef Francelj 
iz Male vasi in gospa Jera Gačnik iz Ponikev. Obiskali smo jih predstavniki župnijske Karitas in 
krajevnega odbora Rdečega križa in jim ob častitljivem jubileju iskreno čestitali. Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm
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Dipl. del. ter. Barbara Bavdek, PRIZMA Ponikve

Ste vedeli, da obstaja lepilo, ki je namenjeno zgolj za cvetje? In 
da lahko že iz samega listja ustvarite prave male aranžmaje? 
Bili smo presenečeni! Poleg vsega so nam bili predstavljeni raz-
lično orodje in triki, potrebni za izdelavo aranžmaja. Ugotovili 
smo, da ima vsak šopek strukturo, spoznali vrtno cvetje in se 

priučili umetnosti izdelave ikebane. Vsi ti lepi aranžmaji so še 
cel teden krasili naš zavod, tako da se gospe Stanki prav toplo 
zahvaljujemo za obisk.

In če smo si oči že spočili na lepih šopkih, smo se odločili, 
da ob koncu pobožamo še druge čute, kot je naš nos. Porezali 
smo nekaj sivke, jo posušili in pridno zapakirali v vrečke. Zdaj 
prav lepo diši v naših sobah, omarah in pisarnah. ■

Cvetno obarvano poletje
V avgustu nas je obiskala ga. Stanka Bavdek, ki se ljubiteljsko ukvarja z aranžiranjem cvetja. 
Prav veseli smo bili, da je to ljubezen delila z nami. 

Podgorsko rajanje in dobrepoljska golažijada
Končno smo dočakali lepo vreme, da smo po treh odpovedih lahko organizirali 14. Podgorsko rajanje in dobrepoljsko 
golažijado z dnevom odprtih vrat Konjeniške sekcije TD Podgora v podgorski idili, v NVRC pri Koči pri Koritu, tako kot 
se spodobi.

Andrej Strnad, predsednik Turističnega 
društva PODGORA

Tekmovanja v kuhanju golaža so se letos 
udeležile samo tri ekipe. Razlog je tudi v 
prestavljanju prireditve, ki pa ni zasenči-
la vseh drugih dejavnosti na prireditvi, še 
manj obiska. Strokovna komisija, ki sta jo 
sestavljala Igor Ferdina in Peter Turk, je 
po kriterijih ocenjevala in ocenila: prvo 
mesto so osvojili Veseli ventilčki pod 
vodstvom Janija Žnidaršiča, drugo me-
sto je osvojilo Društvo gobarjev Štorovke 
pod vodstvom Zlate Rigler in tretje mesto 
Trio Sombrero iz Zagorice pod vodstvom 
Janka Kastelica. Za nas so vsi trije zma-
govalci. 

Dogajanje smo popestrili s pobira-
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njem glasov za najprisrčnejšega kuharja 
in kuharico, kot zgled in v veselje vsem, 
ki so sledili dogajanju na samem prizori-
šču priprave in kuhanja golaža. 

Občinstvo je z največ glasovi izbralo 
najbolj prisrčnega kuharja Janija Žnidar-
šiča iz ekipe Veseli ventilčki, pri kuhari-
cah pa je največ glasov dobila Zlata Ri-
gler iz ekipe Društva gobarjev Štorovke.

Poleg kulinarike je vroče nedeljsko 
popoldne popestrilo Podgorsko rajanje 
v sodelovanju z Lokostrelskim klubom 
Turjak, katerega aktiven član je tudi naš 
nepogrešljivi blagajnik Jože Klun. Lahko 
ste se preizkusili v streljanju na različne 
tarče.

Prireditev je popestrila tudi naša Ko-
njeniška sekcija TD Podgora, ki je ves čas 
dogajanja z lastniki konjev sprehajala 
vse, ki so si zaželeli srečanja s konjem, 
tako otroke kot odrasle. To postaja vsa-
koletna zanimivost, polna radosti in ve-
selja, posebej za otroke.

Podgorskega rajanja pa ne bi bilo brez 
ustvarjalnih delavnic in naših mentorjev, 
ki so z vami izdelovali lovilce sanj pod 
taktirko Zavoda za razvojno ustvarjal-
nost, izdelke iz papirja, kot so razigrani 
pajki, mobile, lutke iz krožnikov, tulcev, 
nakit in izdelki iz gline pod mentorstvom 
Monike Perko, Michele Strnad, Maje Zu-
pančič, Marije Mohorič, Ane Porenta, 

Darinke Grmek, Gregorja Grešaka in Sa-
ške Strnad. Iz Kočevja je prišel tudi Mati-
ja, ki je znan po svojih medvedkih iz lesa, 
in otroci ter tudi starejši so bili navdušeni 
nad njegovimi mojstrovinami, ki jih dela 
ročno iz lesa.

Za vse tiste, ki jim je zmanjkalo moči 
na skakalnem gradu, je bil v bližini tudi 
počivalni kotiček, ki je v dopoldanskih 
urah izredno koristil najmlajšim, saj po 
okusnem golažu prija odležati kako »si-
esto«, kot bi rekli Španci, za vse druge pa 
se je popoldne sprevrgel v »povštr par-
ty«, perje ravno ni letelo, je bilo pa veliko 
smeha.

Za veselo razpoloženje in ritem so 
poskrbeli s svojimi harmonikami Mark 
Krašna, Žiga Kastelic in Jani Žnidaršič.

Naj zaključim: »Mi imamo se fajn, če 
vam prav je al' ne … vedno dobrodošli v 
našo podgorsko vas, saj z nami je prav 
lepo.«

Se vidimo prihodnje leto, z upanjem, 
da se dosedanjim ekipam pridružijo nove 
– domače – ekipe, navsezadnje je »kuha-
nje golaža« dober trening spoznavanja, 
druženja in krepitve timskega duha, če 
uporabim del parafraze: važno je sodelo-
vati in zmaga je že 50-% dobljena, za vse 
drugo pa … »ni ni« recepta. ■
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Martina Hrovat, Konjerejsko društvo Struge

Na lep in uspešen dan so nakazovali že 
sramežljivi jutranji žarki sonca ter prvi 
konjeniki, ki so že v zgodnjih jutranjih 
urah pripeljali svoje ljubljence na prvo 
preizkušnjo. Na najzahtevnejšo tekmo – 
endurance – se je prijavilo kar devet tek-
movalcev. Da je tekma poznana po celi 
Sloveniji, dokazuje, da so bili tekmovalci 
celo iz Štajerske, Idrije in Prekmurja, in 
nekateri ne prvič.

Prva disciplina – vzdržljivostno jaha-
nje ali endurance – je tekma, ki največ 
pove o tem, kako sta konj in konjenik 
pripravljena in kako je jahač pripravljen 
poslušati svojega konja. Tekma se odvija 
v dveh etapah, to je dvakrat po 20 kilo-
metrov. Proga poteka po prekrasni Stru-
ški dolini s startom in ciljem v vasi Pri 
Cerkvi. Organizatorji so poskrbeli, da je 
bila proga lepo označena z rdečimi tra-
kovi in usmerjevalnimi tablami, tako da 
ni bilo bojazni, da bi kateri od tekmoval-
cev zašel ali zgrešil smer poti. Prvi del 
proge je bolj ravninski, travnat in letos 
tudi malo močvirnat ter vodi vse do vasi 
Kompolje. Tam se proga obrne v gozd in 
navkreber ter nazaj proti vasi Rapljevo. 
Proga je zahtevna in nemalokateri jahač 
mora konja tudi razjahati in prehoditi 
peš kakšen košček poti, samo zato, da 
svojega konja obrani poškodb in ga ne 
utrudi preveč.

Pred samim startom je obvezen tudi 

sestanek vseh jahačev, sodnikov in vete-
rinarja. 

Prvo in eno od najvažnejših vlog je 
letos opravila dr. vet. Veronika Pretnar. 
Opravljala je veterinarske preglede konj 
pred samim startom, med tekmovanjem 
in po tekmovanju. Skupaj s sodnikom je 
nato podala oceno, ali je konj sposoben 
opraviti prvi krog – 20 km. Po opravlje-
nem prvem krogu je sledil drugi pregled, 
kjer se je preverjal tudi pulz konj (letos je 
bila meja 58 udarcev na minuto). Če je 
imel konj previsok pulz ali je bil preveč 
dehidriran oz. izmučen ali kako drugače 

poškodovan, je bil izločen iz nadaljnjega 
tekmovanja.

Po prvem krogu so bili izločeni štirje 
tekmovalci. Le najboljši so se lahko po-
dali v drugi krog, na naslednjih 20 kilo-
metrov. Tudi po drugem krogu sta sledila 
tretji, zadnji veterinarski pregled in mer-
jenje utripa. Po opravljenih 40 kilometrih 
brez poškodb in utripu pod izločitveno 
mejo se dobro pokaže fizična kondicija 
konja in le najbolje pripravljeni zmorejo 
tak napor.  

Glavni sodnik, g. Jože Žižek, je budno 
spremljal celoten potek tekmovanja in 

Konjeniška prireditev v Strugah
Konjerejsko društvo Struge že od leta 2001 skoraj vsako leto na začetku septembra pripravi pravi praznik za Struško 
dolino in vse ljubitelje konj. Že 16. po vrsti se je tako letos odvila v soboto, 8. septembra. Ljubitelji konj so se lahko 
pomerili v treh disciplinah: v vzdržljivostnem jahanju (endurance), spretnostni ježi ter v snemanju struškega venčka.

Končna zmagovalna razvrstitev: tretje mesto si je prijahal Tone Pečjak na kobili Dini, KD Struge, drugo mesto je 
zasedel Dražen Hudorovac na konju Šamar, zmagovalec pa je bil Dejan Muhič na kobili Lari.
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na koncu odločil, kdo je bil najboljši. 
Prvo nagrado je letos prejel Božidar 

Borko na konju Anariju iz Radelj ob Dra-
vi, drugo Alenka Trček na konju Marahu 
iz KK Žiri in tretjo Katja Plavec na konju 
73 Azra iz Ormoža. 

Poleg pokala so prvi trije zmagovalci 
prejeli tudi denarno nagrado, kar daje tej 
tekmi v Strugah še privlačnejši značaj. 

Tekma endurance je tudi tehnično 
zahtevna tekma. Poleg priprave proge, 
oznak in kontrolnih točk je treba po-
skrbeti tudi za primeren prostor za tek-
movalce in njihove konje med glavnim 
počitkom. Za to pa so poskrbeli: glavni 
vodja, gospod Vojko Božič, dežurni ko-
vač Ele Pugelj in drugi člani društva, ki so 
spremljali in nadzorovali tudi drugi dve 
tekmi v nadaljevanju popoldneva. 

V drugi disciplini, v spretnostni ježi, se 
je pomerilo osem tekmovalcev. Tekmo-
vali so v parih na izločanje, in sicer kdo 
bo najhitreje prejahal postavljeno progo 
z ovirami – sodi. Razplet tekme je bil zelo 
atraktiven, saj sta se za zmago med seboj 
pomerila brata Muhič, oba člana doma-
čega društva, sicer doma iz Ambrusa. Ker 
sta oba jahala isto kobilo, in da bi zares 
dokazala, kdo je boljši, sta se na koncu 
pomerila v teku po isti progi. Da je boljši 
mlajši, je dokazal z večjo zagnanostjo in 
vztrajnostjo. 

Vrstni red je bil naslednji: prvi Renato 
Muhič, drugi Dejan Muhič, oba na kobili 
Lari, tretji pa Dražen Hudorovac na ko-
nju Šamar. 

Tretja disciplina pa je bila snemanje 
struškega venčka. Jahač mora na konj-
skem hrbtu, ob polnem galopu, na pa-
lico v treh ponovitvah natakniti čim več 
venčkov. Na dolžini okoli 50 metrov so 
postavljeni trije mostovi z vrvjo, na kate-
ri visi venček, in le mirna roka jahača, ki 
se kar najbolj prilagodi gibanju konja, je 
zagotovilo za uspeh. 

Kar 12 tekmovalcev se je podalo na 
lov za struške venčke. V prvem delu, po 
vseh treh etapah tekme, so imeli kar trije 
tekmovalci, ki so se zato v nadaljevanju 
potegovali za tretje mesto, isto število 
venčkov. Dva tekmovalca pa ste se pote-
govala za prvo in drugo mesto.

Končna zmagovalna razvrstitev pa je 
bila naslednja: tretje mesto si je prijahal 
Tone Pečjak na kobili Dini, KD Struge, 
drugo mesto je zasedel Dražen Hudoro-
vac na konju Šamar, zmagovalec pa je bil 
Dejan Muhič na kobili Lari.

Celotno tekmovanje je za mikrofo-

nom spremljala Barbara Boben in s svo-
jim čudovitim glasom vabila gledalce k 
spremljanju in jih tudi obveščala o po-
teku tekmovanj, o jahačih in o konjih, ki 
so tekmovali, ter jih sproti seznanjala z 
rezultati tekem. 

Da pa se je njen glas dobro slišal, je 
poskrbel Borut Kneisel – Ozvočenje 
športnih prireditev.

Ves dan je bila ob prizorišču tudi de-
žurna ekipa Medigros z reševalnim vo-
zilom. 

Po zaključku prireditve sta sledili še 
druženje in zasluženo nazdravljanje ob 
doseženih rezultatih in dobro speljani 
prireditvi čez dan. Temu se je pridružil 
tudi župan občine Dobrepolje, gospod 
Janez Pavlin.

Dogajanje je potekalo v veselem 
vzdušju in brezhibno. Zaslužni za vse to 
so vsi prebivalci te doline, ki so priskočili 
na pomoč. Dokazali so, da jim priredi-
tev nekaj pomeni in vedo, kaj pomeni tak 
dogodek za celotno njihovo dolino. Med 
drugim so poskrbeli, da je bilo na voljo 
dovolj urejenega prostora za vse udele-

žence tekmovanja in tudi obiskovalce. S 
pripravljeno pijačo, kuhanim golažem in 
specialitetami z žara so si lahko prav vsi 
obiskovalci naredili sobotni dan še lepši 
in zabavnejši.  

Finančno, organizacijsko ali material-
no so prireditev podprli:
• OBČINA DOBREPOLJE, 
• EKO-GRADVEST d. o. o., Ljubljana,          
• TAGTRANS d. o. o., Ljubljana,
• MUPP d. o. o., Struge,
• KOVINOSTRUGARSTVO Klinc, 

Kompolje,
• ŽAGA POGORELC s. p., Struge,
• ETIS d. o. o., Ljubljana,
• JKP Grosuplje,
• KOG Grosuplje,
• DIVJAČINA MEGLEN s. p., Struge,
• MASS s. p., Struge,
• PUGELJ UROŠ, letalstvo in 

inženiring, Struge,
• PAJK TOMAŽ, kmetija, Ilova gora,
• ŽUPNIK MARINKO, 
• NADA PUGELJ,
• TRGOVINA JELKA,
• TOMAŽ PELC,
• JANEZ KRIŽMAN.

Vsem se za izkazano podporo iskreno 
zahvaljujemo!

Za vsako izvedeno prireditvijo (že od 
leta 2001) pa stoji glavni in odgovorni 
predsednik Konjerejskega društva Stru-
ge, gospod Peter Pugelj. Njemu gredo vse 
zahvale in zasluge, da se prireditev odvi-
je in zgodi. Želimo, da bi se ta tradicija 
še nadaljevala in da gospodu Petru ne bo 
zmanjkalo volje za vodenje tako obsežne 
prireditve. ■
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www.dobrepolje.si

9. Dobrepoljsko

VANDRANJE
 in 8. DOBREPOLJSKI TEK

Sobota, 6. oktober 2018
8.30 POHOD PO 

DOBREPOLJSKI POTI  
za vse pohodnike,  
daljša 16 km  
in krajša 9 km

9.30  POHOD PO DRUŽINSKI 
SPREHAJALNI 
POTI KONJIČKA 
KOPITLJAČKA, 4 km

pred Jakličevim domom na Vidmu (Videm 35, Videm-Dobrepolje)

Prijavnina odrasli: 8 €
(čaj, enolončnica, kulinarične 
dobrote ob poti, vodenje pohoda, 
parkiranje, organizacija,  
zdravstveno varstvo)
Predšolska in osnovnošolska 
mladina brezplačno 
(enolončnica za doplačilo)

Prijave zbiramo na TIC Dobrepolje: 
041 962 823
td.dobrepolje@gmail.com

10.20  Otroški tek na daljši razdalji 
(1.700 m)

10.40  Otroški tek na krajši razdalji 
(500 m)

11.00  Rekreativni tek (10.000 m)
Prijavnina tek (za prijave do 4.10.) odrasli 10 €,  
na dan teka odrasli 12 € (za otroške teke prijavnine ni)
Prijave tek: www.protime.si/prijava/8-dobrepoljski-tek

13.00  Zaključna prireditev v 
središču Vidma

Občina 
Dobrepolje

Turistično društvo
Dobrepolje

Planinsko društvo
Dobrepolje

Športno društvo
Dobrepolje

Društvo gobarjev 
Štorovke

TURISTIČNO INFORMATIVNI 
CENTER DOBREPOLJE

Videm 35, 1312 
Videm-Dobrepolje

T.: 041/96 28 23

Športno društvo 
Cesta
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Dobrepolje – Struge
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V prejšnji številki Našega kraja ste lahko prebrali nekaj 
splošnih novic o teku, prav tako ste videli informacije o 
pohodih v okviru 9. dobrepoljskega vandranja. 

Ker želimo organizatorji predstaviti našo dolino v lepi 
luči, prosimo, da nam pri tem pomagate. Najbolj bomo 
veseli, če se boste aktivno udeležili pohodov ali tekov. 
Vzdušje na rekreativnih prireditvah je povečini odvisno 
od števila udeležencev, saj več ljudi naredi boljše vzdušje. 
Vse prireditve so prvenstveno namenjene nam, občanom 
naše občine. Doživimo torej jesenski utrip naših vasi skozi 
oči pohodnika ali tekača.

Tudi tisti, ki ne morete ali nočete hoditi ali teči, lahko 
prispevate k uspehu prireditve. Tako pohodniki kot teka-
či bodo obiskali precej dobrepoljskih vasi. Ne skrivajmo 
se pred njimi. Pojdite ven, pozdravite jih. Prazne vasi na 
udeležence ne naredijo dobrega vtisa.

Če imate inštrument, bo glasba iz njega še dodatno 
sprostila pohodnike, tekačem pa pomagala k lažjemu 
premagovanju napora. 

Prosimo vse lastnike psov, da poskrbite, da bodo ti pri-
vezani in ne bodo motili sprehajalcev in tekačev. 

V nadaljevanju najdete informacije o teku in poho-
dih. ■

Le še nekaj dni je do 
9. dobrepoljskega 
vandranja in  
8. dobrepoljskega teka
V soboto, 6. 10., bo na Vidmu pestro. V sklopu 9. 
dobrepoljskega vandranja bodo potekali pohodi 
in 8. dobrepoljski tek. Ta bo letos prvič vključen v 
tekaški projekt Teki Dolenjske, zato pričakujemo več 
tekačev in odmevnost tudi izven meja naše občine. 

RAZPIS  
8. DOBREPOLJSKEGA TEKA

(rekreativni tek na 10 kilometrov, otroški tek na 500 in 
1700 metrov)

ORGANIZATOR:
Športno društvo Dobrepolje in Turistično društvo Dobrepolje. 
Tek je vključen v tekaško akcijo TEKI DOLENJSKE in v vseslo-
vensko akcijo Slovenija v gibanju.

PREDPRIJAVE (zaželene): do četrtka, 4. 10. 2018, na spletni 
strani:
http://www.protime.si/prijava/8-dobrepoljski-tek.

PRIJAVE NA DAN TEKA: od 9.00 naprej na prireditvenem pro-
storu.

INFORMACIJE: novak.bojan1@siol.net, 
alojz.kuplenk@siol.net, 
telefon: 031 536121 (Bojan Novak) ali 
041 669227 (Alojz Kuplenk).
Otroci do 15. leta se lahko udeležijo krajšega (500 m) ali daljše-
ga (1700 m) teka. Oba teka sta netekmovalne narave, časov ne 
bomo merili. Nagradili bomo najhitrejše tri otroke na daljši 
progi! 

PROGE:
Proga za rekreativni tek je dolga 10 kilometrov in poteka delno 
po makadamu, delno pa po asfaltu. Progi za otroški tek pote-
kata po asfaltu. 
OKREPČEVALNE TOČKE (rekreativni tek na 10 km):
Na progi bosta dve okrepčevalni točki (Podgora, Bruhanja 
vas). 

PRIJAVNINA:

V predprijavi (do 4. 10. 2018) Na dan teka

Rekreativni tek na 10 km 10 € 12 €

Otroški teki Ni prijavnine Ni prijavnine

Tekači lahko prijavnino poravnajo pred startom na prireditve-
nem prostoru ali na TRR Športnega društva Dobrepolje.
Številka TRR-ja: SI56 0204 6008 9621 158
Naslov: ŠD Dobrepolje, Videm 34, 
1312 Videm - Dobrepolje

Če bo prijavnina poravnana z vplačilom na TRR društva, je tre-
ba na dan teka s seboj prinesti dokazilo o plačilu!

V ceno sta poleg organizacije teka vključena tudi topel obrok 
in pijača po zaključenem teku. Vsak udeleženec teka na 10 km 
prejme po teku spominsko butarico in promocijsko vrečko. 
Najhitrejši v posameznih kategorijah prejmejo priznanja, naj-
hitrejša ženska in moški pa tudi pokal.

Otroci do 15. leta po teku prejmejo spominsko medaljo.  
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Tek šteje tudi kot občinsko prvenstvo občine Dobrepolje 
(samo njeni občani). 

KATEGORIJE (Teki Dolenjske):

MOŠKI ŽENSKE
- do 19 let (1999 in mlajši), - do 24 let (1994 in mlajše),

- od 20 do 29 let (1998 do 1989), - od 25 do 34 let (1993 do 1984),

- od 30 do 34 let (1988 do 1984), - od 35 do 44 let (1983 do 1974),

- od 35 do 39 let (1983 do 1979), - od 45 do 54 let (1973 do 1964),

- od 40 do 44 let (1978 do 1974), - nad 55 let (1963 in starejše).

- od 45 do 49 let (1973 do 1969),

- od 50 do 54 let (1968 do 1964),

- od 55 do 59 let (1963 do 1959),

- od 60 do 64 let (1958 do 1954),

- od 65 do 69 let (1953 do 1949),

- nad 70 let (1948 in starejši).

KATEGORIJE OBČINSKEGA PRVENSTVA OBČINE DOBRE-
POLJE:

- moški, letnik 1984 in mlajši,
- moški, letnik 1969 do 1983,
- moški, letnik 1968 in starejši,
- ženske, letnik 1984 in mlajše,
- ženske, letnik 1983 in starejše.

URNIK TEKMOVANJA:

9.00 do 10.30 prijava in priprava na tek

10.20 OTROŠKI TEK NA DALJŠI RAZDALJI (1700 m)
10.40 OTROŠKI TEK NA KRAJŠI RAZDALJI (500 m)
10.45 skupinsko ogrevanje za rekreativni tek 

11.00 REKREATIVNI TEK NA 10 KILOMETROV
11.15 podelitev nagrad za najhitrejše otroke, žreb praktičnih 

nagrad

12.30 podelitve priznanj za rekreativni tek

MOŽNOST PARKIRANJA:
Priporočamo, da za parkiranje uporabite parkirišča pri Osnovni 
šoli Dobrepolje in se peš odpravite na startni prostor. Druga 
parkirišča so v središču Vidma (za cerkvijo, na avtobusni postaji 
in pri gasilskem domu). 

ZDRAVSTVENO VARSTVO:
Zdravstveno službo bo izvajala mobilna zdravstvena služba.

VEČ INFORMACIJ na spletni strani ŠD DOBREPOLJE 
(www.sd-dobrepolje.si).

  

Bojan Novak

Alojz Kuplenk je prepričljivo dobil zadnji 
turnir, dobil pa je tudi drugega v Podpe-
či. Na treh turnirjih je tako zbral največ 

točk in upravičeno postal občinski prvak. 
Na drugo mesto sem se ob koncu leto-
šnjih tekmovanj uvrstil Bojan Novak, na 
tretje pa Marko Ahačevčič. V letošnjem 
tekmovanju je sicer sodelovalo 14 obča-

nov, na enem od turnirjev pa se nam je 
pridružila še skupina igralcev iz Gatine. 
Upamo, da se nam naslednje leto pridru-
žite še drugi občani in bo tekmovanje še 
zanimivejše. ■

Končano je občinsko prvenstvo v prstometu za leto 2018
Na sončno nedeljsko popoldne, 16. septembra, smo v ŠD Dobrepolje organizirali tretji letošnji turnir v prstometu. Po 
turnirjih na Vidmu in v Podpeči smo tokrat balinčke metali na Cesti. Letošnji občinski prvak je postal Alojz Kuplenk.
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Dr. Janja Babič, pilates inštruktorica

Nacionalni inštitut za javno zdravje RS 
(NIJZ) v svoji zloženki Telesna dejavnost 
in zdravje v Evropi (izvod dostopen preko 
spletne strani NIJZ) opozarja, da ima so-
doben sedeč življenjski slog resne posle-
dice za javno zdravje. Najopaznejša med 
njimi je močan porast debelosti po vsej 
regiji v zadnjih letih. Debelost preprosto 
ni samo kozmetično vprašanje, pač pa je 
povezana z resnimi zdravstvenimi teža-
vami, zlasti s povečanim tveganjem za 
nastanek sladkorne bolezni ter bolezni 
srca in ožilja (BSO). Telesna nedejavnost 

bistveno prispeva h globalnim tegobam, 
povezanim z boleznimi, smrtjo in inva-
lidnostjo. Vendar pa ponuja vsakdanje 
življenje v 21. stoletju manj priložnosti 
za telesno dejavnost, zato v ŠD Dobre-
polje sledimo vodilu, da ne samo da 
spodbujamo telesno dejavnost, ampak 
nanjo gledamo kot na potrebo in ne kot 
na razkošje, zato je ta dostopna vsem. 

Vsakomur se je verjetno že kdaj za-
stavilo vprašanje: »Kdaj je pravi čas, da 
začnem z vadbo?« Pravi čas je zdaj! Ko 
se odločite, da bi se pridružili neki or-
ganizirani/vodeni vadbi ali se vpisali v 
fitnes oziroma v vadbeni center, je naj-

bolje, da to naredite čim prej in ne čaka-
te na popoln trenutek, ker tega nikoli ne 
bo. Ne čakajte na januar. Vedno težje bo 
dvigniti zadnjico iz naslonjača. Naredite 
prvi korak in naj vas ne bo strah. Vse bo 
okej. To veste, samo izgovore iščete, zato 
le pogumno. 

V ŠD Dobrepolje smo za vas pripra-
vili vadbo za starejše (korenine), vadbo 
za zdravo hrbtenico (zdrava hrbtenica – 
pilates), vadbo za ohranjanje mobilnosti, 
gibljivosti in moči telesa (pilates), vadbo 
za splošno dobro počutje z utežmi (fit pi-
lates) in visoko intenzivno vadbo (inten-
zivna funkcionalna krožna vadba). ■

Vadba kot način življenja
Če ste se še pred kratkim veselili poletja, dopusta in prostih dni, je trenutno pogled na koledar nekoliko drugačen, saj 
se poletje bliža koncu. Jesen lahko izkoristite za nov začetek. Poiščite sebi primerno vadbo, povabite prijatelja/-ico in 
naj vadba postane del vašega vsakdana, način življenja. Predvsem pa bodite vztrajni in načrtujte vadbo kot dolgoročno 
naložbo v svoje zdravje.

NAZIV VADBE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
KORENINE 18.00–19.00, 

Jakličev dom
18.00–19.00, 
Jakličev dom

ZDRAVA HRBTENICA – PILATES 19.00–20.00, 
Jakličev dom

19.00–20.00, 
Jakličev dom

FIT PILATES 19.00–20.00, 
Jakličev dom

PILATES 20.00–21.00, 
Jakličev dom

INTENZIVNA FUNKCIONALNA VADBA 20.00–21.00, 
Jakličev dom

FUTSAL – MALI NOGOMET 19.30–20.45, 
telovadnica OŠ

ODBOJKA 20.45–22.00, 
telovadnica OŠ

KOŠARKA 19.30–20.45, 
telovadnica OŠ

FITNES 17.00–21.00, 
Jakličev dom

17.00–21.00, 
Jakličev dom

17.00–21.00, 
Jakličev dom

17.00–21.00, 
Jakličev dom

17.00–21.00, 
Jakličev dom

SE GIBAM, SMEJIM IN ZDRAVO ŽIVIM.
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Odločili smo se, da se odpravimo v hostel, ki 
ga ima v Brestanici nekdanji atletski šampi-
on in nosilec številnih medalj v metu kladiva 
Primož Kozmus. Lokacija nam je ponujala 
odlične pogoje za treniranje, na roko pa nam 
je šlo tudi indijansko poletje, tako da smo vso 
vadbo opravili zunaj, v naravi. 

Na dopoldanskih treningih so se člani 
ekip U-13, U-15 in U-19 potili pod vodstvom 
trenerjev Mihe Babiča in Mateja Babnika. V 
ospredju je bil razvoj hitrosti, moči in vzdr-
žljivosti. Popoldne sta se pridružila še trenerja 
Dani Kaljevič in letos novi trener Saša Đorđe-
vić, poudarek pa je bil na razvoju koordinacije 
brez in z žogo. 

Vseh 29 igralcev je k treningom pristopilo 
resno in zagnano, iz dneva v dan je bilo več 
utrujenosti. A ta bo kmalu pozabljena, ostala 
pa bo za tekme in treninge primerna telesna 
priprava, ki bo omogočala kakovostno sezo-
no. 

Zadnji večer smo igralcem pripravili pre-
senečenje in jih odpeljali v bližnje Krško 
na tekmo 1. slovenske nogometne lige med 
ekipama Krško in Maribor. Kljub nekaj zdra-
vstvenim težavam nekaterih igralcev lahko 
priprave ocenimo kot uspešne. Upamo, da 
bo taka tudi sezona, ki se začenja ravno v teh 
dneh. 

Naj vas tudi ob tej priložnosti povabimo 
k spremljanju tekem vseh selekcij kluba. Za-
gotovo bodo ponujale veliko razburljivosti in 
športnih užitkov. ■

Priprave igralcev Futsal kluba Dobrepolje
Tako kot večina dobro organiziranih ekip tudi v Futsal klubu Dobrepolje pred uradnim začetkom tekmovanj v tekoči 
sezoni organiziramo štiridnevne priprave, na katerih igralci v strnjeni obliki izboljšujejo telesno pripravo ter tehnične in 
taktične elemente. Letos so priprave potekale od 13. do 16. septembra v Brestanici.
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ČLANSKA EKIPA:
Prva tekma članske ekipe je tik pred 

vrati. V petek, 28. 9., v goste v dvorano v 
Velikih Laščah prihaja ekipa ŠD Mlinše, 
ki je lani v 2. futsal ligi osvojila 5. mesto. 
Letos nastopa v 2. slovenski ligi 10 ekip. 
Dobrepoljsko ekipo vodi glavni trener 
Dani Kaljevič, njegov pomočnik pa je 
Saša Đorđević. Ekipo večinoma sestavlja-
jo domači fantje, v poletnem prestopnem 
roku pa se ji je pridružilo nekaj obetav-
nih mladih fantov iz okolice in izkušeni 
Siniša Brkić, ki je bil v preteklosti že član 
slovenske futsal reprezentance. Gre vse-
kakor za zanimivo mešanico, ki bo na 
igrišču vsako tekmo dala vse od sebe. To 
pa je tudi najboljši obet in povabilo, da 
jih pridete podpret na tekme. Domače 
tekme bo članska ekipa igrala ob petkih 
ob 20. uri. 

RAZPORED TEKEM ČLANSKE EKI-
PE FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE (do 
izida naslednje številke):

Petek, 28. 9., Velike Lašče – Futsal klub 
Dobrepolje : ŠD Mlinše

Petek, 5. 10., Ljutomer – KMN Tomaž 
Šic bar : Futsal klub Dobrepolje

Petek, 12. 10., Velike Lašče – Futsal 
klub Dobrepolje : Dlan Logatec

Petek, 19. 10., Velike Lašče – Futsal 
klub Dobrepolje : ŠD Extrem Sodražica

Petek, 26. 10., Ajdovščina – KIX Ajdo-
vščina : Futsal klub Dobrepolje 

EKIPA U-19:
Isti konec tedna kot članska ekipa 

svojo sezono začenja tudi selekcija U-19 
Futsal kluba Dobrepolje. Ekipo, ki bo 
nastopala pod vodstvom trenerja Saše 
Đorđevića, sestavlja 11 fantov. Letos se 
je ekipi pridružil nov vratar, Jure Vetrih 
iz Sodražice. V ligi Zahod sodeluje osem 
ekip. Tudi to ekipo boste lahko podprli v 
dvorani v Velikih Laščah. Domače tekme 
bo selekcija U-19 igrala ob nedeljah ob 
17. uri.

RAZPORED TEKEM SELEKCIJE 
U-19 FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE 
(do izida naslednje številke):

Nedelja, 30. 9., Ajdovščina – KIX Ajdo-
vščina : Futsal klub Dobrepolje

Nedelja, 7. 10., Velike Lašče – Futsal 
klub Dobrepolje : FSK Stripy

Nedelja, 21. 10., Logatec – Dlan Loga-
tec : Futsal klub Dobrepolje

EKIPA U-15:
Selekcija U-15 tekmovanja začenja ne-

koliko kasneje, saj jo prva tekma čaka 14. 
oktobra, ko se bo v Litiji pomerila s tam-

kajšnjo zasedbo. Ekipa ima velik poten-
cial, ki ga bo poskušal kar najbolje unov-
čiti trener Dani Kaljevič. Tekme bodo na 
sporedu ob nedeljah popoldne.

RAZPORED TEKEM SELEKCIJE 
U-15 FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE 
(do izida naslednje številke):

Nedelja, 14. 10., Litija – FC Litija : Fut-
sal klub Dobrepolje

Nedelja, 21. 10, Velike Lašče – Futsal 
klub Dobrepolje : ŠD Extrem Sodražica

Nedelja, 28. 10., Škofije – KMN Bronx 
Škofije : Futsal klub Dobrepolje

Razpored za ekipo U-13, ki bo svoje 
tekme igrala po turnirskem sistemu, bo 
znan kasneje.

Vabimo vse prijatelje futsala in športa 
nasploh, da pridete na domače tekme 
dobrepoljskega kluba in pomagate eki-
pam do čim boljšega rezultata. Vsak gle-
dalec prinese dodatno energijo, to pa se 
še posebej pozna pri naši ekipi, ki tekem 
ne more igrati pred svojimi občani. Želi-
mo si, da bi ta sezona prinesla mnogo ve-
selih trenutkov in tekmovalnih uspehov, 
ki bodo odlična spodbuda za naslednjo 
sezono, ki bo, upamo, prva res tista prava 
– v domači dvorani.

Vstop na vse tekme je prost. Vljudno 
vabljeni! ■

Začela se je futsal sezona 2018/19
V soboto, 22. 9. 2018, se je s tradicionalnim dnevom slovenskega futsala uradno začela nova futsal sezona, ki bo 
bogata tudi za dobrepoljske ljubitelje te zanimive igre. Članska ekipa Futsal kluba Dobrepolje se po enoletnem 
premoru vrača v 2. slovensko ligo. 

Ekipa U-15 Ekipa U-19
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Bojan Novak 

Sedem ekip se je merilo ob petkih zvečer. 
Po dvokrožnem sistemu je vsaka ekipa 

odigrala 12 tekem. Ob koncu tekmova-
nja je drugo mesto osvojila gostujoča 
ekipa KMN Kot & Harlekin, tretje pa ŠD 
Dobrepolje Veliki snežak. Naslov ekipe iz 

Končana je dobrepoljska futsal liga, prvaki prihajajo  
iz Kompolj
Ekipa Okrepčevalnica Zora ŠD Kompolje je prepričljiva zmagovalka letošnje lige. Na dvanajstih tekmah je morala le 
dvakrat priznati premoč nasprotni ekipi. Pokal za fair play je šel v roke ekipi ŠD Predstruge Bar na štacjon, najboljši 
strelec pa je postal član zmagovalne ekipe, Denis Gale.

OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK 1 : 2
WICKED KLAPA  - OUTSIDER ŠD KRAJNA 2 : 3
ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON  - ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA 6 : 1

OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA 4 : 3
KMN KOT & HARLEKIN  - ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK 4 : 2
ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON  - OUTSIDER ŠD KRAJNA 1 : 2

ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON  - WICKED KLAPA 2 : 2
OUTSIDER ŠD KRAJNA  - OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 1 : 5
KMN KOT & HARLEKIN  - ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA 2 : 2

WICKED KLAPA  - KMN KOT & HARLEKIN 0 : 4 
OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 2  : 4 
ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA  - ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK 1 : 4 

Rezultati 11. kroga, 31. 8. 2018:

Rezultati 12. kroga, 7. 9. 2018:

Rezultati 13. kroga, 14. 9. 2018:

Rezultati, 14., zadnjega, kroga, 21. 9. 2018:

KONČNA LESTVICA PO 14. KROGIH:

KONČNA LESTVICA FAIR PLAYA: KONČNA LESTVICA NAJBOLJŠIH STRELCEV:

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

1 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 12 10 0 2 30 50 : 19 31
2 KMN KOT & HARLEKIN 12 8 1 3 25 39 : 17 22
3 ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK 12 7 1 4 22 25 : 21 4
4 OUTSIDER ŠD KRAJNA 12 5 1 6 16 26 : 36 -10
5 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 12 4 2 6 14 30 : 34 -4
6 ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA 12 4 1 7 13 26 : 39 -13
7 WICKED KLAPA 12 0 2 10 2 13 : 43 -30

  ŠTEVILO 
TEKEM PREKRŠKI

RUMENI 
KARTONI, 
IZKLJUČI-

TVE

RDEČI 
KARTONI TOČKE

1 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 12 39 1 0 42
1 OUTSIDER ŠD KRAJNA 12 42 0 0 42
3 KMN KOT & HARLEKIN 12 47 0 0 47
4 ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA 12 48 0 0 48
5 WICKED KLAPA 12 48 1 0 51
6 ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK 12 50 2 1 62
7 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 12 59 2 0 65

ŠTEVILO 
ZADETKOV

GALE DENIS OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 17
ARKO UROŠ KMN KOT & HARLEKIN 12
GRM JAN OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 11

Kompolj je več kot zaslužen, saj so poka-
zali najboljšo igro in klonili le v 11. krogu, 
ko jih je z 2 : 1 premagala tretjeuvrščena 
ekipa ŠD Dobrepolje Veliki snežak, ter 
v zadnjem krogu, ko so že vedeli, da so 
osvojili naslov prvaka in jih je presenetila 
ekipa ŠD Predstruge Bar na štacjon. 

Lestvica fair playa, ki sešteva prekr-
ške, rumene in rdeče kartone ekipe, je 
bila veliko bolj izenačena. Prve tri ekipe 
je ločilo le nekaj točk, najmanj kazni pa 
je zbrala ekipa ŠD Predstruge Bar na šta-
cjon.

Dominantnost ekipe iz Kompolj se 
kaže tudi na lestvici strelcev, saj je naslov 
najboljšega strelca osvojil  Denis Gale (17 
zadetkov). Vsaj po en zadetek je doseglo 
več kot 50 igralcev.

Po zadnjem krogu v petek, 21. 9., je 
sledila podelitev pokalov in priznanj. S 
tem pa se je končala letošnja futsal liga, 
ki jo je uspešno do konca pripeljala Zve-
za športnih organizacij Dobrepolje. ■
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KONČNA LESTVICA NAJBOLJŠIH STRELCEV:

Vodja lige, Boštjan Grandovec, in predsednik ZŠO 
Dobrepolje, Aleš Tegel pred podelitvijo priznanj

Matej Samec prejema pokal za fair play

Klemen Potočar s pokalom za osvojeno tretje mesto

KMN Kot& Harlekin (2. mesto)

ŠD Predstruge Bar na štacjon (zmagovalci fair play tekmovanja) Igralci zmagovalne ekipe Okrepčevalnica Zora ŠD Kompolje

ŠD Dobrepolje Veliki snežak (3. mesto)

Uroš Arko prevzema pokal za osvojeno 2. mesto Rok Vidic v imenu zmagovalne ekipe sprejema pokal 
za zmagovalce lige 2018

Najboljši strelec lige, Denis Gale
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Igor Ahačevčič

Spoštovane Dobrepoljke in Dobrepoljci! 
Letos je leto volitev, zdaj so pred nami 
volitve vodstva občine Dobrepolje, ob-
činskega sveta in župana.

Po dolgem razmisleku, ob tehtanju 
slabih in dobrih strani, sem se odločil, 
da bom nastopil na lokalnih volitvah 
kot kandidat za župana in se vam dal 

oceniti. Prepustil se vam bom torej v 
presojo, ali se vam zdim primeren za 
opravljanje te naloge, ki je včasih lepa 
in zanimiva, včasih pa težka, naporna in 
zoprna, saj je treba sprejemati odločitve, 
ki prizadenejo ali se vsaj dotaknejo vsa-
kega občana.

Že od rane mladosti sem družbeno 
dejaven, kar zadeva moj svetovni nazor, 
pa je krščanski. Posledično je bila moja 

politična opredelitev krščanska demo-
kracija, in tako sem zdaj član stranke 
NSi. Na lokalnih volitvah bomo stopili 
skupaj z drugima pomladnima stranka-
ma, SDS in SLS. 

Mojo podrobnejšo predstavitev pa 
vas povabim, da si preberete v posebni 
številki Našega kraja, ki bo posvečena le 
lokalnim volitvam. ■

Lokalne volitve 2018

Mateja Lohkar, za VO Bruhanja vas

Že nekaj časa ste seznanjeni z (ne)var-
nostjo šolskih prevozov (avtobusnega 
postajališča) LPP-ja v Bruhanji vasi. Zelo 
nevarna za naše otroke, učence JVIZ OŠ 
DOBREPOLJE, je naša »avtobusna po-
staja« ob regionalni cesti VIDEM–KOM-
POLJE. Ob cesti, kjer je dovoljena ma-
ksimalna hitrost za motorna vozila 90 
km/h, stojijo naši otroci. Neodgovorni 
vozniki vozijo tudi več kot 100 km/h. Va-
ščanom Bruhanje vasi se zdi lokacija iz-
redno nevarna. Avtobus ustavi na glavni 
cesti, kjer obstaja možnost naleta, otro-
ci prečkajo včasih tudi regionalno cesto. 
Zelo nevarno »stojišče« je v jesenskih in 
zimskih mesecih, ko je gosta megla in je 
vidljivost skoraj ničelna, in še bi lahko 
našteli kar nekaj nevarnih situacij. Iz po-
licijske statistike je razvidno, da se je na 
tej regionalni cesti zgodilo že veliko ne-
sreč in večinoma vse v jutranjem času, 
ko so tam naši otroci. 

Na začetku leta 2016 smo predstav-
niki VO Bruhanja vas in OŠ Dobrepolje 
začeli aktivno delati na tem, da bi se 
nevarno postajališče za šolski prevoz v 
Bruhanji vasi, ki je ob regionalni cesti 
Videm–Kompolje, prestavilo na varnej-
šo lokacijo. Problematika je bila pred-
stavljena svetnikom na občinski seji 23. 
6. 2016. Svetniki so zagotovili občinska 
sredstva za izgradnjo novega, varnega 
postajališča. Od leta 2016 smo s strani 

župana poslušali zagotovila, da avtobu-
sna postaja bo. Začele so se dejavnosti, 
predstavitve projekta, sestanki, telefon-
ski klici, obljube, sprenevedanja, izmi-
kanja …

V sodelovanje smo vključili tudi 
predsednika sveta staršev Jerneja Sta-
reta, predstavnika LPP- ja Antona Ka-
stelica, Manjo Velkavrh iz Direkcije za 
ceste ter predstavnike sveta za preven-
tivo v CP-ju. 

In kje smo? Pri obljubah. Župan je 
obljubil, da bo avtobusna postaja 15. 9. 
2017 (zapisnik Jerneja Stareta). Potem 
smo bili obveščeni, da je dogovorjeno z 
LPP-jem, da avtobus pobira učence na 
lokaciji nove postaje. Prehitro smo se ve-
selili. Kljub temu, da so otroci čakali dva 
dni na »novem« postajališču, avtobus ni 
zapeljal v vas, ker LPP ni bil obveščen. 
Otroci so dva dni zamujali v šolo. In tretji 
dan zopet čakali ob glavni cesti. 

Večina občin po Sloveniji pri odloči-
tvah vedno upošteva tudi zahteve za var-
nost pri prevozih otrok (ustrezna posta-
jališča ali varne površine, s katerih lahko 
učenci vstopajo in izstopajo iz vozila).

Projekt je narejen, direkcija za ce-
ste je podala soglasje. Mi pa čakamo. 
Ampak ne več dolgo. Naveličali smo se 
obljub, čakanja, arogantnega obnaša-
nja. V tednu otroka, ki se bo začel 1. 10. 
2018, naši otroci ne bodo več čakali ob 
regionalni cesti. Župan naj jim zagotovi 
varen prevoz. Otroci bodo čakali na var-

ni površini. Kajti gre za naše otroke, za 
njihovo varnost.

Varnost je vse pomembnejša dobrina 
v našem življenju in zelo jasna znanilka 
njegove kakovosti. Pa je tudi za župa-
na? ■ 

Avtobusno postajališče za šolski avtobus v Bruhanji vasi
Prometne nesreče so največkrat posledica kombinacije različnih okoliščin, med katerimi igrajo najpomembnejšo vlogo 
človek, vozilo in cesta. Kadar pa se v promet vključujejo šoloobvezni otroci, je treba razmišljati o njihovi varnosti pri 
udeležbi v prometu.

VABILO

na pohod  
na Stari grad

v soboto, 29. septembra 2018.

Daljša pot: 
Videm (izpred Jakličevega 

doma)–Cesta–Predstruge–Stari 
grad–Vodice–Predstruge–Videm.

Odhod na daljšo pot ob 8. uri.

Krajša pot: 
Predstruge (športno igrišče)–

Stari grad–Vodice–Predstruge. 
Odhod na krajšo pot ob 9. uri.

Dodatne informacije: 
Slavko Nusdorfer (040 593 966).
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gud šiht in 
Spedenaj si

hudo nagrado.

SKLENI PA TUDI NAJUGODNEJŠE  
DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE IN PREJMI  
SUPER UGODNOSTI. 

080 20 60

OBIŠČITE NAS V POSLOVALNICI 
GROSUPLJE, TABORSKA 4.

ZA VEČ INFORMACIJ SMO 
DOSEGLJIVI NA TEL. ŠTEVILKI

051/328-191 ALI NA MAILU 
SILVA.LANGENFUS@VZAJEMNA.SI 

(SILVA LANGENFUS - 
SVETOVALKA NA TERENU) 
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Tri otroke pod svojim srcem si nosila,
s kruhom jih hranila, z ljubeznijo dojila;
v materinskih mukah dve si hčeri pokopala,
preden sama za večno si zaspala.

ZAHVALA
ob smrti

FRANČIŠKE RUS
(29. 9. 1935–14. 7. 2018).

Ob žalostni in boleči izgubi naše drage mame in stare mame 
Frančiške, po domače Apaldarjeve Fani iz Podtabora 21, se 

zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob izgubi stali ob strani, z 
nami žalovali, nam pomagali, rajno kropili, za njo v tolikšnem 
številu molili (tudi potem na domu), darovali sveče ter cvetje 
in zelo veliko število maš ter jo skupaj z nami pospremili na 

zadnji poti.
Še posebej bi se radi zahvalili našemu župniku, cvetličarni 
Lilija, pogrebcem, vsem pevcem, molivkama za molitve v 
vežici in na domu, našim dobrim sosedom in vsem našim 

sorodnikom in prijateljem, s katerimi smo se skupaj spoštljivo 
poslovili od svoje drage mame in stare mame.

Naj vam vsem in vsakomur posebej vse dobro Bog stoterno 
povrne.

Tebi, draga naša mama in stara mama, pa naj bo nebeška 
sreča enako velika, kakor velike so bile tvoje preizkušnje in 

bolečine na zemlji. Počivaj v miru.

Vsi njeni

Srce tvoje je omagalo,
dih je zastal,
a spomin nate in 
tvoje delo bo 
večno ostal.

ZAHVALA

 V 88. letu starosti je v večnost odšla naša draga mama, 
babica, prababica, tašča

IRENA HOČEVAR
iz Podgorice (1930–2018).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, vaščanom, sodelavcem 

za izrečena sožalja ter darovano cvetje, sveče in svete maše.

Hvala gospodu Marinku za lepo opravljen pogrebni obred, 
Moškemu pevskemu zboru Rafko Fabiani za ganljivo 

petje, ge. Marti za molitve, pogrebnemu zavodu Lilija za 
organizacijo pogreba in ge. Majdi in ge. Angeli.

Zahvala vsem, ki ste jo obiskovali, in vsem, ki ste se poslovili 
od nje in jo pospremili k večnemu počitku.

Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

V SPOMIN IN ZAHVALO

Ob boleči izgubi

ANTONA KRALJA
(9. 11. 1926–9. 9. 2018),

Martinovega Toneta iz Podgorice,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki ste zanj molili in ga pospremili na 

zadnji poti, zanj darovali sveče, svete maše  
in v dober namen.

Hvala g. župniku za zvonjenje in opravljeno pogrebno sv. 
mašo, hvala moškemu zboru in pogrebnemu zavodu Lilija.

Iskrena zahvala Angeli Novak za vso pomoč in molitve v 
vežici.

Posebna zahvala pa velja vaščanom Podgorice in Zagorice, 
ki ste ga v času življenja obiskovali, mu nudili usluge ter mu 

kakor koli pomagali.
Vsem pa hvala za izrečene besede iskrenega sožalja.

Brat Julij in Gačnikovi
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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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CP 028/2/2017

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!


