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Slika zgoraj:
3. oktobra je bil ob prisotnosti 
predsednika države slavnostno 
odprt in blagoslovljen novi 
vrtec Ringaraja na Vidmu. 
(Foto: Tamino Petelinšek)

Slika levo:
V mesecu požarne varnosti 
so potekale številne gasilske 
preventivne akcije in 
evakuacije. 
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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
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POGODBENI SERVIS ZA ZAVAROVALNICO

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

Odgovor na vaše želje je:

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

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

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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Ustanovitelj glasila je Občina Dobrepolje.  
Naslov uredništva: Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 
Odgovorni urednik: Bojan Novak. E-pošta: nas-kraj@dobrepolje.si, gsm: 031 536 121.
Lektoriranje: Mojca Pipan. 
Člani izdajateljskega sveta: Tina Kadunc (predsednica), Jasmina Mersel Šušteršič,  
Marija Pogorelc, Ana Škulj, Peter Hočevar. 
Glasilo Naš kraj je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo pod 
zaporedno številko 741.        
Tisk: PartnerGraf d.o.o. • Oblikovanje in prelom: Auroragraf d. o. o.  
Glasilo izhaja enkrat mesečno v nakladi 1330 izvodov.

Naslednja številka 
Naslednja številka izide v petek, 30. novembra.  
Rok za oddajo prispevkov je 20. november.
Posebna, predvolilna, številka bo izšla 13. novembra.  
Rok za oddajo prispevkov je 8. november.

Spoštovani bralci Našega kraja,
za nami je vremensko lep in vsebinsko bo-
gat mesec oktober. Začel se je s tednom 
otroka in ravno sredi tega tedna je bil ob 
prisotnosti predsednika države, gospoda 
Boruta Pahorja, slovesno odprt in blagos-
lovljen novi vrtec Ringaraja na Vidmu. S 
tem simboličnim dejanjem je bila pos-
tavljena pika na i dolgoletnim željam po 
novem prostoru za naše najmlajše. Veseli 
smo lahko tudi prihodnje izgradnje nove 
športne dvorane, tako da bo šolski center 
omogočal otrokom res najboljšo možno 
izobrazbo in razvoj.

Oktober je tradicionalno tudi mesec 
požarne varnosti. Gasilci so bili v tem 
mesecu zelo dejavni, na srečo le v preven-
tivnih akcijah. V že omenjenem vrtcu so 
opravili prvo evakuacijo, vrstila so se gasil-
ska tekmovanja, društva pa so sodelovala 
tudi na skupni vaji, kjer so na več lokacijah 
vadili ukrepe ob morebitnih nesrečah. Vsi 
smo lahko ponosni in zadovoljni, da je 
gasilska dejavnost v občini tako razvita in 
da se lahko ob vsaki nesreči zanesemo na 
nesebično pomoč prostovoljnih gasilcev. 

Prva sobota v oktobru je zdaj tudi že 
tradicionalno namenjena največji špor-
tno-rekreativni prireditvi v občini – Dobre-
poljskemu vandranju in teku. Organiza-
torji vandranja se približujejo prvi okrogli 
obletnici – desetletnico bodo praznovali 
naslednje leto. Letošnja prireditev je bila 
zelo dobro obiskana, na teku je prvič v 
osmih letih sodelovalo več kot 100 rekre-
ativnih tekačev na teku na 10 kilometrov. 
Številni domačini in gostje od drugod so 
pohvalili tako pohod kot tek in obljubili, 
da se bodo še vrnili. Več o prireditvi si lah-
ko preberete v nadaljevanju.

Posebej želim izpostaviti prispevek 
Društva upokojencev Dobrepolje, v ka-

terem si boste lahko brali o veliki časti 
za člane MePZ Škrjanček. Člani zbora so 
nastopili na enem najbolj eminentnih od-
rov v državi, na odru Linhartove dvorane 
Cankarjevega doma. Zapeli so dve pesmi 
v sklopu 43. srečanja pevskih zborov dru-
štev upokojencev Slovenije. Vsekakor ve-
lik dogodek in velika čast.

Velik dogodek in redkost je tudi pra-
znovanje 102. rojstnega dneva, ki ga je 
v oktobru praznovala Frančiška Grm iz 
Zagorice. Ob tem visokem jubileju se če-
stitkam pridružujemo tudi v uredništvu 
Našega kraja.  

Dva naša občana sta se udeležila zelo 
zanimive tekaške dogodivščine. S skupino 
sta se odpravila v London in ga pretekla 
podolgem in počez. Želim si, da bi pri-
spevek spodbudil tudi ostale občane, ki 
doživljate kako zanimivost in jo boste pri-
pravljeni deliti z bralci našega časopisa.

Vedno je zanimivo prebrati tudi kak pri-
spevek, ki govori o preteklosti v naših kra-
jih. Tokrat je tak prispevek pripravil Naško 
Križnar, vnuk nekdanjega učitelja na naši 
šoli, Viktorja Švajgerja. Pred stotimi leti je 
učitelj glasbe pustil velik pečat na šoli in 
v kraju, bil pa je tudi navdušen fotoama-
ter. Ker so fotografije iz tistih časov prava 
redkost, je njegov prispevek k ohranjanju 
spomina na čas okrog prve svetovne vojne 
še toliko večji. Tudi na tem mestu vabim 
vse občane, ki imate kake zanimivosti iz 
dobrepoljske zgodovine, k sodelovanju. 
Če smo odgovorni do svojega kraja in dr-
žave, ne smemo dovoliti, da se naša zgo-
dovina pozabi in izgubi. 

Smo v dneh, ko se je uradno že začela 
predvolilna kampanja za lokalne volitve, 
ki bodo v nedeljo, 18. 11. Izdajateljski svet 
Našega kraja je sklenil, da bo za potrebe 

predstavitve kandidatov za župane in za 
svetnike občinskega sveta izšla posebna 
številka našega glasila. Posebna številka 
bo izšla na začetku zadnjega tedna pred 
volitvami, v njej pa boste dobili obširno 
informacijo o vseh kandidatih in kandi-
datnih listah ter o ostalih tehničnih zade-
vah, povezanih z načinom glasovanja. Na 
eni naslednjih strani boste našli povabilo 
k aktivnemu sodelovanju v kampanji. Do-
volite, da vas tudi na tem mestu povabim 
k pošiljanju morebitnih vprašanj za oba 
kandidata za župana (Janez Pavlin, Igor 
Ahačevčič). V primeru, da bo vaših vpra-
šanj dovolj, bom oba kandidata povabil na 
pogovor in jima zastavil vprašanja, bralci 
pa boste na ta način dobili konkretne od-
govore na svoja vprašanja in mogoče tudi 
nakazane rešitve za vaše težave. 

Verjamem, da nas morajo tudi v pred-
volilnem času, mogoče še bolj kot sicer, 
voditi poštenost, strpnost, odgovornost in 
pripravljenost na sodelovanje. 

Gotovo bo občane razveselila novica, 
da z 2. novembrom začne z delom še dru-
ga ambulanta v zdravstvenem domu na 
Vidmu, teden kasneje pa tudi pediatrič-
na ambulanta. Žal ste v dnevnih medijih 
lahko brali o nameravanem zaprtju poslo-
valnice NLB na Vidmu. Povprašal sem v 
vodstvu banke, odgovor najdete v številki. 

Pred nami so praznični dnevi, ko se 
bomo spomnili na pomen prve slovenske 
pisane besede ter na vse tiste, s katerimi 
smo kdaj skupaj živeli, zdaj pa nas nanje 
veže le še spomin. 

Želim vam prijetno branje, lepe pra-
znične dni in zanimiv jesenski november.

Urednik Bojan Novak
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Piše: župan Janez Pavlin

Spoštovane občanke, cenjeni občani,  
dragi bralci občinskega glasila

Letošnja jesen je res lepa in nas je ob-
darila s številnimi dobrinami ter nas 
obogatila s pisano paleto barv, ki nam 
polepša ter tudi pomirja vsakdanjik. Za-
gotovo je ena toplejših, kar omogoča, da 
uspešno napredujejo načrtovana dela v 
občini. Eno večjih investicij, izgradnjo 
vrtca Ringaraja, smo uspešno odprli in 
uradno predali v uporabo. Prireditev ob 
odprtju vrtca je bila zelo spontana, bo-
gata in imela je dušo ter pozitivno ener-
gijo, ki jo je bilo občutiti na vsakem ko-
raku. Prireditvi je dal svoj pečat oziroma 
težo tudi obisk predsednika RS gospoda 
Boruta Pahorja, ki se je povabilu z vese-
ljem odzval in lahko rečem, da je postal 
že pravi prijatelj naše prelepe občine 
Dobrepolje. Vsem, ki ste pripravili in so-
delovali pri tem lepem odprtju vrtca, se 
iskreno zahvaljujem in izrekam besedo 
z velikimi črkami: HVALA.

Z mesecem novembrom, natančno 
s ponedeljkom, 5. 11. 2018, začne svoje 
redno delo zdravnica splošne medicine 
ga. Barbara Morović, dr. med, ki je bila 
izbrana na drugem razpisu za koncesijo 
v naši občini (koncesija 2 pomeni dva 
zdravnika). Urnik dela je objavljen v tej 
številki občinskega glasila. Veseli smo, 
da bo svoje delo opravljala tudi na zdra-
vstveni postaji v Strugah. Tako bomo 
imeli na voljo dva zdravnika splošne 
medicine in lahko smo hvaležni, da nam 
je to uspelo urediti. Imeti dva zdravnika 
splošne medicine, lahko rečem, da je 
»privilegij« glede na pomanjkanje splo-
šnih zdravnikov v Sloveniji.

Poleg tega začne s svojim delom tudi 
pediatrinja ga. Štefka Zaviršek, dr. med., 
ki sedaj opravlja delo direktorice Zdra-
vstvenega doma Grosuplje. Svoje delo 
začne v petek, 9. 11. 2018, z ordinacij-
skim časom od 7.00 do 12.00. Lahko smo 
veseli, da bomo po dolgem času imeli 
pediatra v svojem zdravstvenem domu. 
Skupaj si bomo prizadevali, da bi ime-
li pediatra še kakšno uro več na teden. 
Upam, da bodo prizadevanja uspešna in 
da kmalu pridobimo dodatne ure oziro-
ma dan. Seveda bo zdravstvo še naprej 

prioriteta, da svojim občanom nudimo 
še dodatne programe in dodatne stori-
tve. Letos smo vsi občutili, kaj pomeni 
imeti zdravnika, po drugi strani pa smo 
se lahko zavedeli, kako veliko bogastvo 
je zdravje. 

Naslednja vesela novica je, da so se 
začela gradbena dela za izgradnjo več-
namenske športne dvorane. Dolgo pri-
čakovani objekt bo končno zagledal luč 
sveta. Tega se vsi veselimo, saj je dose-
danja telovadnica že dotrajana in tudi 
ne nudi zadostnih pogojev za izvajanje 
kakovostne športne vadbe tako za pred-
šolsko vzgojo, razredno in predmetno 
stopnjo kot tudi druge uporabnike do-
sedanje telovadnice. Z novo večnamen-
sko športno dvorano bodo pridobljeni 
prostori še za vadbo aerobike in drugih 
podobnih dejavnosti (ples, fitnes …). V 
tej večnamenski dvorani se bodo odvi-
jale tudi druge večje prireditve, koncer-
ti, občinske proslave in drugo. Položitev 
temeljnega kamna in temeljne listine bo 
v petek, 9. 11. 2018, ob 15.30 na samem 
gradbišču za šolo in prisrčno vas vabim, 
da se nam pridružite ob tem veselem 
dogodku, po uradnem delu bo sledilo še 
veselo druženje ob dobri hrani in pijači. 
Prisrčno vabljeni.

V vasi Cesta bomo končno rekon-
struirali lokalno cesto od železniškega 
prehoda do središča vasi. Vaščanom 
Ceste se zahvaljujem za strpnost ozi-
roma potrpljenje v času gradnje. Do-
bili boste dovolj široko lokalno cesto z 
odvodnjavanjem in javno razsvetljavo. 
V naslednjem letu pričakujemo, da vas 
Cesta pridobi optično omrežje. Optika 
bo pripeljana iz Vidma ob lokalni cesti, 
istočasno pa bomo položili cevi za javno 
razsvetljavo. V vasi Cesta bo nujno tre-
ba urediti še odvodnjavanje s hriba do 
središča, ker ob večjih nalivih meteorna 
voda zaliva nekatere objekte. 

Za pokopališče Pri Cerkvi - Struge je 
narejen projekt: Razširitev pokopališča, 
ureditev predela za raztros pepela, ki je 
predviden tudi v Odloku o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti. V prihodnjih 

dnevih bomo izvedli javno naročilo in 
izbrali izvajalca. 

Na Direkciji Republike Slovenije za 
infrastrukturo (DRSI) se nadaljujejo 
dejavnosti za projektiranje krožišča pri 
cerkvi ter avtobusnega postajališča in 
pločnika. Idejna zasnova bo predstavlje-
na občanom Strug, potem pa se začneta 
projektiranje in pridobitev vseh potreb-
nih soglasij ter gradbenega dovoljenja.

Pred vrati je praznik dan reformaci-
je. Iskrene čestitke ob tem prazniku, ko 
praznujemo, da smo postali narod, ki je 
z besedo v slovenskem jeziku stopil ob 
bok drugim večjim narodom in postal 
enakopraven kulturni narod. Slovenci 
smo dobili prvo knjigo v slovenskem je-
ziku in postali velik narod na kulturnem 
področju. Bodimo ponosni in hvaležni 
za ta veliki dar.

1. november je dan spomina na mrtve 
oziroma praznik vseh svetih, ko obišče-
mo grobove svojih dragih, ki so odšli v 
večnost, ter se s cvetjem in prižigom sve-
če poklonimo spominu na njih. Pa ven-
dar imejmo v spominu dve pomembni 
zadevi, in sicer je prva ta, da pomislimo 
tudi na tiste, ki živijo na robu preživetja, 
in druga, da bodimo prijazni tudi do 
našega okolja in po prazniku odložimo 
odpadne sveče v pravi zabojnik. Torej: 
ločujte sveče in druge biološke odpadke 
in jih odložite v pravi zabojnik. ■

Občina Dobrepolje
vas vabi na

položitev temeljnega kamna  
in temeljne listine

za novo športno dvorano.

Dogodek bo  
v petek, 9. 11. 2018, 

ob 15.30
pri gradbišču za osnovno šolo.

Uradnemu delu bo sledilo veselo 
druženje ob hrani in pijači.
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Informacija o izdaji posebne številke Našega kraja – 
Lokalne volitve 2018
Po sklepu izdajateljskega sveta bo za potrebe informiranja pred letošnjimi lokalnimi volitvami izšla posebna številka 
Našega kraja.

Bojan Novak

Predvideni datum izdaje posebne številke je torek, 13. 11. 
2018.

V izredni številki se brezplačno nameni:
• največ ena A4-stran za predstavitev posameznega kandidata 

za župana;
• največ dve A4-strani za predstavitev posamezne kandidatne 

liste za člane občinskega sveta.
Dodaten prostor se zaračuna po veljavnem ceniku. Pri poši-

ljanju prispevkov je treba spoštovati določbe Zakona o volilni 
in referendumski kampanji (ZVRK). 

Ves promocijski predvolilni material mora biti opremljen z 
navedbo naročnika!

V posebni številki ne bo rednih rubrik, tudi ne rubrike Pisma 
bralcev. 

Vse druge informacije so na voljo pri uredniku. ■

VABILO ZA BRALCE Našega kraja

Vabimo vse občane, da na elektronski naslov nas-kraj@
dobrepolje.si do ponedeljka, 5. 11. 2018, pošljete vpra-
šanja za kandidate za župane. Na letošnjih volitvah se 
bosta za županski stolček potegovala Janez Pavlin in Igor 
Ahačevčič.

Če bo vprašanj dovolj, bom s kandidatoma za župana 
izvedel skupinski intervju, v katerem bom iskal odgovore 
na vaša vprašanja. Na ta način želimo olajšati vašo od-
ločitev. 

Vprašanja morajo biti usmerjena v novo mandatno 
obdobje.

Urednik Bojan Novak

Bojan Novak

Po sprejemu dnevnega reda so svetniki 
najprej razpravljali o predlogih zapisni-
kov preteklih rednih in dopisnih sej. Sle-
dila je razprava o zdravstvu v občini. Vsi 
vemo, da je za nami turbulentno poletje, 
saj je bilo po odhodu dr. Mariča veliko 
težav z nadomeščanjem. Čez nekaj dni, 
na začetku meseca novembra, bo delo 
začela druga zdravnica – koncesionar-
ka –, medtem ko ambulanta dr. Čampe 
obratuje od začetka septembra. Dr. Čam-
pa je povedal, da je število pacientov in 
obravnav zelo veliko, zato je trenutna 
obremenitev zelo visoka. Zmotilo ga je, 

da je nekaj dni po začetku dela na vrata 
že potrkala inšpekcijska služba. Navedel 
je še nekaj težav ob začetku delovanja 
ambulante. Sistem naročanja na pregle-
de je zdaj že skoraj dodobra zaživel, zato 
optimistično gleda naprej. Direktor ob-
činske uprave je povedal, da se bodo po 
začetku dela druge zdravnice z Lekarno 
Ljubljana začeli pogovarjati o morebi-
tni spremembi delovnega časa lekarne, 
da bodo pacienti lahko zdravila dobili 
po pregledu. Župan je javno izpostavil 
in pohvalil Robija Goloba, ki je v težkih 
mesecih postoril ogromno dela za obča-
ne, ki so potrebovali pomoč. Nekaj ob-
činskih svetnikov je pohvalilo občinsko 

upravo, da ji je uspelo rešiti težko zdra-
vstveno stanje, pohvalili pa so tudi nove-
ga zdravnika.

Jožeta Prijatelja je zanimalo, če se je 
po spreminjanju informacijskih siste-
mov ohranila zgodovina pacientovih 
obiskov. Dr. Čampa je povedal, da no-
ben informatik trenutno ne more urediti 
tako velike podatkovne baze. Ohranjeno 
je glavno – izvidi od specialistov –, vseh 
podatkov o obiskih zdravnika v preteklo-
sti pa ni mogoče dobiti.

Pomembna točka na seji je bila tudi 
seznanitev s končnim poročilom gradnje 
vrtca. Glavni nadzornik, g. Pajer, je pov-
zel finančno poročilo, v katerem je pri-

Poročilo s 25. redne seje občinskega sveta
25. redna seja občinskega sveta je potekala 2. oktobra. Na njej so svetniki razpravljali o številnih predlogih župana in 
občinske uprave. 
Glavni poudarki seje:
Po začetnih težavah se stanje v zdravstvenem domu na Vidmu umirja. Z novembrom začne delo še druga zdravnica, 
prihaja tudi pediater.
Končan je projekt izgradnje novega vrtca, predstavljeno je bilo tudi že končno poročilo. 
Nadzorni odbor Občine Dobrepolje je predstavil svoje poročilo.
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merjal višino sredstev iz investicijskega 
programa s končno vrednostjo. Znesek v 
investicijskem programu je bil 2.621.850 
evrov, končni znesek (skupna vrednost 
investicije) pa je bil 2.006.850 evrov. Oba 
zneska sta brez DDV-ja. Izračunana cena 
na kvadratni meter (brez opreme) je tako 
1167,83 evra. Kar se tiče končne vredno-
sti izvedenih gradbenih in obrtniških 
del, je ta za 21 % presegla pogodbeno 
vrednost. To je posledica aneksa (zaradi 
slabega projekta, nekaterih novih zahtev 
in zahtev Eko sklada (več nepovratnih 
sredstev)). Marko Marolt je pohvalil iz-
vedbo, ob tem pa opozoril, da je približno 
300.000 evrov stalo zemljišče, tako da je 
bolj realna razlika med zneskom investi-
cijskega programa in končno vrednostjo 
približno 300.000 evrov. Nada Pavšer je 
pohvalila novi vrtec in izrazila veselje, 
da vrtec pohvalijo tudi strokovni delav-
ci. Slavc Palčar je opozoril, da moramo 
upoštevati tudi več kot 400.000 evrov, ki 
so bili porabljeni za izvedbo javnega na-
tečaja in projektno dokumentacijo. Imel 
je še nekaj vprašanj glede izplačevanja 
sredstev za projektantsko ekipo (Studio 
360). Zanimal ga je tudi končni znesek za 
nadzorno ekipo. Župan je obljubil, da bo 
pripravil odgovore. Nevenka Dolgan je 
pohvalila izvedbo projekta, Tina Kadunc 
pa je izrazila željo, da se do potankosti 
izkoristijo prednosti sodobne klimatiza-
cije, pri tem pa upa na dobro komunika-
cijo s strokovnimi delavci vrtca.

Pri točki Pregled realizacije sklepov je 
Slavc Palčar vprašal, zakaj ni bil izveden 
nadzor nad delom šolske zobozdravnice. 
Župan je povedal, da niso imeli časa za 
realizacijo. 

Svoje zaključno poročilo je podal 
Nadzorni odbor Občine Dobrepolje, v 
njegovem imenu Peter Žnidaršič. Pre-
gledali so postopek gradnje kotlovnice 
in niso odkrili nepravilnosti. Pregledali 
so tudi nekatere pogodbe in razpise pri 
gradnji vrtca, tudi tu niso imeli pripomb. 
Nekaj težav so zaznali na področju od-
zivnih poročil ob odkritju nepravilnosti 
v preteklih letih. Teh niso prejeli, zato so 
izdali nova priporočila. 

Nadzorni odbor je prejel izsledke no-
tranje revizije v osnovni šoli. Ta je na-
mreč ugotovila večji presežek sredstev, 
o porabi katerih mora odločiti občinski 
svet na predlog župana. Predsednik nad-
zornega odbora je pohvalil ravnatelja, da 
mu je uspelo privarčevati nekaj več kot 
150.000 evrov. Nadzorni odbor je ugo-

tovil, da ima Občina Dobrepolje precej 
neizterjanih dolgov, za katere ne izdaja 
opominov. Pri pregledu realizacije pri-
poročil iz preteklih let nadzorni odbor 
nekaterih dokumentov s strani Občine 
Dobrepolje ni prejel, zato svojega dela 
na tej postavki ni mogel do konca opra-
viti. Predsednik odbora je še povedal, da 
je treba popraviti nekaj občinskih pred-
pisov, saj niso skladni z zakonodajo. V 
imenu odbora se je zahvalil g. Kendi za 
vzorno sodelovanje. Za opravljeno delo 
se je vsem trem članom odbora zahvalil 
tudi župan.

V razpravi o poročilu nadzornega od-
bora je v uvodu Nevenka Dolgan izrazila 
zaskrbljenost, da je ravnatelj na računih 
občine imel prihranjenih toliko sredstev, 
o tem pa ni obvestil občine. Peter Žni-
daršič je menil, da je naloga občinskih 
predstavnikov v svetu zavoda OŠ Dobre-
polje, da izvajajo nadzor nad sredstvi. 
Ivan Kenda je povedal, da ni prav, da se 
dviguje cena vrtca, na drugi strani pa se 
varčuje na drugih šolskih postavkah. 

Jože Prijatelj je ponovil nekaj svojih 
ugotovitev izpred enega leta. Že takrat 
je trdil, da zaposleni na občini ne smejo 
zavrniti izročitve dokumentacije. Ponovil 
je svoje prepričanje, da je nadzorni od-
bor najvišji organ in na njegovo zahtevo 
je občinska uprava dolžna izročiti zahte-
vano dokumentacijo. Tako pa ni bilo iz-
ročene dokumentacije v zvezi z gradnjo 
igrišča v Tisovcu in v zvezi z zahtevki 
družbi KPL d.d. Peter Žnidaršič je pou-
daril, da nadzorni odbor vedno zahteva 
dokaze o odpravi nepravilnosti, a jih v 
nekaterih primerih ne dobijo. 

Tudi Slavc Palčar je bil kritičen do 
slabega sodelovanja občine, ker ta ne 
predloži zahtevanih dokumentov. Obe-
nem je izrazil nekaj pripomb na delova-
nje občinske uprave. Župan je priznal, 
da imajo zadnja leta težave z računovod-
kinjo. 

Župan je v svoji redni točki Poročilo o 
izvedenih in planiranih delih v občini ob-
razložil nekatere odprte projekte. Konča-
na je protipoplavna študija za Kompolje, 
treba je pridobiti nekaj soglasij, izvajajo 
pa se meritve za varianto »Logi«. Izgra-
dnja suhokrajnskega vodovoda napredu-
je po terminskem planu. Žal ni šlo brez 
dveh popolnih zapor ceste. Občina je 
dala predlog, da se od Kompolj do Strug 
pripravi cesta za asfaltiranje. Občina se 
je prijavila za kohezijska sredstva za iz-
gradnjo sekundarnih vodov v Strugah in 
v Kompoljah ter za vodovod na Vodicah. 
V Ponikvah se zaključuje priklop na čis-
tilno napravo, prav tako v Zdenski vasi, 
čistilna naprava Bruhanja vas pa čaka na 
naslednje proračunsko leto. 

Počasi se zaključuje ureditev vaške-
ga jedra za naselje Pri Cerkvi, kmalu 
bo postavljena tudi javna razsvetljava. 
Vzdrževanje občinskih cest teče po pla-
nu. Za avtobusno postajo v Bruhanji vasi 
je občina pridobila vso dokumentacijo, 
odkupiti pa morajo še 88 m2 zemlje od 
vaščana, da bo možno izgraditi priklju-
ček na glavno cesto. Na Cesti se po pre-
stavitvi transformatorske postaje ureja 
cesta. Nekaj vasi je ostalo za izgradnjo 
optičnega omrežja in tu bo izvajalec delo 
dokončal v naslednjem letu. V nekaterih 
vaseh se trenutno izvajajo priključki na 
posamezne hiše. 

Po županovi predstavitvi so svetniki 
postavili nekaj vprašanj. Jožeta Prijatelja 
je zanimalo, kako bo izvedena rekon-
strukcija ceste v Kompoljah. Marko Ma-
rolt je ponovno izpostavil dogovorjeno, a 
nerealizirano delo na področju nekaterih 
protipoplavnih ukrepov na Vidmu. Gre 
za poceni ukrepe, ki so bili že potrjeni, 
a doslej ni bilo še nič narejenega. Nado 
Pavšer je zanimalo, kako napreduje pri-
dobivanje dokumentacije in sredstev za 
čistilne naprave v nekaterih manjših va-
seh. 

Peter Hočevar je menil, da je bila v 
zadnjem mandatu vas Videm nekoliko 
zapostavljena, saj se v vasi, kljub temu da 
gre za središčno vas v občini, ni postorilo 
veliko. Župan se ni strinjal in je menil, da 
je bilo narejenega veliko. Slavc Palčar je 
imel pripombo, da se po vseh dejavno-
stih v zvezi s prometno varnostjo ceste 
od Vidma proti Ratikam ni nič naredilo. 
V proračunu je denar za postavitev luči 
javne razsvetljave. Ponovno je vprašal 
glede programa podrobnega občinske-
ga prostorskega plana za kamnolom Fo
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Predstruge. Župan je povedal, da pro-
gram še ni narejen. Opozoril je na to, 
da je treba do 1. januarja pripraviti nov 
odlok o plačilu nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča ter odlok o gospo-
darskih javnih službah. 

Po daljši razpravi je sledila obravna-
va poročila o izvrševanju proračuna v 
prvi polovici letošnjega leta. Poročila so 
podali predsedniki odborov in komisij. 
Tino Kadunc je zanimalo, kaj je letos v 
načrtu pri projektu sanacije lipovega gaja 
v Zdenski vasi.  

Občinski svet je v nadaljevanju raz-
pravljal o predlogu pravilnika o prizna-
njih. Predlog je predhodno obravnaval 
Odbor za družbene dejavnosti in predla-
gal nekaj popravkov in dopolnil. Predse-
dnica odbora Judita Oblak je podrobneje 
predstavila sprejete dogovore na odboru 
in opozorila na določbe, ki niso bile upo-
števane pri pripravi končnega osnutka. 
Nekaj predlogov je navedel tudi Jože Pri-
jatelj, Slavc Palčar pa je imel nekaj vpra-
šanj. Podžupanja Nevenka Dolgan, ki je 
predlog pripravila, je pojasnila nekatera 
odprta vprašanja. Ker svetniki in pripra-
vljavci niso našli konsenza glede predlo-
ga, je župan predlog umaknil z dnevnega 
reda, zato o njem niso odločali. 

Skladno z zakonodajo je bil pripra-
vljen in sprejet sklep o delnem povračilu 
stroškov volilne kampanje za prihajajoče 
lokalne volitve.

Od leta 1998 se vleče zgodba o terjat-
vah v zvezi s plačevanjem najemnine za 
hišo ob osnovni šoli, ki je od leta 2003 
prazna. Jože Prijatelj je povedal, da je 
treba s strani računovodstva vložiti več 
naporov, da se dolgovi izterjajo. Občin-
ski svet se je odločil, da se terjatve od-
pišejo. 

SPREJETI SKLEPI NA 25. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA:

Občinski svet Občine Dobrepolje:
• se je seznanil s končnim poročilom o opravljenem nadzoru namenskosti, 

zakonitosti in smotrnosti razpolaganja s premoženjem Občine Dobrepolje;
• je sprejel polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dobrepolje za 

leto 2018 v obdobju od januarja do junija;
• je sprejel Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve 2018 v občini Dobrepolje;
• je sprejel Sklep o odpisu terjatve do dolžnice iz naslova neplačil najemnine 

za stanovanje Videm 69;
• je sprejel Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobrega na zemljiščih 

1799 51/5, 1799 51/6 in 1799 51/8 k. o. Videm - Dobrepolje.

Župan je predlagal, da se prenese la-
stništvo iz Občine Dobrepolje v javno 
dobro. Gre za del parcele, kjer je pločnik 
(nasproti avtobusne postaje na Vidmu). 
Gre za tehnično rešitev, ki so jo svetniki 
soglasno podprli. 

Pomembna točka je bila tudi sezna-
nitev z gradnjo športne dvorane. Dejav-
nosti je predstavil Ivan Kenda. Prido-
bljeni sta gradbeni dovoljenji za gradnjo 
dvorane in za prestavitev in pokablitev 
daljnovoda. Dopolnjena je bila vloga za 
sredstva Eko sklada. Ob koncu oktobra je 
prišlo do začetka gradbenih del (izkop in 
temeljenje). Razprave ni bilo.

Seja se je tako kot vedno zaključila s 
točko Pobude in vprašanja. Tina Kadunc 
je predlagala, da se spremembe cenika 
za oglaševanje v Našem kraju pripra-
vijo čim prej, po možnosti še na seji v 
tem mandatu. Predlagala je, da se tudi 
na občini posvetijo problemu prehrane 
v vrtcu, saj tudi svet vrtca ta problem že 
nekaj časa poudarja. Župan je povedal, 
da se računi izstavljajo po pravi stopnji 
DDV-ja, tako da je treba le popraviti ce-
nik. S težavami s prehrano ni seznanjen.

Jože Prijatelj je imel vprašanje glede 
vključenosti nekaj učencev iz Tisovca v 
centralno šolo. Vprašal je, kdo plačuje 
prevoz na Videm, kljub temu da Tisovec 
spada v šolski okoliš Struge. Isti svetnik 
je še menil, da je bil postopek vključit-
ve kompoljskih otrok v videmski vrtec 
neprimeren. Župan je odgovoril, da je v 
Strugah trojna kombinacija otrok v enem 
razredu, zato nekateri starši vozijo otro-
ke drugam. Tako kombi iz Tisovca pelje 
nekaj otrok v Struge, dva pa na Videm. 
Župan je pojasnil, da bi bila ekonomska 
cena vrtca v Kompoljah zelo visoka, del 
višje cene bi plačala občina, del starši. V 

vrtec se je prijavilo le pet otrok, zato so 
zdaj otroci v videmskem vrtcu.

Nada Pavšer je povedala, da naj bi bila 
v novem vrtcu kadrovska stiska, posledič-
no pa premalo kakovostna hrana. Želela 
je, da se ta ali naslednji sklic občinskega 
sveta posveti tej tematiki. Imela je še tri 
tehnična vprašanja vaškega odbora Vo-
dice. Župan je podal odgovore. 

Marko Marolt je vprašal, če občina na-
merava zamenjati poškodovane robnike 
na Vidmu (poškodbe so nastale v času 
zimskega pluženja). Župan je obljubil, da 
bodo robniki zamenjani še pred zimo.

Slavc Palčar je predlagal, da se poško-
dovane zastave na trgu pred občinsko 
stavbo zamenjajo z novimi. Predlagal je, 
da se popravijo luči pri javnih stavbah 
(Jakličev dom, mrliška vežica, na varni 
poti v šolo na Vidmu). Svetnik je spra-
ševal glede končnega izračuna projekta 
ureditve križišča na Vidmu, saj naj bi se 
projekt med gradnjo podražil za 57 %. 
Prosil je za odgovor in dokumentacijo. 
Spraševal je, kam so šla zunanja igrala 
izpred vrtca Kompolje. Predlagal je, da 
se v nočnem času ugasnejo luči pri no-
vem vrtcu. 

Judita Oblak je vprašala, kdaj se bo 
uredilo obračališče v Zagorici. Župan je 
izrazil upanje, da še letos, je pa vse od-
visno od denarnih sredstev. 

Videoposnetek seje je dostopen na 
občinski spletni strani in na kanalu 
Youtube. ■

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 
Videm - Dobrepolje, 

objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje 
aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v Občini 
Dobrepolje za leto 2018.

Rok za oddajo prijav je  
16. november 2018.

Javni razpis in razpisna 
dokumentacija sta dostopna na 

spletni strani občine http://www.
dobrepolje.si/Razpisi, Aktualni 

razpisi in objave. 
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Bojan Novak

Pojasnilo Nove Ljubljanske banke d.d.:
»Skladno z zavezami Evropske komi-

sije bo vrata zaprlo 15 NLB poslovalnic.
Ko je Evropska komisija avgusta po-

trdila predlog spremembe zavez glede 
prodaje NLB, določila nov rok za priva-
tizacijo banke in prilagodila izravnalne 
ukrepe, je bilo odrejeno tudi, da mora 
banka v Sloveniji zapreti 15 poslovalnic. 
Zaradi tega se število zaposlenih v NLB 
ne bo zmanjšalo, potrudili pa se bomo, 
da bo sprememba tudi za stranke čim 
manjša.

Po natančnem pregledu doseganja re-
zultatov poslovalnic in doseganja mini-
malnih kriterijev, ki opravičujejo obstoj 
poslovalnic, je bil sprejet sklep, da banka 
med 15 poslovalnicami zapre tudi NLB 
Poslovalnico Videm Dobrepolje. O vseh 
podrobnostih vas bomo pravočasno ob-
vestili s posebnimi pismi, prav tako pa 
bomo za vse poskrbeli v banki. 

Stranke zaradi tega ne boste imele do-
datnega dela ali stroškov. Prav tako se 
vam zaradi prenosa ne bodo spremenile 
veljavne pogodbe ali storitve, enake pa 
bodo ostale tudi številke vseh vaših raču-
nov in plačilnih kartic. Vaše poslovanje 
bomo sicer premestili v NLB Poslovalnico 
Grosuplje, se pa, če vam to bolj ustreza, 
lahko odločite tudi za katero koli drugo 
NLB Poslovalnico. 

Vsem strankam smo za nasvete in po-
moč na voljo kjer koli in kadar koli prek 
telefonske številke 01 477 2000, spletnega 
klepeta ali video klica, 24 ur na dan, vse 
dni v letu. Vrsto finančnih opravil lahko 
opravite tudi s spletnima bankama NLB 
Klik in NLB Proklik ter z mobilnima ban-
kama Klikin in Klikpro. V pomoč pa vam 
je tudi NLB Teledom, s katerim lahko le 
s klicem prek telefona plačate položnice 
ali uredite ostale obveznosti – brez obiska 
poslovalnice.«

Nova Ljubljanska banka napovedala zaprtje 
poslovalnice na Vidmu
10. oktobra je v medijih odjeknila vest, da NLB d.d. s 3. decembrom zapira 15 svojih poslovalnic po Sloveniji. Na 
seznamu se je znašla tudi poslovalnica na Vidmu. Med krajani vseh krajev, ki bomo, kot kaže, izgubili poslovalnice, je 
završalo, pojavljati so se začeli tudi razni pozivi k protestom. V prispevku najdete izvirnik odgovora, ki so mi ga v zvezi 
s povpraševanjem o načrtovanem zaprtju poslali iz bančnega urada za korporativno komuniciranje. Več o dejavnosti v 
zvezi z zapiranjem bo objavljeno v dnevnih medijih.

Župani občin, v katerih NLB zapira 
poslovalnice, so se zbrali v sredo, 17. 10. 
2018, v Črni na Koroškem in podpisali 
skupno izjavo, ki so jo naslovili na pred-
sednika vlade, Marjana Šarca. Od njega 
pričakujejo, da se bo zavzel za podeželje 

in za starejše, ki bi bili zaradi zaprtja po-
slovalnic najbolj prikrajšani. Do oddaje 
prispevka v tisk odziva predsednika vla-
de niso dobili, prav tako se z njimi ne želi 
srečati vodstvo NLB-ja. ■

Petek, 2. 11. pravljična ura za otroke od 4 do 9 let (knjižnica Dobrepolje, 17.00)

Petek, 2. 11. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje  
(Velike Lašče, 20.00)

Sobota, 3. 11. domači turnir U-13 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 10.00 do 17.00)

Nedelja, 4. 11. domača tekma U-15 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 17.00)

Nedelja, 4. 11. dramska predstava KUD DramŠpil Občinski svet (Jakličev dom, 18.00)

Ponedeljek, 5. 11. Beremo s tačkami (knjižnica Dobrepolje, 17.30 in 18.00)

Četrtek, 8. 11. seminar Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev  
(Dom obrtnikov Grosuplje, 10.00)

Petek, 9. 11. postavitev in blagoslov temeljnega kamna za športno dvorano  
(Videm, na gradbišču, 15.30)

Petek, 9. 11. predstavitev projekta Pametne vasi  
(evropski poslanec Franc Bogovič) (Jakličev dom, 19.00)

Petek, 9. 11. pravljična ura za otroke od 4 do 9 let (knjižnica Dobrepolje, 17.00)

Sobota, 10. 11. Karitasovo zbiranje oblačil (mladinski klub na Vidmu, 9.00 do 17.00)

Nedelja, 11. 11. domača tekma U-19 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 17.00)

Četrtek, 15. 11. dan odprtih vrat v posebnem socialnem zavodu Prizma Ponikve  
(Prizma, 10.00 do 14.00)

Petek, 16. 11. pravljična ura za otroke od 4 do 9 let (knjižnica Dobrepolje, 17.00)

Sobota, 17. 11. Martinov pohod v Belo krajino s ŠTD Tisovec (Tisovec, 7.00)

Nedelja, 18. 11. lokalne volitve 2018

Petek, 23. 11. pravljična ura za otroke od 4 do 9 let (knjižnica Dobrepolje, 17.00)

Petek, 23. 11. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje  
(Velike Lašče, 20.00)

Nedelja. 25. 11. blagoslov in namestitev novih cerkvenih zvonov (Videm, 14.00)

Nedelja, 25. 11. domača tekma U-15 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 17.00)

Sreda, 28. 11. bralni klub Dobrevoljci (knjižnica Dobrepolje, 19.00)

Petek, 30. 11. pravljična ura za otroke od 4 do 9 let (knjižnica Dobrepolje, 17.00)

Petek, 30. 11. predavanje ge. Minke Gantar (knjižnica Dobrepolje, 18.30)

Koledar 
prihajajočih dogodkov – november 2018
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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

ZDRAVSTVENI DOM VIDEM –  
ambulanta dr. Barbare Morovič
PONEDELJEK: 10.00–14.00;  
naročanje od 9.00 do 10.00
TOREK: 10.00–14.00;  
naročanje od 9.00 do 10.00
SREDA: 13.00–19.00;  
naročanje od 12.00 do 13.00
ČETRTEK: 13.00–19.00;  
naročanje od 12.00 do 13.00
PETEK: 12.15–15.00;  
naročanje od 14.00 do 15.00

ZDRAVSTVENI DOM STRUGE –  
ambulanta dr. Barbare Morovič 
PETEK: 9.00 – 11.45

ZDRAVSTVENI DOM VIDEM – pediatrična 
ambulanta (od 9. 11. naprej)
PETEK: 7.00–12.00

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

Žalostna novica je, da sem na začet-
ku oktobra (8. 10. 2018) dobil obvestilo 
banke NLB d.d., Poslovna mreža, o »Pre-
nehanju poslovanja NLB poslovalnice v 
Videm Dobrepolje«. NLB Poslovalnico 
Videm Dobrepolje bodo zaprli 3. decem-
bra letos. 

Občina Dobrepolje najostreje naspro-
tuje tej odločitvi, da se zapre edina banka 
oziroma poslovalnica NLB d.d. Župani 
občin, kjer se zapirajo poslovalnice ban-
ke NLB d.d., smo na skupnem sestanku 
v Črni na Koroškem podpisali skupno 
izjavo, kjer odločno nasprotujemo taki 
odločitvi, in jo poslali na vodstvo ban-
ke NLB, predsedniku vlade in drugim 
državnim institucijam. Župani smo bili 
tudi ogorčeni nad kriteriji, ki jih navajajo 
in upoštevajo pri zapiranju poslovalnic. 
Na podlagi njihove poglobljene analize, 

ki upošteva kriterije, kot so donosnost, 
obseg poslovanja in oddaljenost do 
najbližje poslovalnice, menim, da niso 
pripravili strokovne analize in niso upo-
števali še drugih kriterijev (na primer: 
število drugih bank v občini, prisotnost 
Pošte Slovenije ali pogodbene pošte, 
urejen javni potniški promet …). Zahte-

val sem, da mi pošljejo poglobljeno ana-
lizo banke in odločbo Evropske komisi-
je, da preverim trditve, ki jih omenjajo v 
dokumentu o zapiranju poslovalnice. V 
Ljubljani ima NLB d.d. 14 poslovalnic in 
zakaj ne zaprejo katere od teh 14? Obči-
na Dobrepolje je že poslala pismo s pro-
šnjo za sestanek pri predsedniku uprave 
banke in predsedniku vlade, da doseže-
mo, da poslovalnica na Vidmu ostane, ali 
da najdemo kakšno drugo modro rešitev. 
Poslovalnico banke v občini nujno pot-
rebujemo. Zato bomo naredili vse, kar 
je v naši moči, da poslovalnico NLB d.d. 
Videm Dobrepolje ohranimo, saj vpliva 
na kakovost življenja, poslovno okolje 
in na razvoj krajev v najširšem pomenu 
besede. Na koncu se sprašujem: Ali sta to 
EVROPA in standard življenja v Evropski 
uniji? ■

Pojasnilo župana Janeza Pavlina – zaprtje poslovalnice NLB na Vidmu:
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Bojan Novak

Na prelepo jesensko popoldne se je ta 
dan pred novim vrtcem zbrala velika 
množica obiskovalcev, ki so uživali v 
veselem in slavnostnem dogodku. Za 
kulturni program so poskrbeli, kot se za 
tak dogodek spodobi, najstarejši otroci 
iz vrtca, ki so s svojim petjem, plesom 
in igrami pričarali prav tako vzdušje, kot 
mora biti v vrtcu in njegovi okolici. Razi-
grano, veselo, sproščeno, malce nagajivo 
in prisrčno.

Vsi trije slavnostni govorniki, predse-
dnik države, gospod Borut Pahor, župan 
občine Dobrepolje, Janez Pavlin, in rav-
natelj JVIZ OŠ Dobrepolje, Ivan Gran-
dovec, so v svojih nagovorih poudarili 
pomen skrbi za naše najmlajše. Otroci 
so dejansko naše največje bogastvo, 
zato jim moramo nuditi čim boljše po-
goje za njihov razvoj. Tega smo se zad-
nja leta zavedali vsi, ki s(m)o bili kakor 
koli povezani z načrtovanjem novega 
vrtca. Resda ni šlo brez težav, zapletov, 
tudi slabe volje ob nekaterih odločitvah. 
Tudi pretečenih mesecev in let nam je 
lahko žal. A treba je, tako kot pri drugih 
zadevah v življenju, gledati optimistično 
naprej in se čim manj vrteti v začaranem 
krogu zgodovine. 

Realnost je taka, da imamo nov, sodo-
ben vrtec, v katerem bodo imele gene-

racije naših otrok in sedanji ter bodoči 
strokovni delavci odlične pogoje. 

V nadaljevanju si preberite razmišlja-
nje ravnatelja Ivana Grandovca ter govor 
župana Janeza Pavlina (z odprtja vrtca). 

Po skoraj desetletnih prizadevanjih 
po dodatnih vrtčevskih prostorih imamo 
sedaj nov osemoddelčni vrtec. Soglasje h 
gradnji je dal občinski svet v decembru 
2016. Zakoličenje temeljev se je začelo 
30. 5. 2017. Sledili so meseci, ko je bil okoli 
šole in vrtca velik vrvež. Omenim naj, da 

smo prireditev ob postavitvi temeljnega 
kamna imeli na prvi poletni dan, 21. 6. 
2017. Točno čez en mesec sva z županom 
položila temeljno listino v zadnji del te-
meljev. Sledila je intenzivna zidava sten. 
V soboto, 7. 10. 2017, je bilo veliko be-
toniranje strešne plošče, kjer so samo ta 
dan vgradili preko 180 m³ betona. Do 
12. oktobra je bila celotna streha zabe-
tonirana. Sledila so že obrtniška dela v 
vrtcu ter na strehi. Orkanski veter, ki naj 
bi v Kočevju dosegel celo 220 km/uro, je 
12. 12. odnesel skoraj tretjino izolacije, ki 

Odprtje novega vrtca Ringaraja
Sreda, 3. oktober 2018, bo v zgodovino naše občine zapisan kot poseben dan. Dan, ko je bil slovesno odprt novi vrtec 
na Vidmu. Ob prisotnosti predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, sta slavnostni trak prerezala župan Janez 
Pavlin in ravnatelj Ivan Grandovec.
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so jo ravno tedaj polagali na strehi. Janu-
ar je bil zunanji gradnji zelo naklonjen, 
zato je bila tedaj tudi streha dokončana. 
Že 6. 2. 2018 je bilo vključeno talno gretje, 
ki je pomagalo premagati mrzli februar. 
V marcu so se izvajali vgradnja stropov 
in notranje beljenje vrtca ter priprave na 
vgradnjo izolacije na fasadi. Do 6. aprila 
je bil na fasadi vgrajen zaključni sloj, zu-
naj se je začela urejati vstopna ploščad, v 
notranjosti pa so se polagala tla. Konec 
maja in junija sta sledili vgradnja opreme 
ter gradnja zunanjega igrišča. Vse to je 
pripeljalo do tehničnega pregleda vrtca, 
ki je bil 25. 7. 2018. Uporabno dovoljenje 
je izdala UE Grosuplje 20. 8. 2018. V av-
gustu smo selili opremo v novi vrtec, ki je 
sprejel prve otroke 28. 8. 2018.

Ta kratki kronološki opis ne prikazuje 
vsega, kar je bilo postorjenega v tem letu. 
Vesel sem, da pri gradnji ni bilo hujših 
poškodb, da ste bili starši uvidevni, ko 
nismo izvajali dela programa zaradi 
gradbišča na zunanjem igrišču. Prepri-
čan sem, da bodo morebitne napake, ki 
se lahko pokažejo ob začetku uporabe, 
uspešno odpravljene. Že sedaj pa skupaj 
lahko rečemo, da so naši otroci lahko 
srečni, ko imajo toliko lepih notranjih in 

zunanjih površin za razvoj v predšolskem 
obdobju. Hvaležnost čutim do svetnikov, 
ki so glasovali za gradnjo vrtca. Želim, da 
vrtec polno zaživi s pomočjo zaposlenih, 
otrok in vas, staršev. Ta vrtec naj napol-
ni duh prijateljstva in pozitivnih idej, ki 
bodo omogočale razvoj otroških talentov 
in pripomogle k dobri vzgoji naših otrok.

Ivan Grandovec, ravnatelj

Pri izgradnji vrtca gre za investicijo, ki 
obsega kar skoraj 1400 kvadratnih me-
trov površin, ki je zagotovo eden najlepših 
vrtcev v Sloveniji, z vsemi nadstandardi, 
kar jih je mogoče imeti. Prezračevanje, 
talno gretje, relaksacijska soba, računal-
niška soba, pisarne, razdelilna kuhinja, 
likalnica, pralnica ter seveda čudovite, 
prostorne igralnice in zunanja terasa z 
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igrali. Otrokom smo tako zagotovili vse, 
kar je možno, nadstandarde, ki jih ima 
redkokatera občina.

Posebnost vrtca je v tem, da je zgrajen 
v skoraj ničenergijski tehniki (sNES), kar 
pomeni, da gre za izgube maksimalno 
do 5 kWh/m2/leto, kar pomeni, da tudi 
v sončnih zimskih dneh skoraj ne potre-
buje dogrevanja, sodobna prezračevalna 
tehnika pa skrbi za to, da se vrne več kot 
90 % koristne toplote iz odpadnega zra-
ka nazaj v vrtec. Gre trenutno za najso-
dobnejši objekt v kategoriji javnih zavo-
dov, šol, vrtcev ipd. in postaja referenčni 
objekt za podobne zgradbe. Zanimivost 
je, da je bil načrtovan že v letu 2008 in 
skoraj pozabljen, a odločitev občinskega 
sveta v decembru 2016, da projekt popra-
vimo tako, da postane skoraj ničenergijski 
objekt, ni bila zaman. Uspelo nam je pri-
dobiti tudi skoraj 350.000 EUR subvencije 
z Eko sklada.

Vrtec je zgrajen v eni etaži in ima sko-
raj 1400 m2 uporabne površine. Streha je 
projektirana tako, da z veliko svetlobniki 
zagotavlja veliko dnevne svetlobe, prav 
tako pa so na nekaterih delih namesto 
zidu postavljene steklene stene, seveda vse 
skladno s predpisi o toplotnih prehodno-
stih in prekinjenimi toplotnimi mostovi.

JVIZ se ogreva z eno najsodobnejših 
biomasnih kotlovnic na lesne sekance 
v Sloveniji, ki je bila odprta septembra 
2017, kar pomeni, da je izgorevanje zares 
najbolj optimirano in izpuh predstavlja 
predvsem vodna para. Gre tudi za to, da 
se občina obnaša tako okoljsko kot tudi 
ekološko primerno, kar pomeni, da se 
uporablja gorivo – les –, ki je ena izmed 
osnovnih surovin občine Dobrepolje (les 
je pri nas doma). V prehodnem obdobju, 
toplem delu leta, za to poskrbi toplotna 
črpalka.

Novi vrtec ima skoraj 150 m3 velik zbi-



Naš kraj ■ oktober 2018 13••• Obvestila •••

Tomaž Samec, svetovalec za varno hrano pri 
Javni svetovalni službi v čebelarstvu

Verjetno se bo skoraj vsak od nas spo-
mnil na prigode iz otroštva, ko so nas 
pestile bolečine v grlu, naše babice pa so 
jih lajšale s pomočjo propolisa. Uporab-
nost propolisa je tako zelo široka, o tem 
so pisali že v antiki, saj so mu namenjali 
posebno pozornost.

Samo pridobivanje propolisa je odvi-
sno od podnebnih pogojev kot tudi od 
same postavitve čebelje družine v pro-
storu, kjer je v bližini dovolj dreves in 
podrasti. Pridobivanje propolisa je tudi 
zelo odvisno od čebelarjevega znanja 
in izkušenj. Surovine, iz katerih čebele 
proizvajajo propolis, so smole, ki varu-
jejo rastline pred okužbami. Smolo če-
bele oplemenitijo še z izločki svojih žlez. 
Pomemben pa je tudi čas pridobivanja 
propolisa, saj čebele nabirajo drevesne 
smole med 10. in 16. uro, ko je tempe-
ratura v naravi okoli 20 °C. Količina pri-
dobljenega propolisa je odvisna tudi od 
potreb v čebelji družini, saj z njim zava-
rujejo svoje bivališče pred prepihom in 
svetlobo. Čebelja družina se z njim boju-
je tudi proti mikrobom. Večje tujke, ki jih 
ne morejo odstraniti iz svojega bivališča, 
preprosto prevlečejo s propolisom. 

Ne samo od potrebe v čebelji družini, 
ampak tudi moči čebelje družine je od-
visen pridelek propolisa. Torej močnejša 

oz. številčnejša, kot je čebelja družina, 
večje so potrebe po propolisu in hkrati 
tudi večje so potrebe po iskanju osnov-
nih surovin – smol. 

Propolis sestavljajo rastlinske smole, 
vosek, eterična olja, cvetni prah, organ-
ske snovi, vitamini in minerali. Po ke-
mijski sestavi propolis vsebuje ogromno 
snovi, med njimi tudi flavonoide. Propo-
lis je svetlo do temno rjave barve. Sve-
že postrgan propolis je lepljiv, na sobni 
temperaturi se strdi. Posamezna čebelja 
družina med sezono proizvede od 150 do 
400 g propolisa. 

Samo pridobivanje propolisa je za 
čebelarja zelo zahtevno, saj mora dob-
ro poznati lastnosti posamezne čebelje 
družine. Za pridobivanje namenskega 
propolisa je primeren vsak tip panja. 
Pomembno je, da je omogočeno vsta-
vljanje namenskih pripomočkov za pri-
dobivanje propolisa nad plodiščem oz. 
na mesto, kamor čebelja družina najraje 

odlaga propolis. Čebelar tako poskrbi za 
pravilno tehnologijo pridobivanja naj-
kakovostnejšega propolisa. Zgodovinski 
zapisi o propolisu kažejo, da so že stari 
Grki dobro poznali številne možnosti 
uporabe propolisa, in to se je razširilo 
in ohranilo po vsem svetu. 

Propolis je primarni čebelji pride-
lek, ki ga čebele proizvedejo iz smol. 
Te smole varujejo rastlino pred okužbo. 
Osnovno surovino – smolo – čebele op-
lemenitijo s svojimi izločki žlez in drugi-
mi čebeljimi pridelki. Propolis se lahko 
uporablja surov ali kot mešanica z dru-
gimi čebeljimi pridelki in je tudi eden 
od čebeljih pridelkov, ki se uporablja v 
apiterapiji. Poznamo številne izdelke iz 
propolisa, kot so na primer zobne kre-
me, bonboni, kreme, šamponi za lase. 
Tako so sedaj v tem prehodnem obdobju 
med jesenjo in zimo njegove možnosti 
uporabe zelo široke. ■

Propolis in njegova uporabnost
Propolis je eden od primarnih čebeljih pridelkov, tako kot so med, cvetni prah, matični mleček in vosek. Uporabnost 
samega propolisa se je v nekaj letih zelo razmahnila, saj porabniki vse pogosteje posegajo po naravnih pridelkih in 
izdelkih. 

ralnik deževnice, katere del se uporablja 
tudi v sanitarne namene, glavnina pa je 
namenjena morebitni gasilski interven-
ciji.

Dobro počutje otrok, staršev, vzgojite-
ljic in vseh, ki delajo v vrtcu, daje optimi-
zem in nas pelje v dobro prihodnost.

Še posebej pa je to pomembno za vse 
otroke, ki se bodo tu družili z vrstniki ter 
razvijali svoje talente. Pri vzgojnem delu 
se moramo posvetiti odkrivanju talentov 
pri otrocih, razvoju teh talentov in ra-
zvoju sposobnosti sodelovanja za dobre 
stvari. 

Samo z optimizmom bomo šli naprej 
in premagovali težave na svoji poti. Vsi 
naši problemi so rešljivi, če imamo pravo 
voljo in če zberemo svoje sposobnosti.

Današnji časi pred starše in otroke 
postavljajo nove zahteve. Starši so pre-
obremenjeni z vse zahtevnejšim poslov-
nim ritmom in čisto jasno je, da postaja 
vrtec otrokov drugi dom. Zato je zelo 
pomembno, v kakšen »dom« pošiljamo 
svoje otroke, saj si zagotovo zaslužijo 
čim boljše pogoje za svoj razvoj in dob-
ro počutje.

Spoštovani!

Vsi skupaj smo lahko upravičeno po-
nosni na naš novi vrtec, ki je zgrajen po 
najnovejših standardih in normativih, 
eden najsodobnejših v Republiki Sloveni-
ji, kar pomeni, da bo še leta služil svoje-
mu namenu.

Dovolite mi, da se še enkrat zahvalim 
vsem, ki ste aktivno sodelovali pri izgra-
dnji, našim dragim malčkom in spošto-
vanim vzgojiteljem, pa želim prijetno 
bivanje v novih prostorih.

Župan Janez Pavlin
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Zbral Bojan Novak

Dandanes je brezplačni Wi-Fi na voljo 
skoraj povsod, od lokalne kavarne, hote-
lov, do letališč in nakupovalnih središč. 
Dejstvo je, da Wi-FI postaja nekaj samo-
umevnega ne samo za razvite države, 
temveč tudi za preostanek sveta. Za vas 
smo pripravili nekaj koristnih nasvetov 
glede uporabe javnih omrežij Wi-Fi.

Obstajata dve vrsti javnih omrežij 
Wi-Fi 
V splošnem poznamo dve vrsti javnih 
omrežij Wi-Fi: zavarovano oz. zaprto in 
nezavarovano oz. odprto. Nezavarova-
na omrežja prepoznamo po tem, da se 
lahko v njih prijavimo brez kakršnega 
koli gesla, saj omrežje ni opremljeno z 
nobenim varnostnim mehanizmom. Za-
prto javno omrežje Wi-Fi od uporabnika 
zahteva, da se ta strinja s pravnimi pogoji 
omrežja, da se registrira ali vnese geslo 
pred vpisom. Pogosto tovrstna omrežja 
Wi-Fi zahtevajo tudi neko predplačilo 
ali nakup v trgovini, da uporabnik sploh 
pridobi geslo, ki ga potrebuje za vpis v 
omrežje. 

Ne glede na to, na kakšno omrežje 
naletimo, ko se vpišemo v javno omrežje 
Wi-FI, moramo paziti na naslednje:

VEDNO se prijavimo v javna zavarova-
na omrežja Wi-Fi, če je to seveda možno. 
Če na voljo nimamo zaprtega omrežja, 
je sprejemljiva uporaba nezavarovanega 
omrežja, če to vseeno zahteva neko regi-
stracijo ali prijavo. 

NIKOLI preko nezavarovanega jav-
nega omrežja ne dostopamo do osebnih 
bančnih računov ali občutljivih podat-
kov. O tem seveda vsak uporabnik preso-
di sam, ampak vedno dobro premislimo, 
ali je resnično nujno, da obiščemo neko 
spletno stran, če smo prijavljeni v neza-
varovano omrežje. 

BODIMO POZORNI na Bluetooth 
povezavo. Bluetooth povezava v pame-
tnem domu je vsekakor koristna zadeva. 
Kljub temu pa se moramo zavedati, da 
je vključena Bluetooth povezava med 
tem, ko smo povezani na javno omrež-
je Wi-Fi, lahko zelo nevarna. Bluetooth 
povezava omogoča napravam, da te med 
seboj komunicirajo, in hekerji lahko že z 
nekaj osnovnega znanja brez večjih težav 
pridejo do teh signalov, preko katerih po-
tem dobijo dostop do naših naprav. Naj 
bo Bluetooth povezava za vsak primer 
raje izključena, ko zapuščamo dom, pi-
sarno ali druga »varna« območja. 

IZOGIBAJMO SE spletnim nakupom, 
ko smo prijavljeni v javna omrežja Wi-
-Fi. Morda se boste sedaj vprašali, ali je 
spletno nakupovanje resnično tako ne-
varno. V resnici niti ne, ampak vedno, ko 
nakupujemo preko spleta, upravljamo 
z občutljivimi osebnimi podatki. Med 

najbolj ranljive seveda spadajo podatki 
o bančnih računih, karticah itd. Torej je 
spletno nakupovanje ena od stvari, ki 
se jih izogibamo, ko uporabljamo javna 
omrežja Wi-Fi.

NIKOLI ne puščamo svojih naprav 
samih, ko se gibljemo na javnih prosto-
rih. Recimo, če smo na letališču, nikoli 
na puščamo računalnikov in telefonov 
na klopcah in stolih, kajti tudi če upo-
rabljamo zasebno omrežje, lahko hitro 
pritegnemo pozornost nepridipravov, 
ki lahko v nekaj sekundah pridobijo po-
datke, ki si jih želijo. Pogosto se nam zdi, 
da se pa nam kaj takega nikoli ne more 
zgoditi, kajne? Verjemite, vsakemu se 
lahko zgodi točno to, kar si najmanj želi 
in predstavlja. 

VEDNO imejmo izklopljeno možnost 
samodejnega povezovanja na svojih na-
pravah. Večina tablic, pametnih telefo-
nov in prenosnikov ima to možnost, ki 
uporabniku olajša iskanje omrežij. Gre 
v bistvu za to, da naprava sama išče 
omrežja in se v njih tudi prijavlja. Mogo-
če že res, da gre za koristno in uporabno 
lastnost, vendar je dejstvo, da se lahko 
potemtakem vaše naprave povežejo v 
omrežja, ki jih drugače sami ne bi izbrali. 
Torej, enostavno izključimo to možnost, 
ko potujemo po neznanih krajih.

ČE JE LE MOŽNO uporabljamo 
omrežje VPN, da zagotovimo zasebnost 
in anonimnost med uporabo javnih 
omrežij Wi-Fi. »Virtual private network« 
se uporablja za šifriranje podatkov, ki jih 
pošiljamo ali prejemamo med uporabo 
javnih omrežij. Na tak način zaščitimo 
svoje informacije in preprečimo dostop 
do svojih naprav drugim uporabnikom. 

Novice so pripravljene v sodelovanju 
z revijo Računalniške novice.

                RAČUNALNIŠKI KOTIČEK

Kako pravilno uporabljati javni Wi-Fi
Wi-Fi je življenje močno poenostavil, poleg tega pa nas je vse skupaj nekoliko povezal. Po drugi strani pa je Wi-Fi 
poskrbel tudi za nekaj dodatnih skrbi glede varnosti in zasebnosti podatkov, ki jih uporabniki hranimo na telefonih, 
računalnikih in drugih napravah. Kadar koli se povežemo na javni Wi-Fi, to potencialno lahko pomeni določeno mero 
tveganja. 
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PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prija-
ve na www.ooz-grosuplje.si, kjer lah-
ko preverite pogoje subvencionirane 
udeležbe zaradi sofinanciranja Občine 
Dobrepolje:
• Seminar »ZAPOSLOVANJE, SAMO-

ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV«, 
četrtek, 8. 11. 2018, ob 10.00 v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. V okviru se-
minarja se bo z začetkom ob 9.00 odvi-
lo tudi POSLOVNO SREČANJE Z ZA-
VODOM RS ZA ZAPOSLOVANJE, na 
katerem bodo predstavljeni trenutno 
stanje na trgu dela, aktualni programi 
Aktivne politike zaposlovanja ter delo 
Pisarn za delodajalce. Vabljeni.

• Brezplačno »DAVČNO IN RAČUNO-
VODSKO SVETOVANJE S TADEJO 
BUČAR, svetovalko za podjetni-
štvo«, v petek, 30. 11. 2018, med 9. in 
15. uro, Dom obrtnikov v Grosuplju. 
Projekt je izveden v sodelovanju s 
SPOT Svetovanjem Osrednjesloven-
ska regija. Pravočasno se prijavite, saj 
je število mest omejeno.  

• Usposabljanje iz varstva pri delu, 
sreda, 12. 12. 2018, ob 15.00 v Domu 
obrtnikov v Grosuplju. 

• Novoletno obdarovanje otrok s pri-
hodom Dedka Mraza, torek, 11. 12. 
2018, ob 17.00 v Kulturnem domu 
Grosuplje (samo za člane zbornice).

ZADNJI POZIV: Javno povabilo pod-
jetjem iz občine Dobrepolje z do 50 
zaposlenimi k oddaji vlog za sofinan-
ciranja 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. 

ZA GOSTINCE: Od 11. 11. 2018 proda-
ja tobačnih izdelkov samo še na podlagi 
izdanega dovoljenja. Vlogo za pridobitev 
dovoljenja je možno oddati samo elek-
tronsko prek portala e-VEM (SPOT).

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

                PODJETNIŠKI KOTIČEK

Bojan Novak

Dela v industrijski coni potekajo po ter-
minskem planu, rok za zaključek izgra-
dnje infrastrukture pa je 15. 12. 2018.

V zadnjem času je bil prestavljen ele-
ktrični daljnovod, položena je bila insta-
lacija za 20-kW daljnovod  v dolžini 1500 
metrov. Prevezava kablov se bo začela v 
naslednjem tednu.

Prestavljena je bila tudi trasa vodovo-
dnega omrežja, tako da bo zdaj potekala 
skozi obrtno cono. Trenutno se pripravlja 
teren za cestišče  v obrtni coni, pripravlja 
se tudi projekt za čistilno napravo, ki bo 
zadovoljila potrebe obrtne cone.

V naslednjem mesecu se bodo izva-
jala dela na regionalni cesti, zgrajen bo 
tretji, zavijalni pas za v obrtno cono. Ob 
tem bo tudi nekoliko oviran promet na 
regionalni cesti. 

Sicer trenutno trije investitorji pri-
pravljajo projekte za gradnjo poslovnih 
prostorov. Gradnja bo potekala v nasle-
dnjem letu. V coni je prostih še približno 
20.000 m2 zemljišč oziroma 20 % vsega 
razpoložljivega prostora.

V industrijski coni je bil letos poleti 
izpeljan Rock kamnolom. ■

Dogajanje v industrijski coni Predstruge
Vozniki, ki se vozite po cesti od Predstrug proti Ponikvam, lahko zadnje čase vidite, kako napredujejo dela v industrijski 
coni. Za nekaj pojasnil sem poprosil investitorja Primoža Puciharja.
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Zbral Bojan Novak

Tri stvari, ki jih lahko vsakdo naredi 
(vir: www.tedenmobilnosti.si):

1. Prestopi med brihtne potnike
Ne sodeluj v prometnih konicah – naj-

bolj onesnažen zrak dihajo prav vozniki, 
ujeti v koloni.

Ne vozi se v tišini – v službo se pelji 
skupaj s sodelavci. Z družino organiziraj-
te opravke tako, da lahko greste skupaj 
in se čim manjkrat peljete. Z drugimi 
starši se dogovorite za prevoz več otrok 
skupaj.

Pozabi avto doma – parkiran avto-
mobil prihrani največ goriva in zmanjša 
onesnaževanje.

Pelji se z domišljijo – z javnimi prevo-
znimi sredstvi, kolesom ali peš vsakič, ko 
je to mogoče.

Sodeluj v akcijah – sami ali z ekipo 
sodelavcev se pridružite nacionalni ko-
lesarski pobudi Pripelji srečo v službo. 
Mednarodne raziskave kažejo, da kole-
sarjenje vpliva na povečan občutek sre-

če, povečuje delovno učinkovitost in po-
sledično izboljšuje odnose s sodelavci.

2. Prihrani denar in dihaj čistejši zrak
Vozi se manj – premisli o nujnosti 

vsake vožnje. Pri porabi enega samega 
litra dizelskega goriva namreč nastane 
kar 2,65 kilograma CO

2
, pri porabi enega 

litra bencina pa 2,37 kilograma izpustov 
CO

2
.

Uporabljaj noge in javni prevoz – vsa-
ko osmo potovanje z avtomobilom je 
krajše od 500 metrov.

Znižaj hitrost – s hitro vožnjo boš pri-

dobil 10 minut na 100 kilometrov, v oko-
lje pa spustil kar 80 odstotkov več CO

2
.

Potuj manj obteženo – shranjuj prtlja-
go na pameten način in jo namesto na 
streho zloži v avtomobil. Dodatnih 50 ki-
logramov namreč poveča porabo goriva 
za dva odstotka.

Vklapljaj klimo z glavo – prižgana kli-
matska naprava vpliva na do 12 odstot-
kov višjo porabo goriva. Pri veliki hitrosti 
imej okna zaprta, saj boš tako izboljšal 
učinkovitost vozila.

3. Potuj in se dobro počuti
Gibaj se – pusti avto doma in se na 

krajše poti odpravi s kolesom ali peš.
Veseli se – ne izgubljaj časa v prometu. 

Porabi ga rajši za družino, konjičke, šport 
ali zabavo.

Uživaj – denar, ki bi ga porabil za gori-
vo, nameni zdravju in izboljšanju svojega 
počutja.

Druži se – namesto v nakupovalno 
središče se z družino odpravite na izlet 
s kolesi ali vlakom.

Kaj od naštetega pride prav tebi? ■

Evropski teden mobilnosti 2018 –  
Združuj in učinkovito potuj
Med 16. in 22. septembrom je spet potekal evropski teden mobilnosti. Vsako leto v ospredje postavi drug problem. 
Letos je bila v ospredje postavljena t. i. multimodalnost potovanj. Geslo tedna pa je bilo Združuj in učinkovito 
potuj. V nadaljevanju je zbranih nekaj priporočil, ki nam lahko pridejo prav pri vsakdanjih opravilih. Ob tem pa se 
moramo zavedati tudi dejstva, da vsak izmed nas s svojimi dejanji soustvarja svet, za katerega pa velja, da je vse bolj 
onesnažen.

Zbral Bojan Novak

Svetovna organizacija za hrano in kme-
tijstvo (FAO) s sloganom »#BrezLakote« 
opozarja na vse večji prepad med razvi-
tim in nerazvitim svetom. Žal razlike ne 
obstajajo le v Afriki in drugod po svetu, 
ampak razlike, neenakost v zdravem 
prehranjevanju zaradi socioekonomskih 
razlik beležimo tudi v Sloveniji. 

Nacionalni program o prehrani in 
telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 
zato največ pozornosti posveča ranlji-
vejšim skupinam, kot so tisti z najmanj 
dohodki, in otrokom iz družin z nižjim 
materialnim standardom. Cilj je, da se 
vsem omogoči življenje v okoljih, ki za-
gotavljajo zdravo prehranjevanje in re-
dno telesno dejavnost.

Najnovejši podatki raziskave Z zdrav-

jem povezan vedenjski slog prebivalcev 
Slovenije, ki so jo v letu 2016 izvedli na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
in je del mednarodne pobude, so poka-
zali nekatere ugodne trende na področju 
prehranjevanja. Povečuje se namreč de-
lež ljudi, ki vsakodnevno uživajo zele-
njavo in redno zajtrkujejo, zmanjšuje pa 
se delež prebivalcev, ki uživajo sladkane 
pijače. Uspeh lahko pripišemo številnim 

16. oktober – svetovni dan hrane
Vrsto let po svetu sredi oktobra obeležujemo dan hrane. Letos Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo izpostavlja 
predvsem problem lakote, ki je glede na vse finančne in tehnološke vire v današnjem dnevu nesprejemljiva. Prav tako 
je nesprejemljivo, da tako velike količine hrane dnevno zavržemo. 
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uvedenim programom in ukrepom, ki 
se sistematično izvajajo že več let in so 
tudi del aktualnega Nacionalnega pro-
grama o prehrani in telesni dejavnosti 
za zdravje »Dober tek Slovenija« za ob-
dobje 2015–2025.

Kljub temu pa raziskava kaže, da se 
v povprečju še vedno vsak drugi odrasli 
prehranjuje pretežno nezdravo, kar dve 
tretjini odraslih pa se soočata z dejav-
niki tveganja nezdravega življenjskega 
sloga, ki predstavljajo vzrok prezgodnje 
obolevnosti in umrljivosti. Kaže se, da 
se posebej nezdravo prehranjujejo mo-
ški, mlajši odrasli, manj izobraženi in 
socialno-ekonomsko ranljivejši. Slednji 
izbirajo pretežno manj kakovostna živila 
in se še posebej nezdravo prehranjuje-
jo. Priporočilom o zdravi prehrani težje 
sledijo zaradi ekonomskih razlogov ali 
slabše ozaveščenosti.

Razlike v zdravem prehranjevanju se 

kažejo tudi geografsko, saj je več nezdra-
vega prehranjevanja na vzhodnem delu 
Slovenije. Podobno temu se kažejo tudi 
velike regijske razlike v deležu čezmer-
no prehranjenih in debelih. Vzroki za 
takšno stanje so najverjetneje povezani 
s socialno-ekonomskimi razlikami, izo-
brazbeno strukturo in tudi z razvojno de-
priviligiranostjo posameznih okolij (vir: 
Nacionalni portal o hrani in prehrani 
www.prehrana.si).

Drugi problem, ki se ga moramo za-
vedati, pa je problem zavržene hrane. 

Zavržena hrana je okoljski, socialni in 
ekonomski izziv. Trenutna količina za-
vržene hrane globalno bi namreč lahko 
nahranila vse posameznike, ki živijo v 
pomanjkanju. 

Kar tretjina pridelane hrane se zavr-
že, kar je alarmanten podatek. Podatki 
Statističnega urada Republike Slovenije 
kažejo, da je v letu 2016 v povprečju vsak 
Slovenec zavrgel 0,2 kg hrane na dan ozi-
roma 74 kg letno. Med zavrženo hrano 
je še 35 % užitnega dela hrane. Mogoče 
nas bo presenetil podatek, da skoraj po-
lovico (49 %) zavržene hrane proizvedejo 
gospodinjstva. Izračuni kažejo, da v pov-
prečju vsak državljan naše države letno 
zavrže za 163 evrov hrane (vir: Ekologi 
brez meja).

Podatki so vsekakor vredni vsaj razmi-
sleka vseh, ki nam je hrana vrednota. ■

Zbral Bojan Novak, avtorici izvirnega prispevka 
Zala Grilc in Breda Brezovar Goljar

Pravi moški, vseslovenska komunika-
cijska akcija, ki jo že tretje leto izvaja 
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 
v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 
RS in Onkološkim inštitutom Ljubljana, 
je namenjena ozaveščanju širše javnosti, 
predvsem moške populacije, o proble-
matiki raka pri moških. 

Lansko leto so moške v akciji Zakora-
kaj k zdravju skupaj s Fakulteto za šport 
Univerze v Ljubljani spodbujali k aktiv-
nemu življenjskemu slogu, hoji, letos pa 
v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom 
za javno zdravje ozaveščajo o zdravi pre-
hrani pod sloganom Z zdravjem začnem 
na krožniku. 

Uravnotežena prehrana je namreč 
poleg redne telesne dejavnosti eden od 
najpomembnejših dejavnikov, s katerim 
lahko zmanjšamo tveganje za težke bo-
lezni, tudi raka. Kako to udejanjiti v pra-
ksi, so pojasnili specialisti za prehrano, 
medtem ko je onkologinja predstavila 

najpogostejše vrste raka med moškimi v 
Sloveniji.

V Sloveniji je rak, podobno kot v dru-
gih evropskih državah, med najpogo-
stejšimi vzroki smrti, in sicer na drugem 
mestu, pri moških pa je celo na prvem 
mestu. Staranje prebivalstva in social-
no-ekonomski problemi sodobne druž-
be povečujejo ogroženost za oboleva-
nje. S tem pa postaja rak tudi vse večji 
javno-zdravstveni problem. 

Cilj vseslovenske kampanje Pravi mo-
ški je ozaveščati moške o moških rakih in 
preventivi pred njimi, katere pomemben 
del je zdrava prehrana. Zato so letošnjo 
akcijo ozaveščanja poimenovali Z zdrav-
jem začnem na krožniku, predstavila jo 

je predsednica Društva onkoloških bol-
nikov Slovenije Ana Žličar: 

»V društvu smo še posebej veseli, da 
naša akcija vsako leto združuje toliko so-
delujočih, tako posameznikov kot orga-
nizacij na vladni in nevladni ravni. Tako 
od začetka sodelujemo z Ministrstvom 
za zdravje RS in Onkološkim inštitutom 
Ljubljana, lani se nam je pridružila Fa-
kulteta za šport, letošnjo akcijo pa smo 
pripravili v sodelovanju z Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje.« 

Mojca Gobec, dr. med., generalna di-
rektorica Direktorata za javno zdravje na 
Ministrstvu za zdravje RS, je izpostavila, 
da na ministrstvu aktivno sodelujejo tako 
z nevladnimi organizacijami kot zdrav-

Pravi moški z zdravjem začne na krožniku!
Skoraj polovico vseh rakavih bolezni bi lahko preprečili z zdravim življenjskim slogom, rednim sodelovanjem v 
presejalnih programih za raka in tudi z življenjem v manj onesnaženem okolju. Samo z ustreznejšo prehrano bi se 
lahko izognili tudi do 30 % rakov.
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niki, da bi njihova preventivna sporočila 
prišla do prave ciljne skupine:

»Akcija, kot je Pravi moški, pripomore, 
da se jim približamo in jih nagovorimo v 
njihovem lokalnem okolju, kamor zdra-
vstveni sistem ne more, in ga tako spremi-
njamo v smeri nefarmakološkega načina 
zdravljenja. Tako vsi akterji dodajo svoj 
kamenček v mozaiku, da bi moški zaje-
mali življenje s polno žlico in predvsem 
bolj – zdravo!« 

Dr. Matej Gregorič z Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje je prepričan, da 
bi skoraj polovico vseh rakavih bolezni 
lahko preprečili z zdravim življenjskim 
slogom, rednim sodelovanjem v prese-
jalnih programih za raka in tudi z življe-
njem v manj onesnaženem okolju. Ob 
tem je povedal:

»Po ocenah bi se lahko samo z ustre-
znejšo prehrano, ki je le eden od možnih 
vzrokov, izognili tudi do 30 % rakov. Mo-
ški so običajno manj dovzetni za zdra-
vstvena priporočila, prav tako zaradi 
trenutnega zdravja in dobrega počutja 
prehrani ne posvečajo tolikšne pozorno-
sti. Pri tem še posebej izstopajo mlajši 
moški, kar je razumljivo, saj še nimajo 
toliko pridruženih zdravstvenih težav kot 
starejša populacija.« 

Moški se prehranjujejo manj zdravo 
od žensk

Podatki zadnje raziskave Z zdravjem 
povezan vedenjski slog prebivalcev Slo-
venije (NIJZ, 2016) kažejo, da se moški 
v primerjavi z ženskami manj zdravo 
prehranjujejo: imajo manj redne obro-
ke, hrano pogosteje dosoljujejo ali izbi-
rajo bolj slano, uživajo manj zelenjave in 
več ocvrtih jedi, hitre hrane in zlasti več 
mesa in mesnih izdelkov ter pogosteje 
posegajo po sladkih in alkoholnih pija-
čah. Med moškimi je tudi več tistih, ki 
imajo že pridružene dejavnike tveganja, 
kot so povišan krvni sladkor, visok krv-
ni tlak in dislipidemije. Zaradi sočasne 
telesne nedejavnosti je med odraslimi 
moškimi tudi več čezmerno hranjenih. 
Delež debelih moških se je od leta 2001 
do leta 2016 povečal s 16 % na 20 % odra-
sle moške populacije, zato moški veljajo 
za še posebej ogroženo skupino. 

S prehrano proti raku
Od načina prehranjevanja in izbire 

hrane je odvisno, ali bo ta pri posame-
zniku delovala kot dejavnik tveganja, ki 
ogroža zdravje, veča obolevnost in pre-

zgodnjo smrtnost, ali pa kot varovalni 
dejavnik, ki krepi zdravje, veča kakovost 
življenja in ga podaljšuje. Ob tem izpo-
stavljenost prehranskemu dejavniku, ki 
ga povezujemo z rakom (npr. nitritom/
nitratom v mesnih izdelkih), še ne po-
meni, da bo posameznik zagotovo zbo-
lel. Zanj obstaja večje tveganje oziroma 
verjetnost, da bo zbolel. 

Po drugi strani lahko nekatere sesta-
vine v živilih (npr. zaščitne snovi v zele-
njavi) znatno zmanjšajo to tveganje. Za 
Slovenijo je bilo izračunano, da bi lahko 
za 6 % zmanjšali tveganje za nekatere vr-
ste raka, če bi dnevno zaužili v povpre-
čju 100 gramov več zelenjave in sadja. V 
tem pogledu ne poznamo le »slabih« in 
»dobrih« živil, ampak predvsem slabe in 
dobre kombinacije. 

Zato je treba pazljivo izbirati prehran-
sko ustreznejša živila, paziti na pravilne 
postopke priprave, ki ne bodo povečali 
tveganja, upoštevati princip uravnote-
ženega krožnika in ga prilagoditi svo-
jim potrebam, obroke pa enakomerno 
porazdeliti čez dan, da presnova ne bo 
preobremenjena. 

Rak pri moških v Sloveniji
V Sloveniji je leta 2015 za rakom zbo-

lelo 7859, umrlo pa 3484 moških, kar gle-
de na celotno statistiko kaže, da moški 
pogosteje zbolevajo za rakom kot ženske 
(skoraj 55 % vseh zbolelih in 56 % umrlih 
predstavljajo moški). Projekcije kažejo, 
da bo vsak drugi moški, rojen leta 2015, 
do 75. leta predvidoma zbolel za rakom. 

Moški najpogosteje zbolevajo za ra-
kom prostate, nemelanomskim kožnim 
rakom, rakom pljuč ter debelega čreves-
ja in danke. Rak prostate je najpogostejši 
rak v Sloveniji in razvitem svetu, njegova 
incidenca pa še narašča. Leta 2015 smo 

pri nas zabeležili skoraj 1600 prime-
rov raka na prostati. Dejavniki tveganja 
so starost, družinska obremenjenost in 
rasa (pogosteje zbolevajo Afroameriča-
ni). Običajno ni zelo agresiven in lahko 
raste leta, preden se klinično izrazi. Ko 
se pojavijo simptomi, je pogosto že zelo 
razširjen, vendar je preživetje bolnikov 
po pojavu zasevkov precej dolgo. 

Za rakom mod je v Sloveniji leta 2014 
zbolelo 144 moških, kar ga uvršča med 
redke rake v razvitem svetu (1–2 %). Skrb 
vzbujajoče pa je, da zbolevajo mladi mo-
ški, v starosti od 20 do 40 let. 

Še redkejši je rak penisa, ki so ga is-
tega leta odkrili pri 18 pacientih, gre za 
moške nad 60. letom. Vsaka od vrst raka 
pri moških ima svoje dejavnike tveganja, 
simptome, diagnostiko in zdravljenje. 
Preventivo pri vseh pa lahko strnemo v 
nekaj točkah, in sicer zdrav življenjski 
slog (zdrava prehrana, izogibanje kaje-
nju), higiena, samopregledovanje mod 
in odgovorno spolno vedenje (stalni 
spolni partner). 

Prehrano je treba prilagoditi 
življenjskemu slogu

Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., stro-
kovnjakinja za klinično in športno pre-
hrano z Onkološkega inštituta Ljubljana, 
je poudarila, da je uravnotežena prehra-
na nujna komponenta zdravega življenj-
skega sloga, v katerega je treba vključiti 
tudi gibanje, da ohranimo telo zdravo, 
izboljšamo telesno funkcijo in izboljša-
mo kakovost življenja. 

»Prehrano moramo prilagoditi potre-
bam posameznika, zato 'zdrava prehra-
na' ni enaka pri zdravih in bolnikih, pri 
športnikih oziroma fizično manj aktivnih 
ljudeh. Če se ukvarjamo s športom, mo-
ramo imeti dovolj energije za gibanje, 
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Frančiška Grm iz Zagorice 
praznovala 102. rojstni dan
Katarina Jakopič

3. oktobra je Frančiška Grm v krogu najbližjih praznovala 
102 leti. Zbrali smo se pri njej in ji zaželeli vse najboljše 
tudi v naslednjem letu. ■

prilagoditi moramo tudi vnos sladkorja 
in soli, ki ju sicer v prehrani omejujemo,« 
meni dr. Kozjekova. 

Posvarila je pred popularnimi restrik-
tivnimi dietami, ki silijo ljudi v enolič-
no prehrano, če zanje ni medicinskega 
razloga oz. ne potekajo pod nadzorom 
kvalificirane osebe. Pri prehrani vsakega 
posameznika moramo torej upoštevati 
njegovo stanje organizma, presnovo in 
starost, energijski vnos in vnašanje te-
kočine pa prilagoditi telesni aktivnosti. 
Da si uredimo vsakodnevno prehrano, se 
moramo najprej vprašati, v katero sku-
pino spadamo, kakšna je naša presnova, 

kaj počnemo in v kakšnem okolju živi-
mo. 

Temu prilagodimo prehrano in poskr-
bimo, da so sestavine čim bolj lokalno 
pridelane. »Pravi moški hodi k lokalne-
mu kmetu po hrano. Predvsem pa mora 
biti hrana veselje in ne sredstvo za samo-
kaznovanje, s tem bomo največ naredili 
za preventivo, prehrano bolnikov pa je 
treba obravnavati individualno,« je za-
ključila prehranska strokovnjakinja.

Kaj svetujemo pravim moškim?
1. Preverite svoj način prehranjevanja, 

tako da odgovorite na vprašalnik 10 ko-

rakov do zdrave prehrane« na letakih 
Društva onkoloških bolnikov Slovenije in 
spletni strani www.izogniseraku.si/pre-
hrana, ki so ga pripravili na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje. 

2. Ali ste zdravi, lahko preverite z obi-
skom zdravstvenega doma, kjer delujejo 
Centri za krepitev zdravja, ki nudijo vso 
ustrezno podporo na poti k uveljavitvi 
zdrave prehrane: www.skupajzazdravje.
nijz.si/sl/centri-za-krepitev-zdravja/.

3. Za več koristnih in verodostojnih 
informacij pa svetujemo obisk spletnih 
portalov www.prehrana.si in www.do-
bertekslovenija.si. ■
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                       Utrip občine – Podgora

Bojan Novak

Sogovorniki: Janez Nose,  
Andrej Strnad, Jože Klun
Predsednik vaškega odbora: Jože Klun

POVEZANOST VAŠČANOV:

Društva in organizacije, v katerih se 
vaščani združujejo:  

V Podgori je bilo pred dvajsetimi leti 
ustanovljeno turistično društvo, ki je še 
vedno zelo dejavno in je vanj vključe-
nih precej vaščanov. Povečuje pa se tudi 
delež članov, ki niso iz Podgore. Tu gre 
predvsem za člane konjeniške sekcije. 
Aktivni so tudi člani kulturne sekcije. 
Društvo vsako leto izvede več priredi-
tev – golažijado, Podgorsko rajanje, Po-
hod z baklami na Kamen vrh, blagoslov 
konj na štefanovo. Vse to zahteva sode-
lovanje kar precej vaščanov oz. članov 
društva. Dobivamo se tudi ob vsakoletni 
pomladanski čistilni akciji in seveda ob 
kakšnem članskem druženju. 

Prostori, kjer se vaščani združujejo: 
Hkrati z ustanovitvijo društva se je po-

kazalo, da potrebujemo svoj prostor. Na-
šli smo ga pri Koritu, kjer je z leti nastal 
čudovit center. Vloženih je bilo ogromno 
dela in naporov, da naš center danes kaže 
tako lepo podobo. Vse področje pri Kori-

tu je bilo namreč zaraščeno, neprehodno 
in bilo je potrebnega ogromno fizičnega 
in strojnega dela. Ribnika dejansko ni 
bilo, danes pa je to nepogrešljiv del na-
šega centra. Osrednji del centra je seveda 
naša koča, zanimivo je, da smo na začet-
ku začeli z idejo o »samo« jurčku, potem 
pa je nastala koča v današnji obliki, kar 
se kaže kot dobra odločitev. 

Pri Koritu se odvijajo naše prireditve, 
tja se na sprehod radi odpravijo vaščani 
in drugi obiskovalci, postavljenih je več 
igral, tako da se tam najde za vsakega 
nekaj. V koči se odvijajo tudi sestanki, 
primerna je za praznovanja … 

V vasi imamo tudi podružnično cer-

kev, okrog katere se veliko dogaja pred-
vsem v času Miklavža. Žal nimamo 
igrišča v sami vasi. Še v času župana Ja-
kopiča smo imeli že konkretne pogovore 
in načrte, da bi postavili manjše igrišče v 
bližini cerkve. Za vsakdanjo igro otrok bi 
bilo tako igrišče, kot ga imajo npr. v Pod-
peči, zelo dobrodošlo. 

Interesi, ki združujejo vaščane: 
Vaščani se združujemo predvsem 

zato, da ohranimo tisto, kar smo začeli 
pred dobrimi dvajsetimi leti, in da svo-
jo vas predstavljamo tako znotraj svoje 
občine kot tudi širše. Še vedno hočemo, 
da je naša vas lepo urejena, še vedno ho-

V oktobrski številki preverjamo utrip Podgore, vasi, ki ji predvsem v prihajajočih mesecih Grmada ne bo dovolila veliko 
popoldanskega sonca. V vasi deluje turistično društvo, ki vsako leto izpelje precej prireditev. Večjih težav vas nima, 
sogovorniki pa niso zadovoljni s hitrostjo realizacije določenih projektov.
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čemo biti dobri gostitelji obiskovalcem, 
ki se udeležujejo naših prireditev. Veliko 
skrbi in pozornosti vaščani posvečajo 
tudi urejenosti in dobremu stanju naše 
cerkve sv. Miklavža.

Podobno kot drugod se tudi v naši vasi 
združujemo ob praznovanjih – mlaji in 
šranga ob porokah. A treba je vedeti, da 
je trenutno v vasi zelo malo mladine. 
Včasih smo organizirali veselice, ki so 
bile zelo dobro obiskane. 

ZNANI, POMEMBNI VAŠČANI: 
Težko bi izpostavili posameznike. Pri 

delu v vasi in vodenju ter delovanju dru-
štva je veliko dejavnih in vsak prispeva 
svoj delež. 

DEJAVNOST VAŠKEGA ODBORA:

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

Kljub temu da je sodelovanje z občino 
mnogokrat zelo naporno, se je v zadnjem 
obdobju v Podgori uredilo kar nekaj stva-
ri. V vas je bilo pripeljano optično omrež-
je. Ob tem je treba poudariti, da brez iz-
jemnega truda samih vaščanov zadeva 
ne bi bila realizirana tako hitro in uspe-
šno. Obnovljeno je bilo tudi vodovodno 
omrežje. Zadnje leto pa nam je življenje 
grenila izgradnja avtobusne postaje – s 
pripravami smo začeli že leta 2011. Sama 
gradnja se je začela v letu 2017, žal pa 
so postajo asfaltirali šele prejšnji teden. 
Kljub našim stalnim kontaktom z občino, 
izvajalcem in nadzorom.

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

Vsekakor želimo, da se dokončajo 
še zadnji detajli pri avtobusni postaji. 
Naslednja stvar je ureditev ozkega dela 
cestišča, ki poteka od središča vasi do 

Korita. Ta del je za današnje kmetijske 
stroje in druga vozila preozek, pozimi se 
pojavljajo tudi težave s pluženjem. 

Občina Dobrepolje je že uredila za-
deve z lastniki zemljišč za razširitev, 
narejeni so tudi načrti in predstavljeni 
vaščanom. Po obljubi župana naj bi do 
realizacije prišlo naslednje leto. Kot že 
vrsto let opozarjamo tudi na ureditev 
poplavnih vod, ki nastanejo na področju 
Puhovke proti vasi. Voda teče po občin-
ski, komasacijski cesti in jo uničuje. To 
želimo urediti. 

Opozoriti je treba tudi na ureditev 
obeh gozdnih učnih poti, kjer je vas Pod-
gora oz. Turistično društvo Podgora par-
tner z Občino in OŠ Dobrepolje – mno-
go tabel je poškodovanih in jih je treba 
zamenjati.

KATERE SO GLAVNE TEŽAVE, KI 
PESTIJO VAŠO VAS?

Večjih težav v vasi ni, saj jih sproti re-
šujemo. Moti nas, da se toliko časa rešu-
jejo relativno enostavni problemi. Tudi 
po obljubah s strani Občine je potrebnih 
ogromno časa in potrpežljivosti, da pride 
do realizacije. Vsak dan opažamo, da gre 
drugje to hitreje.

Vidimo tudi, da bosta težko realizi-

rani zaveza o izgradnji kanalizacijskega 
omrežja in priključitev na čistilno napra-
vo. To nas bi moralo vse skrbeti.

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

Tukaj se pa lahko izkažemo. Ogled 
začnemo s svojo cerkvijo sv. Miklavža, na-
daljujemo z ogledom naših vodnih virov 
(Puhovka, Bč, Korito in Žoukno), ki so še 
posebej zanimivi ob močnejših deževnih 
obdobjih. Obvezen je seveda ogled obeh 
gozdnih učnih poti (mimogrede: obe sta 
premalo obiskani oz. izkoriščeni). Obve-
zen je zaključek pri Koritu, kjer se turist 
lahko odpočije v tišini narave, otroci pa 
medtem izkoristijo igrala …

Naša vas je lahko izhodišče za vzpon 
na Kamen vrh (markirana pot) in Grma-
do.

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

Mislimo, da nimamo kake posebnosti. 
Smo relativno majhna vas, pozimi tudi 
hitro v senci, a kljub temu znamo stopiti 
skupaj in izpeljati precej tradicionalnih 
prireditev, na kar smo še posebej pono-
sni. ■
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Mateja Lohkar

V tem tednu smo se osredotočili na po-
men kakovostnega preživljanja prostega 
časa. Zavedamo se, kako dragocen in po-
memben je. Tako za otroka kot za celotno 
družino. To je tisti čas, ki si ga otroci lah-
ko organizirajo po svoje, ko iščejo tisto, 
kar jih veseli in navdušuje. Se družijo s 
prijatelji in razvijajo svoje socialne kom-
petence, pridobivajo izkušnje iz sveta 
okoli sebe med plezanjem po drevesih, 
na otroških igriščih, pa tudi na sprehodu 
po gozdu ali bližnjem travniku. Družine 
smo spodbujali, da se čim večkrat »pro-
stočasijo« skupaj in da starši kdaj pa kdaj 
v svoj dom spustijo tudi dolgčas. Otroci 
so v tednu razvijali prosto igro in domi-
šljijo, sodelovali smo pri odprtju novega 
vrtca, hodili na sprehode in prebili veliko 
časa v svoji neokrnjeni naravi.

Mesec oktober je tudi mesec požarne 
varnosti. Tematika letošnjega meseca 
varstva pred požari je številka za klic v 
sili 112. Že v tednu otroka smo s skupino 
Medvedki obiskali gasilce v PGD Zden-
ska vas. Gasilci so nam pod poveljstvom 
Aleša Strnada predstavili svojo dejavnost, 
gasilsko opremo in gasilska vozila. Otroci 
so se preizkusili tudi v vaji z vedrovko. Pri 
zbijanju tarče so bili zelo uspešni, zato 
jim je poveljnik Aleš na koncu našega 
srečanja podelil prvo gasilsko diplomo. 

Naše dejavnosti v tem mesecu so osre-
dotočene na delo gasilcev, na požarno 
varnost, na pomen poznavanja in pra-
vilno uporabo številke 112 za uspešno in 
pravočasno aktiviranje gasilcev in drugih 
reševalnih enot, ki jih ljudje kličejo na 
pomoč ob požarih in drugih nesrečah. 
Otroci so risali gasilska vozila, od doma 

so prinesli igrače (gasilska vozila, gasil-
sko opremo), izdelali smo plakat gasilec, 
iz odpadle embalaže smo izdelali gasil-
sko cisterno.

11. 10. smo v vrtcu izvedli evakuacijo. 
Otrokom smo pred evakuacijo razložili 
pomen evakuacijskega načrta, uporabo, 
simbole in prikaz smeri umika po zele-
nih oznakah. Namen evakuacije je na-
učiti otroke in sodelavce, kako je treba 
opraviti zapustitev zgradbe, preizkusiti 
organizacijsko in tehnično pripravljenost 
za varno in hitro zapustitev zgradbe ob 
morebitnih izrednih razmerah, ugotoviti, 
kaj je še treba izboljšati, da bi bila more-
bitna evakuacija vrtca čim bolj varna in 
učinkovita. Ko smo se evakuirali iz vrtca, 
smo poklicali gasilce PGD Videm. Z ga-
silskimi vozili so prišli na mesto požara. 
Na zbirnem mestu, ki je označeno na 
evakuacijskem načrtu, smo gasilcem po-
sredovali informacijo, da so štiri skupine 

ostale ujete v vrtcu. Gasilci so hitro rešili 
otroke in vzgojiteljice, ki se jim ni uspelo 
pravočasno evakuirati. Načrt za izvedbo 
vaje smo določili z gasilci PGD Videm. 
Po končani vaji evakuacije in gašenja so 
nam prikazali oskrbo poškodovancev in 
razkazali gasilska vozila in opremo. Pri 
tem se moramo še posebej zavedati, da 
se odnos do varnosti oblikuje prav v času 
učenja in odraščanja najmlajših.

18. 10.  smo s pohodom s starši do 
rekreacijskega centra Gmajna v Bruha-
nji vasi obeležili svetovni dan hoje. V 
Gmajni smo imeli daljši postanek. Otro-
ci in starši so se preizkusili na orodjih 
uličnega fitnesa, nekateri v nogometu. 
Gmajna je ponudila, da se je vsak udele-
ženec  pohoda aktivno vključil v gibanje.  
V prijetnem in sproščenem tempu smo 
se pohodniki polni energije vrnili proti 
vrtcu. Ob poti so nam družbo delali konji 
na paši, ki so nas spodbudili za postanek 
in opazovanje. ■

Mesec oktober v skupini pikapolonice v Vrtcu Ringaraja
Mesec oktober se je začel s tednom otroka, ki je potekal od 1. do 7. oktobra. Slogan tedna otoka je bil PROSTI ČAS.
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Svetlana Jakimovska Rodić

Tekstilna kulturna in tehniška tradicija 
sta zelo pomembni za družbeni in go-
spodarski razvoj. Preučevanje zgodovine 
in ohranjanje dediščine krepita zavest in 
pripadnost, hkrati pa strokovno podpr-
te sodobne interpretacije tradicionalnih 
tehnik gradijo most med preteklostjo, 
sedanjostjo in prihodnostjo. 

Prek razvoja, posodabljanja in promo-
cije tradicionalnih tekstilnih tehnik se 
krepi inženirsko razmišljanje, spodbu-
jata druženje in delo v skupinah, razvija 
ustvarjalnost in pospešuje razvoj veščin, 
omogoča izmenjava izkušenj in dobrih 
praks, promovirajo se tekstilne tehnike, 
ki lahko popestrijo turistično ponudbo, 
ter porajajo nove ideje za razvoj kakovo-
stno oblikovanih spominkov. 

Uvodno predavanje je imela vodja 
projekta MOPLET izr. prof. Alenka Pavko 
Čuden z Naravoslovnotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani. Predstavila nam je 
zgodovino in uporabnost tehnik okraše-
vanja modro-belih tekstilij z rezervira-
njem površine na več različnih načinov. 
Teoretičnemu delu je sledila kreativna 
delavnica. Priprava na delavnico je po-
tekala že 14. septembra, ko so učenci in 
učenke narisali osnutke vzorcev na papir, 
jih nato prekrili z bombažnim platnom 
in po osnutkih narisali vzorce na blago s 
čopičem in tiskarsko rezervo. 

Na kreativni delavnici pod mentor-
stvom prof. Alenke Pavko Čuden in njene 
asistentke Dušane Leskovšek so učenci 
tekstilije okraševali na tri načine:

• blago z naneseno tiskarsko rezervo so 
barvali z indigom;

Z indigom pobarvani izdelki narisanih vzorcev s 
tiskarsko rezervo

• blago so prepojili z mešanico foto-
senzibilnih kemikalij za cianotipijo, 
okrasili z rastlinami ter izpostavili 
UV-svetlobi;

Cianotipija na blago

• blago so rezervirali s prevezovanjem 
in spenjanjem ter barvali z indigom 
(japonska tehnika šibori).

Šibori – japonska tehnika barvanja

Delavnica belo-modre tekstilije na OŠ Dobrepolje
Na OŠ Dobrepolje smo 21. septembra 2018 organizirali delavnico Modro-bele tekstilije v trajanju dveh šolskih ur za 
učence in učenke 8. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje 2.

Delavnica je bila organizirana v okvi-
ru projektnega dela z negospodarskim 
in neprofitnim sektorjem študentskega 
inovativnega projekta za družbeno ko-
rist v letih 2016–2020 (ŠIPK) za študijsko 
leto 2017/2018 z naslovom Platnarstvo, 
nogavičarstvo in modrotiskarstvo na Tr-
žiškem v sodobni preobleki (MOPLET). 
V projektu poleg študentov, mentorjev in 
sodelavcev Oddelka za tekstilstvo, grafi-
ko in oblikovanje Naravoslovnotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani sodelujeta 
Tržiški muzej in Zveza za tehnično kul-
turo Slovenije. Projekt sta sofinancirali 
Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

Učenci so uživali ob ustvarjalnem 
packanju z barvami in odkrivanju nasta-
lih vzorcev. ■
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Helena Erčulj 

Stephanie Barret že tri mesece živi v Lju-
bljani in skupaj z možem delata na ame-
riški ambasadi v Ljubljani. V predstavi-
tvi s pomočjo slik je učencem povedala 
nekaj o svojem življenju. Še posebej je 
navdušila z natančno predstavitvijo Ha-
vajev, kjer je Stephanie tudi živela s svojo 
družino. Havaji so, kot je sama predsta-
vila, »The United States’ own piece of 
paradise« ali ameriški košček raja. Pred-
stavila je nekaj splošnih in geografskih 
značilnostih Havajev ter gospodarske 
panoge, kot sta turizem in agrikultura. 
Učenci so bili še posebej navdušeni nad 
živalmi, ki jih najdemo na Havajih. Ena 

izmed njih je tudi havajska riba s prav 
posebnim imenom v njihovem jeziku: 
humuhumunukunukuapua’a. Nato jim je 
predstavila tudi njihovo hrano in delujo-
či vulkan Kilauea. Na koncu predstavitve 
so učenci postavili veliko vprašanj, na ka-
tera je Stephanie z veseljem odgovorila. 
Stephanie je še posebej navdušena nad 
slovensko hrano, naučila pa se je že kar 
nekaj slovenskih besed. 

Obisk ameriške diplomatke je pope-
stril pouk angleščine in razširil obzorja 
našim učencem. Še posebej smo veseli, 
da se vsako leto odzovejo našemu pova-
bilu, zato jih že z veseljem pričakujemo 
v prihodnjem šolskem letu. ■

Obisk ameriške diplomatke Stephanie Barret 
Kot že vsako leto nas je tudi letos obiskala predstavnica ameriške ambasade v Ljubljani. Tako je učence 8. razreda OŠ 
Dobrepolje in PŠ Struge v četrtek, 20. 9. 2018, obiskala Stephanie Barret. 

Učenci sedmih razredov so obiskali knjižnico Dobrepolje 
v okviru projekta Rastem s knjigo
18. 9. (7. a) in 20. 9. (7. b) so učenci sedmih razredov obiskali knjižnico Dobrepolje v okviru projekta Rastem s knjigo, ki 
ga pripravlja Javna agencija za knjigo Slovenije. 

Matej Kalan

V knjižnici nas je sprejela prijazna bi-
bliotekarka Tanja Zavašnik, ki je vodila 
celoten projekt. Učenci so spoznali, da 
je branje pomembno za vse življenje in 
sega na vsa druga področja življenja. Ni 
ga področja, kjer branje ne bi bilo potreb-
no. Branje je tudi prijetno. Razlika med 
branjem računalnika in branjem knjige 
je zelo velika, saj si pri knjigah dogajanje 
lahko predstavljamo. 

Učenci lahko berejo stripe, npr. nekaj 
knjig Kapitana Gatnika, Pasji mož, stripe 
Mikija Mustra. 

Večina učencev veliko bere le razna 
sporočila na telefonu. Učenci so pri-
poročali nekaj knjig za branje: Krive so 
zvezde, Novice za pse, Kolesar naj bo, 
Košarkar naj bo, Robinson Crusoe, Go-
spodar prstanov, Kitara za dva in Dnev-
nik nabritega mulca.

Iz računalnika nam je bila predsta-

vljena na platnu stroga šola v preteklo-
sti, kjer je strogi učitelj hodil s palico po 
učilnici in učence kaznoval s klečanjem 
na koruzi. 

Učenci so se razdelili v skupine in 
predstavili življenje pred stotimi leti. 
Takrat ni bilo elektrike. Starši so se naj-
več ukvarjali s kmetijstvom in uživali za 
prehrano hrano s polja. V šoli so upora-

bljali kredo in tablice. Življenje je bilo 
brez računalnika. Postelje so bile zelo 
kratke. Družine so bile zelo velike, saj so 
štele veliko otrok. Redke so bile družine 
z manj kot desetimi otroki. Mnogi otroci 
niso znali brati in pisati. 

Učenci so spoznali razliko med kla-
sično knjigo in knjigo na računalniku. 
Klasično knjigo listamo z rokami. Infor-
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Darja Bartolj

Osnovna šola Dobrepolje sodeluje v pro-
jektu Simbioza. Ob tej priložnosti smo 
1. 10. 2018 povabili na pohod babice in 
dedke učencev prve tirade, da skupaj s 
svojimi vnukinjami in vnuki preživijo 
šolsko dopoldne v gibanju in na svežem 
zraku. Na vabilo se je odzvalo veliko ba-
bic in dedkov. 

 V prelepem jutru smo se zbrali pred 
šolo, kjer smo jih pozdravili in skupaj za-
peli pesmico. Pot nas je vodila skozi Bru-
hanjo vas do Podgore, kjer smo se odže-
jali in okrepčali. Polni energije in dobre 

volje smo nadaljevali pot. Ustavili smo 
se v športno-rekreativnem parku Gmaj-
na, nedaleč od Bruhanje vasi. Učenci so 
uživali na igralih in zapeli smo še eno 
pesem. Prehitro je bilo treba iti naprej, 
mimo začetka Zagorice, skozi Podgorico, 
nazaj proti Vidmu.

Učenci so uživali v družbi babic in 
dedkov. Držali so se za roke ter skupaj 
občudovali naravo in živali. Babice in 
dedki so med seboj poklepetali. Dopol-
dne je minilo v sproščenem vzdušju. Za-
hvaljujemo se vsem, ki so se nam pridru-
žili in nam popestrili ta šolski dan. ■

Simbioza giba
V okviru projekta Simbioza smo prvi dan oktobra izvedli skupni pohod učencev  
prve triade z njihovimi babicami in dedki.

macija na računalniku ni zanesljiva. Ra-
čunalnik tudi seva. 

Bibliotekarka je prikazala bralnik in 
njegovo uporabo za izposojo in branje 
elektronskih knjig. Za branje ali izposo-
jo lahko izbiramo s portala Biblos med 
2000 knjigami, ki si jih lahko naložimo 
na bralnik, tablico, računalnik ali na te-
lefon. Po 14 dneh izposoje se knjiga briše 
iz naše izposoje. 

Učencem je bibliotekarka pokazala 

COBISS+, ki je baza podatkov o zalogi 
knjižničnega gradiva v knjižnicah Slove-
nije ter način rezervacije knjig. Učencem 
je bilo tudi predstavljeno, da za kateri 
koli poklic potrebujejo znanje branja. 

Ob slovesu so učenci in mentor dobili 
v dar čudovito knjigo Avtobus ob treh, ki 
pripoveduje o poletnih počitnicah dveh 
fantov Uroša in Tineta ter njunih dogo-
divščinah. Knjigo podarja Javna agencija 
za knjigo Slovenije. Napisala jo je odlič-

na pisateljica Nataša Konc Lorenzutti, 
ki piše za otroke, mladino in odrasle. Je 
prejemnica več nagrad. Ukvarja se tudi z 
gledališčem.

Oba sedma razreda učencev ter men-
tor s slovenistkama se iskreno zahvalju-
jemo bibliotekarki Tanji Zavašnik za tri 
cele prečudovite šolske ure v knjižni-
ci. Polni novega znanja smo se vrnili v 
šolo. ■

Karmen Kljun, za PŠ Struge in PGD Struge

Ampak pred omenjenimi počitnicami 
so nas v sklopu meseca oktobra, meseca 
požarne varnosti, z obiskom razveselili 
gasilci PGD Struge. Tematika letošnjega 
meseca varstva pred požari je namenje-
na številki za klic v sili 112. Vzporedno z 
osrednjo tematiko pa gasilci izvajajo tudi 
druge dejavnosti, povezane s požarno 
varnostjo. 

In še nikoli prej učilnica ni bila tako 
hitro pospravljena, še nikoli prej nismo 
bili oblečeni in obuti s tako hitrostjo kot 

PGD Struge − »majhno društvo z velikim srcem«
Jesen je čas, ko se gozd odeva v tople jesenske barve, je čas, ko dozorijo jesenski plodovi, je čas, ko spet prijetno zadiši 
po kostanju, je čas, ko že komaj čakamo krompirjeve počitnice … 
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Otrok se ne rodi zato, da bi rešil težave svojih staršev, zapolnil praznino v njunem življenju ali njun 
odnos naredil popolnega. Rodi se zato, da bi pisal in živel svojo lastno zgodbo.

(neznani avtor)

Človek je velik takrat, ko ne izgubi srca otroka.
(Mencij)

ravno danes. Zakaj tako navdušenje? Ker 
so nas člani PGD Struge z gasilskimi vo-
zili odpeljali v gasilski dom in nam po-
kazali gasilsko opremo in vozila, demon-
strirali gašenje požara z vodo, rokovanje 
z gasilnim aparatom, poučili so nas, kaj 
povedati ob klicu na številko 112 … 

Iskrena hvala vsem gasilcem in gasil-
kam za požrtvovalnost in za poučen dan, 
saj smo z vami preživeli dve nepozabni 
gasilski uri. Ugotovili smo, da je biti ga-
silec nekaj, kar prihaja iz srca, saj v vaših 
srcih gori pogum, biti gasilec je poslan-
stvo, biti gasilec je način življenja. Na 
pomoč! ■

Mojca Pugelj in Karmen Kljun,  
učiteljici PŠ Struge

Tudi v Strugah smo na prvi oktobrski je-
senski ponedeljek potrebovali drug dru-
gega. Pridružili smo se namreč projektu 
Simbioza giba med generacijami. Sku-
paj smo odšli na malo drugačen pohod. 

Izpred šole smo krenili proti Tržiču, šli 
mimo Podtabora, kjer smo videli damja-
ke, in krenili do Rapljevega. Med potjo se 
nam je pridružil tudi lovec Stane Fran-
celj, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. 
Krenili smo v megli, ob vrnitvi nazaj pa s 
seboj prinesli sonce. A ne le sonce. Rde-
ča nit pohoda sta bili tudi povezovanje 

in združevanje vseh generacij, da izme-
njajo svoje izkušnje in energijo na naj-
bolj zdrav možen način. Bilo je prijetno 
druženje. Hvala vsem, ki ste se odzvali 
povabilu na pohod, otroci so vam goto-
vo zelo hvaležni. Zahvaljujemo se tudi 
gospe Štefki Francelj, ki nas je pogostila 
s toplim čajem in piškoti. ■

Pohod po Strugah malo drugače
»Vsakdo potrebuje druge ljudi, ki mu bodo pomagali uresničiti sanje. Vsi potrebujemo drug drugega.« (Jim Rohn)
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Špela Bobnar

V mesecu septembru in oktobru smo za nekaj ur šolske učilnice 
zamenjali z učilnico v naravi. Ko je sonce iz Dobrepoljske doline 
pregnalo meglo, smo se odpravili v gozd. Že sprehod do gozda 
nam je vlil veliko energije za izvajanje različnih dejavnosti. Pre-
pustili smo se raziskovanju, merjenju, tehtanju in likovnemu 
ustvarjanju. Čas v naravi je mineval izredno hitro, ustvarjalnosti 
in vedoželjnosti učencev pa ni bilo videti konca. Prav zato se 
bomo v gozd gotovo še vrnili.

Tudi sicer bomo lahko več ur pouka izvedli izven šolskih učil-
nic, saj smo ob šolskem vrtu pridobili učilnico v naravi, ki nam 
omogoča lažje izvajanje dejavnosti na prostem in je odličen 
izkustveni učni prostor. Ob tej priložnosti se iskreno zahvalju-
jemo gospodu Darku Glihi Škufci, ki je izdelal in ob vrt postavil 
masivni mizi s klopmi. ■

Učilnica v naravi
Čudovita jesen nam je postregla z obilo sonca. Na Podružnični šoli Kompolje smo se odločili, da lepe dni čim bolj 
izkoristimo za gibanje in dejavnosti na prostem. V ponedeljek, 1. oktobra, smo izvedli športni dan. Pohod od Kompolj 
do Podpeške jame in nazaj smo si popestrili z družbo svojih babic in dedkov.

Petra Andoljšek Žagar, učiteljica

V četrtek, 4. oktobra 2018, je pred PŠ Kompolje po-
tekala zbiralna akcija starega papirja. Vsem učencem 
se iskreno zahvaljujem za pomoč in delo pri zbiralni 
akciji, staršem in krajanom pa za celoletno zbiranje 
papirja doma. ■

Zbiranje starega papirja  
na PŠ Kompolje

Mojca Pugelj, vodja PŠ Struge

V četrtek, 4. 10. 2018, smo na PŠ Stru-
ge imeli zbiralno akcijo starega papirja. 
Vsem krajanom se zahvaljujemo za so-
delovanje in se priporočamo tudi v na-
slednjem letu. Obveščamo pa vas, da v 
prihodnje ne smemo več v zabojnik me-

tati kartona. Karton namreč slabša kako-
vost in ceno papirja.

Hvala učencem naše šole, ki vsako 
leto radi pomagate pri sami akciji, hvala 
pa tudi staršem, ki ste solidarno poma-
gali polniti zabojnik.

Hvala in naslednje leto se zopet radi 
pridružite akciji. Ohranjajmo naravo! ■

Zbiralna akcija starega papirja na PŠ Struge
»Ljuba narava, ostani prijazna nam ljudem! Ti si kruh, ki ga jemo. Ti si dom, 
kjer živimo. Ti si pljuča, s katerimi dihamo. Ti si raj, v katerem se veselimo 
življenja ob cvetju in pticah. Ostani prijazna nam ljudem, ljuba narava.« (Phil 
Bosmans)
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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.

vsak petek ob 17.00
PRAVLJIČNA URA ZA OTROKE od 4. do 9. leta starosti: 
Potovali bomo v pravljične svetove, se igrali, prepevali, ustvar-
jali in rajali.

zadnja sreda v mesecu ob 19.00
BRALNI KLUB DOBREVOLJCI: Pridružite se vsi ljubitelji bra-
nja in novega znanja. Obetajo se prijetno druženje, pogovor, 
odstiranje novih pogledov in izmenjava mnenj o knjigi me-
seca ...

ponedeljek, 5. november in 3. december 2018  
ob 17.30 in 18.00
BEREMO S TAČKAMI: Metoda R.E.A.D.® (Reading Education 
Assistence Dogs) je program, ki omogoča posebno spodbuja-
nje branja. Program izvajajo terapevtski pari (psi s svojimi vo-
dniki), ki so za tako delo še dodatno usposobljeni. Terapevtski 
psi vzbujajo zaupanje, so ubogljivi, zanesljivi, otroci se jih lah-
ko dotikajo, jih božajo. V njihovi družbi je branje vznemirljivo 
in nekaj posebnega. Bolj ko je branje zabavno in sproščujoče, 
večje je otrokovo zanimanje. Vodnik psa je usposobljen mode-
rator, ki s pomočjo svojega psa spodbuja in usmerja otrokovo 
aktivnost, sodeluje pri branju in pomaga pri razumevanju pre-
branega besedila. 
POTREBNA JE PREDHODNA PRIJAVA V KNJIŽNICI. ■

Dogodki v knjižnici Dobrepolje
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Naško Križnar

Kot navdušen fotoamater je na svojih 
fotografijah zabeležil marsikateri prizor 
iz dobrepoljskega življenja v tistem času. 
Poleg panoram (fotografiji 2 in 3) je ujel 
na film tudi padanje srednjega zvona iz 
zvonika farne cerkve, ko so za vojne pot-
rebe pobrali zvonove iz številnih cerkva 

v Avstriji (fotografija 4). Na hrbtno stran 
fotografije je napisal naslednje podatke: 
»Dobrepolje 27/1, 1917. Srednji zvon pa-
del ¼ 10h (četrt na deseto). Mali padel 
¾ 10h (tri četrt na deseto). Padanje sre-
dnjega zvona.« 

Fotografiral pa je tudi dogodek na is-
tem prizorišču, ko so leta 1918 dvigovali 
novi zvon v zvonik (fotografija 5). 

Po 1. svet. vojni je leta 1919 pripravil 
»Otroški oder v Dobrepoljah«. Predstavi 
sta bili 26. maja in 2. junija. Ohranjen je 
program prireditve (fotografija 6). Med 
drugimi točkami je bila tudi spevoigra 
Letni časi »z dvo- in troglasnimi pevski-
mi zbori s klavirjem, deklamacijami in 
živimi slikami«. Ohranile so se njegove 
fotografije te točke (fotografije 7, 8, 9, 
10, 11).

Viktor Švajger se je v času službovanja 
v Dobrepolju poročil z domačinko Gize-
lo Brdavsovo in tam so se rodili njegovi 
trije otroci, med njimi tudi moja mama 
Lidija Švajger.

Nekaj fotografskega gradiva Viktorja 
Švagerja hranijo v Slovenskem etnograf-
skem muzeju v Ljubljani. ■

Moj ded Viktor Švajger, učitelj glasbe 
v Dobrepolju 
Viktor Švajger (fotografija desno) je prišel učit na videmsko osnovno šolo leta 
1911, redno zaposlitev z dekretom pa je dobil leta 1914. Leta 1911 je ustanovil 
prvi mladinski pevski zbor (fotografija 1).

fotografija  1

 fotografija 2  fotografija 3
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fotografija 4

fotografija 7 fotografija  8

fotografija  9 fotografija  10 fotografija  11

 fotografija 5  fotografija 6

Človek je bitje, ki ustvarja zgodovino in svoje preteklosti ne more ponoviti, niti je ne more pozabiti. 

(Wystan Hugh Auden)
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Marija Tegel

Srečanje se je odvijalo v sklopu priredi-
tev ob festivalu za tretje življenjsko ob-
dobje. Ste si kdaj predstavljali, da se to 
lahko zgodi? Pa se je. Pod vodstvom g. 
Žiberta so se dobro pripravili in prišli v 
izbor za nastop. Ker nam je uspelo pri-
dobiti 20 vstopnic, je zbor s seboj po-
vabil še upravni odbor. Z veseljem smo 
se udeležili tega dogodka. Z avtobusom 
smo krenili točno ob 12. uri, veseli in 
zadovoljni. Pevci niso bili preveč nervo-
zni, mi »navijači« pa smo bili ponosni na 
njih. Po prihodu v Ljubljano smo imeli 
veliko časa za obisk stojnic in ogled na-
stopajočih na odprtem odru. Navdušile 
so nas plesalke v rdeče-črnih oblekah, ki 
so zaplesale ob zvokih kantri glasbe. To 
je bilo za »navijače«, pevci pa so odšli na 
tonsko vajo. 

Ob 16. uri se je prireditev začela in 
naši so nastopili kot dvanajsti. Ko so pri-
hajali na oder, smo jih podprli z bučnim 
aplavzom. Čeprav je bila napoved naše-
ga zbor nekoliko nerodna, se pevci niso 
zmedli in zapeli so tako, kot je treba. Ne 
boste verjeli, ampak ko gledaš svoje ljudi 

na tako veliki prireditvi, kot je 43. sreča-
nje pevskih zborov društev upokojencev 
Slovenije, ti srce hitreje bije, si vesel, po-
nosen in naježi se ti koža. 

Tudi ob odhodu z odra smo jim name-
nili dolg aplavz.

To ni bil samo nastop, naši pevci so 
promovirali naše društvo, Območno 
zvezo DU Dolenjska, MPZDU Ljubljana, 
Občino Dobrepolje in celo Dobrepoljsko 
dolino. 

Iskrene čestitke pevcem in pevovodji!
V mesecu oktobru imamo kar dva 

jubilanta. Gospa Marjeta Šuštaršič iz 
Podpeči je praznovala 4. oktobra svojih 
90 let, 18. oktobra pa praznuje svoj 90. 
jubilej gospod Franc Novak iz Kompolj. 
Gospo Marjeto so že obiskali predstavni-
ki Karitas in RK-ja, z njimi pa sta bila tudi 
naš podpredsednik g. Strah in poverjeni-
ca iz vasi ga. Darinka. Gospoda Novaka 
pa bodo obiskali ob njegovem jubileju.

Obema iskreno čestitam in jima želim 
še veliko zdravja, zadovoljstva in sreče 
med svojimi domačimi. 

Kaj pa bomo pripravili v prihodnje?

Ob dnevu mrtvih bomo tudi letos za 
svoje umrle člane pri križu na pokopa-
lišču prižgali sveče. Naj bo lep spomin 
nanje.

Čas hitro beži in že se bo treba pri-
praviti na martinovanje. Organizirali ga 
bomo v svojih prostorih v Jakličevem 
domu. Za jedačo in pijačo bo poskrblje-
no, dobro voljo pa prinesite s seboj, kajti 
tudi zaplesali bomo ob zvokih harmo-
nike. ■

Ne bodi sam, pridruži se nam
IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBREPOLJE

Nastop MePZ Škrjanček na velikem odru Linhartove 
dvorane Cankarjevega doma
Spoštovani člani, spoštovane članice Društva upokojencev Dobrepolje. Z velikim veseljem in ponosom vam sporočam, 
da je naš MePZ Škrjanček v torek, 2. 10. 2018, zapel dve pesmi na 43. srečanju pevskih zborov društev upokojencev 
Slovenije. 

Pogled z balkona na naše pevce v Cankarjevem domu

Mimo Drame in že smo v Cankarjevem domu.
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Boštjan Hren, poveljnik GZD

Na tekmovanju je sodelovalo 19 ekip iz 
GZ Dobrepolje, od mlajših, malo manj 
izkušenih pa tja do starejših in bolj iz-
kušenih. V dopoldanskem delu so na-
stopali pionirji, mladinci in veterani. V 
popoldanskem času pa so nastopile eki-
pe člani in članice A ter člani in članice 
B. Vsem ekipam GZ Dobrepolje sva s 
predsednikom GZ Dobrepolje Jožetom 
Prijateljem podelila pokale in priznanja 
za dosežene rezultate. Proti koncu tek-
movanja je vreme sicer malo ponagajalo 
in nas osvežilo, vendar to ni pokvarilo 
prijetnega vzdušja. Po zaključenem tek-
movanju in podelitvi priznanj je sledilo 
še prijateljsko druženje. 

Vsem ekipam iskreno čestitam za 
dosežene rezultate, hkrati pa se zahva-
ljujem sodnikom za korektno sojenje in 
vsem gasilcem za njihov prosti čas.

Z gasilskim pozdravom. Na pomoč! ■

Občinsko gasilsko tekmovanje 2018
Kot vsako leto je Gasilska zveza Dobrepolje tudi letos organizirala občinsko gasilsko tekmovanje v sodelovanju z 
Gasilsko zvezo Grosuplje. Glede na to, da smo manjša zveza, že več let tekmovanje organiziramo skupaj z Gasilsko 
zvezo Grosuplje. Tudi tokrat so nas prijazno gostili v Grosuplju, saj je pri njih organizacija samega tekmovanja mnogo 
lažja kot pa pri nas v Dobrepolju. 

REZULTATI OBČINSKEGA 
TEKMOVANJA:

PIONIRJI:
1. mesto: PGD Zdenska vas
2. mesto: PGD Kompolje
3. mesto: PGD Zagorica
4. mesto: PGD Ponikve

MLADINCI:
1. mesto: PGD Zdenska vas
2. mesto: PGD Ponikve
3. mesto: PGD Kompolje

ČLANI A:
1. mesto: PGD Hočevje
2. mesto: PGD Ponikve 1
3. mesto: PGD Struge
4. mesto: PGD Zdenska vas
5. mesto: PGD Zagorica

ČLANICE A:
1. mesto: PGD Zdenska vas
2. mesto: PGD Ponikve
3. mesto: PGD Struge

ČLANI B:
1. mesto: PGD Ponikve

ČLANICE B:
1. mesto: PGD Ponikve
2. mesto: PGD Kompolje
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Anja Perko

Ekipi sta se kar nekaj časa pripravljali za 
državno tekmovanje. Z rezultati smo za-
dovoljni, sicer bi bilo lahko boljše, lahko 
pa tudi slabše, pa vendar že sama uvrsti-
tev na državno tekmovanje nam veliko 
pomeni, saj smo z ekipama zastopali ce-
lotno GZ Dobrepolje.

Vreme na dan tekmovanja nam ni 
bilo ravno naklonjeno, saj je deževalo, 
ampak gasilci smo navajeni dela v vsa-
kršnih vremenskih razmerah, tako da to 
ni bila ovira.

V Gornjo Radgono smo poleg mladi-
ne odšli še navijači PGD Zdenska vas, ki 

smo cel dan spodbujali našo mladino, 
obenem pa je bil to tudi odličen izlet, 
tako za otroke kot starejše. Po tekmo-
vanju smo se okrepčali na Izletniško 
turistični kmetiji Roškar, nato smo 
odšli na podelitev, na koncu pa smo 
si skupaj ogledali živalski vrt Sikalu v 
Murski Soboti, nad katerim smo bili 
vsi navdušeni. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahva-
lili tudi Občini Dobrepolje, ki je finan-
cirala avtobusni prevoz. 

Velja si zapomniti rek, da na mla-
dih svet stoji, saj ob takšnih dosežkih 
lahko računamo na našo gasilsko 
mladino. ■

PGD Zdenska vas ponovno na državnem gasilskem 
tekmovanju
Spomladi se je ekipa pionirjev in mladink s svojimi odličnimi rezultati na tekmovanju v Kočevju uvrstila na državno 
tekmovanje za memorial Matevža Haceta, ki se je odvijal 22. 9. 2018 v Gornji Radgoni.
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Boštjan Hren, poveljnik GZ Dobrepolje

Že v dopoldanskem času je komisija za 
ocenjevanje društev tako kot vsako leto 
obiskala vsako prostovoljno gasilsko dru-
štvo in pregledala njihovo delovanje sko-
zi leto. V okviru tega pregleda se pregle-
dajo dokumenti, razni obrazci, oprema, 
čistoča gasilskega doma in udejstvovanje 
društva na različnih dogodkih tako v ob-
čini kot izven njenih meja. Na podlagi 
ocenjevanja društva za svoje dejavnosti 
dobijo določene točke, ki pa se kasneje 
pretvorijo v denarno stimulacijo. Tako 
na koncu ocenjevanja vsako gasilsko 
društvo dobi nekaj denarne stimulacije 
in spodbude za še bolj aktivno delo na 
področju samega gasilstva. 

Začetek proženja gasilskih enot v okvi-
ru vaje je bil v soboto, 13. 10. 2018, ob 
16.10. Vsi prostovoljni gasilci so ob pre-
jemu poziva odhiteli v svoj gasilni dom, 
se opremili in pripravili na intervencijo. 
Ob izvozu na intervencijo je vsaka enota 
to preko radijske postaje javila na center 
Ljubljana. 

Vaje so potekale na naslednjih loka-
cijah:
• PGD STRUGE IN PGD KOMPOLJE 

V KOVINOSTRUGARSTVU JANEZ 
KLINC S.P.,

• PGD VIDEM NA JVIZ OŠ DOBREPO-
LJE,

• PGD ZAGORICA IN PGD HOČEVJE  
V GOZDU OB PODGORIŠKI CERKVI 
(BORŠT) IN

• PGD ZDENSKA VAS IN PGD PONI-
KVE V STARI LUŽI NA CESTI.
Vsaka lokacija oz. delovišče je imelo 

svojega vodjo in pomočnike. Na vaji je 
sodelovalo več kot 90 gasilcev in gasilk. 
Kot ponesrečenci in markerji so sode-
lovali mlajši gasilci in gasilke. Namen 
vsakoletne vaje je preizkus vseh gasilcev 
v Gasilski zvezi Dobrepolje, predvsem 
preizkus njihove tehnike in znanja. S tem 
želimo gasilci pokazati občanom občine 
Dobrepolje, da so v varnih rokah, kar pa 
smo tudi že večkrat dokazali v resničnih 
situacijah – predvsem pri naravnih ne-

srečah, kot so bile poplave, žledolom, ve-
trolom. S tem želimo gasilci tudi vodstvu 
same občine pokazati, da denar, ki ga na-
meni za gasilstvo, pride v prave roke in je 
pravilno porabljen. 

Po končani vaji, približno ob 18.30, 
je sledil zbor gasilcev pred gasilnim do-
mom na Vidmu, kjer so sledili kratka 
analiza vaje, malica in druženje. 

Vsem sodelujočim se v imenu Gasil-
ske zveze Dobrepolje in v svojem imenu 
zahvaljujem za njihov trud in prosti čas. 

Z gasilskim pozdravom. Na pomoč! ■

Vaja Gasilske zveze Dobrepolje
V mesecu oktobru, mesecu varstva pred požari, so gasilska društva Gasilske zveze Dobrepolje izvedla gasilsko vajo, in 
sicer na štirih lokacijah. Za vsako vajo je bil izdelan poseben elaborat. Tematika letošnjega meseca varstva pred požari 
je bila namenjena številki za klic v sili 112.
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Uroš Gačnik, PGD Videm - Dobrepolje;  
foto: Dejan Pugelj

Gasilcem PGD Videm - Dobrepolje je bilo 
11. oktobra 2018 ob 10.15 sporočeno, da 
se iz kotlovnice v novem vrtcu kadi. Ne-
mudoma smo se odpravili na pomoč na-
šim najmlajšim, ki so v spremstvu vzgo-

jiteljic, vzgojitelja ter drugih strokovnih 
sodelavcev vzorno zapustili prostore 
vrtca ter tako opravili tako imenovano 
evakuacijo. Evakuacija se mora po zako-
nu izvajati najmanj enkrat letno. Pri tem 
se preverijo sistem alarmiranja, proste 
evakuacijske poti, sistem štetja in zbor 
na zbirnem mestu. Odgovorni strokov-
ni delavec ob prihodu gasilcem poroča 
stanje oseb, ki so se uspešno evakuirale. 
Gasilci smo ob prihodu istočasno začeli 
z gašenjem in preiskovanjem prostorov, 
saj je obstajal sum, da je v objektu ostal 
en otrok. Požar smo uspešno pogasi-
li, prezračili smo prostore ter na koncu 

oskrbeli dva ponesrečena, ki sta se na-
dihala dima. Seveda je bila to samo vaja 
morebitne nezgode, ki se lahko primeri 
v resničnosti. 

Otrokom smo prikazali, kako se na-
redi pregled poškodovanega (sposodili 
smo si kar vzgojitelja Jožeta), ki smo ga 
oskrbeli in naložili na zajemalna nosila. 
Po prikazu reševanja sta sledila še krat-
ka analiza prikazne vaje s poudarkom na 
klic številke 112 ter pomen letne evakua-
cije. Že petletni otroci in mlajši so pravil-
no odgovarjali na zastavljena vprašanja, 
kaj vse moramo povedati, ko pokličemo 
številko 112. 

Vaja evakuacije in gašenje požara v vrtcu Ringaraja
Mesec oktober gasilci še bolj kot običajno obeležimo kot mesec preventivnih dejavnosti. Letošnje leto je osrednja 
tema, o kateri bomo malo obširneje spregovorili, »številka 112«. Že vrabci na veji čivkajo, da je to številka, s katero 
pokličeš pomoč reševalcev in gasilcev. Tako so (samo v vaji) na to številko poklicali tudi iz vrtca Ringaraja.
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Rok Klinc, predsednik Mladinske komisije GZ 
Dobrepolje

Državno tekmovanje v gasilski orientaciji 
se je odvijalo 15. 9. 2018 v Moravčah. Vsa 
tri društva smo se z avtobusom skupaj 
odpravila na tekmovanje že v zgodnjih 
jutranjih urah. Po opravljenih prijavah 
so tekmovalci najprej opravili praktične 
vaje izven proge, nato pa se odpravili na 
start, kjer so se s pomočjo zemljevida in 
kompasa podali na orientacijski tek. Med 
samim tekom so morali najti več kontrol-
nih točk, na katerih so opravljali različne 
vaje iz gasilskih spretnosti in znanja. Po 
prihodu v cilj sta sledila kosilo in nato 
čakanje na razglasitev rezultatov.

Vse tri ekipe so se zelo dobro odrezale, 
za sam državni vrh pa je zmanjkalo ne-
kaj športne sreče. Mladinci iz PGD Zden-
ska vas so osvojili 22. mesto, v kategoriji 

gasilskih pripravnikov pa so tekmovalci 
iz PGD Kompolje osvojili 12. mesto ter 
PGD Ponikve 22. mesto.

Čestitke vsem tekmovalcem in men-

torjem za odlično pripravo ekip, zahva-
ljujemo pa se tudi Občini Dobrepolje, ki 
je organizirala in plačala stroške avtobu-
snega prevoza. ■

Mladina iz PGD Zdenska vas, PGD Ponikve in PGD 
Kompolje nastopila na državnem tekmovanju v gasilski 
orientaciji
2. junija 2018 je v Zdenski vasi potekala regijska orientacija za regijo Ljubljana II. Na tem tekmovanju so se tri 
dobrepoljske ekipe odlično odrezale in se uvrstile na državno tekmovanje, kamor se uvrstita samo dve najboljši ekipi 
iz regije v vsaki kategoriji.

Ponovili smo, da ob klicu na pomoč 
povemo naslednje stvari:
• kdo kliče,
• kaj se je zgodilo,
• kje se je zgodilo,
• kdaj se je zgodilo,
• koliko je ponesrečencev,
• kakšne so poškodbe,
• kakšne so okoliščine na kraju nesreče 

in
• kakšna pomoč je potrebna.

Za nagrado smo vrtčevskim skupi-
nam razkazali gasilska vozila, otroci so 
poskusili težo dihalnega aparata ter zaš-
čitili svoje glave s pravo gasilsko čelado. 
Poskusili so se z različnimi orodji ter ve-
selo sedli za volan gasilskega tovornjaka. 
Dan je bil sončen in čas je hitro mineval. 
Otroci so bili veseli in so z zaupanjem 
gledali na gasilce, ki smo jim razlagali in 
kazali opremo, ki jo uporabljamo pri svo-
jem delu. Marsikateri fantič in deklič sta 
izrazila močno željo in prepričanje, da 
bosta postala gasilec in gasilka. Nekateri 

pa so trdili, da so že sedaj gasilci.
Razšli smo se z željo ter povabilom, 

da vse mlade po dopolnjenem šestem 
letu starosti vidimo v naših gasilskih 
vrstah. Da se niso samo otroci dobro 
počutili, ampak smo tudi gasilci prišli 
na svoj račun, sta poskrbeli pomočnica 
ravnatelja Cvetka Košir in vzgojiteljica 

Mateja Lohkar, za kar se jima v imenu 
vseh videmskih gasilcev toplo zahvalju-
jem. Tako s šolo kot z vrtcem že vrsto let 
odlično sodelujemo, saj se tako vodstvo 
šole kot gasilci zavedamo, da so otroci 
naše bogastvo in bomo storili vse, da jih 
zaščitimo.

Srečno, dragi otroci! ■
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Marta Dešman in Gerta Gregorka  

Toplo sobotno jutro je nakazovalo, da bo 
dan v dolini vroč. Člani Društva gobar-
jev Štorovke Šentrumar Hočevje pa smo 
se, na povabilo Mikološkega društva Ko-
stanjevka iz Zreč, napotili v višje ležeče 
kraje, na Roglo, kjer je bilo vreme za go-
barjenje prav prijetno, sveže. Na pot smo 
se morali odpraviti dovolj zgodaj, ker je 
bila cesta od Zreč do Rogle med deseto 
in enajsto uro zaradi kolesarske priredi-
tve popolnoma zaprta. Ko smo prispeli 
na Roglo, je bilo pri hotelu Natura zbra-
nih že več kot 100 udeležencev, članov 

gobarskih društev iz Slovenije in Hrva-
ške. Organizator srečanja, Mikološko 
društvo Kostanjevka Zreče, je poskrbel 
za vodeno gobarjenje z njihovimi vodiči 
po okoliških gozdovih, polnih orjaških 
pohorskih smrek. Z različnimi primerki 
gliv smo kar napolnili košare in se vrni-
li do hotela Natura, kjer so strokovnjaki 
za gobe, determinatorji, že postavljali 
razstavo gob. Udeleženci srečanja smo 
nabrali več kot 200 različnih primerkov 
gob. Sledila je še podelitev zahval vsem 
društvom za udeležbo na srečanju. Har-
monikar, član gobarskega društva iz Rib-
nice, je prijetno kramljanje in druženje 

še dodatno popestril. 
Čas je prehitro minil, gostitelju smo 

se zahvalili za povabilo in prijetno dru-
ženje, se poslovili od prelepega zreškega 
Pohorja in obljubili, da se ob letu osorej 
ponovno snidemo. Razstava gob na Ro-
gli je Mikološkemu društvu Kostanjevka 
Zreče nedvomno odlično uspela. 

Teden dni pozneje smo se člani DGŠŠ 
Hočevje odpravili na Goričko. Na avto-
busu so se nam pridružili še člani Go-
barskega društva Ig. Ni manjkalo dobre 
volje in razprav, koliko in kakšno gobo 
je že kdo letos nabral. V Dobrovcah so 
nas pričakali člani Gobarskega društva 
Snežka. Gostoljubni Dobrovčani so nam 
postregli z bogatim zajtrkom, da smo se 
dobro okrepčali za večurno gobarjenje 
po gozdovih na mariborskem Pohorju. 
Predsednik Gobarskega društva Snežka, 
g. Miran, je pozdravil vse udeležence, 
člane gobarskih društev iz Slovenije in 
Hrvaške, in vsem, ki so želeli na gobar-
jenje, dodelil njihovega vodiča, da se v 
bližnjih gozdovih na Pohorju ne bi izgu-
bili. Teren za gobarjenje je bil položen, 
ne preveč naporen, smrekov in mešani 
gozd. Nabrali smo veliko zanimivih vrst 
gob, tudi takšnih, ki ne rastejo v naših 
gozdovih. Med njimi je bila tudi najlep-
ša, ki nam je na tekmovanju za najlepšo 

Člani DGŠŠ Hočevje na devetnajstem mednarodnem 
srečanju gobarjev na Rogli in na četrtem mednarodnem 
srečanju gobarskih društev v Dobrovcah 
Mikološko društvo Kostanjevka Zreče je letos organiziralo že 19. mednarodno srečanje gobarjev na Rogli. Teden 
dni pozneje je Gobarsko društvo Snežka iz Dobrovcev organiziralo 4. mednarodno srečanje gobarskih društev, ki je 
potekalo v Športnem parku Dobrovce. Obeh srečanj smo se člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje z 
veseljem udeležili.  
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gobo prinesla tretje mesto. Ko smo se 
gobarji iz gozdov vrnili z nabranimi pri-
merki gob, so poznavalci gob – determi-
natorji – v učnem parku postavili razsta-
vo gob in gobe determinirali. S skupnimi 
močmi smo nabrali več kot 170 različnih 
primerkov gob. 

Snežkin učni park, v katerem so posta-
vili razstavo gob, je res nekaj posebnega, 
vrednega ogleda. Razprostira se na okoli 

3000 kvadratnih metrih površine v na-
ravnem okolju in je razdeljen na tri po-
dročja: gobarska učna pot, zeliščna učna 
pot in avtohtone ptice. Tudi žuželke so 
dobile svoj hotel. Težko je spregledati, 
koliko dela je bilo vloženega v ta učni 
park. Njihov trud je poplačan, ko vidijo 
zadovoljne obraze obiskovalcev – in mi 
smo bili zagotovo eni izmed njih.

Po podelitvi priznanj vsem društvom, 

ki so se srečanja udeležili, in prijetnem 
druženju smo se članom Gobarskega 
društva Snežka iz Dobrovc zahvalili za 
povabilo in gostoljubje in jih povabili na 
našo tradicionalno razstavo gob v Ho-
čevje. Ko bo leto naokoli, se bomo zo-
pet podali na Pohorje. Ljubitelji gob in 
gobarjenja, pridružite se nam, z nami je 
vedno lepo. ■

Urša Košak, ŠK GROŠ

Več informacij o volitvah najdete na naši 
spletni strani. Po zaključku uradnega dela 
bo sledilo druženje. Ob tej priložnosti va-
bimo vse dijake in študente, da se nam 
pridružite kot aktivisti, člani upravnega 
odbora ter drugih odborov in komisij in 
na ta način postanete del čudovite ekipe. 
Pomagate in sodelujete lahko pri organi-
zaciji dogodkov ali zgolj pri zbiranju idej 
ter pridobite nova znanja, poznanstva in 
se pri tem še zabavate. 

V sodelovanju z Rdečim križem Slo-
venije se študentje vsakoletno udele-
žujemo študentske krvodajalske akcije 

Častim 1/2 litra! Krvodajalska akcija bo 
potekala v ponedeljek, 22. 10. 2018, od 7. 
do 13. ure v Družbenem domu v Grosu-
plju, v torek, 23. 10. 2018, od 7. do 12. ure 
v OŠ Dobrepolje, v sredo, 24. 10. 2018, od 
7. do 12. ure v OŠ Ferda Vesela Šentvid 
pri Stični in v četrtek, 24. 10. 2018, od 7. 
do 13. ure v Srednji šoli Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica. 

V oktobru pa nismo pozabili na tra-
dicionalno brucovanje, ki bo tematsko 
obarvano, saj je sočasno noč čarovnic. 
Vabljeni v soboto, 27. 10. 2018, v prostore 
kluba GROŠ, kjer bo za žur skrbela skupi-
na Nalet. Več informacij v zvezi z dogod-
ki in ugodnostmi boste pravočasni našli 

na naši prenovljeni spletni strani (www.
klub-gros.com), spremljajte nas na Fa-
cebooku (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! ■

GROŠ-eve volitve
Upravni odbor ŠK GROŠ sklicuje redni občni zbor, ki bo potekal v torek, 30. 10. 2018, ob 19.00 v prostorih ŠK GROŠ 
na Industrijski 1g, 1290 Grosuplje. Pravico voliti in biti voljen v organe kluba ima polnopravni član kluba, ki ima na 
dan glasovanja stalno prebivališče v občini Grosuplje, Dobrepolje ali Ivančna Gorica in status študenta ter je vpisan v 
Študentki klub GROŠ. 

TISOVČANI SMO SE ŽE OD NEKDAJ RADI PODILI ZA JURČKI IN ŽOGO …

Vabilo na MARTINOV POHOD
Športno-turistično društvo Tisovec vabi na tradicionalni 
pohod na Martinovo soboto, ko bomo hodili po 
belokranjskih gričih okoli Drašičev. Zakaj ne bi enkrat 
skupaj uživali na ta naš posebni slovenski praznik, do 
katerega le nismo ravnodušni?

Zbrali se bomo v soboto, 17. novembra 2018, ob 7. uri 
in se z avtobusom odpravili dnevu naproti, kjer bomo v 
eno združili turizem, lepote vinogradov in trt, spoznavanje 
dobre kapljice in vinarstva, belokranjske kulinarike, 
tradicionalne glasbe in rekreacijo.

Začetek pohoda je ob 9. uri v Drašičih izpred cerkve sv. 
Petra. Krožna pot je dolga 11,5 km in glede na težavnost 
sodi v kategorijo LAHKA.

Prijave za pohod zbiramo na 
e-naslovu info@std-tisovec.si  
do petka, 9. 11. 2018, za več 
informacij pokličite Ireno, njena mobilna številka je: 
031 339 899.

Oprema za pohod: primerna jesenskemu dnevu, s pohodno 
obutvijo in zaščitno obleko v nahrbtniku.

HODIMO NA LASTNO ODGVORNOST, še posebej zaradi 
prazničnega dne.

V startnino 25,00 EUR so vključeni hrana, pijača, napitki na 
in ob poti pohoda ter avtobusni prevoz.
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Zora Korošec-Koruza, KORK Dobrepolje

Šolska prehrana je zdaj vendarle sistem-
sko bolje urejena za vse otroke enako, 
vendar v dejavnostih šol pri oskrbi otrok 
z osnovnimi dobrinami, pri organizaciji 
šole v naravi in podobnih dejavnostih 
še vedno primanjkuje denarja. In spet 
so prizadeti otroci iz socialno šibkejše-
ga okolja. Zato smo se odločili, da akcijo 
DROBTINICA nadaljujemo, saj je bila pri 
ljudeh dobro sprejeta, zbrana sredstva 
pa nakažemo šolskemu skladu (OŠ Do-
brepolje), ker verjamemo, da tako pride-
jo na pravi naslov, tam lahko dobite tudi 
podatke o porabi zbranih sredstev. Torej, 
za naše otroke gre.

Letos je DROBTINICA potekala v 43 
območnih združenjih RK-ja po vsej Slo-
veniji. Mi smo jo imeli v soboto, 13. ok-
tobra, dopoldne. Dogodek pripravimo 
OZRKS Grosuplje in prostovoljci KORK 
Dobrepolje skupaj z lokalno trgovino 
(SPAR partner Videm), kjer so nam za 
nekaj uric odstopili prostor. Po dogovoru 

med organizacijo RKS in podjetjem SPAR 
Slovenija, ki je letos podarilo skupno 1,5 
t kruha in peciva, so tudi nam preskrbeli 
kar nekaj dišečih hlebcev kruha. Hvala 
vsem.

Hvala pa predvsem tistim, ki so se 

ustavili ob našem nabiralniku, nam pri-
sluhnili in darovali za boljši dan naših 
otrok. Ne gledamo, koliko kdo da, veseli 
smo vsakega prispevka ali vsaj prijazne 
besede in pogleda. Letos smo na Vidmu 
tako nabrali 250 EUR. 

Razumemo, da marsikdo nima in ne 
more dati, vemo, da je precej prikrite re-
vščine, ne razumemo pa, zakaj nekate-
re kar odnese iz trgovine in smo za njih 
prav nevidni. Lepo je, da starši, ki pridejo 
v trgovino z otrokom, njemu dajo denar 
in on obdari naš nabiralnik. Otroku tako 
povedo, da je to za tiste, ki morda nimajo 
in mi o tem ne vemo nič. Otrokom vzbu-
dimo socialni čut, ki je še kako potreben 
v tej podivjani potrošniški družbi. Lepo 
je deliti.

Prostovoljci smo z veseljem namenili 
še eno svoje sobotno dopoldne za do-
brodelno akcijo DROBTINICA. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste pomagali, se vidimo 
ob katerem od naslednjih dogodkov. Ne 
spreglejte nas. ■

Drobtinica na Vidmu – drobtinica  
za naše otroke
Že več let je mesec oktober posvečen hrani, saj je 16. oktober po vsem svetu obeležen kot svetovni dan hrane. 
Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) opozarja na lakoto, predvsem v nerazvitih državah, pri nas pa 
opozarjamo na socialno šibke družine, kjer naj predvsem otroci ne bi trpeli lakote oz. naj bi vsi otroci imeli enako 
pravico do dobre hrane. Organizacija RK Slovenije je tako že pred leti začela akcijo DROBTINICA, v kateri so z zbiranjem 
prostovoljnih prispevkov pomagali, da so vsi otroci dobili topel obrok hrane v šoli. 

DROBTINICA 2018 v trgovini SPAR partner na Vidmu – 
vedno nasmejani prostovoljci

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE

KRAJEVNA ORGANIZACIJA  
DOBREPOLJE
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Barbara Bavdek, dipl. del. ter.,  
Prizma Ponikve

Pod okriljem delovne terapije se 
je manjša skupina stanovalcev od-
ločila, da se predstavi na dogodku 
Dobrepoljsko vandranje na Vidmu. 
Dobili smo svojo stojnico in na njej 
razstavili prečudovite izdelke, ki jih 
stanovalci izdelujejo v lesni delav-
nici. Prinesli smo vse od obeskov za 
ključe, nakita, označevalnikov knjig, 
sestavljank do izdelkov iz polstene 
volne itd. S seboj smo imeli tudi 
piškote, ki smo jih prav tako spekli 
sami. Kar nekaj se vas je ustavilo 
pri naši postajici in z veseljem smo 
vam postregli z dobrotami ter po-
trebnimi informacijami. Hvala, ker 
ste nas tako lepo sprejeli. ■

Jesensko dogajanje v Zavodu Prizma Ponikve
Z našim pevskim zborom Strune smo se udeležili 25. revije pevskih zborov stanovalcev socialnovarstvenih zavodov 
Slovenije. 

Renata Škulj, Prizma Ponikve

Zelo nestrpno smo čakali na 3. oktober 2018, da smo 
se odpeljali v Tezno pri Mariboru, kjer smo se uspešno 
predstavili z ljudsko pesmijo Sva z ljubco se pobotala. 
Tekmovalo je kar 27 pevskih zborov in prav vsi so se 
odlično odrezali. Domov smo se vrnili polni pozitiv-
nih vtisov. Še naprej bomo ohranjali narodne pesmi 
in redno vadili, prebirali besedila in pesmi, ki so že 
skoraj pozabljene. 

Sobota, 6. oktober 2018, Dobrepoljsko vandranje,  
predstavitev lesne delavnice in Prizme Ponikve

Smisel življenja je, da ohranimo srce odprto za vse, kar je človeško, tudi v 
razočaranju, v samoti, v bolezni in smrti. (Zenta Maurina Raudive)
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Marta Šuštar, Župnijska karitas Dobrepolje

Gospa Margareta (Krašnarjeva Megi) je 
z družino več let živela v Kočevju. Otro-
ka Zvone in Marinka sta že takrat vsake 
počitnice prihajala k stricu v Podpeč, ko 
pa se je ponudila možnost, so kupili so-
sedovo hišo in se za stalno naselili tukaj. 
Vse življenje je veliko in trdo delala, a 
delala je rada. Zdaj ji je najtežje to, da ne 
more več tako delati. Vidi domače, koliko 
dela imajo, in ji je težko, ker ne more po-
magati. Še vedno pa sama skrbi za svoje 
stanovanje, in če je lepo vreme, gre vsak 
dan na sprehod. Rada opravi kakšna laž-
ja dela, npr. luščenje fižola ali kaj podob-
nega. Hvaležna je sinu Zvonetu in snahi 
Meti za vso pomoč, ki ji jo nudita.

Obiskali smo jo prav na rojstni dan 
in jo našli veselo, živahno, nasmejano v 
njenem malem, prijetnem in lepo ureje-
nem stanovanju, kjer je bilo že vse pri-

pravljeno za praznovanje. Iskreno je bila 
vesela našega obiska. Zadržali smo se v 
prijetnem klepetu in se šalili, saj je gospa 
Margareta prav duhovita − »za hece«, kot 
pravimo.  

Tudi gospoda Frančiška Novaka (Stro-
kovega Frenka) smo obiskali prav na 
njegov rojstni dan. Z ženo Marijo sta nas 
pričakala v prijetno topli kuhinji v stari 
hiši, kjer živita. Najprej so nas na dvo-
rišču pozdravili pravnuk Maj in hčerki, 
ki sicer živita drugje, pa sta prišli voščit 
očetu, potem sta se pridružila tudi sin in 
snaha, ki živita z družino zraven v novi 
hiši.

 Kot je navada pri takih srečanjih, smo 
obujali spomine in doživljaje, ki so se naj-
bolj vtisnili v spomin. Gospod Franc se je 
vedno, dokler je mogel, vozil z motorjem. 
Z motorjem se je vozil do železniške po-
staje v Predstrugah, kjer je šel potem na 
vlak in v službo v Ljubljano, kjer je delal 

20 let. Doma je bilo veliko dela, saj so 
imeli kmetijo. Bil je tudi strokovnjak za 
kope – apnenice –, kjer je žgal apno.

Včasih je šel z motorjem celo v Lju-
bljano. Če je bil motor prost, si ga je hitro 
izposodil tudi kdo od otrok. Z motorjem 
je imel enkrat hudo prometno nesrečo. 
Močno je imel poškodovano glavo, pred-
vsem čeljust in nos, pa še veliko drugih 
poškodb. Otroci so bili takrat še majhni 
in bali so se, da bi oče umrl. To je bila go-
tovo najtežja preizkušnja za celo družino, 
saj se je vsem vtisnila globoko v spomin. 
A življenje je teklo naprej in napolnilo 
90 let. Z ženo Marijo sta vesela, da sta 
še skupaj in toliko pri močeh, da sama 
skrbita zase. S sinovo družino živijo v 
prijateljstvu in si med seboj pomagajo. 
Ponosni so, da živijo na tej domačijo se-
daj že štirje rodovi.

Oba slavljenca sta že dolgo let člana 
Društva upokojencev Dobrepolje in rada 

Obiskali smo 90-letnika
»Živeti pomeni ljubiti, v prvi vrsti ljubiti življenje.« Blanche Pierson
Predstavniki društva upokojencev, Krajevnega odbora Rdečega križa in  Župnijske karitas smo obiskali gospo 
Margareto Šušteršič iz Podpeči in gospoda Frančiška Novaka iz Kompolj, ki sta v oktobru dopolnila 90 let življenja.

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm
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sta se udeleževala raznih srečanj in pra-
znovanj v okviru društva. Gospod Fran-
čišek je ponosen na to, da je bil več let 
zastavonoša.

Lepo je, ko vidimo, kako človek kljub 
raznim življenjskim preizkušnjam, ki jih 
v nobenem življenju ne manjka, ohrani 

tako vedrino in veselje do življenja. Dra-
ga slavljenca, v imenu vseh treh organi-
zacij vama še enkrat iskreno čestitam in 
želim še veliko lepih trenutkov v krogu 
vajinih dragih. Domačim se zahvaljujem 
za prijazen sprejem.

»Vsaka živeta izkušnja, vsaka resnič-
nost, s katero smo v življenju prišli v stik, 
je dleto, ki je ustvarilo kip našega življe-
nja: oblikovalo ga je, gnetlo, spreminjalo. 
Del vsega smo, kar se nam je zgodilo.« 

Orison Swett Marden ■

ZBIRANJE OBLAČIL in OBUTVE  

   

V MLADINSKEM KLUBU NA VIDMU
v soboto, 10. novembra 2018,

od 9.00 do 17.00

Marta Šuštar

ZBIRALI BOMO:

• oblačila;
• obutev; 
• hišni tekstil: rjuhe, prevleke, brisače, 

prte;
• modne dodatke: torbice, torbe, krava-

te, pasove, šale, pokrivala;
• plišaste igrače; 
• material za ročna dela: blago za šiva-

nje, volno, prejo za vezenje …

Prosimo, oddajte le čist tekstil, zložen 
v plastične vreče ali kartonaste škatle.

Ni treba likati!
Ne oddajajte umazanih in strganih 

oblačil, krp in preprog!

V veliko pomoč nam je, če oblačila 
sortirate na moška, ženska, otroška in na 
vreče ali škatle napišete, kaj je notri. Pri 
otroških oblačilih napišite tudi velikost 
oz. za kakšno starost otrok so oblačila 
primerna. To nam zelo olajša delo.

Vsa oblačila pregledamo in sortiramo. 
Oblačila najprej ponudimo domačinom 
oz. nekaterim družinam z več otroki, 
ki so nam zelo hvaležne za pomoč, saj 
otroci vsako leto prerastejo garderobo. 
Kar je primerno za Karitas, oddamo v 
Karitasov center v Ljubljani, drugo pa 
oddamo v Center za ravnanje z odpadki, 
kjer tekstil pošljejo v velike zbirne centre 
v Evropi, za potrebe v Afriki in Aziji oz. 
za predelavo. 

V današnji potrošniški družbi preveč 
kupujemo in preveč zavržemo in s tem 
obremenjujemo okolje.

Zato je namen zbiranja tekstila več-
plasten. Pomagamo tistim, ki si težko ku-
pijo nova oblačila, prav tako pomembni 
pa sta izmenjava in ponovna uporaba 
oblačil, saj s tem zmanjšamo količino 
splošnih odpadkov in varujemo okolje. 
Zakaj ne bi oblačil, ki ti niso več prav ali 
si se jih naveličal, nosil nekdo drug, ki se 
bo v njih počutil udobno in sproščeno?

V Sloveniji je že veliko trgovin, ki pro-
dajajo rabljena oblačila, saj se čedalje 
več ljudi zaveda, da s kupovanjem vedno 
novih in novih oblačil, ki jih kmalu zavr-
žemo, obremenjujemo okolje. Obstaja-
jo pa tudi centri ponovne uporabe, kjer 
lahko brezplačno oddamo ne le tekstil, 
ampak razne druge predmete, ki jih ne 
potrebujemo več. Več informacij lahko 
najdete na internetu. ■

Zbiranje oblačil in obutve
Župnijska Karitas Dobrepolje zopet organizira zbiranje oblačil in obutve, ki bo potekalo v soboto, 10. novembra 2018, 
od 9.00 do 17.00 v mladinskem klubu na Vidmu.

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm

Če je po zaslugi nekega 
človeka na svetu nekoliko več 
ljubezni in dobrote, nekoliko 
več svetlobe in resnice, je 

njegovo življenje imelo smisel.
(Alfred Delp)

To je pravo življenjsko 
veselje: da služimo, da se v 

celoti predamo nekemu cilju, 
prepričani o njegovi veličini; 
da se popolnoma razdamo, 
preden bomo odvrženi med 

staro železo. 
(George Bernard Shaw)



Naš kraj ■ oktober 2018 43••• Iz društev •••

Franci Zorko

Letos, 16. septembra, je omenjeno 
združenje že petič zapored organiziralo 
meddruštveno tekmovanje v streljanju 
z malokalibrsko puško za pokal OZVVS 
Grosuplje. Tekmovanje je bilo hkrati na-
menjeno tudi počastitvi praznika Občine 
Ivančna Gorica, ki je bila tudi pokrovite-
ljica tekmovanja.

Prizorišče je bilo tudi tokrat strelišče 
Strelskega društva Sonja Vesel v Ivančni 
Gorici. Tekmovanje je potekalo v ekipni 
in posamični konkurenci. Lepo sončno 
nedeljsko dopoldne brez motečega ve-
tra je bilo kot nalašč za dosego dobrih 
rezultatov ter hkrati tudi za sproščeno 
druženje strelcev. Ti pa so te skoraj ide-
alne pogoje dodobra izkoristili. Tako na 
»strelski liniji« kot izven nje. Tako so se 
ob okusni malici ter prijateljskem dru-
ženju pomerili tudi v streljanju na skrito 
tarčo, pri katerem strelsko znanje ni po-
membno. Rezultati so namreč odvisni le 
od sreče. Čakanje na konec tekmovanja 
in na rezultate je tako hitreje minilo. In 
že je napočil trenutek, ko je vodja tekmo-

vanja Aleš Štefančič slavnostno razglasil 
rezultate.

Prvo mesto in pokal v ekipni konku-
renci je osvojila ekipa OZVVS Grosuplje 
v sestavi Jože Gorjanc, Edo Goršič in Aleš 
Štefančič, druga je bila ekipa OZSČ Li-
tija-Šmartno, tretje mesto pa je osvojila 
ekipa SDV Kamnik. Posamično pa so se 
najbolje odrezali: Anton Fortuna SD JK 
Šentvid, ki je zasedel 1. mesto, drugi je 
bil Edo Goršič iz OZVVS Grosuplje, 3. pa 
Marjan Jančar iz OZSČ Litija-Šmartno.

Prvi trije so seveda prejeli ustrezne 

medalje. Tisti štirje srečneži, ki so zadeli 
tarčo, ki je sploh niso videli, med njimi 
je bil tudi pisec teh vrstic, pa so prejeli 
praktične nagrade pokroviteljev tekmo-
vanja. Tekmovalci so zadovoljni zapusti-
li Ivančno Gorico s prepričanjem, da se 
prihodnje leto spet srečamo. ■

Veterani so se pomerili v streljanju
Streljanje je eden tistih športov, ki so primerni za vse generacije in oba spola. Zato ima vidno mesto v športno-
rekreativnih programih dejavnosti članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje. 

Odhod ob 6. uri zjutraj z avtobusnega postajališča na Vidmu in vožnja proti 
Avstriji. 
Po prihodu v Gradec si bomo ogledali staro mestno jedro in doživeli čarobnost 
božičnega vzdušja. Možnost bo tudi ogleda znamenitih ledenih jaslic, ki jih vsa-
ko leto naredijo iz 50 ton ledu. Popoldne bo čas za uživanje v predprazničnem 
vzdušju in obisk trgovskega centra z več kot 800 trgovinami. 
Vrnitev na Videm je predvidena okoli 22. ure zvečer.

KDAJ: 15. december 2018.
CENA: 25 €/osebo.
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje in organizacijo izleta.
OPOZORILO: ne pozabite na osebni dokument.

PRIJAVE SPREJEMAMO:
• vsako soboto od 9. do 11. ure v Turistični pisarni na Vidmu (TIC),
• na telefonski številki 041 962 823 in
• na e-naslovu td.dobrepolje@gmail.com.

Predbožični izlet v Gradec (Graz)
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Judita Boštjančič, TD Dobrepolje 
Foto: Judita Boštjančič, Patricija Boštjančič

V želji po gibanju in spoznanju naše 
doline tako kulturno kot naravno ter 
seveda tudi njenih prebivalcev smo se 
podali po Dobrepoljski poti. Pohodniki 
so imeli na izbiro krajšo 9-km in daljšo 
16-km dolgo pot ter pohod po družinski 
sprehajalni poti konjička Kopitljačka v 
Zagorico do kmetije Erčuljevih. Tudi to 
leto lahko z velikim veseljem omenimo, 
da se je velika večina pohodnikov odlo-
čila za daljšo pot, kar ponovno potrjuje 
njihovo željo po aktivnem, zdravem na-
činu preživljanja prostega časa in spo-

znavanju lepot naših krajev.
Kot tradicionalno smo tudi letos po-

hod začeli na Vidmu na občinskem trgu 
pred Jakličevim domom. Pohodniki so se 
že zjutraj nasmejani družili med seboj, 
ob sprejemu pa smo vse pozdravljali z 
zvoki himne Vandravček. 

Za lažji začetek smo se podkrepili še s 
ponudbo okusnega peciva in rogljičkov 
ter toplega čaja.

Pohodnike so pozdravili predsednica 
TD Dobrepolje ga. Dušica Hočevar, žu-
pan g. Janez Pavlin in direktor občinske 
uprave g. Ivan Kenda, ki je skupaj z go. 
Marijo Žnidaršič vandranje predstavil 
tudi na Radiu Zeleni val. Pohodnike je 

nagovorila in oznanila start pohoda tudi 
ga. Veselka Pevec, za kar se ji najlepše 
zahvaljujemo. 

Tako so se pohodniki v spremstvu tu-
rističnih vodnikov TD Dobrepolje in PD 
Dobrepolje podali na pot, kjer so lahko 
občudovali jesenske barve ter spoznavali 
kulturno in naravno dediščino vseh vasi, 
skozi katere je potekal pohod.

Od Jakličevega doma na Vidmu smo 
se odpravili mimo Štehove hiše do OŠ 
Dobrepolje. Krajši postanek je bil pred 
novo zgrajenim vrtcem Ringaraja, ki je 
navdušil marsikaterega pohodnika.       

Pot smo nadaljevali skozi Podgorico, 
kjer je bil drugi krajši postanek pri rojstni 

9. Dobrepoljsko vandranje 
Dan, odet v žive jesenske barve … polno nasmehov in dobrih ljudi …

Že deveto leto zapored smo se skupaj s pohodniki odpravili na odkrivanje naravnih in kulturnih lepot Dobrepoljske 
doline in tudi tokrat bili veseli druženja, smeha in pozitivne energije.

Prvi pohodniki so pogumno krenili na pot

Sladko, slano in tekoče okrepčilo gospodinj in žena v Bruhanji vas

Ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov

Ogled čebelnjaka pri g. Robertu Cimermanu
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hiši Frana Jakliča, kjer smo prisluhnili 
besedi turističnega vodnika o njegovem 
delu in življenju, nato pa se podali naprej 
mimo Ratik v Bruhanjo vas. V vasi so nas 
prijazno sprejele gospodinje in žene, ki 
so pripravile sladko in slano ter tekoče 
okrepčilo.    

Nadaljevali smo nekoliko drugače 
kot lansko leto, saj smo se podali skozi 
celotno Bruhanjo vas, mimo športno-re-
kreativnega centra Gmajna in nato proti 
Zagorici. V Zagorici smo kot že tradicio-
nalno imeli daljši postanek, gospodinje 
in žene so tudi letos lepo pripravile zago-
riške dobrote. G. Stane Škulj je poskrbel 
tudi za razvedrilo in ponudbo pridelkov. 
Ogledali smo si tudi obeležje bratov Kralj 
in nadaljevali do Male vasi. Pot do tja je 
bila kratka in zelo hitro smo prispeli do g. 
Roberta Cimermana, ki nam je predstavil 
čebelarsko društvo in omogočil ogled če-
belnjaka ter pokušino medu in čaja.

Po okrepčilu smo nadaljevali pot sko-
zi vas, mimo travnikov, Zdenske vasi, 
do Zdenske rebri, ki se bohoti s čudovi-
to cerkvijo sv. Antona Padovanskega in 
razkošnim lipovim gajem. Tu so nas pri-
čakali člani družine Zrnec in pohodni-
kom ponudili lipov čaj in suho sadje. Po 
krajšem klepetu in spoznavanju Zdenske 
rebri smo krenili proti Cesti, kjer so člani 
ŠD Cesta pohodnikom nudili tudi kavo in 
pijačo. V vaškem domu je bila možnost 
ogleda fotografij izkopanin starinoslov-
ca Jerneja Pečnika. Izvedeli smo veliko o 
njegovem delu in življenju. 

Pohodniki, ki so se odločili za krajšo, 
9 km dolgo pot, so se v spremstvu vodni-
kov odpravili mimo Stare luže nazaj na 
cilj na Vidmu.

Pohodniki, ki pa smo se odločili za 
daljšo 16 km dolgo pot, smo nadaljevali 
skozi Predstruge, mimo kamnoloma na 
Videmski hrib. Čakal nas je samo še skok 

do Podpeči, ki je znana po kraški jami. Tu 
so si pohodniki lahko od zunaj ogleda-
li jamo (jama ima namreč status zaprte 
jame in brez spremstva izkušenega ja-
marja ali vodnika vstop ni dovoljen).

Tako smo se odpravili nazaj na Videm, 
kjer se je pot na cilju pred Jakličevim do-
mom na Vidmu zaključila, in tako smo 
uspešno prehodili 16 km brez težav, za-
dovoljni in nasmejani.

Tudi letos so pohodniki na koncu po-
hoda dobili še enolončnico, otroci pa so 
se lahko posladkali s palačinkami, ki so 
jih pripravile pridne roke članic DPŽ Do-
brepolje-Struge. 

Na prireditvenem prostoru so poho-
dnike pozdravili ponudniki lokalnih pri-
delkov in izdelkov. Pohodniki so si z za-
nimanjem ogledovali ponudbo in delček 
tega odnesli tudi s seboj. 

Med tem, ko smo pohodniki vandrali, 
so člani ŠD Dobrepolje uspešno izvedli 

Pohodniki so z zanimanjem ogledovali novi vrtec Ringaraja

Zagoriške dobrote

Na poti do vaškega doma na Cesti

Predsednica TD Dobrepolje ga. Dušica Hočevar, 
župan g. Janez Pavlin in ga. Veselka Pevec
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8. Dobrepoljski tek. Vzdušje je bilo pri-
jetno. 

V veliko veselje in zadovoljstvo je bilo 
videti tako pohodnike kot tudi tekače, 
kako se po pohodu in teku družijo in ve-
selijo ter izmenjujejo vtise, zgodbe …

Seveda pohoda ne bi bilo brez ve-
stnih, dobrovoljnih, vedno nasmejanih 
domačinov, pridnih gospodinj in žena, 
društev in še in še. 

Za pogostitev med pohodom se za-
hvaljujemo: 
• v Bruhanji vas: vsem gospodinjam in 

vaščanom;
• v Zagorici: vsem zagoriškim gospodi-

njam pred Klančarjevo domačijo;
• v Zagorici: družini Erčulj (za pogosti-

tev na konjičkovi poti)
• v Mali vasi: g. Robertu Cimermanu in 

družini;

• na Zdenski rebri: družinama ge. Ivan-
ke in ge. Marije Zrnec;

• na Cesti: članom ŠD Cesta.
Zahvaljujemo se tudi:

• Zavodu sv. Terezije;
• Pekarni Pečjak d.o.o., Škofljica;
• DON DON-u d.o.o., Grosuplje in
• ge. Andreji Levstek za zdravstveno 

oskrbo.

Odlično delo so ponovno opravili čla-
ni PGD Videm in člani ZŠAM Grosuplje, 
ki so poskrbeli, da smo varno in srečno 
prišli do cilja. Hvala vsem.

Da smo bili res vedno na pravem me-
stu ob pravem času, je tudi letos poskr-
bela ga. Marija Žnidaršič z izčrpnim in 
dinamičnim poročanjem o dogajanjih 
na prireditvi.

 Da se je glas na prireditvenem pro-
storu res dobro slišal in da so udeleženci 

lahko uživali tudi ob dobri glasbi, je tudi 
letos poskrbela ekipa SoundLight, za kar 
se ji lepo zahvaljujemo.

Za klopi in mize se zahvaljujemo čla-
nom PGD Zdenska vas – g. Franciju Pre-
lesniku in g. Petru Perku. 

Zahvaljujemo se Občini Dobrepolje, 
partnerjem Športnemu društvu Dobre-
polje, Planinskemu društvu Dobrepolje, 
Športnemu društvu Cesta in DPŽ Dobre-
polje-Struge. 

Zahvaljujemo se pohodnikom 9. Do-
brepoljskega vandranja in tekačem 8. 
Dobrepoljskega teka ter vsem, ki ste na 
kakršen koli način sodelovali, prispevali 
in pomagali pri organizaciji ter izvedbi 
Dobrepoljskega vandranja.

Vabljeni v našo nasmejano in do-
brovoljno družbo tudi naslednje leto v 
oktobru na jubilejno 10. Dobrepoljsko 
vandranje. ■

Bojan Novak, foto: Jernej Stare

V Športnem društvu Dobrepolje se zave-
damo, da živimo v času, ko se moramo 
pri organizaciji dogodkov in dejavnosti 
povezovati, saj verjamemo, da povezani 
zmoremo več. Že vrsto let sodelujemo 
s Turističnim društvom Dobrepolje in 
partnerji pri oblikovanju Dobrepoljske-
ga vandranja, prav tako pa tudi s Športno 
unijo Slovenije v sklopu projekta Slove-
nija v gibanju. 

Za letošnji osmi Dobrepoljski tek pa 
smo se povezali še z organizatorji teka-
škega projekta Teki Dolenjske, društvom 
Marathon Novo mesto. Naš tek smo tako 
vključili v sistem 19 tekov po dolenjski 
pokrajini. Številni tekači na omenjenih 
tekih preko posebnega točkovanja zbi-
rajo točke, ob koncu sezone pa organi-
zatorji nagradijo najuspešnejše po staro-
stnih kategorijah. Naš tek je bil na vrsti 
kot predzadnji, zaključek sezone pa je bil 
v nedeljo, 14. 10., v Bušeči vasi.

Vrnimo se na ploščad pred občinsko 
zgradbo na Vidmu na tisto soboto, 6. ok-
tobra. Takoj po odhodu stoglave mno-

žice na pohod po Dobrepoljski dolini 
(vandranje) smo člani ŠD Dobrepolje 
začeli pripravljati startni in ciljni prostor. 
Tudi gasilci PGD Videm - Dobrepolje 
so pripravili vse potrebno za varovanje 
tekačev, na bolj izpostavljena mesta na 
progi so se začeli postavljati prostovoljci, 
v Podgori in Bruhanji vasi pa so vaščani 
pripravili okrepčevalni točki. Tako smo 

opravili še zadnje dejavnosti v okviru ne-
kajmesečnih priprav na dogodek.

Na srečo nam je vreme odlično služi-
lo, saj je kljub neugodni napovedi ponu-
dilo najboljše možne pogoje za tek. Pred 
začetkom obeh otroških tekov je Janja 
Babič izvedla skupinsko ogrevanje, otro-
ci pa so se navdušeno odzvali. Prvi so se 
ob 10.20 na progo podali osnovnošolci 

8. Dobrepoljski tek – tek presežkov
V sklopu 9. Dobrepoljskega vandranja in letos tudi v sklopu tekaške akcije Teki Dolenjske je v soboto, 
6. 10. 2018, po številnih dobrepoljskih vaseh potekal 8. Dobrepoljski tek. Udeležilo se ga je rekordno 
število tekačev na 10 kilometrov, tudi sicer pa je tek odlično uspel.
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na daljši otroški progi, dolgi 1700 me-
trov. Bilo jih je 33, s progo pa je najhitreje 
opravil Klemen Marolt.

Ob 10.40 se je na krajšo otroško progo 
podalo 52 otrok in 16 staršev. Prav lepo je 
bilo pogledati, kako so skupaj tekli otroci 
in starši. 

Ob 11. uri pa je sledil vrhunec – start 
rekreativnega teka na 10 kilometrov. Dol-
ga leta smo si želeli, da bi videli na star-
tu trimestno število tekačev, a se nam je 
doslej številka vztrajno izmikala. Letos 
smo zahvaljujoč vključitvi v projekt Teki 
Dolenjske to število le dosegli oziroma ga 
presegli za enega tekača (101). 

Zaradi večjega števila tekačev se je 
zaostrila tudi konkurenca za najhitrejše-
ga na progi. Ni čudno, da je padel tudi 
rekord proge, ki zdaj znaša 34 minut, 17 
sekund in 2 desetinki. Rezultat je postavil 
najhitrejši, Davor Krašovec. Da je bilo res 
napeto, priča zaostanek drugouvrščene-
ga, Gregorja Bučarja, ki je zaostal mini-
malno – eno desetinko sekunde. 

Tisti, ki smo videli v cilj prihajati teka-
če, smo opazili, da so se vsi potrudili po 

svojih najboljših močeh. Spontano smo 
jim zaploskali, tako da so vsi v cilj pritekli 
ob aplavzu. 

Med tekom rekreativcev smo otroke 
še nagradili in izžrebali nekaj praktič-
nih nagrad. Vsi pa so že ob prihodu v 
cilj prejeli spominsko medaljo in bon za 
okusne palačinke, ki so jih spekle člani-

ce Društva podeželskih žena Dobrepolje 
- Struge. Tekači na 10-kilometrski progi 
so po končanem teku dobili spominsko 
butar`co, ki jih bo spominjala na naše 
kraje, ter darilno vrečko, kot je to navada 
in običaj v dolenjskem tekaškem pokalu. 
Potrudili smo se jih napolniti s svojimi 
lokalnimi izdelki. 

Absolutna kategorija:

MOŠKI:
1. mesto: Davor Krašovec (tek.si) 34:17,2
2. mesto: Gregor Bučar (Matick) 34:17,3
3. mesto: Marko Grobelšek (tek.si) 34:29,5

ŽENSKE:
1. mesto: Breda Škedelj (Šentjernej) 38:54,5
2. mesto: Mateja Ožanič 40:58,0
3. mesto: Marjeta Stržinar (RD Revoz) 45:52,6

Zmagovalci posameznih kategorij:
Ženske do 24 let: Gaja Svetec (1:03:30,1)
Ženske 25 do 34 let: Breda Škedelj (38:54,5)
Ženske 35 do 44 let: Petra Grandovec (47:50,1)
Ženske 45 do 54 let: Marjeta Stržinar (45:52,6)
Ženske nad 55 let: Slavka Petraš (46:15,3)
Moški do 19 let: Rok Rudman (38:10,9)
Moški 20 do 29 let: Gregor Bučar (34:17,3)
Moški 30 do 34 let: Aleš Lindič (38:41,7)
Moški 35 do 39 let: Mitja Zalokar (38:34,9)
Moški 40 do 44 let: Davor Krašovec (34:17,2)
Moški 45 do 49 let: Marko Grobelšek (34:29,5)
Moški 50 do 54 let: Bojan Vidmar (36:32,4)
Moški 55 do 59 let: Matjaž Vrhunc (37:11,7)
Moški 60 do 64 let: Darko Rovanšek (42:59,1)
Moški 65 do 69 let: Štefan Lešnik (40:46,1)
Moški nad 70 let: John Boyd (49:49,4)

Občinsko prvenstvo občine 
Dobrepolje:

Absolutna kategorija:

MOŠKI:
1. mesto: Jože Šuštar 35:08,0
2. mesto: Tomaž Šinkovec 40:13,2
3. mesto: Peter Žnidaršič 42:46,8

ŽENSKE:
1. mesto: Petra Grandovec 47:50,1
2. mesto: Irena Svetec 49:26,9
3. mesto: Helena Erčulj 51:28,3

Občinsko prvenstvo po kategorijah:

Moški, letnik 1984 in mlajši:
1. mesto: Peter Žnidaršič 42:46,8
2. mesto: Bojan Štrubelj 45:17,9
3. mesto: Matic Ponikvar 52:03,2

Moški, letnik 1969 do 1983:
1. mesto: Jože Šuštar 35:08,0
2. mesto: Tomaž Šinkovec 40:13,2
3. mesto: Janez Lohkar 43:09,9
4. mesto: Boštjan Hrovat 47:18,7
5. mesto: Matjaž Novak 47:18,8
6. mesto: Janez Erčulj 50:46,8

7. mesto: Mitja Laharnar 53:08,9
8. mesto: Boris Kaplan 53:12,4
9. mesto: Matej Svetec                             1:03:34,7

Moški, letnik 1968 in starejši:
1. mesto: Alojz Kuplenk 47:18,6
2. mesto: Matjaž Ahčin 48:30,2

Ženske, letnik 1984 in mlajše:
1. mesto: Gaja Svetec 
1:03:30,1

Ženske, letnik 1969 do 1983:
1. mesto: Petra Grandovec 47:50,1
2. mesto: Irena Svetec 49:26,9
3. mesto: Helena Erčulj 51:28,3
4. mesto: Damjana Adamič 52:34,0
5. mesto: Janja Babič 53:12,2
6. mesto: Irena Lumbar 58:29,6
7. mesto: Ana Kaplan Novak 58:29,7
8. mesto: Vesna Vergo 58:29,8
9. mesto: Jana Lovšin Peček                   1:01:32,6 

Vsi rezultati so dostopni na spletnem naslovu 
http://www.protime.si/rezultatitekem/545-06-
10-2018-8-dobrepoljski-tek.

REZULTATI 8. DOBREPOLJSKEGA TEKA (10 km):
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Ob sodelovanju Zveze športnih orga-
nizacij Dobrepolje in ob finančni podpo-
ri Občine Dobrepolje je tek na 10 kilo-
metrov štel tudi kot občinsko prvenstvo 
naše občine. Teklo je 26 naših občanov.

Dobrepoljski tekaški praznik smo za-
ključili s podelitvijo priznanj in s spro-
ščenim druženjem ob zasluženi malici. 

Po zaključku tako velikega projekta 
smo se dolžni zahvaliti številnim dru-
štvom in posameznikom, ki so prispevali 
svoj kamenček v mozaik uspele priredi-
tve. Za usklajevanje znotraj prireditve 
Dobrepoljsko vandranje se zahvaljujemo 
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Turističnemu društvu Dobrepolje. Zah-
vala tudi organizatorjem tekaške akcije 
Teki Dolenjske. Da smo pripravili daril-
ne vrečke za tekače, smo dolžni zahvalo 
podjetju Vzajemna, Jožetu Šuštarju, Jani 
in Tomažu Strahu in podjetju Medis iz 
Ljubljane.

Posebna zahvala članom PGD Videm 
- Dobrepolje, članom TD Podgora in 
številnim prostovoljcem, ki so pomaga-
li varovati tekaško traso. Hvala Jerneju 
Staretu za fotografiranje, Vidi Žnidaršič 
za animacijo otrok ter vsem članom ŠD 
Dobrepolje za odlično opravljeno delo. ■

Kdo je Minka Gantar?

Minka Gantar je raziskovalka življenja in vsega, kar je povezano z njim,
 predvsem pa z zdravjem človeka. Na človeško telo gleda celostno, ker 
nismo samo telo.
 Na nas vplivajo tako čustva kot misli, okolje, kjer smo odraščali, 
podzavestni programi, dediščina družine … Zase pravi, da ni okužena s 
farmacijo. Po osnovni izobrazbi je strojnica, življenje pa jo je popeljalo v 
povsem druge vode – kjer lahko pomaga ljudem do bolj zadovoljnega in 
bolj zdravega načina življenja.
Združila je mnoga znanja ter jih sklenila v knjigi KO IMAJO HORMONI ŽUR.

Pri vsakem izmed nas pride čas, ko si popolnoma na tleh, ko padeš, ko obupuješ. 
Vendar če prosimo, nam je vedno poslana pomoč. Nekdo se pojavi, ki poda roko, ki 
pomaga naprej.
Sprejmimo pomoč – nismo sami! Ne glede, kaj se vam dogaja v življenju – edino kar je 
pomembno, so vera, upanje in ljubezen ... in ljubezen je najpomembnejša!

Minka Gantar

ŠPORTNO DRUŠTVO DOBREPOLJE  
IN MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE, ENOTA DOBREPOLJE, 

VAS VABITA NA SREČANJE Z MINKO GANTAR, ki bo
30. novembra 2018 ob 18.30 v prostorih Jakličevega doma.
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Bojan Novak

Zmaga na vsakem teku prinaša tekaču 
100 točk, v končni seštevek pa gre deset 
najboljših tekov posameznika. Jože je v 
seštevek zbral šest prvih in štiri druga 
mesta. Tako je v seštevku najboljših de-
setih tekov zbral kar 940 od možnih 1000 
točk. Drugouvrščeni Joaquin Lopez Lo-
pez je bil zelo trd borec, saj je zbral le 10 
točk manj.

V skupnem seštevku (absolutna kate-
gorija) so bili boljši štirje tekači. Najbolj-
ši tekač letošnje sezone je postal Gregor 
Bučar. To je tekač, ki je v ciljnem finišu 

Dobrepoljskega teka moral za desetinko 
priznati premoč Davorju Krašovcu. 

Jože je za bralce Našega kraja takole 
zbral misli o končani sezoni:

V letošnjem Dolenjskem pokalu sem 
teke izbiral predvsem glede na razpolo-
žljiv čas. Drugi kriterij je bila moja teles-
na pripravljenost, ki je bila letos na precej 
nizki ravni, vsaj v primerjavi s preteklimi 
leti. Letos nisem imel toliko časa za tre-
ning, zato je to razumljivo. Tako sem kar 
težko ujel potrebnih deset prireditev, a na 
koncu se mi je izšlo in sem seveda s svojo 
doseženo uvrstitvijo zelo zadovoljen.

Nov odličen tekaški dosežek Jožeta Šuštarja
Letošnja sezona tekov za Dolenjski pokal, v katero je bil premierno vključen tudi Dobrepoljski tek, je končana. Jože 
Šuštar, najboljši tekač v občini, se je udeležil enajstih tekov in postal v svoji starostni kategoriji prvak, skupno pa je bil 
peti najboljši.

Pregled uvrstitev Jožeta Šuštarja:

1. tek: ParTek 2018 – 1. mesto (34,09 – 9 km)
5. tek: 2. Arejhovski tek – 1. mesto (30,01 – 7 km)
9. tek: 23. Šmarješki tek – 2. mesto (30,05 – 8 km)
10. tek: 7. Trebanjski tek – 1. mesto (34,15 – 8 km)
11. tek: 14. Splavarjev tek – 1. mesto (26,34 – 7,5 km)
12. tek: 13. Tek na Gorjance – 1. mesto (31,15 – 6,2 km)
13. tek: Tek po Lončariji – 2. mesto (34,51 – 9,4 km)
16. tek: 33. Kostanjeviški tek – 2. mesto (35,51 – 9 km)
18. tek: 8. Dobrepoljski tek – 2. mesto (35,08 – 10 km)
19. tek: 23. Tek po vinski cesti – 1. mesto (36,30 – 9,65 km)



Naš kraj ■ oktober 2018 51••• Šport •••

Bojan Novak

Največ tekem je doslej odigrala članska ekipa, ki 
letos igra v močni 2. slovenski ligi. Start v sezono 
za zdaj ekipi ni uspel najbolje. Na prvi tekmi proti 
ekipi ŠD Mlinše ni bilo zmagovalca, saj sta se ekipi 
v Velikih Laščah razšli z 2 : 2. Strelca za našo ekipo 
sta bila Andrej Kavka in Siniša Brkić. 

Teden dni kasneje je ekipa v Ljutomeru odigrala 
tekmo 2. kroga proti močni ekipi KMN Tomaž Šic 
bar, ki je doslej še nepremagana. Po dobri igri so 
Dobrepoljci izgubili z 1 : 4. Edini zadetek za našo 
ekipo je dosegel Gregor Klinc. 

Tekma tretjega kroga je bila ponovno odigrana v 
Velikih Laščah. Bila je prava poslastica, saj sta ekipi 
pripravili kar nekaj preobratov in živčnih trenutkov. 
Ekipa Dlan Logatec je po boljšem zaključku odnes-
la vse točke, končni rezultat pa je bil 7 : 5 za goste. 
Za dobrepoljsko ekipo so zadeli Jan Grm (dvakrat), 
Andrej Kavka, Anžej Vučemilovič in Žan Marolt. 

V petek, 19. oktobra, je sledila že nova domača 
tekma. V enem od obeh lokalnih derbijev se je eki-
pa pomerila z ekipo ŠD Extrem Sodražica, ki je ne-
kaj dni pred tem na turnirju za pokalno tekmovanje 
pokazala svojo kvaliteto in izločila tudi prvoligaško 
ekipo Ivančne Gorice. Proti razigrani dobrepoljski 
ekipi ji ni šlo tako dobro, tako da je članska ekipa 
dosegla prvo letošnjo zmago in prvo zmago po 21. 
januarju 2017. Vmes ekipa ni bila deležna polnega 
izkupička na desetih zaporednih tekmah. Domače 
je pred 90 gledalci v vodstvo že v drugi minuti po-
peljal Matevž Klinc. Do naslednjega zadetka, ki ga 
je dosegel isti igralec, je bilo treba počakati kar do 
39. minute. Piko na i je v zadnji minuti za končnih 
3:0 pristavil še Primož Žnidaršič. Po štirih krogih je 
ekipa Futsal klub Dobrepolje na 7. mestu.  

Ekipa U-19 je svojo prvo tekmo odigrala 30. sep-
tembra v Ajdovščini, kjer je tamkajšnjo ekipo KIX 
Ajdovščina premagala s 5 : 0. Zadetke so dosegli 
Damjan Ilić (dva), Jan Širaj, Matic Babič in Nejc 
Gvozden. V drugem krogu je v goste prišla odlič-
na ekipa FSK Stripy iz Škofje Loke, ki meri na na-
slov prvaka. Prvi zadetek na tekmi je dosegel Peter 
Brodnik in našo ekipo povedel v vodstvo. Žal so se 
gostje razigrali in dosegli šest zadetkov za končni 
rezultat 6 : 1. 

Ekipa U-15, ki letos nastopa z zelo mlado ekipo, 
je prvo tekmo odigrala pri odlični ekipi FC Litija. 
Domačini so bili precej boljši in zmagali z 12 : 3. 
Zadetke za našo ekipo so prispevali Emil Šinkovec, 

Člani Futsal kluba Dobrepolje oktobra že zelo dejavni
Treningi v vseh selekcijah Futsal kluba Dobrepolje potekajo po ustaljenem urniku in programu, s tekmami pa so v 
preteklem mesecu začeli v članski ekipi, ekipi U-19, U-15 ter U-13. Na tekmovanja tako čakata samo še najmlajši 
selekciji U-11 in U-9.

RAZPORED TEKEM ČLANSKE EKIPE FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE  
(do izida naslednje številke):
Sobota, 27. 10., Ajdovščina – KIX Ajdovščina : Futsal klub Dobrepolje
Petek, 2. 11., Velike Lašče – Futsal klub Dobrepolje : FC Hiša daril Ptuj
Sobota, 10. 11., Oplotnica – Futsal klub Kebelj : Futsal klub Dobrepolje
Petek, 23. 11., Velike Lašče – Futsal klub Dobrepolje : KMN Velike Lašče

RAZPORED TEKEM SELEKCIJE U-19 FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE  
(do izida naslednje številke):
Nedelja, 4. 11., Ivančna Gorica – FC Ivančna Gorica : Futsal klub Dobrepolje
Nedelja, 11. 11., Velike Lašče – Futsal klub Dobrepolje : Siliko Rem Power
Nedelja, 25. 11., Kobarid – KMN Oplast Kobarid : Futsal klub Dobrepolje

RAZPORED TEKEM SELEKCIJE U-15 FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE  
(do izida naslednje številke):
Nedelja, 28. 10., Škofije – KMN Bronx Škofije : Futsal klub Dobrepolje
Nedelja, 4. 11., Velike Lašče – Futsal klub Dobrepolje : FSK Stripy
Nedelja, 11. 11., Kobarid – KMN Oplast Kobarid : Futsal klub Dobrepolje
Nedelja, 25. 11., Velike Lašče – Futsal klub Dobrepolje : FC Litija

RAZPORED TEKEM SELEKCIJE U-13 FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE  
(do izida naslednje številke):
Sobota, 27. 10., turnir v Škofijah pri Kopru
Sobota, 3. 11., domači turnir v Velikih Laščah
Sobota, 10. 11., turnir v Sodražici
Sobota, 24. 11., turnir v Ribnici

Matic Miklič in Timotej Jamnik. Eki-
pa bo poskušala letos čim bolj nap-
redovati, njen čas pa prihaja nasled-
nje leto.

Vabimo vse prijatelje futsala in 
športa nasploh, da pridete na do-
mače tekme dobrepoljskega kluba 
in pomagate ekipam do čim boljše-
ga rezultata. Vsak gledalec prinese 
dodatno energijo, to pa se še pose-

bej pozna pri naši ekipi, ki tekem 
ne more igrati pred svojimi občani. 
Želimo si, da bi ta sezona prinesla 
mnogo veselih trenutkov in tekmo-
valnih uspehov, ki bodo odlična 
spodbuda za naslednjo sezono, ki 
bo, upamo, prva res tista prava – v 
domači dvorani.

Vstop na vse tekme je prost. Vlju-
dno vabljeni! ■
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Aleš Tegel

V povprečju je vsak udeleženec odigral več kot dvaj-
set dvobojev oziroma so bili vsak dan odigrani sko-
raj trije dvoboji. V tekmovanju je sodelovalo deset 
novincev. Zmago v razporedu teniške piramide si je 
v zadnjih dneh tekmovanja priigral Andro Kastigar, 
drugo mesto je zasedel Kristjan Petrušen, tretje pa 
Matej Strah. Rezultate dvobojev, vso statistiko kot 
tudi končni razpored si lahko ogledate na povezavi: 
piramida.streznik.org.

Osem najvišje uvrščenih tekmovalcev iz Dobre-
polja se je na koncu pomerilo za naslov občinskega 
prvaka.

Občinski prvak je že tretje leto zapored Kristjan 
Petrušen, na zmagovalnih stopničkah pa sta se mu 
pridružila Matej Strah in Aleš Tegel. Od četrtega do 
osmega mesta so se zvrstili  Miha Kadunc, Robert 
Strnad, Jože Krašovec, Tomaž Blatnik in Tine Klinc.

Ob zaključku zelo uspešne teniške sezone je sle-
dilo družabno srečanje z razglasitvijo rezultatov in 
podelitvijo priznanj najboljšim. ■

Kristjan Petrušen že tretjič zapored občinski  
prvak v tenisu
V mesecu oktobru se je zaključilo tekmovanje v teniški piramidi, preko zaključnih bojev pa smo dobili tudi občinskega 
prvaka za leto 2018. V letošnji izvedbi teniške piramide je sodelovalo 40 tekmovalcev, odigranih je bilo več kot 430 
dvobojev, kar je za 20 % več kot v lanski sezoni. 

Najboljši iz letošnje izvedbe teniške piramide
Od leve proti desni: (zgoraj) Jan Žužek, Robert Strnad, Matej Strah, Kristjan Petrušen, Uroš Marič, 

Andro Kastigar, (spodaj) Aleš Tegel, Marko Žužek, Miha Kuplenk

1. mesto Kristjan Petrušen 2. mesto Matej Strah 3. mesto Aleš Tegel

Tek me je naučil, da je slediti strasti pomembnejše od strasti same. V nekaj se globoko in z iskreno 
srčnostjo potopite - nenehno se izboljšujte, nikdar ne odnehajte... To je izpolnitev. To je uspeh.

(Dean Karnazes)
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Marija Hočevar, za ŠD Kompolje

ŠPORTNA GIMNASTIKA: 

Ena najpomembnejših vlog športne 
gimnastike, kjer so zajete vse mišične 
skupine, je razvijanje moči, koordina-
cije, razteznosti, ravnotežja in hitrosti. 
Otroci na vadbi poleg elementarnih iger, 
naravnih oblik gibanja, premagovanja 
športnih poligonov itd. spoznavajo še 
gimnastične prvine (preval naprej, pre-
val nazaj, kolo, stoja, skoki čez kozo itd.). 
Vadba, ki jo vodi strokovno usposobljena 

vaditeljica, že poteka dvakrat tedensko, 
v torek ob 17.00 in 18.00 in v petek ob 
17.30 in 18.30. Trenutno je še nekaj pro-
stih mest, zato vabljeni na brezplačno 
poizkusno vadbo.

BOOTCAMP VADBA: 

Že četrto leto zapored organiziramo 
bootcamp vadbo za vse, ki želijo ostati 
ali postati fit. Gre za skupinsko funkcio-
nalno vadbo celega telesa, pri kateri so 
ključne tri stvari – uporaba lastne teže, 

enakomerno aktiviranje vseh mišičnih 
skupin in skupinska motivacija. Vaje vsak 
posameznik prilagaja svojim zmožno-
stim in sposobnostim. Osnovni treningi 
so sestavljeni iz različnih vaj (sklece, tre-
bušnjaki, poskoki, dviganje uteži, počepi 
itd.). Vadba že poteka dvakrat tedensko, 
in sicer v torek ob 19.00 in 20.00 in v pe-
tek ob 19.30 in 20.30 pod vodstvom stro-
kovno usposobljene vaditeljice.

Članom ŠD Kompolje je miganje že 
zlezlo pod kožo. Dejavnosti, ki jih obi-
skujemo, so se nam priljubile tako, da 
si brez njih več ne moremo predstavljati 
svojega vsakdana. Miganje človeku zleze 
pod kožo, ko vidi, koliko koristi ima od 
njega in kako bolje se po njem počuti. 
Zato dragi rekreativci in ljubitelji športa, 
če vas katera koli vadba zanima, se nam 
pridružite. ■

Miganje ti zleze pod kožo
Redna telesna dejavnost je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredimo za svoje zdravje. Tega se zavedamo 
tudi člani ŠD Kompolje, ki redno obiskujemo vadbe in tako skrbimo, da ostajamo v formi. Poleg malega nogometa, 
namiznega tenisa, košarke, odbojke in joge v naši dvorani organiziramo še bootcamp vadbo za odrasle in športno 
gimnastiko za otroke od 1. do 5. razreda.

London??? London!!!
Takole nekako sta si sledila SMS-a, ko sva se z Maretom odločila, da se udeleživa tekaškega vikenda v Londonu.

Jože Babič in Marko Marolt

Organizator in idejni vodja dogodka je 
PULZ šport, d.o.o. Mladi direktor Blaž 
Kavčič je kljub mladosti že veliko potoval 
po svetu. Med drugim je treniral atletiko, 
bil učitelj smučanja na Novi Zelandiji in 
seveda je povezan tudi z Londonom, saj 
je tam preživel pet let.

PULZ šport vam sicer poleg treninga 
teka ponuja tudi treninge nordijske hoje, 
plavanja, teka na smučeh in še kaj bi se 
našlo …

No, midva sva prišla do njih tako, da 
se Mare v Ljubljani udeležuje njihovih 
tekaških treningov. Sam sem se jim na 
Maretovo pobudo pridružil na Movem-
ber teku v Ljubljani, ki ga prav tako orga-

nizira PULZ šport in je namenjen ozave-
ščanju moških o raku prostate …

Skratka po koncu dogodkov je vedno 
kakšno druženje na pijači, in tudi tokrat 
je bilo tako. Pa je beseda nanesla na te-
kaško potovanje po Londonu … ah, saj 
ziher ne bo nič iz tega. Takšno potovanje 
je povezano s stroški: letalo, hotel, vlaki, 
podzemna …

Pa je minil teden, pa dva, pa mesec, 
pa dva … greva, ne greva, greva, ne gre-
va ... In potem, ko se je datum potovanja 
približal, je kocka padla.

LONDON??? mi napiše Mare SMS. In 
moj odgovor: LONDON!!!. In tako sva 
bila odločena.

V naslednjih dneh urejanje formal-
nosti … dokumenti, valuta … in že sva 

se znašla na letališču, kjer so naju lepo 
sprejeli direktor Blaž, organizacijski 
vodja Matej in ostali sotekači. Kmalu sva 
ugotovila, da je večina njih potovala že 
leto poprej.

Blaž razloži načrt, ki smo ga sicer že 
prej prejeli po e-pošti. Prvi dan, četrtek: 
tek v soju luči vsaj 10 km … ampak leta-
lo je zamujalo, pa smo prepozno prispe-
li v London, zato samo večerja in pivo v 
pubu, nato hotel in spanje.

Naslednje tri dni pa seveda tek, pavza, 
tek, pivo, tek … Plan je bil preteči pribl. 
60 km ... No, uspelo nam je kakih 50. Ni 
slabo.

Tekli smo po parkih, stranskih ulicah 
in tudi po glavnih ulicah v centru Lon-
dona. Meni je najbolj v spominu ostal 
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park v Richmondu, kjer so se veliki je-
leni sprehajali praktično poleg nas. Ce-
lim čredam smo se lahko popolnoma 
približali. Super je bilo. Ogledali smo si 
Kew gardens − največji botanični vrt na 
svetu. Rastline in drevesa s celega sveta, 
res čudovito. Pa večino glavnih znameni-
tosti: London eye, Tower bridge, Big Ben, 
Buckinghamsko palačo, Kensingtonsko 
palačo … Seveda London ne bi bil Lon-
don, če ne bi vsaj malo deževalo. No, mi 
smo dež dočakali v soboto. Nismo se kaj 
dosti obremenjevali, vseeno smo tekli. In 
nikakor nismo bili sami. Angležev dež kaj 
dosti ne moti in mnogi sploh ne uporabi-
jo dežnikov. Malo zavijejo v pub na pivo, 
se malo pogrejejo pa spet dalje. Ko nas 
je vendarle že malo namočilo in namra-
zilo, smo se ustavili za kosilo v Borough 
marketu. Nekakšna odprta kuhinja. Kuli-
narika s celega sveta. Če te zebe, vzameš 
kaj pikantnega in te pogreje, je padla ide-
ja. OK. Naj bo. Delovalo je. Na poti proti 
hotelu še v pub … malo se pogret, pa če 
je bila žeja … potem pa v hotel in v suhe 
cunje.

Naše nadvse zanimive in zabavne 
dneve smo zaključevali z večernimi dru-
ženji v pubih. Raznovrstna izbira piv, iz-

jemno prijazni in vljudni Angleži – vsaj 
meni se je tako zdelo –,odlična družba 
… super je bilo. Pubi so tolikokrat ome-
njeni, da bi človek pomislil, da smo spili 
hektolitre piva. Na srečo visoke cene de-
lujejo preventivno.  

Težko je takšno doživetja spraviti na 
papir, upam, da mi je vsaj malo uspelo. 
Bilo je prelepo in prehitro je minilo.

Še enkrat hvala Blažu in Mateju … pa 
seveda tekaški druščini: Tomiju, Ediju, 
Tini, Zoranu, Marjanu, Mojci in Iztoku. 
Gotovo se kmalu vidimo, če ne prej, pa 
čez leto na letališču.

Jaz in Mare ne bova nova … Boš šel 
morda TI???

Lep tekaški pozdrav. ■

Skupinska slika na Tower bridgu

V pubu Na zdravje!

Ogrevanje Richmond park
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Igor Ahačevčič

Pred kakšnimi 40 leti, ko sem se šolal 
na gimnaziji in smo bili še organizirani 
v državi Jugoslavija, smo imeli v učnem 
programu tudi predmet »obramba in za-
ščita«. Pri tem predmetu nam je profesor 
nekoč govoril o tem, kako je v državi vse 
pod nadzorom in kako za vsako izredno 
situacijo obstajajo načrti za ravnanje v 
takšnih razmerah. Če bi recimo, je de-
jal, prišlo do vojnih ali drugih izrednih 
razmer, bi v nekaterih krajih, kot je npr. 
Dobrepolje, takoj zaprli banke. 

V tistem trenutku so se, kakor cvetovi 
sončnic proti soncu, vse glave mojih so-
šolcev obrnile proti meni s prepadenimi 
pogledi. Njihove oči so izgubljeno spra-
ševale, od kje pa vendar ti prihajaš. Sploh 
ne morem pozabiti teh pogledov in lahko 
rečem, da so me nekako zaznamovali za 
celo življenje. 

In zdaj se sprašujem jaz. Kakšne vrste 
izredne razmere so nastopile, da je tre-

ba banki narediti ta korak? Res je, smo 
v razmerah kapitalizma, kjer je pomem-
ben dobiček. Vendar morajo v takšnih 
razmerah in stanjih v državi odigrati 
svojo vlogo drugi mehanizmi. NLB d.d. 
je povrh vsega državna banka z velikim 
dobičkom, zato bi morala v tem primeru 
svojo vlogo res odigrati država, pobuda 
pa bi vsekakor morala priti z Občine, saj 
prav nam, občanom, ne more biti vsee-
no glede tega. Mimogrede, že dolgo lah-
ko spremljamo, kako in kaj v NLB počne 
država s svojo politiko, ki so jo obenem 
polna usta skladnega in enakomernega 
regionalnega razvoja države, zato bi ob 
ustrezni zavzetosti to lahko storila. 

O tem, da se v Dobrepolju zapira 
banka, sem slišal naše občane govoriti 
že pred meseci, zato me čudi, da je no-
vica 8. 10. 2018 tako strašno presenetila 
našo občino, ki v teh dneh mrzlično išče 
rešitve. Zdaj bi moral župan povabiti 
predsednika države, ki sicer kar pogosto 
prihaja v naš kraj, da odigra svojo pravo 

vlogo oziroma avtoriteto. Država bi mo-
rala »prisiliti« vodstvo NLB d.d., da na 
račun zaprtja naše poslovalnice zapre 
katero od poslovalnic v velikih mestih, 
kjer ima veliko svojih enot in imajo pre-
bivalci na voljo tudi veliko drugih bank 
in kjer so ljudje v splošnem veliko bolj 
usposobljeni za elektronsko poslovanje, 
ki lahko v veliki meri nadomesti fizični 
obisk banke. Še razumem, da si bomo 
tisti, ki se vozimo v druge kraje, bančne 
storitve lahko zagotovili nekje ob poti. 
Kaj pa naši ljudje, ki živijo le v domačem 
kraju, kaj pa naši starejši sokrajani, ki 
imajo prav tako veliko potreb po bančnih 
storitvah?

Res, eno je govorjenje, da živimo v 
nadstandardno dobro urejenem kraju, 
drugo pa so dejstva. In zapiranje banke 
je le še en dodaten kamenček v mozaiku 
negativnega razvoja našega kraja. Kot so 
govorili, da je Jugoslavija najbolj miro-
ljubna država na svetu, če se vrnem na 
začetek pisanja. ■

Na Vidmu zapirajo banko

Franc Škulj, župnik

Včasih so izdelovali zvonove samo iz 
brona, ki ima zelo čist in jasen glas. Ko 
pa so videli, da zna vojna pobrati tudi 
Božje glasnike, so začeli izdelovati zvo-
nove iz železa, ki sicer nimajo lepega in 
čistega glasu, za silo pa le zvonijo. Večina 
župnij po vojni ni imela denarja za bro-
naste zvonove, zato so v glavnem nabavi-
li železne. Taki so bili tudi naši in so 100 
let peli, mi pa smo se nanje navadili, da 
morda nismo niti opazili, da ne pojejo 
tako lepo, kot bi morali. 

Bogatejše in večje župnije so sčaso-
ma le zamenjale železne zvonove z bro-
nastimi, zadnje čase pa se to dogaja po 
vseh župnijah, ki kaj dajo na lepo zvo-
njenje. Tako smo tudi mi naročili brona-
ste zvonove, ki jih bo izdelalo podjetje 

»PERNER« iz Passaua v Nemčiji.
25. novembra bo tako za naš kraj velik 

dogodek. Zvonovi niso stvar zgolj vernih 
ljudi, saj jih slišijo prav vsi v kraju. Vča-
sih so se ljudje v glavnem orientirali po 
zvonjenju, v sedanjih časih pa so ure to 
nadomestile. Še vedno pa zvonovi zvo-
nijo ob vseh pomembnejših dogodkih, 
kot tudi vsak dan, ko verne ljudi vabijo 
k molitvi, vse pa opozarjajo na nevarno-
sti in nesreče, ali ko se nekdo poslovi od 
tega sveta.

Če bo šlo vse po sreči, bo 25. novem-
bra velik dan za Dobrepolje. G. nadškof 
bo ob 14. uri blagoslovil in posvetil štiri 
nove, bronaste zvonove. Med sveto mašo 
bodo strokovnjaki zvonove dvignili v 
zvonik, jih namestili in po maši bodo že 
slovesno zvonili.

K temu pomembnemu dogodku lepo 

vabljeni prav vsi Dobrepoljci. Že sedaj 
toplo vabljena naša godba, ki naj bi ce-
lotni dogodek začela, po slovesnosti pa 
bomo vsi povabljeni, da se zadržimo v 
skupnem veselem proslavljanju tega po-
membnega dogodka. ■

Dobrepoljska župnija dobiva bronaste zvonove
Letos praznujemo stoletnico konca prve svetovne vojne. Ta je zahtevala za topove tudi vse zvonove po takratnem 
avstro-ogrskem cesarstvu. Tako smo bili tudi v naši župniji ob zvonove, te Božje glasnike, ki pojejo ob veselih in 
žalostnih dogodkih, ki se z nami veselijo, pa tudi z nami jokajo, kakor pač je v vsakem življenju.

"Kadar se pojavi veselje, mu 
moramo odpreti vrata in 

okna, ker nikoli ne pride ob 
nepravem času.

(Arthur Schopenhauer)
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Mateja Lohkar, OO SLS Dobrepolje

Kaj se skriva pod pojmom »pametne 
vasi« in kakšen bo njihov vpliv na ži-
vljenje in delo na podeželju, kmetijah, v 
vaseh in manjših mestih v prihajajočih 
desetletjih? Vpliv digitalizacije in avto-
matizacije se odraža v zahtevah po ra-
zvoju preciznega kmetijstva, pametnih 
energetskih omrežij, spremembi misel-
nosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni 
oskrbi, zdravstvu in turizmu, hkrati pa 
temeljito posega v sivo cono zakonodaje 
in regulativ. Kaj pomeni to za prebivalce, 
kmetijstvo in gospodarstvo? Kako lahko 
zagotovimo, da digitalni prepad med po-
deželjem in mesti ne bo povzročil izselje-
vanja, revščine ter propada podjetij, obr-
tnikov in kmetij? Ali bomo znali te izzive 
izkoristiti za odpiranje novih delovnih 
mest, učinkovit in hiter javni promet, či-
stejše okolje ter boljšo izrabo kmetijskih 
površin? 

Evropska komisija kot odgovor na ta 

vprašanja pripravlja sveženj ukrepov in 
razpisov pod okriljem EU akcije za pa-
metne vasi, Evropski parlament pa je na 
predlog poslancev Franca Bogoviča in 
Tiborja Szanyija septembra lani potrdil 
pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona, 
ki bo namenjen prav razvoju pametnih 
rešitev za evropsko podeželje. Pripravlja-
jo se tudi instrumenti za financiranje pa-
metnih podeželskih območij v naslednji 

finančni perspektivi EU. 
V Ilirski Bistrici bomo ugotovili, kaj 

pametnega (smart) že danes počnemo 
na podeželju in kakšne možnosti lahko 
pričakujemo v prihodnosti. Prav tako 
bomo odkrivali možnosti čezmejnega in 
regionalnega sodelovanja, ki ga takšne 
akcije omogočajo, vprašali pa se bomo 
tudi, kako umeščati evropska sredstva za 
razvoj občin. 

Na omizje vabi evropski poslanec 
Franc Bogovič (SLS/EPP), poleg njega 
pa bodo dobre in obstoječe primere pa-
metnih rešitev predstavljali tudi drugi 
gostje. 

V petek, 9. novembra 2018, ob 19. 
uri vas vabimo v  dvorano Jakličevega 
doma na Vidmu  na omizje Pametne 
vasi v Dobrepolju, regionalno in med-
narodno povezovanje ter nove tehno-
logije in koncepti za ohranitev pode-
želja. ■

Pametne vasi
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DIMNIKARSKE STORITVE

Mineva drugo leto, odkar se je na področju dimnikarstva uvedla velika sprememba za uporabnike dimnikarskih storitev. Glavna 
novost je ta, da si uporabniki sami izberejo svojega dimnikarja in so tudi sami odgovorni za to, da se dimnikarske storitve redno 
opravljajo. Vsem, ki ste nam že izkazali zaupanje in nam poslali pristopno izjavo, se iskreno zahvaljujemo. Prav zaradi dobrega 
odziva strank in velikega interesa za naše storitve smo zaposlili še enega dimnikarja, ki bo morda potrkal prav na vaša vrata.

Če želite zamenjati dimnikarsko službo, lahko to storite z izpolnitvijo pristopne izjave, ki ste jo prejeli na dom s Katalogom splošnih 
informacij o storitvah družbe Javno komunalno podjetje Grosuplje – 2018. Izjavo lahko podpišete tudi osebno na sedežu JKP 
Grosuplje ali jo izpolnite elektronsko na spletni strani www.jkpg.si, kjer je dostopna v obliki prijavnega obrazca. Rok za izbiro 
dimnikarja v tekočem letu je 30. junij. Tako bomo lahko od 1. julija dalje tudi pri vas opravljali dimnikarske storitve.

Za vsa dodatna pojasnila in naročanje smo dosegljivi na tel. št. 01 788 89 56 vsak delovnik med 8.00 in 13.00 ali po elektronski 
pošti dimnikar@jkpg.si. 

Obstoječe stranke JKP Grosuplje obveščamo, da s podpisom pristopne izjave pri JKP Grosuplje nimajo več nikakršnih obveznosti 
do stare dimnikarske družbe ter da JKP Grosuplje posluje povsem samostojno in ne sodeluje z drugimi dimnikarskimi 
družbami. 

Postanite naš uporabnik in izberite našega dimnikarja. Veselimo se sodelovanja z vami.

JKP Grosuplje d.o.o.

AKCIJSKA PONUDBA
SVINJSKA POLOVICA Z GLAVO ...............................2,39 EUR/kg  
SVINJSKO PLEČE BREZ KOSTI ................................3,29 EUR/kg
SVINJSKO STEGNO BREZ KOSTI ............................ 3,89 EUR/kg
SVINJSKO STEGNO S KOSTJO (ŠUNKA) ................... 2,79 EUR/kg
SVINJSKA REBRA S KOSTJO....................................3,55 EUR/kg 
SVINJSKA GLAVA (POLOVICE) .................................. 1,10 EUR/kg
SVINJSKI PODBRADEK ........................................... 2,00 EUR/kg
SVINJSKA SLANINA ..................................................1,79 EUR/kg
SVINJSKI VRAT B. K. ................................................4,49 EUR/kg
SVINJSKA KRI 10 l  ............................................................10 EUR 

Za naročila in informacije lahko pokličete  
na telefonsko številko 01 786 70 68 ali 051 621 803  

in pošljete naročilo na e-naslov trgojan@siol.net  
vsako sredo do 12. ure.

Za vas dobavimo tudi vse vrste svinjske drobovine  
(jetra, pljuča, ledvice, srce, jezike, ušesa, salo ...)

V ponudbi imamo vse vrste svinjskih, govejih, ovčjih črev, ovitke za 
tlačenke, salame in vrečke za vakuumsko pakiranje.

Dobro smo založeni tudi z izdelki za pripravo kolin:
riž Splendor (1 kg) ........................................................ 1,55 EUR/kos,
riž Eurico (1 kg) ........................................................... 0,89 EUR/kos, 
prosena kaša (1 kg) ..................................................... 1,85 EUR/kos,
ješprenj (1 kg)  ............................................................. 0,99 EUR/kos,
sol (1 kg)  ..................................................................... 0,25 EUR/kos.
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Z Zdravstveno polico brez čakalnih vrst
Zavarovanje Zdravstvena polica, ki ga ponuja Vzajemna, omogoča veliko več kot zgolj hitro obravnavo brez 
čakalnih dob. Vzajemna za zavarovanca v celoti pripravi načrt zdravljenja in mu pomaga vse od začetka 
do zaključka zdravljenja. Organizirajo obisk pri zdravniku specialistu in poskrbijo za hitro organizacijo 
operativnega posega. Tako lahko zavarovanci hitro začnejo z zdravljenjem, pri čemer jim ni treba skrbeti za stroške.

Zdravstvena polica – hitra pot do specialista, 
operacije ali drugega mnenja.

PE Grosuplje,
Taborska 4,
1290 Grosuplje

 Silva Langenfus
 silva.langenfus@vzajemna.si 
 tel.: 051 328 191

Pridobimo
informacije o vašem 

zdravstvenem
stanju

Predlagamo
vam in skupaj 

uskladimo vaš načrt 
poti do zdravja

Organiziramo
in vas vodimo

na poti
do zdravja 

ASISTENČNI  
CENTER

VZAJEMNA
080 20 60

Zbolite ali se 
poškodujete

Informiramo
vas o možnostih 

dostopa do želenih 
zdravstvenih

storitev 

Izvedba
zdravstvene storitve 

doma ali v tujini

SPECIALISTIČNE STORITVE

DRUGO MNENJE 

OPERATIVNI POSEGI

Hitro na operacijo kolena
Pa najprej predstavimo primer 35-letne gospe, 
ki ima sklenjeno Zavarovalno polico z mesečno 
premijo 25,91 evra. Zaradi poškodbe kolena 
obišče svojega osebnega zdravnika. Ta jo 
napoti k specialistu ortopedu, ki jo na pregled 
naroči čez šest mesecev. 
Vendar pa ima Vzajemnino zavarovanje. 
Zato pokliče v njihov asistenčni center, kjer ji 
pregled v njihovi mreži uredijo v petih dneh. 
Pregled za samoplačnike stane 80 evrov, za 
gospo stroške pokrije zavarovalnica. Ortoped 
jo napoti na specialistični pregled MRI, na 
katerega se čaka povprečno 110 dni. V mreži 
Vzajemne preiskavo opravi v tednu dni. Zanj 
bi kot samoplačnica odštela 250 evrov, vendar 
stroške krije zavarovalnica. 
MRI pregled pokaže poškodbo, potrebna bo 
operacija kolena, na katero je čakalna doba 
okoli 320 dni. V Vzajemni za gospo pridobijo 
tri ponudbe za operacijo – na njeno željo dve 
iz tujine in eno od slovenskega ponudnika. Za 
operacijo bi kot samoplačnica odštela okoli 
1500 evrov. Izbere ponudnika, pri katerem 
pride na vrsto v dveh tednih. Po opravljeni 
operaciji gre zvečer že domov. Zavarovalnica 
stroške poravna neposredno izvajalcu.

Ugodne premije
Naša 35-letna gospa plačuje 25,91 evra me-
sečno za kritje tako specialističnih zdravstvenih 
storitev kot tudi operativnih posegov. Premije 
so sicer odvisne od pristopne starosti zavaro-
vanca in izbranih kritij ter se v času trajanja 

zavarovanja ne spreminjajo. Zavarovanci 
lahko pod ugodnimi pogoji priključijo še kritje 
za pridobitev drugega mnenja (2,39 evra 
na mesec), zavarujejo svoje otroke (4,23 
evra na mesec za posameznega otroka) in 
priključijo Paket plus z dodatkom na premijo 
od 2,46 do 6,41 evra, odvisno od starosti. 
Paket plus krije tudi stroške potovanja v tujino 
zaradi operativnega posega, podaljšanega 
bivanja v tujini, zdravstvenega spremstva, 
stroške tolmača in podobno. Vzajemna nudi 
dodaten družinski popust, če zavarovanje 
skleneta oba zakonca oziroma izven zakonska 
partnerja. Popust nudijo tudi za letno plačilo 
premije.

Brez zavarovanja visoke cene
Cene samoplačniških specialističnih storitev v 
Sloveniji narekuje sama storitev in njen ponudnik, 
zato se lahko storitve za enak poseg razlikujejo. 
Operacija meniskusa pri enem izmed ponu-
dnikov na primer stane kar 2.000 evrov. 
Bistveni prednosti, ki jih nudi zavarovanje 
Zdravstvena polica, sta torej: poleg visokih 
cen storitev v samoplačniških ordinacijah se 
zavarovanci izognejo zelo dolgim čakalnim 
dobam v sistemu javnega zdravstva.  

Postopek uveljavljanja storitev
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Sebastjan Pogorelec, Bukovica 2, 1310 Ribnica

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

Adaptacije, prenove (stanovanjski, poslovni objekti)

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

Brezplačna 3d vizualizacija vašega objekta

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

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

Celotna izolacija ovoja stavbe:

Z nami do subvencije ekosklada (do 7.000 €)

EKOSKLAD SUBVENCIJE 2015
- brezplačna priprava dokumentacije
- krediti + subvencije

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

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

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

Adaptacije celotne kopalnice z vsemi 
obrtniškimi deli

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

Vojkova 58, Ljubljana

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

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

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

JANEZ POZNIČ s.p.

Vrvarska 3, 1310 RIBNICA
info 01 / 8360 367

Hvala za obisk – se priporočamo!

Delovni čas:

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

Sobota in
nedelja zaprto!

Krovstvo - strešno kleparstvo,

suhomontažna gradnja - knauf,

slikopleskarske storitve,

polaganje izolacije, barvanje opaža, ...

Matej     031 461 933

Stane     041 929 388

info@brata-tomsic.si 

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

Matična št.: 1658654
CWB-17-9351

Nudimo vam montažo naslednjih izdelkov iz inox 
materiala ali železa:

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

Pri 100% plačilu avansa vam nudimo  
5% popusta!


