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

■ letnik XXV. št. 5                                                                                                                                   ■ maj 2019

Slika zgoraj:

V Grosuplju so župani petih 

občin podpisali pismo o nameri 
za ustanovitev organa skupne 

občinske uprave.  

(foto: Jana Roštan)

Slika levo:

V nedeljo bodo po državi potekale 

volitve osmih slovenskih 

poslancev v Evropski parlament. 

Poštnina plačana pri pošti 1290 Grosuplje
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POGODBENI SERVIS ZA ZAVAROVALNICO

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:

Ugodna, kvalitetna in 
zanesljiva montaža
za področje celotne 

Slovenije.www.notranjavrata.si

Andrej Šilc s.p.
Zamostec 31, 1317 Sodražica
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Prodaja in montaža
notranjih in vhodnih VRAT

041 694 871
pomis@amis.net

Naj vas zabava ali navaden dan ne preseneti.
Mesarstvo Adamič vedno poskrbi za vas!

Nudimo sveže in že pripravljeno meso slovenskega 
porekla za piknike in druge priložnosti.

Poskrbimo tudi za dostavo!

Pokliči  041 25 25 14  Janez
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Slika zgoraj:

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

 
Člani Gobarskega društva Štorovke Šentrumar so se udeležili tridnevnega gobarskega 

dogodka na Hrvaškem.

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

■ letnik XXIII. št. 1            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

           ■
 januar 2017

Slika zgoraj:

Osnovna šola Dobrepolje  

je konec decembra pripravila 

slovesno proslavo ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti.

Slika levo:

Končana je Pinkijeva decembrska 

dobrodelna akcija, podeljena so 

bila tudi že zbrana sredstva.

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

■ letnik XXIII. št. 2                                                                                                                                   ■ februar 2017

Slika zgoraj:

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

Slika levo:

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

Morebitni novi 
oglaševalci lahko 
vse informacije 
v zvezi z 
oglaševanjem 
dobite pri uredniku 
ali v tajništvu 
Občine Dobrepolje.

Možnost oglaševanja v Našem kraju
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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,  
Tamino Petelinšek, Ana Pugelj, Alenka Zabukovec. 
Glasilo Naš kraj je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo pod 
zaporedno številko 741.        
Oblikovanje, prelom in tisk: PARTNER GRAF zelena tiskarna, d.o.o. 
Glasilo izhaja enkrat mesečno v nakladi 1370 izvodov.

Naslednja številka 
Naslednja številka izide v petek, 28. junija.  
Rok za oddajo prispevkov je 18. junij 2019.

Spoštovani bralci Našega kraja,
za nami so vse prej kot tipični majski 
tedni. Zanimivo se mi zdi, da v času, ko 
ves svet govori o posledicah globalnega 
segrevanja, sredi maja hodimo naokrog v 
zimskih oblačilih, saj se nekaj dni zapo-
red najvišje temperature ne dvignejo niti 
na 10 stopinj. Resda ledeni možje pravi-
loma v tem času redno skrbijo za kako 
ohladitev, ampak letošnja je bila pa le ne-
kaj posebnega. Prav kombinacija mraza 
in velike količine dežja spravlja v obup 
kmete in ljubitelje dela na vrtu. Kot kaže, 
bodo morali letos na sadove svojega dela 
počakati nekoliko dlje. 

Kljub temu da smo se morali odpo-
vedati marsikateremu dogodku na pros-
tem, pa v naši občini zagotovo ni bilo 
dolgčas. Na majski seji občinskega sve-
ta, četrti v novem mandatu, so se v torek, 
14. maja, sešli svetniki in sprejeli nekaj 
pomembnih sklepov. Poročilo o dolgi 
in na trenutke precej polemični seji si 
lahko preberete na naslednjih straneh, 
videoposnetek seje pa na kanalu YouTu-
be. Na seji je župan svetnikom predstavil 
novo delovno silo v občinski upravi. Po 
jesenskem odhodu prejšnjega direktor-
ja občinske uprave, mag. Ivana Kende, 
so stekli postopki za izbiro in imeno-
vanje namestnika. Po nekaj zapletih je 
po prvomajskih praznikih kot vršilka 
dolžnosti direktorice občinske uprave 
začela delo gospa Mojca Špec Potočar. 
V krajšem pogovoru po seji občinskega 
sveta je nastal prispevek, v katerem bos-
te pomembno osebo za delovanje naše 
občinske uprave nekoliko spoznali tudi 
bralci Našega kraja.

Nekaj dni pred omenjeno sejo ob-
činskega sveta je župan Igor Ahačevčič 
v Grosuplju s še štirimi župani (občin 

Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica in 
Ig) podpisal pismo o nameravanem obli-
kovanju skupnega medobčinskega orga-
na, ki bo omogočil združevanje nekate-
rih nalog in služb, ki jih morajo izvajati 
v vseh občinah. Gre za korak k večji ra-
cionalizaciji in učinkovitosti poslovanja 
občinskih uprav omenjenih občin. 

Želim vas opozoriti na prispevek Cen-
tra za socialno delo Grosuplje, v katerem 
boste seznanjeni z nekaterimi novostmi 
Družinskega zakonika, ki so začele veljati 
z letošnjim letom. Na posebnem mestu 
je objavljeno tudi poročilo Policijske po-
staje Grosuplje o delu v naši občini v letu 
2018. 

Bliža se velik podjetniški dogodek v 
naši občini. V sredo, 5. junija, bo namreč 
v Modri dvorani Jakličevega doma v soor-
ganizaciji Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Grosuplje, Občine Dobrepolje 
in Občine Grosuplje potekal brezplačni 
seminar Predstavitev novega Gradbene-
ga zakona. Veseli smo lahko, da se nekaj 
pomembnih izobraževanj za obrtnike in 
podjetnike seli tudi k nam. Gradbinci, 
monterji stavbnega pohištva, steklarji, 
fasaderji, elektroinštalaterji, inštalaterji 
centralnega ogrevanja in drugi obrtniki 
gotovo te priložnosti ne boste zamudili.

Šolsko leto se nezadržno bliža koncu. 
Za učenci 6. in 9. razreda je že nacionalno 
preverjanje znanja, maturantje se potijo 
ob knjigah, vsi pa odštevajo dneve do za-
služenih poletnih počitnic. A kljub že pri-
sotni utrujenosti je pred vsemi še ciljna 
ravnina. Vanjo vstopamo s toliko hitrosti, 
kot smo je uspeli pridelati med šolskim 
letom. Bolj delovne noge bolj nesejo, tis-
te, ki so svoje delo jemali manj resno, pa 
čaka več dela za dober ciljni sprint. Ob 

prebiranju številnih prispevkov iz vseh 
treh naših šol boste lahko malo začutili 
živahen utrip v hramih učenosti. Na tem 
mestu se želim zahvaliti devetošolcem in 
njihovim mentorjem za raznos našega 
časopisa v zadnjih mesecih, saj so ga v 
teh dneh raznesli zadnjič.

Profesor Milan Šuštar je za majsko šte-
vilko Našega kraja pripravil zanimiv pri-
spevek o dobrepoljskem kiparju Stanetu 
Keržiču, avtorju številnih znanih spo-
menikov. Verjamem, da boste prispevek 
z veseljem prebrali in obogatili poznava-
nje nekdanjih velikih mož našega kraja.

Rubrika Utrip občine se počasi zaklju-
čuje. Preden preverim utrip v struškem 
delu občine, sem se podal na Vodice. 
Verjamem, da vas kar nekaj še ni bilo v 
tej prijetni in mirni vasici sredi gozda, 
zato si boste verjetno rubriko še z večjim 
zanimanjem prebrali. 

Športni del tokratnega glasila je v ve-
liki meri posvečen letos še posebej zani-
mivi dobrepoljski futsal ligi, ki ob petkih 
zvečer na športnih igriščih po občini 
združuje igralce kar dvanajstih ekip ter 
veliko gledalcev in ljubiteljev športa. Pod 
budnim očesom sekretarja lige, Boštja-
na Grandovca, in vodstva Zveze športnih 
organizacij Dobrepolje poteka izenačen 
športni boj med številnimi izenačenimi 
ekipami. Vabljeni k prebiranju rezultatov 
in vtisov ter na ogled tekem v prihajajo-
čih koncih tedna.

Dovolite, da uvodnik sklenem s krat-
kim razmislekom o prihajajočih evrop-
skih volitvah. V nedeljo smo povabljeni 
na volišča. Povabilo se nam zdi mogoče v 
letu 2019 nekaj samo po sebi umevnega, 
a že povprečno poznavanje zgodovine 
nam pove, da ni bilo vedno tako. Ljudi 
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Županova stran

niso spraševali, kdo naj jih na kaki po-
membni funkciji zastopa. Določili so jim 
te osebe. 

Če smo večkrat razočarani nad svo-
jim razpoloženjem, stanjem v družini, 
službi, občini in državi, je popolnoma 
razumljivo, da nam tudi ureditev tako 
kompleksne zveze različnih držav, kot 
je Evropska unija, ne more biti po godu. 
Včasih tudi zaradi nepoznavanja pro-
cedur in demokratičnih postopkov, ko se 

poskušajo uskladiti na videz nemogoči 
pogledi, napačno sodimo in okarakteri-
ziramo evropske poslance za (pre)dob-
ro plačane figure brez koristi za državo, 
iz katere prihajajo. Pa vendar … Samo 
povezane evropske države so garancija, 
da ne pride do pogovorov in dogovorov 
preko puškinega daljnogleda. So dolgi, 
zapleteni in dragi birokratski postopki 
vendarle boljši od kazanja mišic najmoč-
nejših in najbogatejših držav?

Paleta kandidatnih list, ki se bodo v 
nedeljo pomerile za osem slovenskih 
sedežev v Evropskem parlamentu, je pe-
stra in zdi se, da med njimi še nikoli ni 
bilo toliko razlik v pogledu na nadaljnji 
razvoj. Zato izkoristimo priložnost, ki jo 
imamo, ter se podajmo na volišča. 

Želim vam prijetno branje in zanimiv 
mesec.

Urednik Bojan Novak

Gospod župan, že smo v drugi po-
lovici maja in čez mesec dni bomo že 
počasi usmerjali misli proti dopustom. 
14. maja je bila seja občinskega sveta, 
torej je bilo nekaj tednov pred njo za-
gotovo zelo delovnih, saj imate veliko 
sestankov raznih odborov in komisij. 
Lahko občanom na kratko pojasnite, 
kako potekajo priprave na posamezno 
sejo občinskega sveta?

Priprava na sejo sveta je zahtevna in 
dolgotrajna zadeva. Priprava na posame-
zno sejo traja v naši občini praktično me-
sec dni. Vabila na sejo je namreč treba 
poslati vsaj 15 dni pred datumom seje, 
vmes pa so še seje delovnih teles, ki tudi 
zahtevajo posebne priprave in dodat-
no pošiljanje gradiva zunanjim članom 
odbora ali komisije, sedem dni pred da-
tumom seje. V občinah, ki imajo rok za 
sklic seje občinskega sveta sedem dni 
pred datumom seje, je ta čas bistveno 
krajši, zato je tudi odločanje hitrejše. Kaj 
to pomeni v praksi: v eni sosednjih ob-
čin so imeli ustanovno sejo novega sklica 
bistveno kasneje kot pri nas, zdaj ko se 
mi pripravljamo na četrto sejo, pa so oni 
opravili že peto. Tam gre torej odločanje 
bistveno hitreje. O tem bomo morali na 
svetu tudi premisliti, ko bomo na pod-
lagi ugotovitev sistemske preveritve in 
zahtev Ministrstva RS za javno upravo, 
popravljali statut občine in poslovnik 
občinskega sveta.

Na dnevni red seje občinskega sve-
ta ste uvrstili nekaj pomembnih točk. 
Razpravljali ste o zaključnem računu 
za leto 2018. Gre za leto, konec kate-
rega ste nastopili županovanje. Lahko 
po obravnavi zaključnih računov po-
tegnete kake koristne informacije za 
poslovanje Občine v prihodnje?

Veliko odgovorov na to vprašanje je 
skritih v negativnem mnenju Računske-
ga sodišča na poslovanje Občine. Za sa-
nacijo tega stanja bo šlo letos ogromno 
energije in denarja. 

Na seji ste razpravljali tudi o predlo-
gu Pravilnika o priznanjih Občine 
Dobrepolje. Pravilnik je bil v obravnavi 
že v preteklem mandatu, a ni bil spre-
jet. Se vam zdi pomembno, da dobimo 
tovrstni pravilnik in da izkažemo pri-
znanje občanom, ki si to zaslužijo?

Vsekakor je prav, da ljudje, ki veliko 
delajo in si prizadevajo za boljše življenje 
cele občine na katerem koli področju, 
za to dobijo priznanje, ki jim ga podeli 
skupnost, za katero delajo. Pomembno 
je, da priznanje pride v prave roke. Za to 
pa je potreben pravilen postopek izbora 
in treba je predpisati, kdo lahko predla-
ga in kdo presodi, komu gre priznanje. 
To ureja pravilnik oziroma odlok, saj ne 
more o podelitvi priznanj odločati posa-
meznik, pa četudi je župan.

Občinski svet je na vašo pobudo 

sprejel Sklep o začetku aktivnosti za 
sprejem Programa za kulturo Občine 
Dobrepolje za obdobje 2019–2022. Po 
terminskem planu naj bi občinski svet 
program predvidoma sprejel na julij-
ski seji. Zakaj ta dokument potrebuje-
mo in kaj bi po vašem mnenju morali 
na področju kulture spremeniti? 

Računsko sodišče je med drugim 
ugotovilo tudi, da Občina nima zakon-
sko predpisanega štiriletnega programa 
razvoja kulture. Gre za neke vrste stra-
teški dokument, ki določa glavno smer 
razvoja kulturnih dejavnosti v občini. Na 
podlagi tega predpisa ter vsakoletnega 
proračuna, v katerem bodo z izvajalci 
kulturne dejavnosti usklajene potrebe, 
pa se natančno opredeli, kaj bo Občina 
v posameznem letu sofinancirala preko 
javnega razpisa. Kaj je treba spremeni-
ti – predvsem bo potrebno več aktivno-
sti, samoiniciative na vseh področjih in 
SODELOVANJA med društvi (ne samo 
kulturnimi), tako kot je nekdaj pri nas že 
bilo. Predvsem pa mislim, da moramo 
proslave in prireditve pripravljati skupaj 
otroci iz vrtca, osnovne šole in odrasli. 
Tako se bodo generacije povezale med 
seboj in mladina se po zaključku osnov-
ne šole ne bo počutila odtujeno.  

V prejšnji številki ste povedali, da 
boste morali veliko časa in energije 
vložiti v odpravo posledic katastrofal-
nih ugotovitev Računskega sodišča. 
Lahko poveste kaj več o tem?

Kdor ima svoje podjetje ali s. p. ali v 
službi dela na odgovornem delovnem 
mestu, ve, da mora vsaka organizacija 
delati in poslovati po določenih pravilih. 
Ta so opredeljena v zakonih, uredbah, 
odlokih, pravilnikih, navodilih. To je red, 
ki ga je treba spoštovati. To skratka po-
meni pravno državo, kar z drugo besedo 
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pomeni določiti postopke, ki zagotavljajo 
enakost občanov ali državljanov pred za-
konom. To pa je bistvo demokracije. Na-
sproti temu je absolutizem ali diktatura, 
ko si predpise izmišlja posameznik. Če 
poslovanje ne teče po teh pravilih, po-
meni, da si kršil zakonodajo, in to ima 
posledice. Marsikaj je treba popraviti in 
spremeniti v poslovanju Občine. Zlasti 
postopke javnega naročanja, računo-
vodstva itd. Nobenega evra sredstev ni 
možno podeliti posamezniku, skupini, 
društvu itd. mimo predpisanih pravil. Za 
marsikoga v naši občini bo to kar velika 
sprememba. Zato bodo morali društva, 
skupine, posamezniki, vaške skupnosti 
itd. planirati svoje akcije in dogodke eno 
leto vnaprej. Če to zmorejo v drugih, ure-
jenih sredinah, bomo tudi pri nas. Denar, 
ki ga porablja Občina, je denar nas vseh, 
zato se moramo skupaj dogovoriti, za kaj 
in koliko ga bomo namenili. Zame pa je 
poročilo Računskega sodišča vsekakor 
šok, saj pomeni veliko oviro pri izpolnje-
vanju nalog, ki sem si jih zamislil, ker se 
moramo namesto z izvajanjem operativ-

nih nalog ukvarjati s postavljanjem pravil 
za delo. Tega nikakor nisem pričakoval.

Zaustaviva se še pri novosti v naši 
občini – projektu Prostofer. Kako kaže 
uveljavitvi projekta pri nas?

Pogodbe za izvajanje so podpisane, 
čakamo avto, ki naj bi bil pripravljen 
okoli 20. maja, potem začnemo z usposa-
bljanjem prostovoljcev in nato čim prej 
z delom. Bi bilo pa zelo dobro, če bi se 
opogumil še kakšen prostovoljec, ki bi 
občankam in občanom pomagal in op-
ravljal to plemenito delo.  

Pred nami so evropske volitve. Zdi 
se, da tudi v Sloveniji nekako izgublja-
mo zaupanje v projekt skupne evrop-
ske družine. Verjetno bo spet velik del 
volilnega telesa volitve ignoriral. Kak-
šen je vaš pogled na Evropo in na pri-
hodnost narodov v njej?

To vprašanje terja obsežen odgovor, 
za katerega pa tukaj ni prostora. Nekoč 
sem nekje prebral misel, da je pozaba 
največja nesreča človeka. Pozabili smo, 

kakšno gorje je prinesla druga svetovna 
vojna. Nastala je zato, ker so bili ljudje 
takrat brezbrižni in so dovolili neurav-
novešenim posameznikom, da so prišli 
na oblast. In tako so nastali sistemi, ki 
so v prejšnjem stoletju povzročili smrt 
milijonov ljudi in trpljenje, ki si ga ni 
mogoče predstavljati. Danes v Evropi 
živi ogromno ljudi, ki še niti en dan niso 
bili lačni. Hodijo v oblačilih, ki so name-
noma strgana, včasih pa so bila strgana 
zaradi bede in revščine. Združena Evro-
pa nam zagotavlja mir, zato je treba iti na 
volitve in izbrati kandidate, ki razglašajo 
sožitje, spoštovanje človeka, ki ne seje-
jo sovraštva in predvsem ne obljubljajo 
gradov v oblakih. Za Evropo in še bolj za 
Slovenijo pa je vse pomembnejše tudi 
vprašanje rodnosti in zagotavljanja de-
lovne sile. Bodite pozorni na kandidate 
s tovrstnimi programi. Vsekakor pa res 
pojdite na volitve, še posebej prosim 
mlade. Ne dovolite, da drugi odločajo 
namesto vas. 

Pogovarjal se je urednik Bojan Novak.

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Dobrepolje 
na 4. redni seji 14. maja 2019 sprejel sklep o začetku ak-
tivnosti za sprejem PROGRAMA ZA KULTURO OBČINE 
DOBREPOLJE ZA OBDOBJE 2019–2022.

Javna razprava poteka med 20. majem in 3. junijem 2019. 
Vsi, ki vas zanima to področje življenja in dela, si program 
lahko najdete na spletni strani Občine Dobrepolje.

Vabljeni k sodelovanju.
Župan Igor Ahačevčič

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje, 
objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov 
na področju turizma v Občini Dobrepolje za leto 2019.

Rok za oddajo prijav je 5. julij 2019.

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

Tokrat se je seja začela nekoliko drugače, 
saj je župan najprej predstavil novo moč, 
vršilko dolžnosti direktorice občinske 
uprave, gospo Mojco Špec Potočar, ki se 
je v znak dobrega sodelovanja rokovala 
z vsemi svetniki in prisotnimi. Zaradi 
pritožbe neizbrane kandidatke je gospa 
Špec Potočar trenutno vršilka dolžnosti 
direktorice.

Na seji so bili prisotni številni zunanji 
poročevalci, komandir Policijske postaje 
Grosuplje g. Bojan Petek, ga. Marija Aj-
dič Francelj, vodja Medobčinskega in-
špektorata in redarstva (v nadaljevanju 
MIR), ga. Ana Kaplan Novak, predse-
dnica nadzornega odbora, g. Aleš Tegel, 
predsednik ZŠO Dobrepolje, ga. Sabina 
Lenarčič, direktorica Zavoda svete Tere-
zije, ter g. Samo Pajer, glavni nadzornik 
pri gradnji športne dvorane.

Župan je, kot je to v navadi, predlagal 
spremembo vrstnega reda obravnava-
nih točk, tako da so tudi tokrat svetniki 

najprej obravnavali točke, kjer so sodelo-
vali zunanji poročevalci. Predlagal je tudi 
vključitev nove točke (štiriletni program 
kulture).

Po potrjenem dnevnem redu so sve-
tniki prešli v obravnavo zapisnika 3. re-
dne seje in 1. dopisne seje občinskega 
sveta. Brez večjih sprememb sta bila oba 
zapisnika potrjena.

Vodja MIR-a je predstavila letno po-
ročilo inšpektorata za leto 2018. Skupni 
organ pokriva pet občin, izvajajo pa ob-
činsko inšpekcijsko službo in občinsko 
redarstvo. V naši občini je bilo v lanskem 
letu uvedenih 20 inšpekcijskih postop-
kov, največ od tega zaradi nepravilnega 
odlaganja odpadkov. Na področju miru-
jočega prometa so bili izrečeni dve opo-
zorili, 18 obvestil in trije plačilni nalogi. 
Največ kršitev je pri parkiranju pri zdra-
vstvenem domu in v okolici občinske 
stavbe. Zaradi prekoračitve hitrosti je 
bilo izrečenih 32 plačilnih nalogov.  

Sledilo je poročilo Policijske postaje 
Grosuplje za leto 2018. Posebej zanimivi 

so podatki za našo občino, zato jih nava-
jam na posebnem mestu. 

Jernej Stare je komandirja vprašal, če 
so policisti obravnavali tudi kak primer 
nelegalnih migracij na našem ozemlju. 
Komandir je povedal, da je prijav kar ne-
kaj, obravnavali pa so dva primera, ko je 
dejansko šlo za migrante. Ti se sicer ne 
zadržujejo v urbanem okolju, pogosteje 
izbirajo odročne poti po gozdovih. Kak 
koridor skozi našo občino ne poteka. Po-
licisti se odzovejo na vsako prijavo, ven-
dar kakega povečanja primerov v zad-
njem času ni. Komandir je svetnici Nadi 
Pavšer odgovoril, da ni bilo nikakršnih 
prijav zoper okoljsko kriminaliteto v letu 
2018.

Svetniki so obravnavali predlog Sklepa 
o soglasju k višini cene socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu. Pred-
log je predstavila direktorica Zavoda sve-
te Terezije, ga. Sabina Lenarčič. Predlog 
je posledica dviga plač (dva plačna razre-
da) socialnim oskrbovalkam in drugim 
izvajalcem pomoči na domu. Še naprej 

Poročilo s 4. redne seje Občinskega sveta  
Občine Dobrepolje
V torek, 14. maja 2019, je v sejni sobi potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Dobrepolje. Na dnevnem redu je bilo 
tokrat kar 14 točk, zato je seja trajala kar pet ur. Predvsem pri dveh točkah je bila seja precej polemična.
Glavni poudarki s seje:
Sprejet je Zaključni račun proračuna za leto 2018.
Svetniki so potrdili dvig cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.
Seznanili so se s poročilom Medobčinskega inšpektorata in Policijske postaje Grosuplje za leto 2018.
Sprejet je Letni program športa s pripadajočimi pogoji in merili.
Začel se je postopek oblikovanja Programa za kulturo v obdobju 2019–2022, strateškega dokumenta Občine na področju 
kulture. Predlog je dan v javno razpravo, več informacij najdete na spletni strani Občine.
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66 odstotkov stroškov plačuje Občina, 34 
odstotkov pa uporabnik. Mateja Lohkar 
je predlagala, da se kupi posebno vozi-
lo (v občinski lasti), ker bi se na ta način 
zmanjšali stroški, ki jih Občina plačuje 
za kilometrino izvajalk pomoči na domu.      

Predlagan letni program športa je sve-
tnikom predstavil Aleš Tegel, predsednik 
Zveze športnih organizacij. Na podlagi 
zakonodaje je predlog pripravil Svet za 
šport. Višina sredstev, namenjenih za 
šport, je enaka tisti iz leta 2018 (38.050 
evrov). Svet za šport je pripravil tudi me-
rila za razdelitev sredstev, sprejemu pa 
bo zdaj sledila priprava javnega razpisa. 

Mateja Lohkar, predsednica odbora 
za družbene dejavnosti, je povedala, da 
so na seji govorili o upadu športne de-
javnosti v srednješolskem obdobju, ki je 
zelo izrazito. Janko Nose je odprl dolgo in 
polemično razpravo in protestiral glede 
prednosti, ki jo imajo domača športna 
društva proti društvom s sedežem izven 
občine. Kot primer je navedel vadbo rit-
mične gimnastike, ki jo izvaja ŠD As iz 
Ljubljane. Na problematiko se je nave-
zal tudi Jernej Stare, ki je želel, da bi tudi 
skozi občinske predpise dosegli večjo ra-
znovrstnost ponudbe športnih dejavno-
sti v občini. Slavc Palčar je predlagal, da 
se pobudniki sprememb obrnejo na Svet 
za šport in na Zvezo športnih organizacij 
Dobrepolje. Jože Prijatelj je opozoril, da 
so svetniki lansko leto sprejeli odlok, v 
katerem so dali prednost domačim dru-
štvom, saj na ta način podpirajo mnoge 
športne delavce, ki se v naši občini tru-
dijo na področju športa. Menil je še, da 
naj se iz letnega programa športa izločijo 
investicijska sredstva za gradnjo dvorane 
in za vzdrževanje.  

Nova predsednica nadzornega od-
bora, Ana Kaplan Novak, je predstavila 
letni program dela nadzornega odbora 
in finančni načrt. Nadzorni odbor bo v 
letu 2019 opravil pregled šestih izbranih 
področij. Franci Žnidaršič je vprašal, za 
kaj se porabijo sredstva iz finančnega na-
črta in ali so sklepi nadzornega odbora 
zavezujoči za občinsko upravo. Župan 
je povedal, da je nadzorni odbor naj-
višji nadzorni mehanizem za občinsko 
upravo, njihovi sklepi pa lahko sprožijo 
postopke na višjih ravneh (računsko so-
dišče ...). 

Svetniki so se nekoliko dlje zadržali 
pri poročilu o napredku gradnje športne 
dvorane. Glavni nadzornik je povedal, 
da dela tečejo približno po terminskem 

planu. Še vedno se predvideva, da bo 
tehnični pregled konec marca 2020. Ve-
čina zemeljskih in betonskih del je na-
rejenih, izdelani so vsi večji strešni loki 
in paneli. Izvajalec malo zamuja zaradi 
deževnega maja. Pred izvajalci je ključ-
na faza montiranja strešnih nosilcev, za 
kar potrebujejo suho vreme. Občina se 
je prijavila na razpis Ministrstva RS za 
izobraževanje, kjer si obeta pridobitev 
dodatnih sredstev. Rezultati še niso zna-
ni, tako da smo za zdaj uradno pridobili 
sredstva Eko sklada in Fundacije za šport 
v skupni višini nekaj čez milijon evrov. 

Največ razprav svetnikov je bilo glede 
aneksov k ceni. To področje je še odprto, 
aneksi v času seje še niso bili podpisani 
in so stvar pogajanj. Slavc Palčar je zah-
teval pisno poročilo in vpogled v projek-
tno informacijski sistem. Nadzornik je 
pojasnil, da od izvajalcev ne dobijo vseh 
dokumentov, zato obširnejšega poročila 
ne morejo pripraviti.

Jernej Stare je ponovno odprl problem 
povezovalnega hodnika iz šole v špor-
tno dvorano. Projektant je naredil nekaj 
idejnih zasnov povezovalnega hodnika, 
odločiti se bo treba za najbolj smiselno 
varianto.

Sledila je obravnava poročila uredni-
ka glasila Naš kraj, kjer sem na kratko 
predstavil poročilo o uresničevanju pro-
gramske politike v letu 2018.

Župan je svetnikom predstavil realiza-
cijo sklepov s prejšnjih sej. Jernej Stare ni 
bil zadovoljen z odzivom občinske upra-
ve na njegovo pobudo za ureditev us-
merjevalnih tabel na Videmskem hribu. 

V 10. točki so se svetniki lotili obravna-
ve zaključnega računa proračuna Občine 
Dobrepolje za leto 2018. Mateja Lohkar 
je v imenu odbora za družbene dejav-
nosti povedala, da je bilo na področju 
družbenih dejavnosti veliko odstopanj 
od planov. Tudi Jože Hren in Franci Žni-
daršič sta kot predsednika odborov po-
vedala, da so na odborih zaključni račun 
pregledali in ga predlagajo v sprejem. 

Župan je svetnikom v obravnavo 
predložil načrt, da bi v nekaj mesecih 
oblikovali Program za kulturo, strateški 
dokument za področje razvoja kulture 
v občini. Dokument je treba sprejeti kot 
posledico ugotovitev računskega sodi-
šča. Z obravnavo točke se je začel po-
stopek priprave programa. Jernej Stare 
in župan Igor Ahačevčič sta poudarila 
pomen vključevanja šolskih in srednje-
šolskih otrok in mladostnikov v kulturni 

program občine. Po terminskem planu 
naj bi bila od 20. maja do 12. junija od-
prta javna razprava.

Župan je svetnikom v obravnavo po-
nudil sklep o podelitvi pooblastila župa-
nu za potrditev sprememb in dopolnitev 
investicijske dokumentacije. Ta sklep je 
potreben zaradi skrajševanja časa za iz-
vedbo določenih postopkov, saj različne 
spremembe in dopolnitve po tem sklepu 
opravi župan in ni treba sklicevati občin-
skega sveta. Pristojni odbori se s tem stri-
njajo, tudi svetniki niso imeli pripomb.   

Proti koncu seje so se svetniki dotak-
nili tudi načrtovane izgradnje čistilne 
naprave Bruhanja vas. S strani Ministr-
stva RS za gospodarstvo bomo dobili 
namenska sredstva za izgradnjo čistilne 
naprave. Za črpanje teh sredstev pa je 
bilo treba sprejeti predlagani sklep.

Podžupan Jože Prijatelj je predstavil 
predlog Pravilnika o priznanjih, o ka-
terem so svetniki razpravljali že v pre-
teklem mandatu, a jim ga ni uspelo spre-
jeti. Glede na to, da imamo decembra 
občinski praznik in slavnostno sejo, je 
prav, da imamo tudi pravilnik in protokol 
podeljevanja občinskih priznanj. Svetni-
ki so postavili nekaj vprašanj in navedli 
nekaj pomislekov, zaradi proceduralnih 
zadržkov pa so sklenili, da bodo predlog 
ponovno obravnavali na naslednji seji. 

Zadnja točka je bila ponovno name-
njena pobudam svetnikov. Nada Pavšer 
je želela, da se že letos začne priprava 
dokumentacije za ureditev bajerja na Vo-
dicah. Želi, da občinska uprava spremlja 
roke za prijavo na Life projekt, saj je mo-
goče dobiti nepovratna sredstva. Župan 
je zagotovil, da bodo idejno zasnovo in 
drugo dokumentacijo začeli pripravljati, 
ni pa veliko možnosti, da bi izvedli vse 
dejavnosti v zvezi z Life projektom. 

Alenka Levstik je opozorila na odprt 
razpis za zagotovitev prikazovalnikov hi-
trosti vožnje. Želi, da se Občina prijavi na 
razpis in prikazovalnike namesti na pot-
rebna mesta. Menila je še, da je omeji-
tev hitrosti na odseku med Vidmom in 
drugim priključkom za Bruhanjo vas 
previsoka in da je treba razmisliti o nižji 
omejitvi. Želi si tudi boljšega vzdrževanja 
makadamskih poti. 

Janko Nose je predlagal, da se maka-
damske ceste strojno popravijo v dežev-
nem obdobju, ko so mehke. Predlagal 
je, da se poskuša intenzivneje navezati 
stik z Direkcijo za ceste za ureditev ceste 
Videm–Struge oziroma za vključitev re-
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konstrukcije v državni program. Svetnik 
je imel še vprašanje glede zadnjih spre-
memb občinskega prostorskega načrta, 
ki so v Tisovcu poskrbele za nekaj slabe 
volje. Želi si, da bi našli rešitev in popra-
vili neživljenjske rešitve. Isti problem je 
poudarila tudi druga svetnica iz Tisovca, 
Zdenka Novak Nose.

Župana je vprašala, kako kaže z zak-
ljučkom izgradnje optičnega omrežja po 
občini, predvsem v Strugah, ter glede 
slabega mobilnega signala na nekaterih 
mestih v občini. Župan je povedal, da se 
bo optično omrežje najprej zgradilo na 
Vidmu in proti Cesti. Za Struge je obljuba 
izvajalcev za drugo polovico leta. 

Slavc Palčar je poudaril potrebo po 
pripravi občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za kamnolom Predstru-
ge. Župan je svetniku podal nekaj odgo-
vorov, ki jih je dobil na posvetovanju na 
ministrstvih. Svetnika je zanimalo še, 
za koliko sta se podražila izgradnja in 
urejanje komasacijskih poti. Župan mu 
natančnega odgovora na seji ni mogel 
dati. ■ 

SPREJETI SKLEPI NA 4. REDNI SEJI:

Občinski svet Občine Dobrepolje:
• sprejme predlog Sklepa o soglasju k višini cene socialnovarstvene storitve 

pomoč družini na domu; 

• sprejme predlog Letnega programa športa skupaj s pogoji in merili za sofi-
nanciranje programov športa v Občini Dobrepolje za leto 2019;

• sprejme sklep, da glavni nadzornik pri gradnji športne dvorane za naslednjo 
sejo pripravi pisno gradivo o napredku pri gradnji dvorane, ob tem pa od 
izvajalca dobi potrebne podatke; 

• sprejme Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 po skraj-
šanem postopku;

• sprejme Sklep o začetku aktivnosti za sprejem Programa za kulturo Občine 
Dobrepolje za obdobje 2019–2022 in se seznani s terminskim planom za iz-
vedbo nalog;

• pooblašča župana Občine Dobrepolje, da sprejema in potrjuje spremembe 
in dopolnitve investicijske dokumentacije, pripravljene v skladu z veljavno 
uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na po-
dročju javnih financ;

• sprejme sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019 za izvedbo in-
vesticijskega projekta čistilna naprava Bruhanja vas.

Bojan Novak 

Gospa Špec Potočar, se nam lahko 
ob nastopu novega službenega izziva 
v naši občini na kratko predstavite? 
Kako je doslej potekala vaša službena 
pot?

Z družino živim v Novem mestu, 
sem mati dveh otrok, pa tudi že babica. 
Imam 30 let delovnih izkušenj, začela 
sem v bančništvu, nato pa bila notranja 
revizorka na Mestni občini Novo mes-
to ter kasneje še direktorica občinske 
uprave. Delovne izkušnje sem potem 
nadgrajevala pri vodenju regionalnega 
razvoja za občine v JV Sloveniji, ko sem 
z drugega zornega kota spoznala razmi-
šljanja županov, potrebe občin in delo-
vanje ministrstev. V tem obdobju sem 
nadgradila izkušnje na področju lokalne 
samouprave, porabe javnih sredstev, so-

delovanja z ministrstvi s poudarkom na 
infrastrukturnih projektih in vseh dru-
gih vsebinah, ki so pomembne za ka-
kovostno življenje občank in občanov. 
Pred prihodom v Dobrepolje sem bila 
zaposlena še v državni upravi, kar pa je 
dodatna izkušnja, ki jo lahko prenesem 
na delo na Občini Dobrepolje. Zavedam 
se, da je dobro sodelovanje občinske 
uprave z ministrstvi pomembno pred-
vsem z vidika uresničevanja investicij-
skih, razvojnih projektov in dodatnih 
možnosti zagotavljanja virov financira-
nja iz državnega proračuna in evropskih 
skladov.

Ste se že seznanili z izzivi, ki jih 
imamo v Dobrepolju? Imate že za-
črtane kakšne cilje za prihodnje ob-
dobje?

Izzivov v Dobrepolju je kar nekaj. Z 

Pogovor z vršilko dolžnosti direktorice občinske uprave, 
Mojco Špec Potočar
Z gospo Mojco Špec Potočar sva bila dogovorjena za krajši pogovor po koncu 4. redne seje občinskega sveta. Kljub 
temu da je bila seja precej dolga, kar 5 ur, sva opravila kratek pogovor, ki vam bo pomagal spoznati gospo na 
pomembnem delovnem mestu na naši Občini.
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Bojan Novak

Področje kaznivih dejanj:
V letu 2018 so policisti v naši obči-

ni obravnavali 94 kaznivih dejanj, leto 
poprej pa 76. Po zbranih obvestilih je 
bilo na pristojno okrožno državno tožil-
stvo podanih 73 kazenskih ovadb. 

S področja premoženjske kriminalite-
te je Policijska postaja Grosuplje obrav-
navala 67 kaznivih dejanj. Od kaznivih 
dejanj je bilo 29 primerov velike tatvine, 
21 kaznivih dejanj tatvine, dve kaznivi 
dejanji goljufije in 12 kaznivih dejanj 
poškodovanja tuje stvari.   

Pri kaznivih dejanjih zoper zakon-
sko zvezo, družino in otroke so poli-
cisti obravnavali devet takšnih kaznivih 
dejanj. V letu 2018 pa niso obravnavali 
nobenega primera kaznivih dejanj s 
področja neupravičene proizvodnje in 
prometa s prepovedanimi drogami.

Področje javnega reda in miru:
S področja javnega reda in miru so po-

licisti obravnavali 24 primerov, kar pred-
stavlja glede na preteklo leto znižanje za 
40 odstotkov. Največkrat so bile kršene 
določbe Zakona o varstvu javnega reda 
in miru (17).

Področje cestnega prometa:
Na območju, ki ga pokriva Policijska 

postaja Grosuplje, se je v letu 2018 pri-
petilo 355 prometnih nesreč, od tega 
jih je bilo le 18 na območju naše obči-
ne. Največ nesreč se je pri nas pripetilo 
zaradi nepravilne strani in smeri vo-
žnje, sledijo nepravilni premiki z vozi-
lom, neprilagojena hitrost in nepravilno 
prehitevanje. Pri sedmih nesrečah je šlo 
le za materialno škodo, z lažjo telesno 
poškodbo se je končalo devet nesreč. 
V dveh primerih je šlo za težjo telesno 
poškodbo.

Na območju naše občine je bilo za-
znanih 71 kršitev cestnoprometnih 
predpisov. Kršitev neuporabe varno-
stnih pasov je bila zaznana v 12 pri-
merih, vožnja pod vplivom alkohola v 
osmih, prekoračitev dovoljene hitrosti 
v sedmih, nepravilnosti pešcev pa prav 
tako v sedmih. ■

Poročilo Policijske postaje Grosuplje za leto 2018
Na 4. redni seji občinskega sveta je bilo s strani komandirja Policijske postaje Grosuplje predstavljeno poročilo o delu 
Policijske postaje Grosuplje za leto 2018. V tem prispevku navajam ugotovitve za našo občino.

njimi sem se seznanila že preko javnih 
objav, podrobneje pa s prevzemom del 
in nalog, ki mi jih je predstavil župan. Za 
prihodnje obdobje je za Občino Dobre-
polje še posebej pomembno dokonča-
nje izgradnje športne dvorane, kanali-
zacije in suhokrajinskega vodovoda, pa 
tudi Obrtne cone Predstruge in drugo. 
Ob prihodu na Občino pa je moja pri-
oritetna naloga najprej urediti poslo-
vanje občinske uprave, kot je zapisano 
v poročilu Računskega sodišča, pripo-
ročilu Ministrstva RS za javno upravo 
in inšpekcijskem nadzoru kadrovskega 
področja za pretekla leta. Z namenom, 
da bo občinska uprava delovala kot ure-
jena organizacija, je treba takoj vzpo-
staviti njeno delovanje po priporočilih 
omenjenih institucij in organov. 

Občina Dobrepolje zajema razgiba-
no območje, zato vidim nove izzive v 
prihodnje še z začetkom potrebnih de-
javnosti za rekonstrukcijo cest v sode-
lovanju z državo ter tudi v takojšnjem 
pristopu k protipoplavnim ukrepom.

Menim pa, da je treba zagotoviti vse 
dejavnosti za sprejem dvoletnega prora-

čuna, ki bo omogočal hitro, učinkovito 
in gospodarno delo občinske uprave.

Moji prvi vtisi v Dobrepolju so pri-
jetni, sodelavke si želijo neposrednega 
sodelovanja in prepričana sem, da nam 
bo vsem skupaj pod vodstvom župana 
uspelo.

Na kakšen način delujete pri svo-
jem delu? Predvsem me zanima način 
sodelovanja z občani. Ste radi veliko 
na terenu, med ljudmi?

Za dobro delo in medsebojno sode-
lovanje je izjemno pomembna komu-
nikacija, še posebej osebni stik. Glede 
na svoje dosedanje izkušnje in delo z 
ljudmi z gotovostjo trdim, da je delo na 
terenu pomembno, ker gradi medseboj-
no zaupanje in razumevanje. Do hitrih 
in dobrih rešitev, brez potrebne dolgo-
trajne birokracije, velikokrat pride že ob 
prvem »obisku na terenu« in pogovoru z 
občankami in občani. 

Katera so Vaša močna področja? Na 
katerih področjih lahko od Vas priča-
kujemo največ?

Po izobrazbi sem ekonomistka in re-
vizorka. Delala sem na več področjih, 
vendar imam največ izkušenj prav na 
področju dela v občini in sodelovanja z 
župani. Gre za vodenje občinske upra-
ve, notranjega revidiranja in regionalni 
razvoj občin s pomočjo pridobivanja 
nepovratnih in povratnih sredstev. 

Sem prostovoljka in si prizadevam, 
da se v družbi krepijo vrednote sočut-
ja, spoštovanja, dostojanstva sleherne-
ga človeka in solidarnosti do soljudi. S 
humanitarno aktivnostjo se trudim pri-
pomoči k okrepitvi medsebojnega razu-
mevanja, medgeneracijskega sodelova-
nja in razvoja socialnega podjetništva. 

Delo direktorice občinske uprave mi 
predstavlja strokovno nadgradnjo izku-
šenj ter sodelovanje z občani s ciljem 
zagotavljati prijetno, kakovostno in ra-
zvojno okolje v občini Dobrepolje.

Najlepša hvala. V imenu občinske-
ga glasila Naš kraj Vam želim veliko 
zagnanosti in uspeha pri delu. ■
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Jana Roštan, Občina Grosuplje

V ponedeljek, 13. maja 2019, so tako žu-
pani omenjenih občin, dr. Peter Verlič, 
Dušan Strnad, Ivan Jordan, Janez Cim-
perman in Igor Ahačevčič, podpisali 
namero o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave. Z delovanjem bo pred-
vidoma začel 1. januarja 2020, njegov 
sedež pa bo v Grosupljem. 

Občina Grosuplje sicer v skladu s svo-
jim Dolgoročnim občinskim strateškim 
načrtom 2015–2020 sledi viziji 3G, ki po-
meni, da bomo občino upravljali gospo-
darno, razvijali gostoljubno in usmerjali 
globalno. Ob tem pa s sloganom »Grosu-
plje Goes Green« izpostavljamo še njeno 
zeleno usmeritev.

Ustanovitev skupne občinske upra-
ve »Medobčinski razvojni center občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« 
(MRC) leta 2016 je bila korak prav v tej 
smeri, saj deluje na področju pripra-
ve projektov, pridobivanja državnih 
sredstev in sredstev s strani kohezijskih 

skladov ter vodenja pridobljenih projek-
tov, in s tem zagotavlja profesionaliza-
cijo, ki je potrebna za uspešno črpanje 
sredstev. Kot se je izkazalo tudi v praksi, 
pa je s sodelovanjem med občinami tudi 
razvojni preboj preko občinskih meja in 
prav tako preko meja Republike Sloveni-
je v Evropo in širše veliko lažji. Evropska 
sredstva predstavljajo velik delež razvoj-
nih sredstev za lokalne skupnosti, tako 
da je dodana vrednost evropskih projek-
tov za vključene občine velika.

Prav tako že vse od leta 2012 deluje 
tudi »Medobčinski inšpektorat in redar-
stvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«. In 
tudi sodelovanje občin na tem področju 
se je izkazalo kot uspešno, smotrno. 

Ob vsem tem naj poudarimo, da se 
je ustanovitev skupnih občinskih uprav 
kot še posebej dobra praksa izkazala 

pri spodbujanju trajnostnega razvoja, ki 
vključuje naravne, človeške in ekonom-
ske potenciale. Učinkovit prenos znanja 
med občinami vpliva na kakovost dela in 
končni rezultat skupnega dela. 

Glede na to, da tudi Ministrstvo RS za 
javno upravo s spremembo določila o 
sofinanciranju organov skupne občinske 
uprave sistemsko pospešuje medobčin-
sko sodelovanje občin, smo se odločili, 
da skupni občinski upravi združimo, raz-
širimo. To vključuje širitev števila nalog 
in števila občin. S tem bomo prispevali 
k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih 
storitev občinskih uprav za prebivalce. 

Delovanje skupnih občinskih uprav se 
namreč sofinancira v skladu z Zakonom 
o financiranju občin, polovica upraviče-
nih stroškov se tako povrne iz državnega 
proračuna. S spremembo omenjenega 
zakona pa so se določila tudi področja, 
ki so sofinancirana s strani Republike 
Slovenije. ■

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in 
Dobrepolje podpisale pismo o nameri o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave
Skladno s 26. členom Zakona o financiranju občin bodo občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje 
ustanovile organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področjih občinskega 
inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja in urejanja prostora ter civilne 
zaščite.

Maja Hribar, strokovna delavka CSD Ljubljana, 
Enota Grosuplje 

Naša bivša država Jugoslavija je poznala 
institut podaljšanja roditeljske pravice 
čez polnoletnost otroka. Staršem se je 
podaljšala roditeljska pravica na njihov 

predlog zaradi otrokove motnje v razvo-
ju. Ti otroci niso bili razsodni in zato niso 
mogli sami poskrbeti za svoje pravice in 
koristi. Družinski zakonik tega ne pozna 
več. V prihodnje bo sodišče otroka, ki pri 
dopolnjenem 18. letu ne bo sam mogel 
poskrbeti za svoje pravice in koristi, pos-

tavilo pod skrbništvo. 
Starši, ki so imeli polnoletnega otro-

ka z motnjo v razvoju, so bili v neena-
kopravnem položaju s starši, ki so imeli 
zdravega otroka, saj so ga bili dolžni pre-
življati tudi po 26. letu starosti. Družinski 
zakonik zdaj določa, da obveznost pre-

Novosti s področja družinske zakonodaje – Družinski zakonik
Leto 2019 je leto korenitih sprememb na področju družinske zakonodaje in pristojnosti centrov za socialno delo ter 
sodišč. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil sprejet leta 1976, in Zakon o nepravdnem postopku, ki 
je bil sprejet leta 1986, sta nadomestila Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19) in Zakon 
o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19). Oba sta se začela uporabljati 15. aprila 2019 in sta prinesla nekaj 
bistvenih novosti.
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življanja traja najdlje do otrokovega do-
polnjenega 26. leta starosti. Država mora 
sredstva za preživljanje polnoletne osebe 
z motnjo zagotoviti neodvisno od tega, 
da je postavljena pod skrbništvo svojih 
staršev. 

Naslednja novost Družinskega zako-
nika je vnaprej izražena volja staršev. 
Starši lahko v primeru smrti ali trajne 
nezmožnosti izvajanja starševske skrbi 
vnaprej izrazijo voljo glede osebe, kateri 
naj se otrok zaupa v vzgojo in varstvo, so-
rodnika, ki se mu podeli starševska skrb, 
posvojitelja ali skrbnika.

Vnaprej izražena volja se presoja ena-
ko kot veljavnost oporoke. Vnaprej izra-
žena volja se upošteva, če ta ni v nasprot-
ju s koristjo otroka. 

DRUŽINSKI ZAKONIK z vidika 
SKRBNIŠTVA ODRASLIH

O postavitvi osebe pod skrbništvo po 
Družinskem zakoniku odločajo sodišča 
in ne več centri za socialno delo, sodi-
šča odločajo v okviru nepravdnega po-
stopka. Gre za tipično urejanje položaja 
določene osebe, ki potrebuje posebno 
varstvo države. 

Namen skrbništva za odrasle osebe je 
varstvo njihove osebnosti, ki se uresni-
čuje predvsem z urejanjem zadev, ki jih 
te osebe ne morejo narediti same, ter s 
prizadevanjem za zdravljenje in usposa-
bljanje za samostojno življenje.

Namen skrbništva je tudi zavarovanje 
premoženjskih in drugih pravic ter koris-
ti posameznikov.

Ko center za socialno delo izve za 
okoliščine, da je treba postaviti osebo 
pod skrbništvo, ukrene vse potrebno za 
varstvo njene osebnosti, njenih pravic in 
koristi.

Postopek postavitve odrasle osebe 
pod skrbništvo se začne pri okrajnem 
sodišču na predlog:
• centra za socialno delo; 
• državnega tožilca;
• zakonca ali osebe, ki z osebo, ki naj se 

postavi pod skrbništvo, živi v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti;

• njenega sorodnika v ravni črti in v 
stranski črti do drugega kolena;

• sodišča po uradni dolžnosti, če izve za 
okoliščine, iz katerih izhaja, da je tre-
ba odraslo osebo postaviti pod skrb-
ništvo.
Kadar je center za socialno delo pre-

dlagatelj postopka, mora v predlogu na-

vesti, katero fizično ali pravno osebo naj 
sodišče imenuje za skrbnika.

Kadar pa je predlagatelj postopka kdo 
drug (npr. sorodnik, partner), sodišče od 
centra za socialno delo zahteva, da poda 
svoje mnenje, koga naj sodišče imenuje 
za skrbnika.

Sodišče v svoji odločbi odloči, ali se 
odrasla oseba postavi pod skrbništvo, in 
določi obseg obveznosti in pravic skrb-
nika. 

O tem, da je nekdo postavljen pod 
skrbništvo, je treba obvestiti upravne in 
druge državne organe (upravno enoto, 
zemljiško knjigo).

Skrbništvo lahko opravlja kdor koli, 
ki v to privoli in ima potrebne lastnosti 
in sposobnosti. Biti skrbnik je častna in 
prostovoljna funkcija. Skrbnik za varo-
vanca skrbi celovito in ga tudi zastopa. 

Skrbnik ne more biti oseba: 
• ki ji je odvzeta starševska skrb;
• ki ni poslovno sposobna;
• katere koristi so v navzkrižju s koristmi 

varovanca;
• ki je z varovancem sklenila pogodbo o 

dosmrtnem preživljanju; 
• katere zakonec ali zunajzakonski par-

tner je z varovancem sklenil pogodbo 
o dosmrtnem preživljanju; 

• od katere, glede na njene osebne last-
nosti ali razmerja z varovancem ali 
njegovimi starši, ni mogoče pričako-
vati, da bo pravilno opravljala skrbni-
ške obveznosti.
Pri imenovanju skrbnika center za 

socialno delo ali sodišče upošteva pred-
vsem želje varovanca, če jih je ta izrazil in 
če je sposoben razumeti njihov pomen 
in posledice in če je to v korist varovan-
ca. Upošteva pa tudi želje njegovega 
zakonca, zunajzakonskega partnerja ali 

njegovih sorodnikov, če je to v korist va-
rovanca.

Sodišče lahko odloči, da bo naloge 
skrbnika neposredno izvajal center za 
socialno delo po svojem delavcu tako, da 
direktor centra za socialno delo pooblas-
ti strokovnega delavca za izvajanje nalog.

Pri svojem delu je skrbnik samosto-
jen, vendar se mora pred vsakim po-
membnejšim opravilom posvetovati z 
varovancem. 

Če ima varovanec premoženje, ga 
je treba popisati in oceniti ter izročiti v 
upravljanje skrbniku z namenom načr-
tovanja izvajanja skrbništva in nato spre-
mljanjem dela skrbnika v okviru skrbni-
škega poročila.

Samo z dovoljenjem centra za social-
no delo sme skrbnik:
• odtujiti ali obremeniti varovančeve 

nepremičnine;
• odtujiti iz varovančevega premoženja 

premičnine večje vrednosti ali raz-
polagati s premoženjskimi pravicami 
večje vrednosti;

• odpovedati se dediščini ali volilu ali 
odkloniti darilo;

• vložiti tožbo otroka za ugotovitev ali 
izpodbijanje očetovstva; izvesti druge 
ukrepe, če tako določa zakon.
Center za socialno delo o odločitvi, ali 

je pravni posel varovancu v korist, odloči 
v posebnem ugotovitvenem postopku in 
izda odločbo.

Skrbnik mora centru za socialno delo 
poročati o svojem delu in mu dati račun 
o upravljanju premoženja enkrat na leto 
ali kadar center za socialno delo to zah-
teva. Iz poročila mora biti razvidno, kaj 
je skrbnik ukrenil, kar zadeva zdravje, 
vzgojo in izobraževanje, ter skrbnikova 
skrb za vse drugo, kar je pomembno za 
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njegovega varovanca (upravljanje z varo-
vančevim premoženjem, če ga ima, raz-
polaganje z dohodki, izdatki ter končno 
stanje premoženja).

Center za socialno delo mora skrbni-
ška poročila skrbno pregledati, zahtevati 
dopolnitve, če je to potrebno, in narediti 
vse potrebno, da se manjše nepravilnosti 
odpravijo.

Če center za socialno delo ugotovi 
večje nepravilnosti, uvede postopek raz-
rešitve skrbnika in imenovanje novega 
skrbnika. Skrbnik je odgovoren za svoje 
delo, in če je varovancu napravil škodo, 
jo je dolžan povrniti. Center za socialno 
delo lahko kadar koli skrbnika pozove za 
skrbniško poročilo, če presodi, da je to 
potrebno. 

Zoper delo skrbnika lahko ugovor 
dajo varovanec, če je sposoben razume-
ti pomen in posledice ugovora, njegov 
zakonec, izvenzakonski partner, njegovi 
sorodniki, pristojni organi in institucije. 

Ugovor zoper delo skrbnika rešuje 
center za socialno delo, ugovor zoper 
delo centra za socialno delo pa rešuje 
pristojno ministrstvo. 

Ko je podan ugovor zoper delo skrb-
nika, ga center za socialno delo preuči 
in ugotovi, ali je ugovor utemeljen. Če 
je ugovor utemeljen, odloči, kaj naj se 
ukrene, in obvesti tistega, ki je ugovarjal. 

Skrbnik ima pravico do povračila 
upravičenih stroškov, ki jih je imel pri 
opravljanju skrbniških obveznosti.

Nagrada se skrbniku določi le, če mora 

skrbnik zaradi zahtevnosti dela izvajanja 
skrbništva imeti posebne kvalifikacije. 

Izdatki, ki jih ima skrbnik zaradi izva-
janja skrbništva, in nagrada za delo skrb-
nika se krijejo iz:
• varovančevih dohodkov;
• sredstev, dobljenih od oseb, ki morajo 

varovanca preživljati;
• varovančevega premoženja;
• proračuna Republike Slovenije.

Družinska zakonodaja izhaja iz do-
mneve, da družina in sorodniki najbolje 
poznajo svoje družinske člane, ki potre-
bujejo posebno varstvo. Družinski člani, 
ki so pripravljeni prevzeti skrbništvo, 
tako prispevajo k boljši kakovosti življe-
nja posameznikov, ki potrebujejo poseb-
no varstvo družbe. ■

Delovni čas pomembnih služb, ustanov
AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE DR. 
ŠTEFANA ČAMPE
(V ZDRAVSTVENI POSTAJI VIDEM)
PONEDELJEK: 12.00–19.00, naročanje: 
11.00–12.00
TOREK: 12.00–19.00, naročanje: 11.00–12.00
SREDA: 10.00–14.00, naročanje: 9.00–10.00
ČETRTEK: 10.00–14.00, naročanje: 9.00–10.00
PETEK: 7.30–13.30, naročanje: 7.30–8.30
Telefonska številka: 01 78 07 220,  
elektronska pošta: info@zd-videm.si.

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE DR. 
BARBARE MOROVIČ
(DELUJE V ZDRAVSTVENIH POSTAJAH VIDEM IN 
STRUGE) 
PONEDELJEK: 9.00–13.00 (Videm)
TOREK: 9.00–14.00 (Struge)
SREDA: 13.00–19.00 (Struge)
ČETRTEK: 13.00–19.00 (Videm)
PETEK: 9.00–14.00 (Struge)
Naročanje po elektronski pošti narocanje.
drmorovic@ambulanta-videm.si in zadnji 
dve uri ordinacijskega časa na novi enotni 
telefonski številki 070 410 171. 
Opredeljeni pacienti lahko obiskujejo 
ambulanto na Vidmu ali v Strugah.

Pozor! Za delovni čas med dopusti glej  
naslednjo stran!

OTROŠKA AMBULANTA ZD Grosuplje
(V ZDRAVSTVENI POSTAJI VIDEM)
PETEK: 7.00–13.00
07.00–08.00: kurativa – bolni
08.00–10.00: sistem. pregledi, posvetovalnica
10.30–13.00: kurativa – bolni  

ŠOLSKA ZOBNA ORDINACIJA
PONEDELJEK: 8.15–13.00
SREDA: 12.00–17.00

ZDRAVNIŠKA OSKRBA KONEC TEDNA IN 
PONOČI – dežurna služba
SOBOTA 7.00–14.00 –  
Zdravstveni dom Grosuplje
SOBOTA po 14.00 in do PONEDELJKA do 6.30 – 
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
DELAVNIKI PONOČI (19.30 do 6.30) – 
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Telefonska številka dežurne službe: 031 656 000

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

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: 8.00–15.00
SREDA: 12.30–19.00

ČETRTEK: 11.00–15.00
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

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
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                PODJETNIŠKI KOTIČEK

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prijave 
na www.ooz-grosuplje.si, kjer lahko pre-
verite pogoje subvencionirane udeležbe 
zaradi sofinanciranja Občine Dobrepo-
lje:
• Brezplačno »DAVČNO IN RAČUNO-

VODSKO SVETOVANJE« s Tadejo 
Bučar, davčno svetovalko na OZS, v 
petek, 31. maja 2019, Dom obrtnikov v 
Grosuplju. Projekt bo izveden v okviru 
SPOT Osrednja slovenska regija.

• USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRI 
DELU, v sredo, 12. junija 2019, ob 
15.00, Dom obrtnikov v Grosuplju. 

• Delavnica »UREJENO IN UČINKOVI-
TO DELOVNO MESTO«, petek, 14. ju-
nija 2019, v Domu obrtnikov v Grosu-
plju. Izvajalec: IZZA d.o.o, Slovenska 
Bistrica. Vabljeni na to zelo praktično 
naravnano delavnico, ki naslavlja po-

stopek uvajanja sistemizacije delov-
nih mest, predvsem v proizvodnih 
podjetjih. Število mest je omejeno, 
zato pohitite s prijavo. 

• POLETNA ŠOLA UČENJA TUJIH JE-
ZIKOV, POSLOVNE ANGLEŠČINE IN 
POSLOVNE NEMŠČINE. Začnemo 1. 
julija oz. 4. julija 2019, v večernih urah, 
v Domu obrtnikov v Grosuplju. Preve-
rite možnost subvencionirane udelež-
be. Število mest je omejeno. 

Dragi podjetnik oz. podjetnica! Ste 
pri svojem poslovanju naleteli na teža-
vo in ne veste, kako jo rešiti? Morda o 

podjetniški poti šele razmišljate in ne 
veste, na koga se obrniti? V skladu z do-
govorom z Občino Dobrepolje smo vam 
na Območni obrtno-podjetniški zborni-
ci Grosuplje na voljo za vaša vprašanja 
poslovne narave. Z nami stopite v stik 
preko elektronske pošte ooz.grosuplje@
ozs.si, po telefonu 01 786 51 30 ali se v 
času uradnih ur kar osebno oglasite v pi-
sarni OOZ Grosuplje v Domu obrtnikov 
v Grosupljem. Vabljeni. 

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

OOZ GROSUPLJE vas skupaj z Občino Dobrepolje in Občino 
Grosuplje  

v sredo, 5. junija 2019, ob 17.00 
vabi v Modro dvorano Jakličevega doma  

na Vidmu v Dobrepolju na BREZPLAČNI seminar 

»PREDSTAVITEV NOVEGA  
GRADBENEGA ZAKONA,

s poudarkom na obveznostih iz novih gradbenih 
predpisov vezano na izvedbo del na gradbenih objektih   

(vpis v imenik vodij del)«.

Predavatelj: Janko Rozman, sekretar Sekcije gradbene stroke na 
OZS. 
Obvezne predhodne prijave na www.ooz-grosuplje.si. 

Ali veste, da se morate vsi, ki se ukvarjate z gradbeništvom, 
tudi monterji stavbnega pohištva, steklarji, fasaderji, 
elektroinštalaterji, inštalaterji centralnega ogrevanja in drugi, 
do 31. maja 2020 vpisati v imenik vodij del? Katere pogoje 
morate podjetja izpolnjevati za vpis ter druge novosti Gradbenega 
zakona, ki je začel veljati že 1. julija 2018, boste izvedeli na tem zelo 
aktualnem seminarju, ki ga organizira OOZ Grosuplje v sodelovanju 
z Občino Dobrepolje in Občino Grosuplje. Vabljeni.
Za dodatna pojasnila pišite na ooz.grosuplje@ozs.si ali pokličite 
na 01 786 51 30 (Janez Bajt, sekretar OOZ Grosuplje).

Ordinacijski čas ambulant družinske 
medicine in nadomeščanje v poletnih 
mesecih

AMBULANTA DR. ŠTEFANA ČAMPE  
bo zaradi letnega dopusta zaprta:
• od 24. 6. do 28. 6. 2019,
• od 15. 7. do 26. 7. 2019 ter
• od 12. 8. do 23. 8. 2019.

V tem času zdravnika nadomešča dr. Barbara Morovič v 
svoji ordinaciji po svojem urniku.
Nadomeščanje je urejeno za nujne primere.

AMBULANTA DR. BARBARE MOROVIČ  
bo zaradi letnega dopusta zaprta:
• od 1. 7. do 12. 7. 2019 in
• od 29. 7. do 9. 8. 2019.

V tem času zdravnico nadomešča dr. Štefan Čampa v 
svoji ordinaciji po svojem urniku.
Nadomeščanje je urejeno za nujne primere.
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                RAČUNALNIŠKI KOTIČEK

Zbral Bojan Novak; prispevek je nastal v 
sodelovanju z revijo Računalniške novice

Mnoge aplikacije za varčevanje upora-
bljajo različne tehnike, s katerimi naj bi 
privarčevali nekaj zelo dragocene moči 
baterije pametnega telefona. Večina jih 
deluje tako, da zmanjša svetlost zaslona, 
izključi nepotrebne funkcije (bluetooth, 
WiFi, NFC ...) kot tudi zapre odvečne 
programe, ki se izvajajo v ozadju, in 
skrajša čas osvetlitve zaslona.

Vse te možnosti naj bi zagotovo po-
daljšale čas delovanja vaše baterije. 
Vendar je tukaj še ena možnost, ki je zelo 
koristna in se za njeno uporabo ni tre-
ba odpovedati svetlosti ali kakšni drugi 
funkciji.

Aplikacija Pixel OFF (https://tinyurl.
com/RN-PixelOFF) deluje na prav pose-
ben in zanimiv način. Glavni potrošnik 
baterije na pametnem telefonu oziroma 
električne energije na kateri koli napravi 
je seveda zaslon. Bolj je osvetljen, več 
energije porablja in tako krajša čas de-
lovanja.

Kako se torej temu izogniti? Preprost 
korak je zatemnitev zaslona, vendar 
obstaja tudi druga možnost. Večina da-
našnjih zaslonov ima že resolucijo UHD 
ali 4K, ki pa ni potrebna za običajno de-
lovanje in dnevno uporabo. Zato Pixel 
OFF lahko izklopi vsako drugo točko na 
telefonu. Tako naj bi teoretično privar-
čevali kar do 50 odstotkov energije, ne 
da bi zaslon zatemnili ali bi bila ovirana 
vsebina. Seveda je možno tudi izklopiti 
več ali manj slikovnih točk, kar lahko pri-
lagajamo preprosto v sami aplikaciji, ki je 
tudi brezplačna za prenos. ■

Novice so pripravljene v sodelovanju 
z revijo Računalniške novice.

Nov način varčevanja z baterijo
Koliko različnih aplikacij za varčevanje z baterijo že poznate za svoj pametni telefon? Vse obljubljajo različne načine, 
vendar za tega verjetno še niste slišali. V tokratnem prispevku predstavljamo brezplačno aplikacijo, s katero lahko 
podaljšate obratovalni čas baterije.

Petek, 24. 5. peti krog dobrepoljske futsal lige (Kompolje, 18.00)

Sobota, 25. 5. sprejemni preizkusi za glasbeno šolo (Jakličev dom, 9.00 do 13.00)

Sobota, 25. 5. strokovna ekskurzija Turističnega društva Dobrepolje (Videm, 7.00)

Sobota, 25. 5. izlet društva upokojencev v Italijo

Nedelja, 26. 5. volitve poslancev v Evropski parlament (po voliščih, 7.00 do 19.00)

Petek, 31. 5. brezplačno Davčno in računovodsko svetovanje (Dom obrtnikov Grosuplje)

Petek, 31. 5. šesti krog dobrepoljske futsal lige (Struge, 18.00)

Sobota, 1. 6. sedmi krog dobrepoljske futsal lige (Predstruge, 18.00)

Nedelja, 2. 6. 21. kolesarski maraton treh občin (Grosuplje, 9.00)

Sreda, 5. 6. seminar Predstavitev novega Gradbenega zakona (Jakličev dom, 17.00)

Petek, 7. 6. osmi krog dobrepoljske futsal lige (Kompolje, 18.00)

Sreda, 12. 6. usposabljanje iz varstva pri delu (Dom obrtnikov Grosuplje, 15.00)

Petek, 14. 6. delavnica Urejeno in čisto delovno mesto (Dom obrtnikov Grosuplje)

Petek, 14. 6. deveti krog dobrepoljske futsal lige (Struge, 18.00)

Sobota, 15. 6. deseti krog dobrepoljske futsal lige (Kompolje, 18.00)

Nedelja, 16. 6. 14. dobrepoljska golažijada (11.00) in Podgorsko rajanje (12.00), (Podgora, koča pri Koritu)

Petek, 21. 6. enajsti krog dobrepoljske futsal lige (Predstruge, 18.00)

Koledar prihajajočih dogodkov – junij 2019
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Dragica Urbas, tajnica OVK Grosuplje

Volitve poslancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament ureja Zakon o vo-
litvah poslancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament, glede vprašanj, 
ki jih ta zakon ne ureja, pa se smiselno 
uporabljajo določbe Zakona o volitvah v 
Državni zbor. 

1. Volilna pravica državljanov Repu-
blike Slovenije

Volilno pravico za volitve v Evropski 
parlament v Republiki Sloveniji ima vsak 
državljan Republike Slovenije, ki bo na 
dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. 
Izjemoma ima pravico voliti, ne pa tudi 
pravico biti voljen, državljan, ki mu je 
bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti 
ali prizadetosti s pravnomočno sodno 
odločbo popolnoma odvzeta poslov-
na sposobnost ali podaljšana roditelj-
ska pravica staršev ali drugih oseb čez 
njegovo polnoletnost pred 9. avgustom 
2006, pristojno sodišče pa posebej ni 
odločilo o odvzemu pravice voliti in biti 
voljen. Pravice voliti in pravice biti voljen 
pa nima državljan, ki je dopolnil 18 let 
starosti, pa mu je bila zaradi duševne 
bolezni, zaostalosti ali prizadetosti po-
polnoma odvzeta poslovna sposobnost 
ali podaljšana roditeljska pravica staršev 
ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost 
ter ni sposoben razumeti pomena, na-
mena in učinkov volitev, sodišče pa je v 
postopku za odvzem poslovne sposob-
nosti ali podaljšanja roditeljske pravice 
čez polnoletnost posebej odločilo o od-
vzemu pravice voliti in biti voljen. Prav 
tako nima volilne pravice za volitve v 
Evropski parlament državljan Republike 
Slovenije, ki je na podlagi lastne zahteve 
vpisan v volilni imenik v drugi državi čla-
nici Evropske unije. 

2. Volilna pravica državljanov dru-
gih držav članic Evropske unije

Volilno pravico za volitve v Evropski 
parlament v Republiki Sloveniji ima vsak 
državljan druge države članice EU, ki:

• je na dan glasovanja dopolnil 18 let 
starosti, 

• ima veljavno dovoljenje za stalno pre-
bivanje in prijavljeno stalno prebiva-
lišče na območju Republike Slovenije 
ali veljavno potrdilo o prijavi prebiva-
nja in prijavljeno začasno prebivališče 
na območju Republike Slovenije,

• je vpisan v evidenco volilne pravice v 
Republiki Sloveniji na podlagi zahteve 
za vpis in zanj ob preverjanju volilne 
pravice v matični državi niso bili po-
dani zadržki za vpis v volilni imenik v 
Republiki Sloveniji.
Na volitvah se lahko glasuje na vo-

liščih, ki jih je določila okrajna volilna 
komisija za območje, v katerega je voli-
vec vpisan v splošni volilni imenik, v ne-
deljo, 26. maja 2019, od 7. do 19. ure in v 
posebnih primerih, ki jih določa zakon: 

− Po pošti v Republiki Sloveniji lah-
ko glasujejo volivci, ki bodo na dan gla-
sovanja v bolnišnici ali v socialnovarstve-
nem zavodu za institucionalno varstvo, v 
priporu ali zavodu za prestajanje kazni, 
tako da najpozneje deset dni pred dne-
vom glasovanja sporočijo okrajni volilni 
komisiji, da želijo glasovati na tak način. 
Zadnji dan za posredovanje obvestila je 
sreda, 15. maj 2019. Na enak način lah-
ko glasujejo tudi invalidi, če predložijo 
odločbo pristojnega organa o priznanju 
statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo 
po pošti tudi stalno, če to sporočijo Dr-
žavni volilni komisiji in predložijo odloč-
bo pristojnega organa o priznanju statu-
sa invalida. Obvestilo invalida o stalnem 
glasovanju po pošti velja do preklica. 

− Na predčasnem glasovanju na 
posebnem volišču na sedežu Upravne 
enote Grosuplje, Taborska cesta 1, II. 
nadstropje, v torek, 21., v sredo, 22., in v 
četrtek, 23. maja 2019, med 7. in 19. uro 
lahko glasujejo volivci, ki so vpisani v vo-
lilni imenik za območje okraja. Predho-
dna prijava ni potrebna, volivci naj imajo 
s seboj osebni dokument in obvestilo vo-
livcu, ki ga bodo prejeli na dom.   

− Na domu na dan glasovanja 26. 

maja 2019 lahko glasujejo volivci, ki se 
zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti 
na volišču, v katerem so vpisani v volilni 
imenik, in bodo najpozneje tri dni pred 
dnevom glasovanja, to je do vključno 
22. maja 2019, sporočili Okrajni volilni 
komisiji Grosuplje na tel. št. 7810 910 ali 
7810 942, da želijo glasovati na tak način.

− Na volišču, določenem za glasova-
nje volivcev, ki nimajo stalnega prebi-
vališča na območju okraja (OMNIA) s 
sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Ta-
borska cesta 1, II. nadstropje, na dan gla-
sovanja, 26. maja 2019, od 7. do 19. ure 
lahko glasujejo volivci, ki bodo na dan 
glasovanja izven okraja svojega stalnega 
prebivališča. Če želi volivec glasovati na 
tak način, mora do srede, 22. maja 2019, 
to pisno sporočiti okrajni volilni komisi-
ji, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče 
(obrazec vloge in naslovi okrajnih volil-
nih komisij so na voljo na spletni strani 
Državne volilne komisije).

Volivci, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na območju Republike Slovenije 
in bodo na dan glasovanja v Republiki 
Sloveniji ter želijo glasovati na volišču v 
Sloveniji, morajo to sporočiti okrajni vo-
lilni komisiji, na območju katere uresni-
čujejo volilno pravico, ali Državni volilni 
komisiji. 

SESTAVA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE 
GROSUPLJE (4. VOLILNA ENOTA,  
3. VOLILNI OKRAJ)
Sedež: Taborska cesta 1, Grosuplje,  
tel. št. 7810 910, 7810 942, faks: 7810 919

PREDSEDNICA: POLONCA MARJETIČ ZEMLJIČ
NAMESTNICA PREDSEDNICE: MATEJA HREN 

ČLANICA: MILENA STRNAD
NAMESTNIK ČLANICE: JANEZ SVETEK

ČLAN: ALEŠ TOMAŽIN
NAMESTNICA ČLANA: ANA ZUPANČIČ

ČLANICA: NEVENKA ZAVIRŠEK
NAMESTNIK ČLANICE: NEJC KOLMANČIČ

TAJNICA OVK: DRAGICA URBAS
NAMESTNICA TAJNICE: MARUŠKA SEVER
NAMESTNIK TAJNICE: ROK IHAN

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament
Predsednik Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
(Uradni list RS, št. 10/2019) razpisal volitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. 
Za dan glasovanja na volitvah je določena nedelja, 26. maja 2019. 
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Na podlagi 4. in 19. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in 59/17), 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, 

št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 73/17) ter Odloka o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 10/2019) je Okrajna volilna komisija Grosuplje na 1. seji 4. marca2019 sprejela 

naslednji 

S K L E P
o določitvi volišč in njihovih območij 

Za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo 26. maja 2019, je Okrajna volilna 
komisija Grosuplje na seji 4. marca 2019 določila naslednja volišča in njihova območja: 

I.

zap. št. oznaka volišča ime volišča sedež volišča območje volišča dostopno invalidom
1. 403001 JAKLIČEV DOM DOBREPOLJE Videm 34,  

Videm -Dobrepolje
Bruhanja vas, Mala vas, Podgora, 
Podgorica, Podpeč, Videm, Zdenska 
vas

da

2. 403004 GASILSKI DOM HOČEVJE Hočevje 19 Hočevje da

3. 403005 GASILSKI DOM ZAGORICA Zagorica 36 a Zagorica da

4. 403006 VAŠKI PROSTOR PREDSTRUGE Predstruge 60 Cesta, Predstruge, Vodice da

5. 403007 GASILSKI DOM KOMPOLJE Kompolje 60 Kompolje da

6. 403009 DVZ PONIKVE Ponikve 76 Ponikve da

41. 403049 OŠ STRUGE Lipa 16 Četež pri Strugah, Kolenča vas, Lipa, 
Paka, Podtabor, Potiskavec, Pri Cerkvi 
– Struge, Rapljevo, Tisovec, Tržič

da

II. 
Okrajna volilna komisija Grosuplje določa tudi posebna volišča, in sicer: 

• Volišče št. 901 za predčasno glasovanje 21., 22. in 23. maja 2019 s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, 
Grosuplje v II. nadstropju – dostopno invalidom;

• volišče št. 970 – OMNIA za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, in sicer s sedežem na Upravni enoti 
Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje v II. nadstropju – dostopno invalidom, glasuje se v nedeljo 26. maja 2019. 

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

Polonca Marjetič Zemljič, univ.dipl.prav.,
PREDSEDNICA

OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE GROSUPLJE
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VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2019

Seznam list kandidatov:

1. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

2. ZSI – GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA

3. ZELENI SLOVENIJE

4. DD DOBRA DRŽAVA

5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA SNS

6. POVEŽIMO SE

7. LISTA MARJANA ŠARCA

8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

9. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS in SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

10. DOM – DOMOVINSKA LIGA

11. SOCIALNI DEMOKRATI – SD

12. LEVICA

13. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

14. STRANKA ALENKE BRATUŠEK

Možnost preferenčnega glasu:
Na listi, za katero je glasoval/a, lahko volivka oziroma volivec označi enega kandidata/-ko, ki mu/ji daje pred-
nost pred ostalimi s te liste (preferenčni glas). Svoj glas odda tako, da pred imenom in priimkom obkroži zapo-
redno številko.
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Nosilec liste je dr. Gorazd Pretnar, 2. dr. Nada 
Pavšer, 3. Mirko Brnič Jager, 4. dr. Katarina 
Dea Žetko, 5. Dragan Djukić, 6. Ines Deželak, 7. 
Gregor Horvatič in 8. Zorica Škorc.

EU-volitve so pomembne za prihodnost, saj 
gre za naš največji mirovni in demokratični 
projekt v zgodovini, katerega uresničevanje 
je odvisno od nas vseh skladno z našimi 
pristojnostmi in delovanjem. Kar 80 odstotkov 
predpisov, ki urejajo življenje nas vseh, 
se sprejema na ravni EU, le 20 odstotkov 
predpisov se sprejema na nacionalni ravni.

Pozorni bomo morali biti predvsem na novo 
finančno perspektivo 2020–2027, da bomo 
imeli kot država in občina dobre projekte in da 
se bomo znali dobro pogajati.

Predvsem bomo morali ohraniti zdravo okolje 
in ohranjati naravo za predelavo zdrave 
ekološko pridelane hrane ter skrbeti za 
naše dragocene naravne vire (les), vire pitne 
vode na vodovarstvenih območjih in biotsko 
značilnih habitatih. Naše pogajalsko izhodišče 
je lahko tudi to, da smo edina država na svetu, 
ki smo pravico do pitne vode zapisali v ustavo. 

Po ozemlju Slovenije se samo v rekah in 
potokih letno pretoči okoli 34 milijard m3 
vode. Po količini vode na prebivalca sodi 
Slovenija med najbolj vodnate države v Evropi, 
saj skoraj štirikrat presega evropsko povprečje. 

Trenutno je v slabem stanju 62 od skupno 155 
rek, jezer in drugih površinskih vodnih teles ter 
trije od 21 podzemnih vodnih virov.

Da okrog 140.000 državljanov nima 
zagotovljene zdrave pitne vode in da vodnih 
virov z manj kot 50 prebivalcev upravljavci 
niso dolžni kontrolirati, pa je naš nacionalni 
problem oz. občinski (vas Vodice). Treba 
bo slediti tehnološkim napredkom tudi na 
področju čiščenja odpadnih voda.

Izredne možnosti imamo na področju turizma.

Prav zato se na volitve poslank in poslancev 
v Evropski parlament podajamo, da 
pridobimo mesto vsaj enemu kandidatu 
Zelenih Slovenije, ki bo kot ambasador okolja 
zagovarjal slovensko okolje in naše naravne 
vire ter kot nadzornik v interesu RS pravočasno 
opozarjal na druge okoljsko škodljive projekte, 
ki kandidirajo za EU-sredstva, in se zavzel za 
projekte trajnostnega razvoja. Zavzemal se bo 
za najobčutljivejša in za človeka življenjsko 
pomembna območja, da ne bodo prepuščena 
samovolji ozko usmerjenih pridobitnih 
interesov multinacionalk. 

Zato si bomo Zeleni Slovenije prizadevali 
za pripravo učinkovite okoljske zakonodaje 
varovanja okolja, ki bo podlaga zakonom, s 
katerimi se posega v okolje in prostor.

Kot kandidatka bom svoja prizadevanja 
gradila na izkušnjah, ki si jih že drugi mandat 
pridobivam kot svetnica v občini Dobrepolje, 
in znanju, ki sem si ga pridobila z doktoratom 
o usposabljanju za odkrivanje okoljskega 
kriminala. 

Moja pretekla prizadevanja: ustanoviteljica 
slovenske mreže ekošol in prva nacionalna 
koordinatorka in ustanoviteljica društva 
Sobivanje. Leta 2000 sem prejela častni znak 
Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: 
»za zaslužno in zagnano delo z mladimi na 
področju varstva okolja«.

Leta 2010 sem prejela svetovno prestižno 
okoljsko priznanje Energy Globe Award v 
kategoriji mladi.

Odločila sem se, da kandidiram za Evropski 
parlament v na novo ustanovljeni in 
prenovljeni stranki Zeleni Slovenije, ker želim 
sodelovati pri izboljšanju naslednjih področij: 

• pri varstvu okolja in ohranjanju narave za 
ekološko pridelavo hrane brez nepotrebnih 
pesticidov in herbicidov,  na sonaravni 
način; 

• pri ohranjanju pitne vode in oskrbi s pitno 
vodo slehernega Slovenca in Evropejca; 

• za manj izpušnih plinov z zmanjšanjem 
prometa (Evropska agencija za okolje je 
ocenila, da je onesnažen zrak v vseh EU-
državah (EU-28) v letu 2016 povzročil okrog 
500.000 prezgodnjih smrti; 

• manj uporabe grozeče nevarnosti našemu 
zdravju – plastike in s tem mikroplastike.

Prizadevala si bom, da bo evropska politika 
bolj naklonjena s subvencijami malim 
kmetijam, da bodo lahko pridelovali ekološko 
hrano, cenovno dostopno, za začetek za naše 
najmlajše, brez nepotrebne administracije, 
šole in vrtci pa brez neustreznih omejujočih 
javnih naročil … z njive v šolo in vrtec.

Prizadevala si bom za doslednejše 
preiskovanje ekološkega kriminala v Sloveniji 
in Evropi.

To bo moja pot, ki jo bom še naprej gradila z 
izobraževanjem in ozaveščanjem tako doma 
kot širše v Evropi.

Če vam je mar, da bodo naši otroci, vnuki 
in generacije za nami še imeli pitno vodo in 
ohranjeno naravo, za ekološko pridelano 
hrano, obkrožite na glasovnici št. 3, kajti to je 
naša pot, ki jo bomo gradili v EU.

Nujno je, da se dejavno vključujemo na 
vseh področjih. Narava izravnava in ima 
vselej prav!

Zeleni Slovenije za volitve 
poslancev  
v Evropski parlament
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8.

Evropa je danes pred pomembno izbiro. Na volitvah v Evropski  
parlament se bomo namreč državljani odločali med tistimi, ki  
verjamejo v idejo evropskega povezovanja, in tistimi, ki skušajo  
Evropo radikalno preurediti ali celo uničiti.
Evropska unija se je rodila iz vizije, odgovornosti in poguma 
krščanskih demokratov. Prekinili so krog sovraštva in Evropi prinesli 
mir. V NSi trdno verjamemo v združeno Evropo, zato namesto 
uničujočega desnega in levega radikalizma v ospredje postavljamo vred-
note, s katerimi Evropa zagotavlja mir že več kot 70 let.
Čas nas kliče k modrosti in pogumu. Demografske spremembe, mi-
gracije, tehnološki napredek, klimatske spremembe in rastoča azijska 
gospodarstva so pomembni izzivi, ki od nas zahtevajo jasne odgovore.
V kolikor bomo našli pot sožitja, bomo v Evropi na te izzive lahko  
uspešno odgovorili. Želimo si, da bi bila Evropa naš dom tudi v  
prihodnje. Vaše zaupanje in podpora sta zato ključna!
Vabimo vas, da se v nedeljo, 26. maja 2019, udeležite volitev v Evropski 
parlament in glasujete za listo Nove Slovenije – krščanskih demokratov, 
ki ima številko 8.

Hvala za zaupanje! 

EVROPI VRAČAMO ZAUPANJE.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ljudmila NOVAK
Jožef HORVAT
Lojze PETERLE
Iva DIMIC
Mojca ERJAVEC
Katja BEVC BERK
dr. Franci DEMŠAR
dr. Žiga TURK

LISTA NSi 
ZA VOLITVE 
V EVROPSKI 
PARLAMENT

8.
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Zavzemamo se za Evropo, ki spoštuje naš način življenja, našo tradicijo 
in našo kulturo. Zagovarjamo varno Evropo, ki je svoje zunanje meje 
sposobna in pripravljena varovati. Prepričani smo, da je solidarna Evropa, 
ki postavlja naše upokojence in naše družine na prvo mesto, pravi 
odgovor na izzive prihodnosti. Izhajamo iz načela, da v pravični Evropi ni 
prostora za izključevanje. Naša vizija prihodnosti je Evropa s poseljenim 
podeželjem, uspešnim kmetijstvom, močnim gospodarstvom in čistim 
okoljem. Verjamemo v Evropo, ki vsem nam zagotavlja kakovostno in 
zdravo bivanje ter mladim omogoča dovolj priložnosti za njihov razvoj. 

Skupaj z vami smo močnejši.
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SDS in SLS za evropske 
volitve oblikovala 
skupno listo

SLS se je že od začetka priprav na volitve 
zavzemala za skupen nastop strank, ki 
so članice Evropske ljudske stranke. 

Podpredsednik SLS, evropski poslanec 
in kandidat št. 4 na skupni listi SDS in 
SLS Franc Bogovič je v nagovoru na 22. 
tradicionalnem Taboru SLS povedal, 
da si bo v primeru ponovne izvolitve še 
naprej prizadeval za razvoj podeželja 
in da mladi ne bodo odhajali v mesta 
in v tujino. Prizadeval si bo, da bo 
kmetijska politika tako evropska kot 
tudi slovenska. Da mladi ne bodo šli 
v tujino, si bo prizadeval s projektom 
Pametne vasi. Slovenska ljudska stran-
ka smo tisti, ki verjamemo v združeno 
EU, v EU,  kjer so ljudje svobodni, kjer 
se svobodno gibljejo. Zavedamo pa se 
tudi naših korenin. Naše korenine so v 
krščanstvu, v bogati kulturni zgodovini. 
»Te korenine, to kulturo in naše domove 
bomo zavarovali.«

OO SLS Dobrepolje izraža zadovoljstvo 
ob oblikovanju skupne liste SDS in SLS. 
Kot se je na lokalnih volitvah 2018 izka-
zalo, je edina prava pot samo v povezo-
vanju in sodelovanju. Za našo občino 
pa je pomembno tudi to, da imamo v 
Evropskem parlamentu ljudi, ki nam 
bodo v pomoč, se lahko na njih zane-
semo  in so nam pripravljeni pomagati. 

Zato se 26. maja udeležite volitev. Te 
volitve so pomembne za prihodnost 
Slovenije in Evrope. Če gremo na voli-
tve, odločamo mi in ne drugi. 

G. Bogoviča lahko volite tako, da obkro-
žite številko 4 na skupni listi SDS + SLS 
(preferenčni glas)!

OO SLS DOBREPOLJE

Še ne tako zelo dolgo nazaj je bilo poznavanje 
sveta, dogodkov in ureditev v posameznih 
državah postavljeno v povsem drugo časovno 
dimenzijo. Novice so prihajale počasi, mnogo-
krat pa jih iz takih ali drugačnih razlogov tudi 
ni bilo. Kljub temu pa je ljudski glas prej ali slej 
prišel do ljudi. Starejši ljudje so se pogovarjali, 
kako se živi in dela v Ameriki pa v Nemčiji ali 
tudi nam bližji Italiji in Avstriji. Včasih je prišlo 
kakšno pismo ali pa celo paket, ki je predvsem 
mladim ljudem dal slutiti, da je življenje tam 
nekje v širnem svetu prijaznejše kot doma. 
V času našega otroštva so prihajali domov 
na obisk zdomci. Otrokom in mladim nam je 
ostalo v spominu predvsem to, da so bili bolje 
oblečeni in obuti, da so se pripeljali z velikimi 
in dobrimi avtomobili, da so imeli marke, lire, 
šilinge ali dolarje ter da so mnogi začeli grad-
njo hiš in poslopij v domačem kraju. Govorim 
o času, ko je bilo pri nas glavno prevozno 
sredstvo kolo. Bilo je tudi nekaj mopedov, v 
izjemnih primerih pa se je videl na prašni poti 
tudi kakšen fičko ali celo hrošč. To je mlade 
ljudi še dodatno in mnogokrat nehote sililo v 
razmišljanje, kako naprej. Kako naprej z obzi-
rom, da imaš rad domovino, starše, brate in 
sestre, kmetijo ali domačijo in ljudi okoli sebe.
In ljudje so odhajali. Pred 100 in več leti, pred 
50 leti in odhajajo tudi danes. Med njimi je bilo 
in je mnogo študiranih, podjetnih, prodornih 
in ambicioznih ali pa samo pridnih, ki so v 
tujini postali še uspešni, vodilni na raznih 
področjih življenja in dela. In kar želim pou-
dariti, vsi so odšli v kapitalizem. Ne morem 
se spomniti niti enega »gasterbajtarja«, ki bi 
odšel s trebuhom za kruhom v socializem.
Z vstopom v Evropsko unijo smo tudi Slovenci 
postali del sveta, v katerega smo nekoč odha-
jali. Zdaj smo v Evropski uniji doma. Mladi se 
tega precej dobro zavedajo, starejši pa morda 
malo manj. 
Kljub temu pa je prosti pretok blaga, ljudi in 
storitev tako velika pridobitev, da bi morali te 
vrednote vedno negovati in izpopolnjevati. To, 
da potujemo brez mej in carin ter da stvari pla-
čujemo z enakim denarjem in da se po telefo-
nu pogovarjamo za enako ceno, je bilo včasih 

nepojmljivo. Evropska unija je kljub nekaterim 
pretresom najvarnejša in najbogatejša celina. 
Od nas in naših odločitev pa zavisi, če bo tako 
tudi ostalo. Evropa je zgrajena na krščanskih 
temeljih. Vsi, ki prihajajo k nam, bi se morali 
tega zavedati in to tudi spoštovati. Le tako bo 
Evropa obstala in ostala takšna, v kakršno smo 
tako ponosno vstopili.
Migracije so se vedno dogajale, toda v obliki, 
kot se dogajajo danes, pa verjetno še nikoli. 
Pojavlja se mnogo vprašanj, na katera si bo 
moral vsak sam pri sebi najti odgovor, saj 
jasnega in enotnega odgovora politikov ne 
gre pričakovati.

Mene pa vendarle zanima, 
• ali gre za tiho invazijo in islamizacijo 

Evrope;
• kdo ljudi v državah izvora spodbuja, da 

gredo na dolgo pot;
• kdo jih financira;
• kdo jih vodi do Slovenije, čez Slovenijo in 

naprej;
• kdo jim obljublja socialno varnost in živ-

ljenje brez dela;
• ali so ljudje, ki vabijo horde beguncev v 

Evropo, dobrotniki ali kriminalci;
• zakaj so ti ljudje privilegirani;
• zakaj ljudje s polno delovno dobo ne dobijo 

niti približno takšne pokojnine, kot dobijo 
pomoč migranti …

Vprašanj je še mnogo, odgovorov pa ni. Mnogi 
menijo, da bi tem ljudem lažje pomagali v dr-
žavah njihovega izvora. Tudi sam menim tako.

V nedeljo, 26. maja, so evropske volitve. 
Evropske volitve ne odločajo samo o tem, 
kdo bo dobil dobro plačano službo v Bruslju, 
ampak mnogo več.
Ljudje, ki imamo družine, otroke in vnuke, 
točno vemo, kakšen svet jim želimo zapustiti.
S to mislijo vas pozdravljam in prosim, da se 
udeležite evropskih volitev in da se odločite 
po svoji vesti.

OO SDS DOBREPOLJE, Roman Bukovec

Zavzemamo se za Evropo, ki spoštuje naš način življenja, našo tradicijo 
in našo kulturo. Zagovarjamo varno Evropo, ki je svoje zunanje meje 
sposobna in pripravljena varovati. Prepričani smo, da je solidarna Evropa, 
ki postavlja naše upokojence in naše družine na prvo mesto, pravi 
odgovor na izzive prihodnosti. Izhajamo iz načela, da v pravični Evropi ni 
prostora za izključevanje. Naša vizija prihodnosti je Evropa s poseljenim 
podeželjem, uspešnim kmetijstvom, močnim gospodarstvom in čistim 
okoljem. Verjamemo v Evropo, ki vsem nam zagotavlja kakovostno in 
zdravo bivanje ter mladim omogoča dovolj priložnosti za njihov razvoj. 

Skupaj z vami smo močnejši.
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Zavzemamo se za Evropo, ki spoštuje naš način življenja, našo tradicijo 
in našo kulturo. Zagovarjamo varno Evropo, ki je svoje zunanje meje 
sposobna in pripravljena varovati. Prepričani smo, da je solidarna Evropa, 
ki postavlja naše upokojence in naše družine na prvo mesto, pravi 
odgovor na izzive prihodnosti. Izhajamo iz načela, da v pravični Evropi ni 
prostora za izključevanje. Naša vizija prihodnosti je Evropa s poseljenim 
podeželjem, uspešnim kmetijstvom, močnim gospodarstvom in čistim 
okoljem. Verjamemo v Evropo, ki vsem nam zagotavlja kakovostno in 
zdravo bivanje ter mladim omogoča dovolj priložnosti za njihov razvoj. 

Skupaj z vami smo močnejši.
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Svet, Evropa, Slovenija in jaz
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Andrej Strnad, predsednik TD Podgora

Iskreno bom vesel vašega obiska bodisi 
v tekmovalni ekipi bodisi pa kot obisko-
valci prireditve, saj želimo imeti ob sebi 
dobro in prijetno družbo.

Novost letošnje golažijade: vsako 
prijavljeno ekipo bom povabil k mikro-
fonu, da pove kaj o tekmovalni ekipi, da 
rečemo kakšno po domače … pravijo, da 

izvirnost šteje, in verjamem, da bodo tek-
movalne ekipe polne zamisli, tako kot pri 
pripravi in kuhanju golaža, zato nam ne 
bo dolgčas.

Za vse druge, ki ne boste tekmova-
li v kuhanju golaža, pa bodo na voljo 
brezplačne ustvarjalne delavnice, jaha-
nje konj, lokostrelstvo in navdušenje ob 
ritmih mladih harmonikarjev.

Letošnja novost bosta tudi tržnica 

in obenem izmenjava oblačil, obutev 
in modnih dodatkov. Za vse informacije 
pokličite na 041 603 885.

Naj za konec vabila napišem še: »Ne-
kateri pravijo, da se poletni pikniki in 
lepo vreme najlepše zaključijo z našo 
golažijado in podgorskim rajanjem.

Ne verjamete? Dovolite, da vam doka-
žemo.« ■

14. dobrepoljska golažijada in Podgorsko rajanje 2019
Minilo je leto in zopet se želimo srečati z vami, v nedeljo, 16. junija 2019, tokrat na štirinajsti dobrepoljski golažijadi v 
Podgori, NVRC koča pri Koritu v občini Dobrepolje.

Več  informacij dobite pri organizatorju prireditve: Turistično društvo PODGORA
Podgora, 28, 1312 Videm-Dobrepolje, e-pošta: td.podgora@gmail.com; gsm: 041-603-885

»PODGORSKO RAJANJE«
Podgora, NVRC, koča pri Koritu 

Nedelja,16. JUNIJ 2019
Dan odprtih vrat konjeniške sekcije TD PODGORA

dan odprtih vrat lokostrelskega društva Turjak,
nastop in tekmovanje mladih harmonikarjev

in brezplačne ustvarjalne delavnice
za otroke, mladino ter družine.

     
 

od 12. ure dalje
 

14. D O B R E P O L J S K A 

G O L A Ž I J A D A

16.JUNIJ 2019
PODGORA, NVRC, KOČA PRI KORITU v DOBREPOLJU

P  R I  S R Č  N    O V    A  B L J E  N I !

    Turistično društvo 

PODGORA

          

Prijavnina za tekmovalno ekipo je 25 eur.
Vanjo je všteto 2kg mesa, 2kg čebule, drva 
ter promocijska majica prireditve.

Prijavnine sprejemamo do 15. 6. 2019

Zbor za tekmovalce med 10. in 11. uro, 
začetek tekmovanja ob 11.00.

Za vse dodatne informacije pokličite na gsm:
Andrej Strnad 031- 603-885
ali pišite na: td.podgora@gmail.com

Nekdo je vprašal učitelja, ali verjame, da ima človek lahko srečo. 

»Seveda,« je odgovoril in pomežiknil. »Kako naj bi si sicer razložili uspeh pri ljudeh, ki jih ne maramo.« 

(Anthony de Mello)
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Milan Šuštar

Leta 1914 je bil vpoklican v vojsko. Ko se 
je leta 1918 vrnil, je prvič videl svojega 
sina Francija, ki je bil star štiri leta. Za 
Stanetom se je rodila Marija in nazadnje 
dvojčka Tone in Danijela. Stanovali so v 
Ambroževi hiši, ki je skupaj s sosednjimi 
hišami takrat spadala pod vas Cesta. Ot-
roci so radi zahajali k teti Tisljevi k sv. An-
tonu. Oče Franc Keržič je učiteljeval na 
Vidmu skupaj s Franom Jakličem; ko je 
ta odhajal na Dunaj na seje parlamenta, 
ga je nadomeščal. Ko pa je Jaklič odšel iz 
Dobrepolja, je Keržič postal nadučitelj. V 
Dobrepolju je bil do leta 1926, ko je dobil 
službo nadučitelja v Stražišču pri Kranju, 
kamor se je preselil z vso družino. 

Po končani nižji gimnaziji je Stane 
Keržič obiskoval srednjo tehniško šolo v 
Ljubljani pri profesorju Francetu Kralju, 
1945–1949 je študiral na novoustanovlje-
ni Akademiji likovne umetnosti v Ljublja-
ni pri profesorju Frančišku Smerduju. 
Svoje moči je usmeril tako v pedagoško 
delo kot v snovanje javne spomeniške 
plastike, predvsem pa v otroški portret.

Kot likovni pedagog je služboval 
najprej na gimnaziji, potem pa na Šoli 
za oblikovanje v Ljubljani. 18. decem-
bra 1969 je po težki kratki bolezni umrl 
v Ljubljani.1  

Po vojni je bila v Ljubljani ustanovlje-
na Akademija za likovno umetnost. Med 
prvimi študenti je bil tudi Stane Keržič, ki 
si je osnovno kiparsko znanje pridobil na 
kiparskem oddelku pri profesorju Fran-
cetu Kralju. Na akademijo se je vpisala 
mlada generacija fantov in deklet, ki so 
končno dobili možnost šolanja. Mnogi so 
se razvili v resnične umetnike in Keržič je 
bil med boljšimi. Bil je zelo nadarjen, de-
laven, glasbeno razgledan, vesel in prisr-
čen prijatelj. Ko je z odličnim uspehom 
končal kiparski razred, se je z vso vnemo 
spoprijel s kiparskimi nalogami. To je čas 
»spomeniške akcije«, ki je v kratkem času 
zajela vso Slovenijo. Nekaj podobnega 
smo doživeli že po prvi svetovni vojni, le 
da je takrat v glavnem ostalo pri farnih 

ploščah. Umetnine so bile zelo redke 
(npr. France Kralj, Spomenik padlim). Po 
osamosvojitvi je bilo podobno, ko so se 
zadovoljili s spominskimi ploščami. Po 
osvoboditvi je bilo drugače. Z akademijo 
smo dobili množico kiparjev, ki so bili za-
suti z naročili, prekratkimi roki, v skrbeh 
za livarno, predvsem pa postavljeni pred 
pravcate spomeniške plastike.

Kipar Stane Keržič je v komaj dvaj-
setih letih ustvaril približno 18 večjih in 
manjših spomenikov, deloma sam, delo-
ma skupaj s prijatelji (npr. z Marjanom 
Keršičem - Belačem), pogosto pa skupaj 
z ženo, kiparko Marijo Benedetti.

Na začetku Keržičeve monumentalne 
plastike stojita Borka na Rakeku in Borka 
na kočevskem spomeniku. Obe ženski fi-
guri izžarevata življenjsko moč, borbo do 
poslednjega diha in vero v zmago. Mode-
lacija teles je realistično obdelana z vse-
mi značilnostmi likovne govorice tistega 
časa. Partizanki je upodobil v bojni ak-
ciji, njuni telesi sta heroizirani, nadčlo-
veških mer in silnih udov. Njun polet je 
neustavljiv in vedno zmagovit. Telesi sta 
obdelani kar se da realistično in z vsemi 
nadrobnostmi. To je čas socialističnega 
realizma, uradno predpisane umetniške 
usmeritve v Sovjetski zvezi od leta 1934 
do 80. let 20. stoletja. Najpogostejše teme 
so heroji oktobrske revolucije, navdušeni 
delavci v tovarnah in kolhozih in idilično 
vaško življenje. Socialistični realizem po-
udarja idejo socializma. Po sovjetskem 
zgledu se je uveljavil tudi pri nas: čašče-
nje junaštva, herojev, delovnega zanosa, 
udarništva, v poeziji »kramparstva in lo-
patarstva« vse do zbirke Pesmi štirih, ko 
smo slišali tudi za ljubezen in intimno 
življenje.

Leta 1954 je bil odkrit spomenik v 
Cerknem, ki pomeni novost. Še nastopa 
partizan, toda ne več zagnan v boju, tem-
več ko ga na pragu sprejema mati s hle-
bom kruha v roki. Snov za spomenik je 
vzeta iz kiparjevih partizanskih doživetij, 
vendar je postala bolj občečloveška, bolj 
humana. Ni več borba na prvem mestu, 
temveč materinska ljubezen. Sam pripo-
veduje: »Ko sem partizanil na Cerkljan-
skem, sem se počutil, kot bi bil doma. 

Kipar Stane Keržič (1918–1969)
Stane Keržič se je rodil 12. novembra 1918 v učiteljski družini. Njegov oče Franc Keržič je prišel v Dobrepolje za učitelja 
leta 1911. Poročil se je z Marijo Gruden, sestro Albina Grudna, gostilničarja v Predstrugah. Rodilo se jima je pet otrok: 
trije fantje in dve dekleti. 

Kipar Stane Keržič z ženo, kiparko Marijo Benedetti

Borka na Rakeku Spomenik v Cerknem
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Tam sem srečal tudi partizansko mami-
co, ki je rodila šest sinov – šest partiza-
nov. V spomeniku, ki sem ga zmodeliral 
za Cerkno, sem mislil nanjo, na vse tiste 
in prav take in čudovite partizanske ma-
tere, ki so bile pripravljene pomagati.«2 

Oblikovno je spomenik podoben 
prejšnjim. Oba lika, mati in partizan 
(delo kiparja Marjana Keršiča - Belača), 
se srečata v kraški burji, mater je očistil 
vseh nadrobnosti, poudarek je na nje-
nem izrazu, dobroti in humanosti. 

Leta so tekla, pogledi na medvojna 
dogajanja so se razbistrili in očistili, rahla 
distanca je dovoljevala posplošenja in v 
likovni umetnosti je nastopil drugačen 
način ustvarjanja. 

Tudi Keržič, ki je dobro občutil novi 
zven časa, je v kiparstvu prešel k drugač-
nim rešitvam.

Kot primer novega načina ustvarjanja 
naj navedemo Kurirčka iz Podutika. Ki-
par je opustil vse detajle. Izginili so uni-

forma, orožje, titovka in drugo, ostala sta 
le golo deško telo in pa pismo v roki, ki 
edino priča o dečkovih borbenih dolž-
nostih. Kipar je z držo slokega dečkov-
ega telesa, z njegovim širokim korakom, 
držo rok, pa tudi s kretnjo glave pokazal 
na bistvo kurirske naloge. Tudi na deč-
kovem telesu je opustil vse anatomske 
podrobnosti: telo je zelo posplošeno, 
poudaril pa je bistvo: gibanje, pot k cilju. 

Spomenik v Krškem so odkrili leta 
1957. V kamnit blok ob obelisku sta kipar-
ja Marija Benedetti in Stane Keržič vkle-
sala dva reliefa, vsakega na svojo stran. 
Nas zanima relief Partizanska kolona, ki 
je delo Staneta Keržiča. Kolona se pomi-
ka skozi gozd. Na čelu je samozavesten 
mitraljezec, za njim borec, nato konj z 
ranjencem na hrbtu, za njim pa borec, ki 
vztrajno koraka po odrejeni poti. Figure 
so tipizirane, vse nadrobnosti so opuš-
čene. Še drevesa so stilizirana, človeška 
figura je zelo poenostavljena, nepotrebni 
rekviziti so opuščeni. Torej gre za enak 
način izpovedi kot pri Kurirčku.

Kipar se je v Predstrugah povsem 
podredil arhitekturni govorici obeliska. 
Tu je nastopil vrezani, poglobljeni relief, 
kot ga poznamo v starem Egiptu. Njego-
va likovna govorica je postala še bolj sko-
pa, še bolj omejena na bistvo sporočila. 

Spomenik je postavljen na izjemno 
lokacijo, zamisel z obeliskom je odlična, 
plošče z imeni žrtev so nevsiljive, okolica 

je lepo urejena. Nujno pa je treba obno-
viti reliefe, ker so slabo čitljivi. 

Ob obisku je bil Keržičev atelje vide-
ti, kot bi prišel v otroški vrtec. Po vseh 
policah so stali otroški portreti, glava pri 
glavi, prava nepregledna vojska.

»Otroški portret zaradi svojevrstnosti 
modela ni lahka stvar. Formalno ima 
kipar opraviti z mehko oblino lica, z ne-
izoblikovanim nosom in ustnicami, izra-
zite poteze še niso prepregle lica. Kako 
drugačna je kiparjeva naloga ob karak-
ternih glavah odraslih ljudi. Kipar ima 
pred seboj dokončno razvito lobanjo, ki 
je prevažen element za izoblikovanje tr-
dne plastične forme, prav tako so vsi deli 
obraza jasno izoblikovani in bolj ali manj 
izraziti.«3

1 Šolska kronika Dobrepolje; Pepca Keržič, 
Stražišče; Ivi Tiselj, Zdenska vas.
2 L. Jakopič, Stane Keržič, Ljudska pravica, 8. 
2. 1955.
3 Dr. Stane Mikuž, Otroška plastika Staneta 
Keržiča, Slovenski poročevalec 181, 1958.Kurirček v Podutiku

Spomenik v Krškem

Metka, bron, 1955 Miranček, bron, 1953 Majda, mavec Jasna, marmor, 1954 Marjetka, marmor, 1951 Mala deklica, marmor, 1958

Spomenik v Predstrugah
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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 8.00 do 15.00.
Četrtek: od 11.00 do 15.00.

Branje je najboljše učenje! (A. S. Puškin)

KNJIGA ZBLIŽUJE!

Jasmina M. Šušteršič

Vsak trenutek je ravno pravi za branje, pogovor in prijetno dru-
ženje ob knjigi. Pomembno pa se je zavedati, da je zgodnje sre-
čanje otrok s knjigo zelo pomembno. Tako naj bi otroka knjige 
spremljale že tako rekoč od rojstva naprej. Sprva so to igralne 
knjige, kasneje skupaj opazujemo ilustracije, otroku beremo, 
pripovedujemo in ga nato postopoma aktivno vključimo v 
branje. Poleg vzgojnih in izobraževalnih vidikov glasno branje 
odraslih utrjuje otrokovo čustveno vez s starši. Čas, ki ga preži-
vimo z otrokom v naročju ob knjigi, je neprecenljiv. Preplete-
nost fizičnega ugodja, občutka varnosti in kakovostnih branih 
vsebin v najzgodnejših letih pa je tudi osnova, iz katere izhaja 
pozitivna naklonjenost do knjig tudi v kasnejših letih samo-
stojnega branja. Družina tako zagotovo ostaja zibelka branja. 
Vendar se otroci srečajo s književno vzgojo tudi v vrtcu in tudi 
slednja ima zelo pomembno vlogo. Tako vzgojiteljice našega 
vrtca Ringaraja skrbno pripravljajo različne dejavnosti, pove-
zane s knjigo, od bralnih kotičkov, predšolskih bralnih značk, 
bralnega kovčka, eko bralne značke … V skupini predšolskih 
otrok »Sovice« so otroci na dom prejeli bralni kovček s knjiga-
mi, ki so jih prebirali skupaj s starši. Sodelovali pa so tudi v eko 

bralni znački, v okviru katere so predstavili tri knjige z ekološko 
vsebino in eno pesmico svojim sovrstnikom in vzgojiteljicama. 
Povedati moramo, da so vsi otroci bralno značko uspešno op-
ravili, kar zagotovo kaže njihov pozitivni odnos do knjig. Zas-
luge za to gre zagotovo pripisati tudi vzgojiteljicama Marički 
Žnidaršič in Simoni Francelj, ki otroke ves čas spodbujata in z 
njimi odkrivata bogastvo knjig. Z veseljem smo vsem otrokom v 
knjižnici podelili priznanja, ki sta jih pripravili vzgojiteljici, jim 
izrekli čestitke in zaželeli še veliko prijetnih trenutkov ob knjigi. 

Gledališka predstava za otroke MUCA 
COPATARICA

Le kdo ne pozna pravljice o muci Copatarici, ki odnaša copat-
ke nerednim otrokom, ki jih ne pospravljajo? Svetovni dan 
knjige in Noč knjige smo z otroki praznovali s predstavo Muca 
Copatarica v izvedbi gledališča Bičikleta, ki je navdušila tako 
najmlajše kot druge zbrane generacije. Otroke je opozorila, da 
morajo pospravljati in skrbeti za svoje copatke. Po predstavi 
pa si je vsak naredil še svoj copatek. Pravljične urice za otroke 
bodo v knjižnici potekale še do konca meseca maja vsak petek 
ob 17.30.

Otroci iz skupine Sovice so prejeli priznanja za uspešno opravljeno eko bralno 
značko. Čestitamo.

Po predstavi so si otroci izdelali še copatek, ki jih bo spominjal na sporočilo muce 
Copatarice.
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Viki Grošelj in predstavitev knjige Najvišji 
vrhovi celin

Ob svetovnem dnevu knjige smo v sodelovanju s Planinskim 
društvom Dobrepolje v knjižnici pripravili večer z alpinistom 
Vikijem Grošljem. Vsem zbranim je predstavil svojo najnovejšo 
knjigo Najvišji vrhovi celin. Grošelj je športni pedagog, vrhun-
ski alpinist, himalajec, gorski reševalec in vodnik. Kot alpinist 
je poleg številnih vzponov, ki jih je opravil v domačih in tujih 
gorah, sodeloval na več kot tridesetih odpravah v izvenevrop-
ska gorstva. Je prvi Slovenec, ki se je povzpel na najvišje vr-
hove vseh sedmih celin. Grošelj je tudi izjemen pisec, avtor 
šestnajstih knjig in soavtor več kot dvajsetih, podpisal pa se je 
že pod številne članke v naših in tujih revijah. Zagotovo je vse 
navzoče prepričal o svoji izjemni predanosti alpinizmu, kljub 
številnim preizkušnjam, ter navdušil s svojo močno voljo in od-
ločnostjo. Od leta 2015, ko je doživel in preživel potres v Nepa-
lu, vodi humanitarno akcijo za pomoč Nepalcem, prizadetim 
v tej naravni nesreči. 

Predavanje in delavnica »ETERIČNA OLJA, 
NJIHOV NAMEN IN DELOVANJE«

Vedno več ljudi se zaveda, kako zelo smo zaradi sodobnega 
načina življenja ljudje izgubili dragoceni stik z naravo. Eterična 
olja lahko učinkovito uporabljamo na številne načine, ki pripo-
morejo k izboljšanju našega življenja in počutja. Z njihovo upo-
rabo lahko sami poskrbimo za dobro kondicijo telesa, zdravje 
in odpornost ter tudi čisto bivališče. Ker imajo olja različnih 
rastlin različne lastnosti, je potrebno, da se z njimi seznanimo, 
preden jih začnemo uporabljati. Na delavnici, ki sta jo v knji-
žnici izvedli Uršula Zakrajšek in Mateja Drašler, smo spoznali, 
kako vse lahko eterična olja uporabljamo, in napotke, kako to 
počnemo varno. Pri njihovi uporabi so nam lahko v pomoč tudi 
številne knjige, ki te vsebine obravnavajo in so si jih obiskovalci 
delavnice lahko ogledali in tudi izposodili.
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                       Utrip občine – Vodice

Bojan Novak

PREDSEDNICA VAŠKEGA ODBORA: 
Katja Černivec
Sogovorniki: Katja Černivec, Rosanda 
Gianini, Nada Pavšer, Janez Okorn

POVEZANOST VAŠČANOV:

Društva in organizacije, v katerih se 
vaščani združujejo: 

Vodice so v primerjavi z ostalimi 
dobrepoljskimi vasmi nekoliko poseb-
ne, saj je v vasi nekaj stalnih prebivalcev, 
nekaj pa takih, ki pridejo občasno. V vasi 
nas je premalo, da bi imeli kakšno orga-
nizacijo. Nimamo niti kakega skupnega 
prostora, združevanje pa je omejeno le 
na sosedska druženja. 

Starejši vaščani se spomnimo, da je 
bilo včasih druženja več. Imeli smo tudi 
piknike, skupaj popravljali poti ipd. Ko 
smo imeli letos čistilno akcijo, se je zbra-
lo kar lepo število vaščanov.

DEJAVNOST VAŠKEGA ODBORA:

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

Več kot deset let se že intenzivno po-
govarjamo o vodovodu. Kljub temu da 
imamo vodo celo v imenu, smo edina 
dobrepoljska vas brez vodovoda. Nareje-
nih je bilo že veliko izračunov in načrtov, 
a vendar se ni nič premaknilo. Trenutno 
kot občina čakamo na kaka evropska 
sredstva. 

Dokler nimamo vodovoda, se ukvarja-
mo tudi s tem, da nam uredijo ugodnejšo 
dostavo vode. To velja vsaj za nas, ki smo 
stalno tu. Dogovarjamo se z gasilci in s 
komunalnim podjetjem. Čakamo odgo-
vor od gasilcev, komunalno podjetje pa 
ima ceno dostave (prevoza) enako za vse 
tri občine (Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Dobrepolje). Tu ne gre za vodo, s kate-
ro bi zalivali vrtove ali prali avtomobile, 

ampak vodo potrebujemo za preživetje 
(kuhanje, umivanje, pranje). 

Pri vsaki hiši imamo t. i. štirno, v kateri 
zbiramo kapnico. Še zdaleč pa ni ta naša 
voda »z neba« zastonj, kot nekateri zmo-
tno mislijo. Potrebne so črpalke, filtri, 
tudi poraba elektrike je zato večja. Prav 
tako je treba zbiralnike (štirne) čistiti. 

Zadnja leta je več prometa (sploh lani, 
ko je bilo veliko gobarjev), zato tudi več 
prahu, ki se potem skupaj z deževnico 
nabira v štirnah. Med hišami bi bilo treba 
zato cesto asfaltirati.

Vodice so bile dolgo precej zapostav-
ljene in dolgo smo morali vaščani sami 
urejati ceste. Kmalu po ustanovitvi ob-
čine pa smo dobili asfaltno povezavo z 

dolino (leta 1998). Menimo, da je zdaj 
že skrajni čas, da pride kak investicijski 
denar spet na Vodice. 

Omenjena cesta bi bila že potrebna 
tudi sanacije, saj so zaradi odpravljanja 
posledic žledoloma in vetroloma po njej 
vozili kamioni, ki so bili zelo težki, pre-
težki za to cesto. Letos je teh prevozov še 
več, zato je cesta zelo načeta, tudi banki-
ne pa so stalno potrebne popravil. 

Zadnja leta se veliko ukvarjamo tudi 
z idejami o ureditvi bajerja, stalnega vo-
dnega vira nedaleč od vasi. V prvi vrsti 
smo hoteli urediti bajer v zvezi s požar-
no varnostjo. Če bi bil na Vodicah požar, 
vode za gašenje ne bi bilo dovolj, sploh 
v sušnem obdobju. 

Želimo si, da bi pri bajerju nastalo 
vaško jedro, vodiški bajer pa bi bil lahko 
tudi informacijski center za druženje ob-
čanov, turistov, za izobraževalne name-
ne osnovnih šol. Izdelan imamo idejni 
osnutek, ki je narejen za trajnostno so-
naravno življenje. V naslednji fazi bodo 
potrebni vsi papirji in dokumenti (npr. 
vodno soglasje), želimo pa si, da bi pro-
jekt lahko vključili v LIFE projekt, kjer bi 
dobili dodatna sredstva. Dogovarjamo 

Tokrat me je pot zanesla v verjetno najmanj poznano dobrepoljsko vasico, vsaj za večino občanov. Vodice so ravno 
toliko oddaljene, da nas pot tja redko zanese. Vas, ki je poimenovana po vodi, a edina v naši občini še nima čiste pitne 
vode. Zato je razumljivo, da smo se v pogovoru najbolj zadržali ravno okrog te dobrine, ki jo mi dostikrat jemljemo kot 
samo po sebi umevno. Nekoliko krajši pa je razumljivo zapis pogovora o združevanju vaščanov, saj gre za majhno in 
tudi po strukturi prebivalstva posebno vas.
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se z Biotehniško fakulteto, da bi postali 
projektni partnerji. 

Glede na to, da imamo ponavadi v 
zimskih mesecih več snega kot v nižin-
skem delu občine, je skoraj stalno se-
zonsko opravilo tudi skrb za kakovostno 
zimsko službo. V zadnjih desetletjih in 
letih se je zimska služba popravila, še 
vedno pa imamo probleme, ker se ne 
splužijo ceste po celotni vasi, ampak le 
po delu vasi. 

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

Še naprej si bomo morali prizadeva-
ti za vodovod. Slovenija ima pravico do 
čiste pitne vode zapisano v ustavo, kar 
pa nam nič ne pomaga. Trudili se bomo, 
da bi popravili in na nekaterih mestih 
razširili cesto ter asfaltirali še ceste po 
vasi. Prav tako bomo nadaljevali z dejav-
nostmi, povezanimi z ureditvijo bajerja. 
Želimo pa si tudi, da bi občina odkupila 
sedaj še zasebna zemljišča za občinske 
ceste.

Za kateri cilj si želite, da se najprej 
realizira?

Vsekakor je to ureditev vodovoda. Do 
realizacije pa si želimo urediti dovoz 
vode prebivalcem, ki jo potrebujejo. Gre 
res za eno najosnovnejših življenjskih 
dobrih.

KATERE SO GLAVNE TEŽAVE, KI 
PESTIJO VAŠO VAS?

To, da nimamo vodovoda, in neureje-
ne ceste skozi vas.

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

Blizu vasi so trije lepi stalni studenčki, 
ob dežju pa jih je celo sedem. Verjame-
mo, da bi bili zanimivi za pogledati. Prav 
tako bi ga peljali pogledat bajer. Vodice 
so dobra izhodiščna točka za pohod na 
Stari grad in na hrib Limberk. Zlasti v po-
letnem času bi turista popeljali v gozd, 
kjer bi lahko nabiral gobe, saj jih je vsako 
leto precej. V gozdovih je tudi veliko živa-
li, tako da je to zanimiv kraj tudi za lovce 
in ostale ljubitelje živali. Predvsem pa 
so Vodice sinonim za mir in dober zrak, 
in obojega nam v tem obdobju pogosto 
primanjkuje.

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

Žal nas loči to, da smo edini brez vo-
dovoda. Ravno toliko smo odmaknjeni, 
da imamo mir in čistejši zrak. 

Mogoče bi ob tem povedali še nekaj 
zanimivih izsekov iz zgodovine vasi, saj 
verjetno večina občanov še ni bila na Vo-
dicah in jih tudi slabo pozna. 

Vodice so nastale na odmaknjenem 
kraju kot pristava čušperske gospoščine 
v neposredni bližini najdaljšega nadze-
mno tekočega studenca v Dobrepolju 
(vir: publikacija Dobrepoljska dolina).

Leta 1931 smo zgradili prvi vodnjak 
(štirna) v vasi, prej je bila voda pri bajer-
ju in jo je bilo treba nositi v vas (ženske 
na glavi s škafom), kmetje pa so živino 
gnali tja. 

Po drugi svetovni vojni so bile na Vo-
dicah tri domačije, prej, pred prvo sve-

tovno vojno, še ena, a se je ta družina 
preselila v dolino. Leta 1958 smo dobili 
elektriko (enofazni tok), leta 1984 pa tudi 
transformatorsko postajo za dvofazni 
tok. Gradnja vikendov se je začela ok-
rog leta 1970. Po letu 2000 so se vikendi 
spremenili v stalna bivališča, nekateri pa 
imajo tu še vedno vikende za občasno bi-
vanje. 

Za preživetje se je tu včasih kmetova-
lo, nabiralo in prodajalo gobe, sedaj pa 
so se kmetije povečini opustile, saj je v 
vasi samo še ena. Včasih so se delali in 
prodajali tudi zobotrebci. 

V bližini je tudi lepa lovska koča. ■

Dopolnitev prispevka Utrip 
občine – Predstruge iz številke 
3/2019 (pobudnik dopolnitve: 
Anton Drobnič):

Tudi pri gradnji kapelice smo 
vaščani zelo tesno sodelovali, tako 
s finančnimi prispevki kot s pro-
stovoljnim delom. Zbrana sredstva 
smo namenili za izgradnjo kapeli-
ce, del pa tudi za nove klopi. Oltar-
no mizo je naredil Franc Lenarčič, 
Anton Lunder pa je položil ploščice 
in pobelil notranjost kapelice. Ro-
man Bukovec je izdelal križ, ki krasi 
notranjost kapelice, sosedje Hoče-
varjevi pa so v času gradnje odsto-
pili garažo za shranjevanje orodja 
in prispevali elektriko.  
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Obisk avtomehanične delavnice na Cesti
V skupini Pikapolonice smo se v aprilu odpravili na Cesto. V okviru projekta Pasavček smo si v sklopu vseh načrtovanih 
dejavnosti ogledali tudi avtomehanično delavnico pri Boštjanu Zupančiču, očku naše Lare. 

Mateja Lohkar in Mojca Mlakar

Pot nas je vodila skozi železniški prehod 
z zapornicami. Otroci so previdno šli po 
prehodu, seveda so se najprej prepričali 
s pogledom na levo in na desno, da ni 
na železniških tirih vlak. Skozi vas so nas 
pozdravile tudi koze, ki so veselo opazo-
vale razigranost otrok. 

Lara nas je vodila do svojega doma. 
In prišli smo na cilj. Pri delavnici nas je 
pozdravil Larin očka Boštjan Zupančič. 
Povabil nas je na ogled delavnice. Prika-
zal je menjavo pnevmatike, gume na av-
tomobilskem kolesu. Največ pozornosti 

otrok je pritegnilo avtodvigalo. Dvigala 
so nepogrešljiv pripomoček v vsaki av-
toservisni delavnici. Otroci so imeli željo, 
da se preizkusijo, kako močni so v dvigo-
vanju in spuščanju avtomobila, seveda 
s pomočjo avtodvigala in avtomehanika 
Boštjana, ki je poskrbel, da je varnost na 
prvem mestu. Pokazal nam je tudi različ-
na orodja, pripomočke, ki jih uporablja 
pri popravilu avtomobilov, kombijev in 
tovornjakov. Fantje so se hoteli že pre-
skusiti v »šravfanju« in kot dokaz temu 
so bile »šmiraste« roke.

Po ogledu smo se posladkali in okrep-
čali in napolnili svoje lačne želodčke ter 

nabrali moči za pot, ki nas je vodila nazaj 
proti vrtcu. Pred delavnico smo napravili 
še eno gasilsko fotografijo, ki bo v spo-
min na ogled avtomehanične delavnice. 

Zahvaljujemo se Boštjanu Zupančiču 
in družini Zupančič za prijazen sprejem, 
ogled delavnice in za sladko dopoldan-
sko malico. 

Ker so otroci zelo ranljiva skupina v 
prometu, jih v vrtcu že od malih nog sez-
nanjamo z varnim vedenjem v cestnem 
prometu. Seznanimo jih tudi s posledi-
cami neodgovornega ravnanja kot ude-
ležence v prometu. ■
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Mateja Lohkar, vrtec Ringaraja

Za strokovno postavitev hiške smo pova-
bili Luka Jakiča in Tonija Mlakarja. Oba 
sta se odzvala naši prošnji in skupaj smo 
ujeli četrtkovo popoldne, ko končno ni 
padal dež, in postavili vrtno hiško. 

Ker brez žensk pravijo, da delo ne po-
teka tako, kot bi moralo, so poskrbele in 
bile v pomoč Erika Jakič ter vzgojiteljici 
Mojca Mlakar in Tanja Tegel. Mlajša Nejc 
in Ahac Jakič pa sta poskrbela, da je bilo 
orodje za zabijanje žebljev vedno pri 

roki. Da je bila hiška hitro postavljena, 
sta bila vzgojitelj Jože Hočevar in hišnik 
Peter Kralj v veliko pomoč.

Hiško bomo v prihodnjih dneh še zaš-
čitili s premazom za les, nato pa bomo 
otrokom prepustili, da bodo poslikali le-
sene stene.

Vključevanje staršev v vzgojno-izo-

braževalno delo vrtca nam je velikokrat v 
pomoč pri izvedbi projektov ali del. Star-
ši veliko sodelujejo in so v vrtcu s svojimi 
kompetencami v veliko pomoč in vrtcu v 
podporo. 

Iskrena zahvala Luki Jakiču, njegovi 
družini ter Toniju Mlakarju za strokovno 
postavitev vrtne hiške. ■

Postavitev vrtne hiške v vrtcu Ringaraja
Na vrtčevskem igrišču v okviru ekovrta smo postavili vrtno hišico, ki nam bo služila za spravilo vrtnega orodja, zalivalk, 
otroških pripomočkov, igrač za igro v peskovniku. S strehe hiške se bo v primerni posodi nabirala deževnica za 
zalivanje rastlin v obdobju suhega vremena.
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Tanja Tegel, dipl. vzg., vodja projekta

Osnovni namen projekta Pasavček je 
spodbujanje pravilne uporabe otroških 
varnostnih sedežev ter varnostnih pasov 
med vožnjo v avtomobilu. Vsaka vožnja 
z avtomobilom, tudi če je cilj oddaljen le 
nekaj kilometrov, je za otroka posebno 
doživetje. Širi mu obzorja, med vožnjo 
spoznava okolico, promet in sprejema 
navade in vzorce ravnanja voznika. Vse 
to so razlogi, da mora biti vsaka vožnja 
tudi varna vožnja.

Temeljni cilj projekta Pasavček je, da 
bi bil vsak otrok v avtomobilu ustrezno 
zavarovan. Prvi korak je izbira ustrezne-
ga in kakovostnega varnostnega sedeža 
glede na starost otroka, otrokovo težo in 
velikost. Ni dovolj, da sedež le kupimo in 
namestimo v avto. Sedež mora biti pra-
vilno pritrjen, otrok mora biti v sedežu 
pravilno pripet, saj le tako zagotovimo 
ustrezno zaščito otroka. Dober zgled in 

ustrezne navade, ki se oblikujejo v otro-
ških letih, ostanejo celo življenje.

S Pasavčkom smo tudi mi v vrtcu 
spoznavali pomen varne vožnje in var-
nega vključevanja v promet.

Projekt temelji na pozitivni spodbudi, 
saj smo nagrajevali otroke, ki so aktivno 
sodelovali v projektnem delu in so bili v 
osebnem avtomobilu pripeti. Otroci so 
navdušeno izpolnjevali naloge in likovno 
ustvarjali.

Starši so nam dostavili svoje avtose-
deže skupine 0+, da so se otroci urili v 
veščini pripenjanja igrač v OVS (otroški 
varnostni sedež). S pomočjo hišnika smo 
v vrtec dobili demo sedeže. Vzgojiteljice 
smo tudi organizirale dežurstva za star-
še, in sicer zjutraj ob prihajanju otrok 
in popoldne ob odhodu, da so starši ali 
stari starši lahko preizkušali pripenjanje 
svojih otrok v OVS in si te tudi natančno 
ogledali. Z otroki smo sedeže preizkušali 
v dopoldanskem času. 

V vrtec smo povabili policista in po-
licistki, ki so nam predstavili pomen 
privezovanja v avtomobilu in otrok kot 
udeležencev v prometu kot pešcev, kole-
sarjev in potnikov v avtomobilu. Skupaj 
smo odšli na sprehod do središča Vidma, 
si ogledali prometne znake in spoznali 
pravilno prečkanje cestišča.

Pri izvedbi so nam bili v veliko pomoč 
starši, ki so aktivno pristopili in sodelo-
vali v projektu.

Ob načrtovanju in izvajanju projekta 
smo se učili vsi strokovni delavci, otro-
ci in starši. Upam, da bo pripenjanje v 
avtomobilu postalo navada, pozitivno 
pridobljena rutina tako staršev kot otrok.

To nam bi bilo v veliko veselje.

Pasavček pravi »RED JE VEDNO PAS 
PRIPET!« ■

Projekt Pasavček v vrtcu Ringaraja
Zaščita otrok v avtomobilu je eden od najučinkovitejših ukrepov za izboljšanje varnosti. Vozniki smo dolžni poskrbeti, 
da otroci v avtomobilu sedijo v otroških sedežih in da so pripeti z varnostnimi pasovi, kakor tudi ostali potniki, 
ki morajo biti otrokom dober zgled. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike 
Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že več let. 
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Metka Laharnar in Dušica Hočevar, mentorici 
projekta

V sklopu projekta smo učenci in men-
torici v počastitev dneva Zemlje na šoli 
na Vidmu v petek, 26. aprila, organizirali 
delavnico na temo zdravega in odgovor-
nega prehranjevanja. 

Ta dan smo se v zgodnjih jutranjih 
urah sestali mentorici in učenci, sode-
lujoči v eko projektu, ter skupaj začeli 
pripravo zdrave jedi – testenin z jabolki. 

V dopoldanskem času smo jed ponu-
dili v pokušino vsem učencem in učite-
ljem na šoli. Odzivi so bili večinoma zelo 
pozitivni. Nekateri učenci in učitelji so 
jed poizkusili prvič. 

Po pokušini smo obiskovalcem raz-

delili recepte za pripravo omenjene jedi. 
Sodelujoči učenci so se zelo trudili pri 

pripravi jedi. Vestno in zavzeto so po-
magali pri pripravi sestavin, kuhanju ter 
postrežbi jedi. Na svoje opravljeno delo 
so lahko upravičeno zelo ponosni. 

Mentorici opažava, da učenci, vklju-
čeni v eko projekt, vsako šolsko leto 
odgovorno, zavzeto in motivirano pris-
topajo k izpeljavi tako teoretičnega kot 
praktičnega dela v obliki delavnic. Ob 
tem pokažejo obilo znanja, izkušenj, od-
govornosti, motivacije in navdiha.

Ob tej priložnosti bi se mentorici 
radi iskreno zahvalili vsem sodelujočim 
učencem za celoletno zavzeto sodelova-
nje in trud pri raziskovanju in ustvarjanju 
zdravega in odgovornega prehranjevanja 
na temo testenin. 

Velika zahvala za sodelovanje in pod-
poro gre tudi vodstvu šole, kuharicam v 
šolski kuhinji, Pekarni Pečjak, šolskemu 
knjižničarju, g. Janezu Hočevarju ter se-
veda vsem učencem in učiteljem, ki so se 
udeležili pokušine jedi in s tem počastili 
namen zdravega in odgovornega prehra-
njevanja.

Za zaključek pa še misli, zapisane v 
šolskem eko kotičku: »Verjemi, da sva jaz 
in ti skupaj sprememba, ki jo želiva videti 
v svetu. Hvala ti, ker verjameš, da nam bo 
skupaj uspelo izboljšati svet.« ■

Projekt Vem, zato odgovorno jem
V letošnjem šolskem letu je naša osnovna šola prek programa Ekošole vključena 
v projekt Vem, zato odgovorno jem. Podpornik projekta je Pekarna Pečjak.

RECEPT ZA PRIPRAVO TESTENIN 
Z JABOLKI
(testenine s podušenimi naribanimi 
jabolki) 

čas priprave: 30 minut
količina: za 4 osebe

SESTAVINE

400 g testenin (makaroni, špageti ali 
rezanci)
6 srednje velikih jabolk
1 žlica margarine ali masla
sladkor (po okusu)
žlica medu
ščepec cimeta 

POSTOPEK PRIPRAVE

Testenine skuhamo po navodilih. 
Vseeno je, katero vrsto testenin upora-
bimo. Med tem časom olupimo jabolka, 
jim odstranimo pečke in jih naribamo. 
Segrejemo posodo in raztopimo maslo 
ali margarino, dodamo žlico medu in ga 
raztopimo. Dodamo naribana jabolka 
in pustimo, da se malo zmehčajo (dve 
minuti), dodamo sladkor po okusu in 
cimet. Vse skupaj dobro premešamo in 
dodamo odcejene kuhane testenine. Vse 
še enkrat premešamo in malo pokuha-
mo (dve minuti) in jed je gotova.

Vir: www.kulinarika.net.
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Sonja Lenarčič, pomočnica ravnatelja

»Čarovnija je povsod, kamor koli pogle-
daš. Sedi in sprosti se, vse, kar potrebuješ, 
je knjiga!« je nekoč dejal neznani avtor. 

Povem vam, res je tako! To smo doka-
zali tudi na naši osnovni šoli, ko smo noč 
preživeli v šoli ob branju knjig. Učenci so 
v šolo prišli dobre volje, nasmejani in v 
pričakovanju. S sabo so prinesli spalne 
vreče, »pouštre«, malico in seveda veliko 
knjig. Tako so se znašli na kupu krimi-
nalke in ljubezenske zgodbe, znanstve-
na fantastika in grozljivke, mladinski 
romani in stripi, resnične zgodbe in zgo-
dovinske drame in seveda nepozabne 
pravljice. Vsaka knjiga je po svoje zani-
miva in vredna branja. Po večerji smo si 
najprej izdelali unikatne kazalke za knji-
ge in pregledali knjige, ki smo jih prinesli 
s sabo. Prepričevali smo sebe in druge, 
katera knjiga je najboljša, se pogovarjali 
o prevodih, o glavnih junakih, pisateljih, 
si pripovedovali obnove in brali.

Brali smo pozno v jutro, ko je naše bra-
nje prešlo v pogovore – takšne, za katere 
v šoli, žal, zmanjka časa. Pogovore o pri-
jateljstvu, skrbeh, ki jih imajo tudi mladi, 
zaupanju, željah, ljubezni, šoli, kraju ... 
Smejali smo se in tolažili ter na koncu v 
vseh stvareh našli nekaj dobrega.

Zgodila se je čarovnija in kar naenkrat 
je bil dan. Prehitro je minila noč knjige. 

Odšli smo na zajtrk in potem 
malo utrujeni k pouku z željo, 
da naslednje leto noč knjige 
zagotovo ponovimo. Hvaležna 
sem, da sem noč knjige preži-
vela v šoli z učenci in da so se 
med nami tkala prijateljstva in 
se je ustvarjalo zaupanje.

Izvedbo naše noči knjige je 
podprl Šolski sklad OŠ Dobre-
polje, za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo. ■

Noč knjige na OŠ Dobrepolje
Učenci 7., 8. in 9. razreda so s četrtka, 25. aprila 2019, na petek, 26. aprila 2019, preživeli noč v šoli. Letos se je noči 
knjige udeležilo kar 34 učencev, ki radi berejo.
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Ema Sevšek, foto: Irena Rotar

Prebujajoče se spomladansko drevje in 
samo nebeško sonce sta se z mladimi 
besednimi ustvarjalci smejali v slovenski 
prestolnici tisto sredo, 17. aprila 2019, ko 
smo vstopali v hram demokracije, v dvo-
rano drugega doma našega parlamen-
ta. Med nagrajenci z medaljo sta tudi 
Dobrepoljca, šestošolka Rebeka Rotar 
(mentorica Ema Sevšek) in sedmošolec 
Mark Krašna (mentorica Polona Otoni-
čar Pajk).  

Literarni natečaj že vsa ta leta za 
osnovnošolce Republike Slovenije in 
osnovnošolce v zamejstvu razpisujeta 
Združenje veteranov mesta Ljubljane 
in OŠ Vič pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Boruta Pahorja. Voditeljica 
prireditve je zato najprej povabila, da 
zbrane nagovori Igor Potočnik, predse-
dnik Združenja veteranov mesta Ljublja-
ne 90-91. V nagovoru je poudaril lipo, 
zasajeno ob osamosvojitvi naše države, 
»ki danes v Valvasorjevem parku v Lju-
bljani mimoidoče opominja na dogodke 
v Sloveniji pred skoraj tremi desetletji«. 
In omenil najznamenitejšo, domnev-
no najstarejšo lipo na Slovenskem (več 
kot 700 let) – Najevsko lipo, pod katero 
je bilo avgusta leta 1991 »prvo srečanje 
slovenskih državnikov, da bi ohranili 
izročilo prvobitne demokracije v vaških 
skupnostih, kjer je tesna povezava z 
ljudstvom ključna. Lipa simbolizira vra-
čanje k lastnim koreninam ter priložnost, 
da se novodobne vaške starešine vpra-
šajo o svoji zavezanosti njenim temelj-
nim vrednotam.« Poudaril je, da nam 
vsaka zapisana misel mladih literatov da 
misliti, da sta vsem starim ljudstvom in 
pozneje narodom »posamezno drevo in 
narava pomenila vse: hrano, vodo, zavet-
je in varnost. In naravo so obvarovali, da 
smo lahko danes tukaj, da se zavedamo 
svoje edinstvenosti, da razmišljamo ob 
literarnih delih, enostavno – da smo.«

Višji praporščak Andrej Jurjevič, vete-
ran vojne za Slovenijo 1990–1991 in idej-
ni oče literarnega natečaja, je v nagovoru 
izrazil veliko hvaležnost slovenskim mla-

dim literatom, ki so čuteče, razmišljujoče 
in kritično pisali o narodu in domovini, 
ter poudaril, da njihove stvaritve »dajejo 
upanje, da bo lipa kot simbol slovenstva 
stala in obstala na tem prelepem koščku 
nebes pod Triglavom«. 

Vsi prisotni smo iskreno zaploskali 
osrednjemu govorniku Alojzu Kovšci, 
predsedniku Državnega sveta RS, potem 
ko je povedal, da je dvorana državnega 
zbora že večkrat pokala po šivih, a še ni-
koli ni tako pokala »od mladosti, veselja 
in zadovoljstva. To je izjemen dogodek 
/…/ Mladi, vi ste tisti, ki boste ustvarjali 
nov svet. Ničesar nam ne manjka. /…/ 
Potreben je samo pogum in ustvarjal-
nost. Kakor so se vaši očetje zavedali svo-
je vloge in leta 1991 šli pred tanke, tako vi 
pojdite pred račune, formule, pred dru-
ge zahteve. Zmagajte. Postanite modri, 
učeni.« Spregovoril je o pomenu sloven-
skega jezika in pisane besede, temeljih 
našega zgodovinskega obstoja in dodal, 
da je knjiga v slovenskem jeziku temelj 
naše kulture, da je izid vsake slovenske 
knjige pravi praznik. 

Slovesno je Alojz Kovšca podelil pri-

znanja z medaljo najboljšim dvajsetim 
ustvarjalcem iz Slovenije in zamejstva; 
Igor Potočnik, predsednik Združenja 
veteranov 90-91 mesta Ljubljane in nek-
danjih ljubljanskih občin, pa je podelil 
priznanja še drugim ustvarjalcem ka-
kovostnih besedil. Vse pesmi in prozna 
besedila so zbrani v lično opremljenem 
zborniku – dragocenem darilu mladim, 
mentorjem in drugim prisotnim na pri-
reditvi. 

Da smo lepše doživeli svečani trenu-
tek, sta po podelitvi s svojo virtuoznostjo 
obogatili dogodek mladi vrhunski glas-
benici tolkalistka Petra Vidmar in sa-
ksofonistka Larisa Marjanović. Za pravo 
mladostno kulturno vzdušje pa so pos-
krbeli pevski zbor OŠ Vič z zborovodjem 
Nejcem Novakom ter njihovi učenci, ki 
obiskujejo glasbeno šolo. 

Posebno priznanje za največ poslanih 
kakovostnih besedil je prejela Osnovna 
šola Bogojina, šola z obrobja Slovenije, 
kjer se morajo mnogo bolj kot v osrčju 
Slovenije truditi za krepitev narodne za-
vesti, še trdneje morajo ljubiti domovino, 
dom, domačo pokrajino, slovenski jezik. 

Nagovoril nas je tudi Sašo Vlah, rav-

Nove nagrade za mlade literate OŠ Dobrepolje
Osrednja, najvišja predstavniška in zakonodajna institucija Republike Slovenije je odprla vrata nagrajenim mladim 
literatom 11. vseslovenskega literarnega natečaja »Moja rodna domovina – Lipa kot simbol slovenstva«.

Mark Krašna in Rebeka Rotar po podelitvi medalj 
v parlamentu z višjim praporščakom Robertom 
Rotarjem, brigadnim podčastnikom 1. brigade 
Slovenske vojske

Rebeka Rotar po podelitvi medalje pred 
parlamentom
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natelj po številu učencev največje slo-
venske osnovne šole (OŠ Vič), nekdanji 
vodja na podružnični šoli v Ponikvah in 
učitelj razrednega pouka na videmski 
šoli. Tudi tokrat se je po končani prire-
ditvi posebej razveselil kar dveh dobre-
poljskih nagrajencev. Po zaključku prire-
ditve nas je pozdravil tudi domačin, višji 
praporščak Robert Rotar, brigadni pod-
častnik 1. brigade Slovenske vojske, letos 
še s posebnim zanosom in ponosom na 
nagrajeno nečakinjo Rebeko, ki je svoja 
občutenja o podelitvi in celotni prireditvi 
takole ubesedila: 

»Sreda, 17. aprila 2019, je bil zame in 
druge nagrajence literarnega natečaja 
'Moja rodna domovina – Lipa kot simbol 
slovenstva' poseben dan. Bil je dan pode-
litev priznanj v Ljubljani, natančneje v 
parlamentu. 

Že zjutraj so me prevevali veseli, a 
vendar tudi malo strah vzbujajoči občut-
ki. Mami mi je rekla, da je to trema. 'Pa 
saj ne bom nastopala,' sem ji odgovorila. 
'Ne, ne boš, res je. Tremo imaš pred ne-
poznanim in pred pričakovanjem,' me je 
mami na svoj način pomirila. Vožnja v 

Ljubljano je minila zelo hitro. Na OŠ Vič 
so nas lepo sprejeli in pogostili s kosilom. 
Sledila je vožnja do parlamenta. Tam so 
nam veterani vojne za Slovenijo razložili 
potek podeljevanja priznanj in nas podu-
čili o bontonu v parlamentu. Ko so nas 
posedli v dvorano državnega sveta, sem 
se počutila zelo pomembna, saj so poleg 
nas tam že sedeli vidnejši predstavniki 

Slovenske vojske, mornarice, veterani 
vojne za Slovenijo in drugi. Ob vsem pri-
čakovanju in tremi zagledam v množici 
strica Roberta, ki je pripadnik Slovenske 
vojske. Pomaha mi. V trenutku pozabim 
na tremo in prireditev se je začela. Pok-
licana sem bila med prvimi. Ponosno 
odkorakam po priznanje in zlato meda-
ljo. Priznanja je podeljeval Alojz Kovšca, 
predsednik državnega zbora. Stisne mi 
roko in me še povpraša, kje živim. Pog-
ledam po dvorani in vidim, kako mami 
in ati ploskata. Težji in resnejši del je za 
mano. Po koncu podelitve nas razdelijo 
v dve skupini. Prva odide na ogled stare-
ga dela Ljubljane, druga pa se odpelje z 
ladjico na ogled delčka mesta po Ljublja-
nici. Po končanih ogledih me mami in ati 
odpeljeta še na super sladoled. Utrujeni, 
a polni lepih spominov se odpravimo do-
mov. 

V čast sem si štela, da je bilo moje 
besedilo V senci stoletnih lip največjega 
slovenskega lipovega gaja izbrano za 
priznanje z medaljo med toliko prispeli-
mi proznimi besedili in pesmimi. Bila je 
čudovita izkušnja.« ■

Tokrat smo uspešno zaključili tudi s tekmovanji v namiznem 
tenisu, kjer smo bili seveda nepogrešljivo zastopani z našo eki-
po. Nismo samo sodelovali, ampak tudi nekaj osvojili. Je že res, 
da je važno sodelovati in ne zmagati, če pa se temu pridružijo 
uspehi, je vse toliko bolj veselo in slajše. 

Kakor veleva tradicija, se pri namiznem tenisu naša ekipa 
vedno dobro odreže. Na področnem tekmovanju, ki se je od-
vijalo na OŠ Preserje, smo osvojili dve medalji:
• 2. mesto dečki posamično (Erik Ašič) in
• 2. mesto ekipno.

Moramo posebej poudariti še uvrstitev v četrtfinale, kjer je 
Erik Ašič dosegel odlično 7. mesto.

Na tekmovanju v namiznem tenisu je sodelovalo deset 
učenk in učencev, ki so se borili v izjemno dobrem vzdušju. 
Lepo je pogledati učence, ki so za tekmovanje tako zagrizeni, 
ne obupujejo in se borijo do konca. 

Še posebej je lepo videti dobre rezultate v namiznem tenisu, 
kjer imamo že tradicionalno veliko število učencev, ki se s tem 
športom ukvarjajo. Hkrati moramo pohvaliti delo v športnem 
društvu Kompolje, kjer otroci svoje znanje še izpolnjujejo. 

Na koncu bi izpostavila timski duh in zagrizenost ekipe, saj 
sta bili homogenost in požrtvovalnost ekipe tisti, ki sta nam 
prinesli tako dobre uvrstitve. ■

Erik Ašič je dosegel 2. mesto v namiznem tenisu
Čeprav so dnevi še hladni in deževni, že vidimo zaključek šolskega leta. To istočasno pomeni, da se športna 
tekmovanja selijo v zaključne boje, na najvišje ravni, in se odvijajo množično, kot po tekočem traku. 
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Špela Bobnar

V petek, 26. aprila, je večina učencev za-
ključila teden z mislijo: »Juhu, počitnice 
so tu!« Toda naši učenci so po koncu po-
uka odšli z besedami: » Juhu, zvečer se 

vrnemo!« In res so se – skoraj vsi učen-
ci, ki so bili že čez leto prijatelji s knjigo. 
Prišli so natovorjeni s prtljago, da sva se 
z učiteljico Petro že malce ustrašili, da 
imajo v mislih kar cele počitnice preži-
veti v šoli. Vendar so nama hitro obra-
zložili, da se tudi za eno noč potrebuje 
veliko stvari. 

Večer smo začeli vsi razredi skupaj z 
zabavno igro bingo, ki je bila seveda pri-
rejena tematiki. 

V nadaljevanju večera smo poskrbeli 
tudi za svoje želodčke. Ob tem se za fi-
nančno podporo zahvaljujemo šolskemu 
skladu. Petošolci so nam pripravili glav-
no jed – pico –, drugošolci in tretješolci 

Noč knjige na PŠ Kompolje
V letošnjem šolskem letu smo v prvomajske počitnice zakorakali malo drugače. Učenci, ki so opravili bralno značko, so 
imeli možnost preživeti noč v šoli v sklopu projekta Noč knjige. 
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Karmen Kljun in Mojca Pugelj

V šoli pa nismo le spali. Najprej nam je 
knjižničarka Jasmina ob lučkah poveda-
la zanimivo zgodbo, za kar se ji iskreno 
zahvaljujemo. Po njenem odhodu smo si 
privoščili večerjo. Sledila je zabava v avli. 
Otroci so plesali in peli. Tudi v razredih je 
bilo živahno. Otroci so se igrali družabne 
igre ali si ogledali risanko. Tisti malo sta-
rejši so risanko zamenjali s filmom. 

Bilo je že po polnoči, ko smo vsi 
končno trdno zaspali. Zjutraj smo se po 

umivanju in pospravljanju okrepčali z 
zajtrkom in s sladoledom, potem pa smo 
odšli domov, polni lepih vtisov. Ja, bilo je 
res super. 

Iskrena hvala Šolskemu skladu OŠ 
Dobrepolje in gozdarstvu Blatnik, ki sta 
podprla noč v šoli. Starši in otroci so se 
strinjali, da bi lahko noč v šoli postala kar 
tradicija. ■

Noč v PŠ Struge
»Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.« (Neil Gaiman)
Tudi letos smo preživeli noč v šoli. Ta zanimiva izkušnja je bila nagrada za učence, ki so uspešno opravili bralno značko. 

pa so v sklopu projekta Vem, zato odgo-
vorno jem poskrbeli za posladek – grati-
nirane testenine z jabolki.

Večer se je že prevešal v noč in po 
razredih smo izvedli še nekaj dejavno-
sti, povezanih s knjigo, ter si pripravili 
ležišča. Res je, da niso bila tako meh-
ka kot domača postelja, a so bila kljub 
temu prijetna. Noč je bila zaznamovana 
z umirjenim branjem in pogovarjanjem. 
Nekatere otroke so knjige hitro potopile v 

sanje, spet drugi so si želeli brati čim dlje. 
Za večino pa se je sobotno jutro prik-

radlo kar malo prehitro in nič ne bi ime-
li proti, če bi lahko še malo zadremali. 
Toda prijeten vrvež, ki se je razvil v šoli, 
ni nikomur več dovoljeval zaspanosti. V 
garderobi nas je že čakalo pismo palčkov 
Bralčkov, ki so nas ob pohvalah za razvi-
janje ljubezni do branja spodbudili tudi 
k jutranji telovadbi.

Po zajtrku so sledili še nekaj knjižno-

ustvarjalnih dejavnosti, gibanje na pros-
tem in nato, sedaj pa čisto zares, odhod 
na počitnice. 

Kako so otroci doživeli noč knjige 
(povzeto po zapisih učencev)?

Bilo jim je všeč, ker so se zabavali, 
sodelovali pri različnih dejavnostih in 
lahko pozno v noč brali in se pogovar-
jali. Želijo si, da bi se noč v šoli še kdaj 
ponovila. ■
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Uroš Gačnik

Tako smo spomladi 2019 začeli usposa-
bljanje mladih in priprave na tekmova-
nje. Učne vsebine, ki jih morajo mladi 
gasilci obvladati pri orientaciji, obse-
gajo naslednja področja: navezava vo-
zlov (tesarski, jamborski, tkalski vozel), 
poznavanje topografskih znakov, ki jih 
najdemo na kartah oz. zemljevidih, po-
znavanje in uporaba kompasa ter vaja z 
vedrovko, kjer se zbija tarča ali v prene-
senem pomenu »ognjeni petelin«.

Zelo me veseli dejstvo, da so otroci 
zadovoljni in da radi prihajajo na vaje. 
Vedoželjno so srkali vse, kar sva jim s 
Primožem Šporarjem povedala. Poleg 
vaj smo poudarek dali tudi na vrline, kot 
so disciplina, poslušnost, tovarištvo, zau-
panje, ki so v gasilskih vrstah še posebej 
pomembne. Na samem začetku smo se 
soočali s težavami glede opreme, potreb-
ne za vaje, vendar smo z iznajdljivostjo 
premostili tudi te težave. Vaje so poteka-
le v povprečju trikrat tedensko. Poudarili 
smo pomen točnosti, tako smo lahko ka-
kovostno in sočasno začeli priprave. Na 
samem začetku smo naredili dvovrstni 
zbor in preverili prisotnost. Nadalje je 
sledilo preverjanje znanja topografskih 
znakov, kjer so otroci kar tekmovali, kdo 
jih prepozna in pravilno poimenuje. Za-
radi lažjega dela in nadzora smo se nato 
razdelili v trojke in se izmenično spo-
padali z vezanjem vozlov in delali vaje 

z vedrovko. Ravno pri vozlih sem opazil 
zavzetost mladih, da usvojijo znanje. 
Vozle in topografske znake so vadili tudi 
doma. Na koncu so sledili še poznavanje 
kompasa, določitve smeri neba in točke 
azimuta. Na veliko veselje nas mentorjev 
otroci preko igre in tekmovalnega vzduš-
ja hitro napredujejo in usvajajo nove ve-
ščine. 

Ker pa gre pri tem tekmovanju tudi za 
vzdržljivost pri teku, smo poudarek dali 
tudi na to področje, spretno smo izkoris-
tili bližino igrišča in za konec vaj večkrat 
priredili tekmo v nogometu. Igre z žogo 
smo uporabili tudi ob samem začetku, 
kjer smo se na ta način tudi malo ogreli.

Ker smo mentorji izredno ponosni 
na svoje male nadobudneže, smo jih po 
vajah večkrat presenetili in »pocrkljali« 
z domačim »štrudlom«, sladoledom in 
z drugimi dobrotami, ki jih mladi že-
lodčki obožujejo. Aktivno sta se k delu 
z mladimi priključila Nina in Matej, saj 
pri delu z malimi živahnimi glavami 
potrebuješ več parov odraslih rok. Hva-
la vama za vse.

Mladi gasilci so se tako naučili veliko 
koristnih stvari, ki jim bodo v pomoč v 
dobi odraščanja. Delo z mladimi bomo 
tudi v prihodnje nadaljevali, zato tudi 
sedaj ponovno vabljeni vsi, ki vas to za-
nima, da se nam pridružite. ■

Pri gasilcih na Vidmu se nekaj dogaja
Je završalo med mladimi in tudi med malo starejšimi. V duhu priprav na mladinsko gasilsko orientacijo, ki je bila 
18. maja  v Strugah, smo začeli usposabljanje. Med letom smo že preko vabil, plakatov, predstavitev v šoli in vrtcu 
vabili mlade, da se pridružijo gasilski organizaciji. 
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Uroš Gačnik

Zbralo se nas je 20 operativcev. Najprej 
smo ponovili znanje iz poznavanja 
opreme in njene lokacije v gasilskih 
vozilih. Nato smo stavbo zadimili in 
preko dihalnih aparatov začeli načrtno 
preiskovanje prostorov. Izmenjalo se je 
več napadalnih skupin in tako nas je ve-
čina izkusila trdo in težaško delo, kot je 
na primer izvlek ponesrečenega, ki ga 
je tokrat igral kar kolega gasilec. Sledi-
la sta še nujna oskrba poškodovanih in 
nudenje prve pomoči. Na vaji se je velik 
poudarek dal pravilnim taktičnim po-
stopkom, kakovostnemu preiskovanju, 
uporabi radijskih vez in uporabi izolir-
nih dihalnih aparatov. 

Preko lestve smo izvedli pravilni vstop 
v objekt z upoštevano zalogo treh C-ce-
vi. Napadalni vod smo preko navezave 
z vrvjo dvignili v višje nadstropje. Pri-
kazali smo generiranje srednje in težke 
pene z uporabo medmešalca. Na koncu 
smo objekt tudi nadtlačno prezračili. 
Pri delu smo uporabili vso zaščitno in 
varovalno opremo kot tudi opremo za 
gašenje in reševanje.

Da je vaja pomemben dejavnik pri 
operativni pripravljenosti, smo ponov-
no spoznali vsi udeleženci, ki smo na ta 
način obnovili in nadgradili svoje zna-
nje. Veseli me, da so prišli na vajo tudi 

mladi, ki bodo v prihodnosti prevzeli 
naše delo. 

Po zaključnem postroju in obvezni 
analizi smo priredili gasilski »krst«, kjer 
smo z vodno prho simbolično sprejeli 
gasilca, ki je bil pretekli večer na svoji 
prvi intervenciji. Center za obveščanje 
(telefon 112) nas je alarmiral zaradi 
padca motorista. Tako je Gregor postal 
naš brat v dimu in ognju.

Po uspešno zaključeni operativni 
vaji smo se preselili na lokacijo »Gmaj-

na« v Bruhanji vasi, kjer smo v lepem 
sončnem vremenu priredili gasilski pi-
knik in tako v prijateljskem vzdušju ču-
dovito zaokrožili izobraževanje.

Želim se zahvaliti vsem snovalcem in 
pripravljavcem vaje, na čelu s poveljni-
kom društva Dejanom Pugljem. Iskrena 
hvala Vinku Erčulju, ki je velikodušno 
odstopil prostore objekta, na katerem 
smo izvedli vajo, in Stanetu Jakiču, ki 
je podaril kakovostno oglje, na katerem 
smo spekli okusne čevapčiče. ■

Neznanci zažgali objekt v Dobrepolju …
… je bil naslov vaje, ko smo 22. aprila 2019 gasilci PGD Videm - Dobrepolje izkoristili odlične pogoje stavbe in tako v 
zapuščenih objektih industrijske cone Podgorica izvedli niz vaj. S predpostavko, da so neznanci vlomili v objekt, tam 
prenočili, zaradi mrzle noči zakurili sredi sobe, kar je povzročilo, da se je zaradi visoke temperature požar razširil preko 
talne obloge po prostoru, smo začeli operativno vajo.
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Boštjan Hren, poveljnik GZ Dobrepolje 

Tečaj je potekal od sredine januarja 
naprej in je vseboval naslednje predme-
te: Razvrščanje, Elektrotehnika in var-
nost, Gradbeništvo in preskrba z gasilno 
vodo, Požar in nevarne snovi, Vozila in 
oprema, Radijske in ostale zveze, Zašči-
ta telesa in dihal, Tehnično reševanje in 
Gasilska taktika. Tečaj je obiskovalo 24 

tečajnikov in ga tudi uspešno zaključilo. 
Na samem zaključnem izpitu so tečajni-
ki morali pokazati teoretično in praktič-
no znanje. V okviru praktičnega dela je 
moral vsak tečajnik opraviti povelja pod 
budnim očesom predsednika ocenjeval-
ne komisije. Naloge so bile raznovrstne: 
pravilno vzpenjanje po lestvi, postavitev 
in priprava orodja za notranji napad, 
postavitev hidrantnega nastavka in iz-

Podelitev činov operativni gasilec (OG)
V nedeljo, 12. maja 2019, smo v GZ Dobrepolje po sv. maši v Ponikvah podelili 
čin OG – operativni gasilec. Tečaj je obsegal 150 ur predavanj in praktičnega 
dela. Potekal je v sodelovanju z GZ Grosuplje, za kar se jim ob tej priložnosti 
še posebej zahvaljujem. Del tečaja praktičnega dela je potekal tudi v GZ 
Dobrepolje.

Uroš Gačnik

Razlogov, zakaj pride do obilice nesreč 
ravno med dela prostimi dnevi, je več. 
Eden izmed njih je vsekakor raznovrstna 
aktivnost, ki je drugače med delavnikom 
ne izvajamo oz. jo izvajamo redkeje. 

Največkrat se nam zgodi, da precenimo 
svoje zmožnosti, slabo ocenimo dano si-
tuacijo in smo pri delu površni.

Gasilci PGD Videm - Dobrepolje smo 
tako v času prvomajskih praznikov zabe-
ležili posredovanje pri požaru gospodar-
skega objekta v Bruhanji vasi in pomoč z 

AED-jem nenadno obolelemu kolesarju 
na lokalni cesti Struge–Žvirče. Pred tem 
pa smo konec aprila nudili prvo pomoč 
tudi pri padcu motorista.

Varno in uspešno preživljanje proste-
ga časa vam želimo gasilci PGD Videm 
- Dobrepolje. ■

Prvomajski prazniki niso minili mirno
Glede na statistiko posredovanj v občini Dobrepolje se je število interveniranj gasilcev v zadnjem času povečalo ravno 
na čas, ko ima večina državljanov dela prost dan. Razmišljanje me vodi v smer, da so praznik, lepo vreme in nezgoda 
povezani. Ko sem se nato o tem pozanimal še pri reševalcih UKC Ljubljana, so mi to pritrdili. Seveda je tudi statistika 
na strani tovrstnih ugotovitev. 
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vajanje napajanje gasilskega vozila, izvlek poško-
dovanca iz avtomobila, zavarovanje prometne 
nesreče, oskrba poškodb, rokovanje z radijskimi 
postajami, uporaba električnega orodja, uporaba 
agregata itd. Skratka, uporabljenih je bilo veliko 
opreme in vozil. Tečajniki so prikazali ogromno 
teoretičnega in praktičnega znanja. Bilo pa je seve-
da tudi nekaj treme in se je tudi kakšna roka malo 
zatresla, kar pa je tudi prav.  

Na koncu bi se še enkrat zahvalil vsem preda-
vateljem, inštruktorjem in vsem, ki so kakor koli 
sodelovali in pomagali pri sami izvedbi tečaja. Ve-
lika zahvala pa seveda tudi samim tečajnikom za 
njihov prosti čas in trud. Upam, da bodo tečajniki 
tudi v bodoče ohranili voljo do pridobivanja novih 
znanj ter bodo do sedaj pridobljeno znanje prena-
šali na svoje mlajše kolege gasilce. 

Z gasilskim pozdravom Na pomoč! ■

Jože Lenarčič, predsednik komisije za veterane 
GZ Dobrepolje

Članstvo v gasilskih društvih je zelo pe-
stro. Sestavljajo ga najmlajši, mladina, 
operativni člani, pa tudi gasilci veterani. 
V zadnjem času so v nekaterih društvih 
močno zastopane tudi ženske.

Našo gasilsko zvezo sestavlja sedem 

društev v občini Dobrepolje, in sicer Ho-
čevje, Kompolje, Ponikve, Struge, Videm, 
Zagorica in Zdenska vas. Vsa društva so 
dokaj aktivna in tudi že kar visoko uspo-
sobljena za gašenje in reševanje.

Dotaknil bi se ene veje gasilcev; to 
je starejših gasilcev – veteranov, ki so 
mnogokrat kar malo pozabljeni. V no-
voizvoljenem mandatu hočemo tudi 

svojim starejšim članom dati malo večji 
poudarek in veljavo. V upravnem odboru 
vsakega društva je tudi član, ki zastopa 
delovanje starejših. Na ravni GZ imamo 
komisijo za veterane, ki jo sestavljajo vsi 
ti predstavniki. Komisija se redno sestaja 
in pripravlja razne dejavnosti za starejše 
člane.

Že večkrat smo ugotavljali, da se gasilci 

Srečanje gasilskih veteranov GZ Dobrepolje
V petek, 17. maja, smo pripravili srečanje vseh veteranov v prostorih PGD Hočevje. Domači gasilci so nas gostoljubno 
sprejeli. Seznanili so nas z zgodovino in dosedanjim delom društva. Razkazali so nam opremo in nam tudi 
demonstrirali delovanje. Srečanja se je udeležil tudi poveljnik GZ Dobrepolje Boštjan Hren.
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Neža Androjna, ŠK GROŠ

Izredno informativna in poučna pa je 
bila tudi delavnica Jaz na poti do manj 
odpadkov, na kateri nam je dobrodušna 
Jana Miklavčič podala nekaj nasvetov in 
smernic, kako si organizirati domače go-
spodinjstvo, da bi v njem proizvedli čim 
manj odpadkov. Naučili smo se nekaj 
zelo uporabnih trikov, ki pripomorejo k 
boljši skrbi za okolje in so ljubeznivejši 
do naše denarnice. Spoznali smo tudi, da 

v Sloveniji obstaja že kar nekaj trgovin, ki 
omogočajo »nakup brez plastike«. Če ste 
delavnico zamudili, ste lepo vabljeni, da 
si ogledate Facebook stran z imenom Jaz 
na poti do manj odpadkov, kjer lahko o 
tem izveste kaj več.

Z začetkom maja pa ste nas lahko obi-
skali tudi na Škisovi tržnici v Ljubljani, 
kjer smo 9. maja na svoji stojnici razkrili 
tudi posebno presenečenje, ki sledi v pri-
hodnje. Če ste zamudili njegovo razgla-
sitev, si lahko podrobnosti preberete na 

naši spletni strani.
Če pa ste nas zgrešili na Škisovi tržni-

ci, ste se lahko udeležili Burger zabave, 
ki je potekala 18. maja v prostorih našega 
kluba. Skupaj smo se malce poveselili in 
pozdravili sončno pomlad. Za tiste pa, 
ki so tik pred maturo, je bila to še mala 
motivacija pred burnim začetkom matu-
ritetnega obdobja.

V prihodnje pa se bo v našem štu-
dentskem klubu odvijala še ena zelo 
praktična in zanimiva delavnica, in sicer 
delavnica o divjih zeliščih, ki bo poteka-
la 25. maja. Skupaj se bomo podučili o 
izjemnih učinkih zelišč, za katera boste 
morda prvič slišali, ki pa rastejo pred va-
šim hišnim pragom. Lepo vabljeni, da se 
dogodka udeležite!

Več informacij o prihajajočih dogod-
kih lahko izveste na GROŠ-evih uradnih 
urah, ki potekajo v ponedeljek, sredo in 
petek od 18.00 do 20.00, preko spleta na 
našem uradnem Facebook profilu ali na 
spletni strani www.klub-gros.com.

GROŠ- evcu ni nikoli dolgčas! ■

Iz GROŠ-evega EKO aprila smo zakorakali  
v čudovito pomlad
Po uspešni čistilni akciji sta zaključek našega EKO aprila pospremila dva zelo zanimiva projekta. Sprva ste si lahko 
ogledali navdušujočo razstavo z naslovom Skupaj za naravo, ki je bila na ogled v prostorih Mestne knjižnice Grosuplje 
od 19. aprila. Kar težko je bilo verjeti, kakšne razsežnosti ima domišljija osnovnošolskih otrok, ki so v slikah brez 
zadržkov upodobili skrb vzbujajoč odnos do narave in okolja.

med seboj premalo poznamo. Dogovorili 
smo se, da organiziramo srečanje, ki bo 
namenjeno spoznavanju članov iz posa-
meznega društva. Z nekaterimi smo se 
že poznali, z drugimi pa smo se spoznali 
sedaj. Srečanja se je udeležilo 33 vetera-
nov, kar je skoraj polovica vseh starejših 
članov. Nekateri se zaradi starosti ali za-
držanosti srečanja niso mogli udeležiti. V 
gasilski organizaciji vstopijo med vetera-
ne člani po 63. letu. Pri nas predstavljajo 
veterani 12 % vsega članstva. Zavedati se 
moramo, da so starejši člani mnogokrat 
v težkih pogojih vzpostavili gasilstvo na 
našem področju in ga tudi vzdrževali 
vse do sedaj. S svojim minulim delom so 
mlajšim generacijam pripravili solidne 
temelje za nadaljnje delo. Mogoče je v 
nekaterih sredinah tem članom izkaza-
ne premalo hvaležnosti za vse opravljeno 

minulo delo. Vedno poudarjamo, da je 
treba v društvih skrbeti za medgeneracij-
sko sodelovanje. Le na tak način društvo 
usklajeno deluje.

V nadaljevanju smo sprejeli plan in 

priporočila za nadaljnje delo po posa-
meznih društvih. Pripravljamo tudi ga-
silsko ekskurzijo v jeseni, ki se je vedno 
radi udeležite. Razšli smo se v veselem 
pričakovanju ponovnega snidenja. ■
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ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBREPOLJE        

Ana Kaplan Novak, ČD Dobrepolje

Lani smo ga torej obeležili prvič. Šlo je za 
več kot triletni trud, ki pa je po besedah 
predsednika Čebelarske zveze Slovenije 
in glavnega pobudnika Boštjana Noča le 
prva etapa. Čebelarji smo ponosni, da je 
mala marljiva čebela dobila svoj dan in 
da na ta dan še posebej opozarjamo in se 
spomnimo pomena čebel in opraševal-
cev, opozarjamo na pomembnost ohra-
njanja čebel, na pomen čebel za celotno 
človeštvo ter pozivamo h konkretnim de-
javnostim za njihovo ohranjanje.

Podatki Organizacije ZN za prehrano 
in kmetijstvo (FAO) kažejo, da imajo če-
bele in drugi opraševalci neprecenljivo 
vrednost pri zagotavljanju svetovne var-
nosti preskrbe s hrano. Od opraševanja 
je namreč odvisna kar tretjina vse pride-
lane hrane na svetu oziroma vsaka tretja 
žlica hrane. Pa vendar se zdi, da se tega 
premalo zavedamo. Čebelarji z žalostjo 
v očeh spremljamo umiranje svojih pri-
jateljic, prav vsako leto nam jo nekaj 
zagode. Narava je neizprosna, v resnici 
pa je to odraz nas samih, ki z njo surovo 
ravnamo. Študije Združenih narodov in 
Svetovne zveze za varstvo narave kažejo, 
da se populacije čebel in drugih opraše-
valcev pomembno zmanjšujejo, zaradi 
česar čebele in drugi opraševalci posta-
jajo čedalje bolj ogrožene živalske vrste.

Čebelarji neprestano pozivamo in 
prosimo, naj kmetje uporabljajo fitofar-
macevtska sredstva skladno z navodili, 
naj škropijo poljščine in sadno drevje 
pozno zvečer, ko so čebele že zaključile 
pašo, naj ne škropijo neposredno v cvet. 
Hvala vsem kmetom, ki to upoštevajo in 
se zavedajo pomena teh drobnih in krh-
kih bitij. In upamo, da bodo temu zgledu 
sledili tudi drugi. 

Čebele so v zadnjih letih oslabele tudi 
zaradi virusnih bolezni, ki jih prenaša 

njihov največji sovražnik – zajedavec 
varoja  –, območje našega čebelarskega 
društva pa je še dodatno prizadela bo-
lezen čebelje zalege, huda gniloba. Iz-
gube čebeljih družin so velike. Stroški, 
ki ob tem nastanejo, niso zanemarljivi, 
pa vendar večina čebelarjev ob izgubi 
družine ne razmišlja o denarju, temveč 
jim je iskreno hudo za izgubljene prija-
teljice. K sreči so čebele živalska vrsta, ki 
je ob ustreznih pogojih sposobna hitrega 
razmnoževanja. Čebelarstvo pa je hobi, 
panoga, tudi poklic, ki te zasvoji in si ne 
dovoliš, da bi odnehal, pa čeprav je treba 
začeti od začetka. 

Na vedno večjo ogroženost opraševal-
cev vplivajo torej intenzivno kmetijstvo, 
široka uporaba pesticidov in onesnaže-
vanje z odpadki. Zaradi naraščajočega 
števila svetovnega prebivalstva se krči 
njihov življenjski prostor, poleg tega 
preživetje in razvoj čebel in drugih opra-
ševalcev čedalje bolj ogrožajo tudi pod-
nebne spremembe. Čebele se soočajo 
s pomanjkanjem virov hrane zaradi in-
tenzivnega kmetijstva (monokulture, po-
goste košnje travnikov). Potrebno hrano 
imajo tako zagotovljeno le kratek čas v 

letu, ta pa je tudi precej manj raznovr-
stna kot v preteklosti.

Naslednji korak v prizadevanju čebe-
larjev je razglasitev čebel za ogroženo 
živalsko vrsto. S tem bi dobile poseben 
status. V Evropi grozi izumrtje skoraj 10 
% vrst čebel. Leta 2016 se je v ZDA število 
družin medonosnih čebel zmanjšalo za 
kar 33 %, v Evropski uniji pa za 13 %. Tudi 
število drugih opraševalcev po vsem 
svetu upada. Razvoj dogodkov ponekod 
imenujejo »kriza opraševanja«.

Pa vendar ohranimo optimizem. Vsak 
lahko naredi kaj za čebele in druge opra-
ševalce. Tudi z majhnimi gestami. Na 
svoje vrtičke lahko med 10. in 26. juli-
jem posejete ajdo (izbrati je treba pravo 
seme, medovite so sorte darja, čebelica 
in bamby). Pomagali boste čebelam, 
hkrati pa poskrbeli za zeleno gnojenje 
svojih vrtov, saj ajda aktivira fosfor v 
tleh. Ko odcveti, jo vkopljemo v zemljo, 
da se razgradi. V svoje cvetlične gredice 
posadite in posejte medonosne rastline, 
tudi pri izbiri okrasnega drevja izberite 
medonosnega. Hvala vam.

Naj medi! ■

20. maj – svetovni dan čebel 

Svetovni dan čebel obeležujemo 20. maja, letos smo ga obeležili drugič, in sicer na Ravnah na Koroškem. Na ta dan 
se je leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša, prvi učitelj sodobnega čebelarstva na svetu, ki ga je 
cesarica Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja na novi šoli za čebelarstvo na Dunaju. Svetovni dan je posvečen 
čebelam in drugim opraševalcem, ki igrajo pomembno vlogo pri varnosti s prehransko preskrbo, njihova prisotnost pa 
je tudi kazalnik stanja lokalnega okolja.
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VABILO 

NA PRIMOŽEV POHOD
do gobarskega doma na Šentrumarju

v nedeljo, 9. junija 2019.
Gobe, ki jih boste nabrali med pohodom do 

gobarskega doma na Šentrumarju, bomo skupaj 
določili – determinirali.

Zbor z vodičem ob 9. uri pri:

Jakličevem domu na Vidmu –  
čas pohoda približno 1,45 ure;

Trgovini KRKA na Krki –  
čas pohoda približno 1,35 ure;
gasilskem domu v Hočevju –  

čas pohoda približno 1 uro.

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

Pohodniki se udeležijo pohoda na lastno 
odgovornost!

Informacije in prijave na GSM: 041 790 424 ali
po e-pošti: dg.storovke@gmail.com.

Društvo gobarjev Štorovke Šentrumar - Hočevje.

PRIMOŽEV 
POHOD

Stičišče NVO osrednje 
Slovenije – Prva pomoč za 
nevladne organizacije
AKTUALNO: Razpisi – BAVBAV?! Nasveti svetovalke 
Barbare Možina

Klavdija Tomažič, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Razpisi se odpirajo in zapirajo čez celo leto in so priložnost pri-
dobivanja sredstev tudi za nevladne organizacije. Še vedno pa 
se mnogi prestrašite razpisne dokumentacije, pogojev in zah-
tev. Vendar ni razlogov, da ne bi poskusili izkoristiti priložnosti.

Ga. Barbara Možina svetuje, da preden vstopite v svet razpi-
sov, razmislite o naslednjem. Verjetno je, da idealnega razpisa 
ne boste našli, zato se bo treba prilagoditi. Pri prijavah je čas 
zelo pomemben dejavnik, zato naj bo projekt zamišljen že pred 
odprtjem razpisa. Pri večini razpisov predfinanciranja ni, zato 
povprašajte glede premostitvenega kredita. Priprava razpisa ter 
izvedba projekta sta ekipno delo, torej razmislite o kadrovskih 
kapacitetah. 

V nadaljevanju je Barbara spomnila, na kaj morate biti OB-
VEZNO pozorni pred prijavo na razpis. Selektivno preberite 
samo tiste dele razpisa, ki bodo vplivali na vašo odločitev za 
prijavo. Po sprejetju odločitve pozorno preberite vso razpisno 
dokumentacijo. Preverite točkovanje in prag za odobritev pro-
jektov ter ocenite svojo zmožnost za uspeh. Preverite, kdaj se 
morajo projekti začeti izvajati in do kdaj morajo biti sredstva 
porabljena. Na spletni strani razpisovalca dnevno preverite, ali 
je prišlo do kakšnih sprememb. Dosledno upoštevajte navodila 
za oddajo.

V pisanje naj bodo vključeni sodelavci, prostovoljci, zunanji 
strokovnjaki. Tako bo prijava naredila dober vtis na razpisno 
komisijo. Pred oddajo prosite nekoga »zunanjega«, da prebere 
prijavo. Če bo ta oseba razumela projekt, ga bo tudi komisija.

Če boste imeli težave pri prijavi, nam pišite na info@consul-
ta.si. Čim več uspešnih prijav in izpeljanih projektov vam že-
limo.

Več o zgornji temi lahko najdete med novicami na www.
consulta.si.

Ekipa Stičišča NVO osrednje Slovenije je kot brezplačno pod-
porno okolje na voljo nevladnim organizacijam (društvom, 
zasebnim zavodom, ustanovam) iz osrednje Slovenije. Pri nas 
lahko dobite informacije s področja ustanovitve NVO (nevladna 
organizacija), projektnega svetovanja, vodenja računovodstva, 
promocije in komuniciranja ter, če postanete naš NVO s potenci-
alom, celo informacije/znanje, vezano na vaše izražene potrebe. 

* Izkoristite brezplačno podporo stičišča in razširite svoj krog.
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Anica Smrekar, sekretarka RKS – OZ Grosuplje

Najprej so učenci teoretično znanje 
nadgradili s praktičnimi vajami na lutki 
z uporabo defibrilatorja. V drugem delu 
pa so reševali različne naloge iz kviza 
prve pomoči in tudi na ta način obno-
vili in dopolnili že med letom pridoblje-
no znanje. Odzivi učencev in mentoric 
so bili zelo pozitivni, zato upamo, da 
bomo taka srečanja lahko izvedli tudi 
v naslednjih letih. Zahvaljujemo se go-
stiteljem, ravnateljici OŠ Brinje Nataliji 
Kotar in vsem sodelujočim. Za ilustra-
cijo pa objavljamo vtise učenke Zale iz 
5. razreda s Police, kjer delujeta kar dve 

skupini krožka PP:
V četrtek, 25. aprila 2019, je poteka-

lo srečanje članov krožkov prve pomo-
či. Bilo je zelo zabavno. Prišli so učenci 
in učitelji iz šol Stična, Šmarje - Sap, L. 
Adamič in Dobrepolje. Vsi smo se zbrali v 
telovadnici. Člani Rdečega križa so nam 
pokazali postopke oživljanja. Uporablja-
li smo tudi AED. Tudi sami smo vadili 
oživljanje na lutki odraslega človeka in 
dojenčka. Bilo je veliko težje, kot sem si 
mislila. Dojenčka lahko masiraš samo z 
dvema prstoma in prsti te zelo bolijo. Na 
koncu smo v jedilnici pojedli malico. To 
srečanje mi je bilo zelo všeč in mi bo dolgo 
ostalo v spominu. ■

Srečanje osnovnošolskih krožkov prve pomoči
V letošnjem šolskem letu se veselimo razcveta krožkov prve pomoči, ki pod vodstvom prizadevnih mentoric delujejo 
kar na petih osnovnih šolah našega območja. S pomočjo svojih predavateljev in članov ekip prve pomoči smo na 
Podružnični OŠ Polica 24. aprila 2019 popoldne pripravili srečanje vseh članov krožkov prve pomoči. 

Poleg osemdnevnega letovanja od 13. 
do 21. julija 2019 razpisujemo še do-
datni, sedemdnevni termin za leto-
vanje otrok, ki bo potekal od 21. do 
28. julija 2019. Na voljo so torej nas-
lednje možnosti:

Za zdravstveno letovanje mora ot-
roka predhodno pregledati njegov 
izbrani zdravnik in izpolniti predpisa-
ni obrazec Predlog zdravnika. Starši to 
uredite sami in obojestransko izpol-
njen obrazec pošljete v našo pisarno. 
Prispevek staršev za zdravstveno leto-
vanje za osem dni je 45,84 €, za sedem 
dni pa 40,11 €.

Kolonija je namenjena zdravim ot-
rokom s slabšim socialnim statusom, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za zdravni-
kov predlog. Izpolnjeni prijavnici mo-
rate priložiti kopijo odločbe CSD-ja za 
denarno pomoč ali za otroški dodatek 
in opisati socialno-materialni položaj 
družine. Prispevek za osemdnevno 
kolonijo znaša 45,84 € za 1. do 4. do-
hodkovni razred, 80,00 € za 5. do 6. do-
hodkovni razred in 128,00 € za 7. do 8. 
dohodkovni razred, za sedemdnevno 
kolonijo pa 40,11 € za 1. do 4. dohod-
kovni razred, 75,00 € za 5. do 6. dohod-
kovni razred in 120,00 € za 7. do 8. do-

hodkovni razred. Prednost bodo imeli 
otroci iz družin z nižjimi dohodki. 

Otroka lahko prijavite tudi na samo-
plačniško letovanje. Cena za osem dni 
je 328,00 €, za sedem dni pa 287,00. 

Podpisane in v celoti izpolnjene 
prijavnice s prilogami pošljite čim 
prej oziroma do zapolnitve mest. Ot-
rokom, ki jim bo letovanje odobreno, 
bomo v drugi polovici junija poslali na 
dom položnico z ostalimi navodili, pri-
spevek pa bo treba plačati najkasneje 
do 5. julija 2019. ■

Letovanje otrok – dodaten termin
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Dipl. del. ter. Barbara Bavdek, Prizma Ponikve
 

26. aprila 2019 smo v zavodu obeležili 
dan upora proti okupatorju. Obiskal nas 
je Slavko Skokić, podpredsednik Zdru-
ženja veteranov 90–91 mesta Ljubljana 
in nekdanjih ljubljanskih občin. Težko 
je povzeti vse občutke v nekaj stavkih in 
opisati vse naše vtise ob obisku. Bilo je 
neizmerno zanimivo, pozitivno in moč-
no se nadejamo, da se predavanje še kdaj 
ponovi. Ugotovili smo marsikaj o rutini 
Slovenske vojske, ogledali smo si raz-
lična vozila, opremo, uniforme, čine ... 
zanimalo nas je prav vse. Tudi kaj vojaki 
jedo. Marsikdo med nami si je želel, da 

se ta dopoldanska urica ne bi končala. G. 
Skokiću in Združenju veteranov 90–91 se 
močno zahvaljujemo, da so z nami obe-
ležili ta posebni dan na tako pozitiven 
način. Hvala!

Zahvala gre tudi učiteljicam ter otro-
kom 5. in 6. razreda OŠ Dobrepolje. V 
sredo, 15. maja 2019, so napolnili našo 
dvorano. S plesom se je predstavila sta-
rejša otroška folklorna skupina, učenci 5. 
b razreda pa so nam zaigrali igrico. Nav-
dušili smo se nad kostumi, bili prevzeti 
ob čudovitem petju in se nasmejali ob 
zaigrani predstavi. Po zavodu se je hitro 
razlezla mlada energija in nam popestri-
la še en deževen majski dan. ■

Srčni dogodki v Prizmi Ponikve 
V teh deževnih dneh smo v Prizmi Ponikve obeležili dan upora proti okupatorju in dočakali obisk otrok OŠ Dobrepolje. 
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Franci Zorko

Tokratna ekskurzija je vodila udeležence 
v Novo mesto in Belo krajino. Na pot so 
se podali 16. aprila izpred grosupeljskega 
Gasilskega centra. Po kratkem postanku 
v Ivančni Gorici, kjer so se jim pridružili 
še udeleženci ekskurzije iz te občine, so 
se odpeljali do Novega mesta. Njihov prvi 
cilj v tej dolenjski prestolnici je bila Vo-
jašnica Franca Uršiča. Natančneje je bil 
tokratni obisk namenjen Teritorialnemu 
polku 72. brigade Slovenske vojske, ki je 
nameščen v tej vojašnici. Prijazno jih je 
sprejel poveljnik tako vojašnice kot pol-
ka, polkovnik Vasilije Maraš. Najprej jim 
je predstavil vojašnico, nato pa tudi eno-
to, ki ji poveljuje. Hkrati pa jih je seznanil 
tudi z organizacijsko shemo Slovenske 
vojske ter predvsem s kadrovskimi pro-
blemi, s katerimi se ta srečuje. 

Goste je popeljal tudi skozi muzejsko 
zbirko, v kateri je nazorno prikazano do-
gajanje med slovensko osamosvojitveno 
vojno na področju vzhodne Dolenjske, 
vključno z opremo, ki so jo takratne eno-
te Teritorialne obrambe imele na raz-
polago. Na koncu pa je sledil še prikaz 
nekaterih delov sodobne opreme Slo-

venske vojske. Pri tem je seveda vzbudilo 
največ pozornosti in zanimanja oklepno 
transportno vozilo. Po končanem obisku 
vojašnice so se odpeljali proti Beli krajini. 

Naslednji postanek je bil namenjen 
bližnjim Poganjcem, kjer sta jih pri tam-
kajšnjem spominskem obeležju pričaka-
la podpredsednik ZVVS Marjan Grabnar 

in upokojeni general Albin Gutman. 
General Gutman je vse navzoče sezna-
nil z dogajanjem na tem območju v času 
slovenske osamosvojitvene vojne. Znano 
je namreč, da so prav tu pripadniki slo-
venske Teritorialne obrambe zaustavili 
motorizirano kolono JLA, pri tem pa je 
odjeknil tudi prvi strel v tej vojni.

Nadaljevali so pot čez Gorjance do 
Metlike, kjer so si z zanimanjem ogleda-
li Slovenski gasilski muzej in se podrob-
neje seznanili z zgodovino gasilstva na 
Slovenskem. 

Ekskurzijo so zaključili na izletniški 
kmetiji Simonič v idilični belokranjski 
vasici Drašiči. Tudi ta obisk je bil nadvse 
poučen, saj jih je prijazni gostitelj na za-
nimiv in humoren način seznanil z boga-
to zgodovino kraja, pri čemer je posebno 
pozornost pritegnila predstavitev vaške 
posebnosti, to je sosedske zidanice, ki je 
hkrati neke vrste vinska banka. Namesto 
bančne knjižice pa uporabljajo tako ime-
novani rovaš.

Ekskurzijo so zaključili z bogatim be-
lokranjskim kosilom ter se polni novih 
znanj in spoznanj vrnili domov. ■

Veterani na strokovni ekskurziji
Združenje veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje ima v svojem programu dela načrtovano vsaj eno strokovno 
ekskurzijo letno. Njen namen je omogočiti članom, pa tudi drugim občanom, ki se jim pridružijo, pridobivanje novih 
znanj in spoznanj s področja dejavnosti združenja. 
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IZBIRA RAZLIČNIH TRAS:

• cestna proga (91 km): zelo razgiban teren, vzpon na 600 m 
visok Korinj, namenjena dobro pripravljenim kolesarjem;

• cestna proga (78 km): zelo razgiban teren, brez vzpona na 
Korinj;

• cestna proga (56 km);
• cestna proga (45 km): nova proga in poteka po novi asfal-

tirani cesti od Krke, mimo Luč in se »na šoli« priključi ob-
stoječim progam;

• MTB-proga (30 km): primerna samo za gorska kolesa; 
• družinski maraton: namenjen družinam in manj priprav-

ljenim kolesarjem, na voljo sta trasi 16 in 27 km, del trase je 
makadam;

• pohod: namenjen spremljevalcem kolesarjev, na Magda-
lensko goro.

PRIJAVE IN STARTNINA

Predprijave: od 9. do 30. maja do 12. ure:
• www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si/maraton,
• kavarna Evropa (Taborska cesta 3, Grosuplje).

Prijave na dan dogodka: 2. junija od 7.30 dalje: 
• startno-ciljni prostor.

STARTNINA PREDPLAČILO
Cestni 45 km, 56 km, 78 km, 91 
km

20 € 18 €

MTB 30 km 20 € 18 €
Družinski (odrasli) 10 € 10 €
Družinski (otroci do 15 let) 0 € 0 €
Pohod 5 € 5 €

Za skupine desetih ali več udeležencev in za imetnike licen-
ce ali članske izkaznice Kolesarske zveze Slovenije se prizna 
popust 3 € (popusti se ne seštevajo).

START IN CILJ 

9.00 – cestne proge: 91 km, 78 km, 56 km, 45 km;
9.10 – družinski maraton: 27 km;
9.20 – MTB;
9.30 – družinski maraton: 16 km.

Udeležencem maratona s plačano startnino bodo ob progah 
na voljo okrepčila, potujoče servisne delavnice in druga spre-
mljevalna vozila – kontrolirali bomo zapestnice. Na križiščih bo 
poskrbljeno za usmerjanje kolesarjev.

Na cilju bo vsak udeleženec ob predložitvi startne številke 
prejel medaljo in praktično darilo, deležen bo malice in udele-

žen v žrebu praktičnih nagrad – glavna nagrada še ni določe-
na. Žrebanje bo potekalo na zaključni prireditvi med 14. in 15. 
uro. Nagrade prejmejo samo prisotni. Posebnih priznanj bodo 
deležni najstarejši in najmlajši udeleženci in najštevilčnejša 
skupina.

Posebej bomo nagradili najboljše kolesarje in kolesarke 
vzpona na Korinj. Upoštevali bomo Strava odsek »Mali Korinj 
Climb«. Več si lahko preberete na spletni strani. 

Maraton bo potekal v normalno odvijajočem se prometu 
ob upoštevanju cestnoprometnih predpisov, navodil in opo-
zoril organizatorja. Udeleženci vozijo na lastno odgovornost. 
Nekateri spusti so strmi, zato je treba hitrost vožnje prilagajati 
razmeram na cesti. Posebna pozornost je potrebna pri vključe-
vanju na prednostne ceste. Otroci do 15. leta starosti smejo vo-
ziti samo v spremstvu odrasle osebe, ekipe šol pa v spremstvu 
učiteljev ali staršev. Za vse udeležence je obvezna uporaba za-
ščitne čelade. Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, 
ki bi jo udeleženci povzročili sebi ali drugim. 

Na internetni strani bodo sproti objavljene vse informacije 
v zvezi z maratonom, dodatne pa so na voljo na tel. št. 031 206 
745 po 16. uri.

Vljudno vabljeni! 

Kolesarsko društvo Grosuplje in Občina Grosuplje

21. KOLESARSKI MARATON TREH OBČIN
Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje,

nedelja, 2. junija 2019,
start ob 9. uri na Kolodvorski cesti
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Bojan Novak

Že prvi krog je pokazal, da letos v ligi 
nastopa veliko zares dobrih ekip, zato 
bo boj do konca zagotovo tesen, izena-
čen in zanimiv. Lanski zmagovalci, eki-
pa Okrepčevalnica Zora ŠD Kompolje, 
so sezono odprli s suvereno zmago nad 
novinci, ekipo NK Rob Strehe Škof (6 : 1). 
Tudi ekipi, ki merita na najboljša mesta, 
A je to! – Avtoelektrika Andolšek in KMN 
Kot & Harlekin, sta zabeležili uvodni 
zmagi. Prvi so v pravi strelski poslastici 
(8 : 4) premagali novo ekipo Spodnje 
Brezovo, a tudi slednja je pokazala veli-
ko in bo zagotovo trn v peti marsikomu. 
Ekipa KMN Kot & Harlekin je prav tako 
odpravila novinca v ligi, ekipo ŠD Prikaz 
– risi (4 : 2). Veliko zanimanja je požel ob-
račun dveh ekip, ki igrata pod okriljem 
ŠD Ponikve. Mlajša ekipa (ŠD Ponikve 
zeleno-beli) je starejše kolege premagala 
s 3 : 1. Ekipa Outsider ŠD Krajna je tes-
no (3 : 2) premagala gostiteljico prvega 
turnirja, ekipo ŠD Predstruge, na zadnji 
tekmi pa je ekipa B je to! – Šport design, 
v kateri igrajo mladi nadobudni igralci 
Futsal kluba Dobrepolje, morala priz-
nati premoč izkušenejšim in močnejšim 
tekmecem iz ekipe ŠD Račna. Največ, kar 
pet, zadetkov je v prvem krogu dosegel 
Kevin Strnad (A je to! – Avtoelektrika An-
dolšek).

Drugi krog je bil odigran 10. maja na 
igrišču v Kompoljah. Tekme so bile izred-
no zanimive in napete, niti ena od šestih 
tekem se ni končala z večjo razliko od 
enega zadetka. Priča smo bili že prvemu 
presenečenju. Na papirju favorizirana 
ekipa A je to! – Avtoelektrika Andolšek 
je morala priznati premoč ekipi ŠD Rač-
na (2 : 1). Vodilna ekipa Okrepčevalnica 
Zora ŠD Kompolje je imela veliko dela 
z ekipo ŠD Prikaz – risi (1 : 0). Z rezul-
tatom 3 : 2 so se končale kar tri tekme 
– ŠD Ponikve zeleno-beli so v zadnji 
minuti zadeli za zmago nad ekipo B je 
to! – Šport design, ekipi NK Rob Strehe 
Škof je po zaostanku z 0 : 2 uspelo za-
deti trikrat proti ekipi ŠD Predstruge Bar 

Za nami so trije krogi v dobrepoljski futsal ligi
Letošnje tekmovanje v futsal ligi, ki šteje kot občinsko prvenstvo, se je s tekmami 1. kroga začelo v petek, 26. aprila. 
Med prvomajskimi prazniki je vseh 12 ekip počivalo, v dveh zaporednih dneh pa potem odigralo dva kroga (10. in 11. 
maja). Tekmovanje se odvija vsak petek na treh dobrepoljskih igriščih. Za zdaj najbolje kaže lanskim zmagovalcem, 
ekipi Okrepčevalnica Zora ŠD Kompolje. 

ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON  - OUTSIDER ŠD KRAJNA 2 : 3
A JE TO ! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK  - SPODNJE BREZOVO 8 : 4
KMN KOT & HARLEKIN  - ŠD PRIKAZ – RISI 4 : 2
NK ROB STREHE ŠKOF  - OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 1 : 6
ŠD PONIKVE  - ŠD PONIKVE ZELENO-BELI 1 : 3
B JE TO ! – ŠPORT DESIGN  - ŠD RAČNA 0 : 3

OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - ŠD PRIKAZ – RISI 1 : 0
ŠD RAČNA  - A JE TO ! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 2 : 1
ŠD PONIKVE ZELENO-BELI  - B JE TO ! – ŠPORT DESIGN 3 : 2
NK ROB STREHE ŠKOF  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 3 : 2
OUTSIDER ŠD KRAJNA  - ŠD PONIKVE 2 : 2
SPODNJE BREZOVO  - KMN KOT & HARLEKIN 2 : 3

B JE TO ! – ŠPORT DESIGN  - OUTSIDER ŠD KRAJNA 1 : 2
ŠD PONIKVE  - NK ROB STREHE ŠKOF 2 : 4
KMN KOT & HARLEKIN  - ŠD RAČNA 3 : 3
ŠD PRIKAZ – RISI  - SPODNJE BREZOVO 1 : 5
A JE TO ! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK  - ŠD PONIKVE ZELENO-BELI 2 : 1
OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 2 : 1

REZULTATI 1. KROGA, Predstruge, 26. 4. 2019:

REZULTATI 2. KROGA, Kompolje, 10. 5. 2019:

REZULTATI 3. KROGA, Struge, 11. 5. 2019:

LESTVICA FAIR PLAYA PO TREH ODIGRANIH KROGIH:

 Število 
tekem Prekrški

Rumeni 
kartoni, 

izključitve

Rdeči 
kartoni TOČKE

1 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 3 1 0 0 1,00
2 KMN KOT & HARLEKIN 3 6 0 0 6,00
3 OUTSIDER ŠD KRAJNA 3 7 0 0 7,00
4 ŠD PRIKAZ – RISI 3 8 0 0 8,00
5 A JE TO ! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 3 9 0 0 9,00
6 B JE TO ! – ŠPORT DESIGN 3 9 0 0 9,00
7 SPODNJE BREZOVO 3 10 0 0 10,00
8 ŠD RAČNA 3 10 0 0 10,00
9 ŠD PONIKVE ZELENO-BELI 3 11 0 0 11,00
10 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 3 12 0 0 12,00
11 NK ROB STREHE ŠKOF 3 10 1 0 13,00
12 ŠD PONIKVE 3 9 0 1 15,00

na Štacjon, ekipa KMN Kot & Harlekin 
pa je potrdila vlogo favorita proti ekipi 
Spodnje Brezovo. Preostala tekma med 
ekipama Outsider ŠD Krajna in ŠD Po-
nikve se je končala brez zmagovalca (2 : 
2). V drugem krogu se je še bolj potrdilo, 
da je letošnja liga izredno kakovostna in 
izenačena.

Le dan kasneje, v soboto, 11. maja, 

so bili igralci ponovno na delu. Tokrat v 
Strugah. In tudi tretji krog je prinesel za-
nimive in napete futsal obračune. Vodil-
na ekipa Okrepčevalnica Zora ŠD Kom-
polje je težje od pričakovanj strla ekipo 
ŠD Predstruge Bar na Štacjon (2 : 1). Po 
remiju med ekipama ŠD Račna in KMN 
Kot & Harlekin imajo Kompoljci edi-
ni na kontu vseh devet točk. Omenjeni 
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ekipi skupaj z ekipo Outsider ŠD Krajna 
tvorita zasledovalno skupino s sedmimi 
točkami. Outsiderji so, prav tako težje 
od pričakovanj, premagali ekipo B je to! 
– Šport design (2 : 1). Za še tretji rezultat 
2 : 1 v tretjem krogu sta poskrbeli ekipi 
A je to! – Avtoelektrika Andolšek in ŠD 
Ponikve zeleno-beli. S tem sta se ekipi po 
točkah izenačili na petem mestu. Enak 
izkupiček (dve zmagi in en poraz) ima 
po zmagi nad ekipo ŠD Ponikve (4 : 2) 

tudi ekipa NK Rob Strehe Škof. V derbiju 
gostujočih ekip je ekipa Spodnje Brezovo 
zanesljivo ugnala ekipo ŠD Prikaz – risi 
(5 : 1).

Po treh krogih so brez točke še tri eki-
pe – ŠD Predstruge Bar na Štacjon, B je 
to! – Šport design in ŠD Prikaz – risi. 

Na lestvici najboljših strelcev si po 
treh odigranih krogih prvo mesto s po 
petimi zadetki delita Kevin Strnad (A je 
to! – Avtoelektrika Andolšek) in Sašo Pa-

pež (Outsider ŠD Krajna). Štiri zadetke 
je dosegel Martin Grošelj (Spodnje Bre-
zovo).

Na lestvici fair playa, kjer se beležijo 
prekrški ter rumeni in rdeči kartoni, naj-
bolje kaže ekipi ŠD Predstruge Bar na 
Štacjon, ki je na treh tekmah storila le 
en prekršek. Druge ekipe so tudi tu zelo 
izenačene. ■

A JE TO ! - AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK

KMN KOT & HARLEKIN

OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE

B JE TO ! - ŠPORT DESIGN

NK ROB STREHE ŠKOF

OUTSIDER ŠD KRAJNA
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SPODNJE BREZOVO

ŠD PONIKVE

ŠD PONIKVE ZELENO - BELI

Znoj čisti od znotraj navzven. Prodira iz 

kotičkov, ki jih prha ne more doseči.

(George A. Sheehan)

RAZPORED TEKEM
RAZPORED tekem 5. kroga, Kompolje, 24. 5. 2019:
18.00 SPODNJE BREZOVO : ŠD RAČNA
18.45 ŠD PONIKVE : OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
19.30 ŠD PRIKAZ – RISI : ŠD PONIKVE ZELENO-BELI
20.15 KMN KOT & HARLEKIN : OUTSIDER ŠD KRAJNA
21.00 B JE TO! – ŠPORT DESIGN : ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
21.45 A JE TO! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK : NK ROB STREHE ŠKOF

RAZPORED tekem 6. kroga, Struge, 31. 5. 2019:
18.00 OUTSIDER ŠD KRAJNA : ŠD PRIKAZ – RISI
18.45 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON : A JE TO! –  
AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK
19.30 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE : ŠD RAČNA
20.15 ŠD PONIKVE : B JE TO! – ŠPORT DESIGN
21.00 NK ROB STREHE ŠKOF : KMN KOT & HARLEKIN
21.45 ŠD PONIKVE ZELENO-BELI : SPODNJE BREZOVO

RAZPORED tekem 7. kroga, Predstruge, 1. 6. 2019:
18.00 KMN KOT & HARLEKIN : ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
18.45 ŠD RAČNA : ŠD PONIKVE ZELENO-BELI 
19.30 A JE TO! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK : ŠD PONIKVE
20.15 SPODNJE BREZOVO : OUTSIDER ŠD KRAJNA  
21.00 B JE TO! – ŠPORT DESIGN : OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE    
21.45 ŠD PRIKAZ – RISI : NK ROB STREHE ŠKOF

RAZPORED tekem 8. kroga, Kompolje, 7. 6. 2019:
18.00 B JE TO! – ŠPORT DESIGN : A JE TO! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 
18.45 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE : ŠD PONIKVE ZELENO-BELI
19.30 NK ROB STREHE ŠKOF : SPODNJE BREZOVO
20.15 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON : ŠD PRIKAZ – RISI  
21.00: ŠD PONIKVE : KMN KOT & HARLEKIN
21.45: OUTSIDER ŠD KRAJNA : ŠD RAČNA

RAZPORED tekem 9. kroga, Struge, 14. 6. 2019:
18.00 ŠD PONIKVE ZELENO-BELI : OUTSIDER ŠD KRAJNA 
18.45 KMN KOT & HARLEKIN : B JE TO! – ŠPORT DESIGN 
19.30 ŠD PRIKAZ – RISI : ŠD PONIKVE 
20.15 A JE TO! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK : OKREPČEVALNICA ZORA ŠD 
KOMPOLJE 
21.00 ŠD RAČNA : NK ROB STREHE ŠKOF
21.45 SPODNJE BREZOVO : ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON

RAZPORED tekem 10. kroga, Kompolje, 15. 6. 2019:
18.00 B JE TO! – ŠPORT DESIGN : ŠD PRIKAZ – RISI  
18.45 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE : OUTSIDER ŠD KRAJNA 
19.30 ŠD PONIKVE : SPODNJE BREZOVO
20.15 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON : ŠD RAČNA
21.00 A JE TO! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK : KMN KOT & HARLEKIN
21.45 NK ROB STREHE ŠKOF : ŠD PONIKVE ZELENO-BELI

RAZPORED tekem 11. kroga, Predstruge, 21. 6. 2019:
18.00 ŠD RAČNA : ŠD PONIKVE
18.45 ŠD PONIKVE ZELENO-BELI : ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
19.30 OUTSIDER ŠD KRAJNA : NK ROB STREHE ŠKOF 
20.15 KMN KOT & HARLEKIN : OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
21.00 SPODNJE BREZOVO : B JE TO! – ŠPORT DESIGN 
21.45 ŠD PRIKAZ – RISI : A JE TO! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK

Podrobnejše rezultate si lahko ogledate na spletni in Fb strani 
ZŠO Dobrepolje.
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ŠD PRIKAZ - RISIŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON

ŠD RAČNA

»Kako lahko spremenim samega sebe?«
»Ti si ti – in kot ne moreš uiti svojim stopalom, 

tudi samega sebe ne moreš spremeniti.«
»Torej ne morem storiti ničesar?«
»Lahko to razumeš in sprejmeš.«

»Kako se bom spremenil, če sprejmem samega 
sebe?«

»Kako se boš spremenil, če tega ne storiš? Česar 
ne sprejmeš, ne moreš spremeniti, to se ti 

posreči samo potlačiti.«

(Anthony de Mello)

Aleš Tegel

Vsako leto se nivo kvalitete zvišuje, zato 
je tudi kakovostni vrh vedno širši, dvobo-

ji pa zanimivejši. Kljub slabemu vreme-
nu je bilo v treh tednih odigranih že več 
kot  50 dvobojev. Vsi rezultati in razpo-
redi dvobojev so objavljeni na spletnem 

naslovu pyra.si . Vabljeni, da si katerega 
od dvobojev ogledate ob igriščih v Zali-
povcu. ■

Nova sezona teniške piramide
V mesecu maju se je pričelo občinsko prvenstvo v tenisu. Kot je že ustaljena praksa, smo pred začetkom izvedli žreb 
izhodiščnih pozicij v piramidnem sistemu. V letošnji piramidi sodeluje 40 rekreativnih igralcev tenisa. 
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Naše oči te ne bodo več videle, 
naša ušesa te ne bodo več slišala, 
naša roka se te ne bo več dotaknila, 
ostal boš v naših srcih  
z najlepšimi spomini, 
ko boš vsak naš korak spremljal v tišini.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega očeta, dedka in tasta

FERDA GRŽINIČA
(1939–2019) iz Ponikev

Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Zakrajšek Marko, pevskemu zboru Rafko Fabiani za 

ganljivo odpete pesmi, trobentaču za odigrano žalostinko 
in kolektivu Zdravstvenega doma Videm - Dobrepolje. 

Posebna zahvala gospem Miri P., Martini K. in Marjani Š. 
za vso pomoč. 

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za darovano cvetje, sveče, svete maše, izrečena sožalja in 

vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Naj lepi spomini nanj za vedno ostanejo med nami.

Žalujoči, vsi njegovi

»Jaz sem vstajenje in življenje,
 kdor vame veruje, bo živel vekomaj.«

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše sestre in tete

MARIJE PRIJATELJ
(11. 4. 1930–10. 4. 2019)

iz Podgore
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom 

in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, 
darove za cerkev in svete maše. Iskrena zahvala vsem, ki ste 
jo obiskovali v domu svete Terezije, in vsem uslužbencem 

doma za spoštljiv odnos v času njenega bivanja.
Hvala Marti za molitve v vežici, gospodu župniku za 
spodbudne besede in moškemu pevskemu zboru za 

občutno zapete pesmi.
Zahvala vsem, ki ste se od nje poslovili, zanjo molili in jo 

boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči, vsi njeni

Ej ceste, ceste, ceste, kam ve greste? 
Ko pa se mi čas izteka, vidim,
v isto stran drže,
vedno, vedno do človeka.

          (iz Pesmi tisočerih zvonov)

V ZAHVALO 
IN SPOMIN

Ob zgodnjem prehodu v večnost naše drage hčerke, sestre, 
žene, mamice, nečakinje, sestrične in prijateljice

KATJE GORJAN
(26. 9. 1986–5. 5. 2019)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 

sveče in darove. Posebna zahvala verigi molivcev, vsem, ki 
ste jo obiskovali, zdravstvenemu osebju, še posebej Darji za 

predano spremstvo v njeni bolezni.
Velika hvala patroma Marjanu Čudnu, Tadeju Strehovcu in 

župniku Francu Škulju za slovesen pogreb ter vsem pevcem, 
ki ste se združili v zbor Pesem tisočerih zvonov.

Hvala prav vsakemu iz številne množice, ki ste Katjo 
pokropili in bili priča tako velikonočnemu pogrebu.

In navsezadnje hvala Bogu, da nam je dal Katjo, ki nas je 
povezala v občestvo, ki ni na eni ali drugi strani, ampak smo 

vsi v Božjem naročju.
Katja, kot ti je v slovo napisal Zvone Štrubelj, so se tvoje 

stopinje na Oljski gori tvojega trpljenja združile z Njegovimi 
stopinjami. Naj te vodijo v Življenje,  

v polnost pri Bogu.
Od tam pa prepevaj z nami pesem življenja.

Vsi, ki te imamo radi
Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
Takrat, zvonovi,
zvonite lepo!
Takrat, zvonovi,
zvonite lepo!
Klič`te k Očetu domov,
klič`te nas v sveto nebo! 
         (A. M. Slomšek)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega ateta

JANEZA VIDMARJA
(1928–2019) 
iz Ponikev

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste v težkih trenutkih 
slovesa sočustvovali z nami in darovali sveče, cvetje, darove 

za maše in cerkev.
Zahvaljujemo se g. župniku in p. Tomažu Hočevarju za lepo 

opravljeno sveto mašo in pogrebni obred, gasilcem PGD 
Ponikve, pevcem MoPZ Rafko Fabiani, pogrebnemu zavodu 

Zakrajšek in vsem, ki ste ateta pospremili k zadnjemu 
počitku ter se zanj zbirali k molitvi.

Hvala vsem, ki ste ga v njegovem življenju cenili, ga imeli 
radi in ga boste ohranili v lepem spominu. Naj vam Bog vse 

bogato povrne.

Vsi njegovi



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!

STANE KADUNC s.p.
Perovo 27, 1290 Grosuplje 
E: avtokadunc@gmail.com

T:    01 7864 751 
M:   031 742 335
www.kadunc.si

VABLJENI V

NOVE PROSTORE

• VULKANIZERSTVO

• PNEVMATIKE,  
PRODAJA

• POPRAVILO PLATIŠČ

• HRAMBA  
PNEVMATIK

• AVTOOPTIKA

• SERVIS VOZIL

• AVTO KLIMA 
 
NOVO:

• MONTAŽA 
TRAKTORSKIH 
PNEVMATIK DO 
VELIKOSTI 56 COL

LET Z VAMIAnatripis
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
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PRIBA OKNA D.O.O.

Matična št.: 1658654
CWB-17-9351

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


