
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. 6                                                                                                                                   ■ junij 2019

Slika zgoraj:
S ponedeljkom, 17. junija 2019, 
se je v naši občini začel izvajati 
projekt Prostofer. Starejši občani 
lahko koristite možnost prevoza 
po opravkih.

Slika levo:
Športna dvorana vse bolj dobiva 
končno podobo.

Vsem bralcem želimo prijeten 
poletni oddih!

Poštnina plačana pri pošti 1290 Grosuplje
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- 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
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Prodaja in montaža
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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. 5                                                                                                                                   ■maj 2017

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 krajuNaj 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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Na š  k r a j
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, 30. avgusta.  
Rok za oddajo prispevkov je 19. avgust 2019.

Spoštovani bralci Našega kraja,

v roke ste vzeli junijsko, predpočitniško, 
številko našega glasila. V vaše domove 
prihaja po dnevu državnosti in pred po-
letnimi dopusti. Naj vam še pred predsta-
vitvijo vsebine junijske številke čestitam 
ob državnem prazniku, ki nas vsako leto 
spominja in opominja na to, da živimo 
v času, ki so si ga mnoge generacije Slo-
vencev tako želele in ga zaman pričako-
vale. V času, ko imamo svojo državo, ki 
je vsaj neposredno nihče ne ogroža. V 
času, ko smo za razvoj države v prvi vrsti 
odgovorni sami. 

Ne moremo si predstavljati, kaj bi za 
to dali naši predniki. Kaj pa mi? Smo na 
to ponosni? Smo države veseli? Še po-
membneje – se trudimo, da bi bilo živeti 
v njej lepše, boljše? Ali pa smo v večji 
skupini tistih, ki kritizirajo in čakajo od-
rešenika, ki bo z magično palico rešil vse 
naše težave? Dan državnosti je primeren 
čas za razmislek o teh vprašanjih.

Prišli smo do poletja. Šole so zapr-
le svoja vrata, učenci so na počitnicah, 
odrasli odštevamo dneve do koriščenja 
dopusta. V junijski številki si boste lah-
ko prebrali veliko prispevkov iz vrtca in 
šole. Naši otroci so povečini zelo dejavni 
in imajo navkljub temu, da živijo v času, 
ko so preveč navezani na mobilne tele-
fone, nekateri kaj pokazati. Priložnosti za 
dokazovanje je več kot dovolj in le korak 
iz cone udobja je lahko dovolj, da vsak 
najde področje, kjer je lahko uspešen. 

Mnogi mladi se uspešno udejstvujejo 
v gasilskih društvih. V času nastajanja te 
številke so se pomerili na občinskem in 
medobčinskem tekmovanju v orientaci-
ji. Za podmladek se gasilci ne bojijo. 

Tudi v športu najdemo veliko otrok. V 

Futsal klubu Dobrepolje prav tako raste 
in se razvija nadarjena skupina fantov 
in deklet. O tem so se lahko prepričali 
številni, ki so se udeležili zaključnega 
srečanja. Letos je optimizem še dodatno 
dvignila gradnja nove športne dvorane, 
ki s postavljeno streho že dobiva pravo 
podobo. 

V juniju ni bilo redne seje občinskega 
sveta, je bilo pa vseeno v občinski stavbi 
delovno. Občinska uprava je pripravila 
mnoge popravljalne ukrepe, ki so sledili 
pripombam računskega sodišča. De-
lovanje občinske uprave bo odslej bolj 
transparentno. Svetniki so o ukrepih 
razpravljali na svoji drugi izredni seji. 
Sprejeli pa so tudi pomembno odloči-
tev o izstopu iz skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo in 
sklep o pridružitvi novi skupni občinski 
upravi 5G. Več o tem si lahko preberete 
na naslednjih straneh. 

Slabe novice ponovno prihajajo iz Po-
šte Slovenije. Jeseni naj bi namreč preob-
likovali še pošto v Strugah. Podrobnosti 
najdete v glasilu. 

Vsekakor pa tudi ta številka vsebuje 

več dobrih kot slabih novic. Teči je začel 
projekt Prostofer, ki ga bodo veseli pred-
vsem starejši občani, ki težko najdejo pot 
do številnih ustanov. Vračajo pa se tudi 
poletni večeri. Letos se jih bo zvrstilo pet, 
prvi že v nedeljo, 30. junija. Že na tem 
mestu vabljeni, da prijetne nedeljske ve-
čere preživimo v skupnem klepetu pred 
občinsko stavbo. 

V glasilu boste našli podrobne rezul-
tate evropskih volitev na naših voliščih. 

Ob koncu uvodnika se zahvaljujem 
vsem dopisnikom v glasilo, predvsem 
pa učencem 9. razreda, ki so v preteklih 
mesecih skrbeli za raznašanje glasila po 
domovih. 

V juliju glasilo ne bo izšlo, tako da bo 
naslednja številka v vaših poštnih nabi-
ralnikih konec avgusta. Do takrat vam 
želim dovolj časa za vse tisto, kar vas 
osrečuje in bogati. Želim vam prijetna 
poletna doživetja in vas obenem vabim, 
da kak foto utrinek pošljete tudi na elek-
tronski naslov glasila.

Prijetno branje vam želim

urednik Bojan Novak
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Županova stran

G. župan, za nami je praznovanje 
dneva državnosti. Vsako leto se spom-
nimo prelomnih dogodkov iz zgodo-
vine naše mlade države. Kakšne misli 
vas letos navdajajo ob tem prazniku?

Ko se je dogajala osamosvojitev, sem 
bil član Izvršnega sveta Občine Grosuplje 
in tudi aktivni udeleženec v vojni, tako 
da sem stvar spremljal zelo v živo. Tak-
rat smo vsaj nekateri mislili resno. Mislil 
sem, da bo to res država, v kateri bomo 
ljudje delali složno, da bomo skrbeli nav-
dušeno za našo deželo, našo državo. Pa 
so tisti med nami, ki so bili bolj brihtni in 
sposobni, vse to (skoraj že) uničili. 

Šolarji so zaključili še eno šolsko 
leto. Učenci 9. razreda so zaključili eno 
poglavje svoje učne poti in septembra 
odhajajo v »širni svet«. Verjetno želite 
učencem in učiteljem naših šol ob kon-
cu šolskega leta nameniti nekaj besed, 
prav tako vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem.

Bistvo sem jim povedal na čudoviti 
zaključni prireditvi. Bil sem preprosto 
navdušen nad sposobnostmi in talen-
ti te generacije. Zaželel sem jim veliko 
uspeha v življenju in prosil sem jih, naj 
oplemeniteno znanje vračajo v svoj rod-
ni kraj, da bo ta postal boljši, uspešnejši, 
kot je zdaj. In zaželel sem jim, da bi se v 
življenju čim več smejali, saj bo to pome-
nilo, da so srečni. 

Učiteljem pa se zahvaljujem za trud z 
njimi in drugimi učenci ter jih obenem 
prosim, naj v prihodnjem letu skušajo iz 
učencev povleči znanje in ga nadgradi-
ti. Poiskati neznanje zna vsak, to je zelo 
preprosto in nikomur ne koristi.

V ponedeljek, 17. junija, je v praksi 
stekla akcija Prostofer. Nam lahko po-
veste, na kakšen način je Občina prišla 
do novega vozila Renault Zoe in koli-
ko prostovoljcev se je doslej odzvalo 
povabilu? So občani že koristili prve 
prevoze?

V stik smo stopili z organizacijo Zlata 
mreža, se dogovorili za pristop in organi-

zacijo dela. V najem smo vzeli električno 
vozilo. Z društvom upokojencev smo se 
dogovorili za sodelovanje pri zagotavlja-
nju voznikov. Slišati je relativno prepros-
to. Upam, da bo zadeva dobro stekla in 
bo pomembno koristila našim starejšim 
občankam in občanom. 

Se lahko še vedno priključi kdo, ki bi 
želel prostovoljno sodelovati pri pro-
jektu?

Za zdaj je prijavljenih sedem vozni-
kov. Nekateri so se že usposabljali za vo-
žnjo, nekateri se bodo morali še. Za zdaj 
naj bi to število zadoščalo. Če bo treba 
zadevo okrepiti, bomo za pomoč prosili 
predsednico DU-ja, go. Metko Tegel, in 
prepričan sem, da bo poiskala še koga. 

Dotakniva se še kulture. Do 3. junija 
je potekala javna razprava o predlogu 
Programa za kulturo Občine Dobre-
polje. Ste v javni razpravi dobili kaka 
pomembna spoznanja, predloge in 
pripombe, na podlagi katerih bomo 
lahko sprejeli ta strateški dokument?

Tudi ta javna razprava je potekala tako 
kot večina drugih. Pripomb ni bilo! To ne 
le da me čudi, me zelo skrbi! V kakšno 
stanje duha smo prišli? Ko sem bil na 
valeti z dekleti in fanti iz 9. razreda, pa 
sem vseeno dobil občutek, da ta družba 
še ni umrla, da se bodo našli ljudje, ki jim 
bo mar za širše dogajanje, ne le za lastno 
dvorišče in svoje koristi.

Na 2. izredni seji občinskega sve-
ta ste razpravljali o izstopu iz organa 
skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Dobre-
polje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica 
in Velike Lašče. Po letih, ko smo bili 
povezani z omenjenimi občinami, se 
želimo v prihodnje povezati z občina-
mi Grosuplje, Ivančna Gorica, Škoflji-
ca in Ig in ustanoviti skupno občinsko 
upravo (SOU), imenovano Skupna ob-
činska uprava 5G. Lahko to nekoliko 
natančneje razložite občanom?

Bistveno je, da se prilagajamo na 

spremenjeno zakonodajo o financira-
nju občin. Pri nas obstajajo želje, da se 
vrnemo v upravne strukture, iz katerih 
smo izšli. V Grosuplju so naši upravna 
enota, sodišče, sedež skupnega javnega 
komunalnega podjetja, sedež glasbene 
šole itd. Država sofinancira stroške de-
lovanja skupne uprave, če se združi več 
občin z več dejavnostmi. V našem pri-
meru govorimo o združenju petih ob-
čin, ki bi organizirale delo na področju 
redarstva, inšpekcije, varovanja okolja, 
urejanja prostora, civilne zaščite in not-
ranje revizije. Vsaka od navedenih nalog 
je za posamezno občino predraga in ne-
racionalna, skupaj pa lahko pridemo do 
realizacije nalog z manjšimi stroški. V 
tem primeru bi država pokrila 55 % stro-
škov plač za uslužbence na omenjenih 
nalogah. V mislih pa imamo lahko tudi 
to, da v občinah skupine G5 obstaja ve-
lika razvojna moč, kar je za Dobrepolje 
posebej zanimivo in pomembno, saj se 
moramo odpreti v svet. Kje bomo v na-
daljevanju, pa je največ odvisno od nas, 
občank in občanov. Če se ne bomo odzi-
vali na ponudbe in pobude, če ne bomo 
aktivno odgovarjali na izzive, bomo še 
naprej čakali, da se morda kaj zgodi. Pa 
se najbrž ne bo!

Kakšna je predvidena časovnica 
ustanovitve in kako naj bi se to poznalo 
na vsakdanjem življenju občanov?

Prenovljena ali nova SOU mora začeti 
z delom 1. januarja 2020. Drugo sem po-
vedal v prejšnjem odgovoru. 

Gradnja športne dvorane tudi vidno 
lepo napreduje. V času od zadnje šte-
vilke Našega kraja je Občina pridobi-
la še sredstva na razpisu Ministrstva 
RS za izobraževanje, znanost in šport 
v višini 488.000 evrov. Skupaj s sred-
stvi Eko sklada in Fundacije za šport 
gre za zelo visok znesek nepovratnih 
sredstev. Ste zadovoljni z višino prido-
bljenih sredstev in z napredkom grad-
nje? Katere korake morate še narediti 
do predvidenega zaključka gradnje, 
marca naslednje leto?

Seveda je zelo lepo videti, kako raste 
ta stavba. Zavedati se moramo, da gre za 
objekt, ki je sodoben in bo tudi lep, in že-
lim si, da bomo nanj lahko ponosni, ker 
bo to tehnično gledano pomembna stav-
ba v našem okolju. Moram reči, da bo 
sama zgradba tudi cenovno dokaj ugo-
dna, a za naše finančne zmožnosti vse-
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eno visoka. Seveda je dobro, da smo do-
bili odobritev vseh teh sredstev, ki ste jih 
našteli; moram pa vas popraviti – nismo 
jih še pridobili. Pridobili jih bomo takrat, 
ko bomo posameznemu skladu dokazali, 
da so stvari izvedene po njihovih zahte-
vah. Če ne bodo ustrezno dokazane, de-
narja ne bo. Sredstva so še kako dobro-
došla, vseeno pa bomo morali občani še 
dolgo vračati kredit za tisti del naložbe, 
ki ga moramo doplačati sami. Želel pa bi 
si pri športnikih zaznati več želje in za-
nimanja po potrebi za skrb, upravljanje 
in predvsem trženje dvorane, sicer bo to 
naše velikansko breme. Gre namreč za 
resno stvar, ki presega naše potrebe.

V naslednjih tednih se bodo začeli 
dopusti. Bo lahko tudi v občinski stavbi 
delo v juliju in avgustu potekalo poča-
sneje in malo bolj umirjeno?

Upam, da bo res tako, čeprav ne ver-
jamem povsem. Ravno smo oddali od-
govor na negativno poročilo Računskega 
sodišča, kar je za seboj potegnilo ogrom-
no dela, še več pa ga bo posledično. Zelo 
si želimo, da bi poslovanje Občine spra-
vili v normalne tire, da bi delo teklo po 
pravilih. Za to pa bo treba jeseni še zelo 
zelo trdo delati. Gre za težak projekt, ki 
ga po težavnosti ne morem primerjati z 
ničimer, kar dela ta Občina. Če v upravi 
ne bomo vzpostavili dobre in močnejše 
ekipe, kot je zdaj, ne bomo zmogli pre-
boja. Kaj mislim – jasno nam je, da bo 
športna dvorana potrebovala realno dva 
delavca pa čistilke itd. To razumemo, 
ampak sredstev iz ukrepov kohezijske in 
drugih politik ne bomo mogli pridobivati 
brez sposobnih ljudi. Če teh sredstev ne 
bomo dobili, pa ne bomo mogli veliko 
delati, ker lastnega denarja nekaj let ne 

bo. Urejanje mejnih postopkov, s kate-
rimi ima neverjetno veliko ljudi težave, 
tudi ne gre kar samo od sebe. Zdaj ima-
mo še 40 dni časa, da odgovorimo ozi-
roma uredimo kadrovsko poslovanje in 
odpravimo vse nepravilnosti, ki jih je za 
pretekla leta ugotovila kadrovska inšpek-
cija. Odprava teh napak bo poleg vsega 
tudi finančno obremenila proračun, 
ker v preteklosti ljudje niso bili pravilno 
napredovani. Pa še poletni večeri, s ka-
terimi imam kar precej dela, se vračajo 
in upam, da se kdaj srečamo. Tako da, 
poletje ne bo prav nič mirno. 

Vsem želim lepe, bogate in sproščene 
počitniške/dopustniške dni.  

Hvala za pogovor. Želim vam kljub 
obilici dela prijetno poletje. ■

Vračajo se  
poletni večeri!

Občina Dobrepolje v sodelovanju z nekaterimi 
ljubiteljskimi društvi in nepogrešljivimi gasilci 

letos oživlja POLETNE VEČERE.
Vabimo vas, da se pridružite našim prizadevnim 

ljubiteljem na različnih področjih in si tako 
popestrite nekaj poletnih nedeljskih večerov. 

Vse prireditve bodo v središču Vidma.

Seznam poletnih večerov:

Nedelja, 30. junija: Čebelarsko društvo Dobrepolje in 
Kulturno društvo Dobrepolje.
Nedelja, 7. julija: Turistično društvo Dobrepolje: Gremo 
klinčke delat (predstavitev priložnostne kulinarike in 
kulturni program).
Sobota, 24. avgusta: krompirjev piknik v organizaciji 
TD Dobrepolje.
Nedelja, 25. avgusta: klasični rock koncert skupine 
Lumberjack.
Nedelja, 1. septembra: Godba Dobrepolje nas popelje 
v prvi šolski dan.

Želim vam lepo in nežno poletje, polno zanimivih 
dogodkov in doživetij, ki si jih bomo delili na 

POLETNIH VEČERIH.
Igor Ahačevčič, župan

Vabilo na 2. poletni večer 

v nedeljo, 7. julija 2019.

GREMO  
KLINČKE DELAT

Predstavili se bomo s prikazom izdelovanja 
zobotrebcev skozi zgodbo in pesem.

Pripravili bomo razstavo pripomočkov za izdelovanje 
zobotrebcev.

Ponudili bomo preizkušanje v izdelavi zobotrebcev.

Gostje večera bodo:
– vokalna skupina ZVON iz Rašice in

– družina Klinc s Ceste.

Ponudili bomo tudi domače pecivo.

Turistično društvo Dobrepolje
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Približno trideset povabljenih gostov 
in predstavnikov izvajalcev, naročnikov 
(Občina Dobrepolje) in nadzornikov se 
nas je zbralo na gradbišču nove špor-
tne dvorane. G. Šircelj nas je popeljal na 
gradbišče in predstavil opravljena dela, 
ob tem pa nakazal terminski plan del v 
naslednjih tednih in mesecih. Dvorana 
bo prava lepotica, ob tem pa tudi zelo 
funkcionalna. Poleg glavnega vadbene-
ga prostora (rokometno igrišče 40 × 20 
metrov), ki se bo s pregradnimi zavesa-
mi lahko pregradil na tri vadbene enote, 
bosta v nadstropju še dve manjši dvorani 
s približno 100 m2 površine. Pod fiksni-
mi tribunami, ki bodo sprejele okrog 600 
gledalcev, bodo prostori za shranjevanje 
opreme, pisarna in garderoba za sodni-
ke, za športnike pa bodo na voljo tudi tri 
garderobe s pripadajočimi sanitarijami 
in tuši. 

Skupna dimenzija dvorane je 45 × 25 
metrov. Do konca junija poteka vgradnja 
lesenih delov strešne konstrukcije, sledi 
zapiranje čelnih sten, nato pa še monta-
ža strešnih panelov. Izvajalci predvide-
vajo, da bo dvorana zaprta do sredine 
avgusta, jeseni pa stečejo inštalaterska 
dela v notranjosti. 

Še vedno velja, da je predvideni da-
tum tehničnega pregleda 31. marec 2020. 

Medtem ko poteka gradnja dvora-

ne, mora Občina Dobrepolje narediti 
še projekt notranje opreme in ureditve 
pripadajočih parkirišč ter izvesti javna 
razpisa za oboje. Glede na dosedanjo 
angažiranost vseh vpletenih ni bojazni, 
da športna dvorana ne bi bila končana v 
predvidenem času. 

Ogledu notranjosti dvorane je sledila 
pogostitev, med njo pa neformalni pogo-
vori, med katerimi smo izmenjali veliko 
pogledov o nastajajočem objektu, ki bo 
nudil neprimerno boljše pogoje za razvoj 
športa v vseh njegovih pojavnih oblikah, 
od rekreacije do tekmovalnega športa. ■

Ogled napredka del pri gradnji športne dvorane
Na povabilo izvajalca gradnje športne dvorane, direktorja podjetja Hoja d.d. Jožeta Širclja, je v petek, 14. junija, 
potekal ogled napredka del pri gradnji športne dvorane. Postavljeni so bili namreč ločni leseni nosilci ostrešja, kar je 
nastajajoči dvorani že dalo prvi obris.
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Spomnimo. Poleg 488.000 evrov, ki smo 
jih pridobili s strani MIZŠ-ja, je bilo 
predhodno investitorju, torej Občini 
Dobrepolje, dodeljenih 920.000 evrov s 
strani Eko sklada in 60.000 evrov s strani 
Fundacije za šport. Veseli smo torej lah-
ko, da nam je uspelo pridobiti nepovrat-
na sredstva iz vseh treh virov, ki so bili 

na razpolago. Za vsa sredstva bo treba 
seveda zadostiti pogojem ob končnem 
pregledu dvorane, a bodo izvajalci in 
nadzorniki zagotovo storili vse, da bo 
dvorana sredstva dejansko dobila. Ob 
kreditu (1.800.000 evrov) in proračun-
skih sredstvih za notranjo opremo naj 
bi bila z dodeljenimi sredstvi finančna 
konstrukcija zaprta.

Povzetek višine pridobljenih nepovra-

tnih sredstev za športno dvorano na Vid-
mu (ob ustreznih dokazilih po zaključku 
gradnje):

920.000 € – Eko sklad,
60.000 € – Fundacija za šport,
488.000 € – Ministrstvo RS za izobra-

ževanje, znanost in šport.

Skupaj: 1.468.000 € nepovratnih 
sredstev. ■

Občina Dobrepolje pridobila še skoraj pol milijona 
nepovratnih sredstev za športno dvorano
V dneh po izdaji majske številke Našega kraja je prišla še tretja vesela novica, tokrat o odobrenih sredstvih na javnem 
razpisu Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport za izgradnjo športne dvorane na Vidmu. Gre že za tretji vir 
nepovratnih sredstev, ki bo pomagal zapreti finančno konstrukcijo projekta.

Zahvala ob vnovičnih 
poplavah
29. maja so nas spet ogrožale visoke vode ob velikih pa-
davinah.
Pri tem sta bila potrebna hitro ukrepanje in izvedba neka-
terih del na sami strugi.
Predvsem pa je bilo treba spremljati stanje voda in prip-
raviti pesek za polnjenje vreč za pripravo začasne zaščite 
najbolj ogroženih objektov.
Za pomoč in hiter odziv se zahvaljujem:
• poveljniku in članom štaba CZ ter gasilcem,
• kamnolomu Predstruge,
• prevozništvu Grandovec in
• Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje.

Igor Ahačevčič, župan

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

Javni razpis za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Dobrepolje  
za leto 2019.

Rok za oddajo prijav je 22. julij 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na 
spletni strani Občine http://www.dobrepolje.si/Razpisi, 
Aktualni razpisi in objave.

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

Javni razpis za najem/uporabo prostih 
terminov športnih objektov v občini 
Dobrepolje v sezoni 2019/2020.

Rok za oddajo prijav je 12. 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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Gre za zelo potrebno izboljšavo na ob-
močju naše občine. Tisti, ki nimate svoj-
cev, da vas odpeljejo do ustrezne usta-
nove, boste na ta način lahko prišli do 
prevoza. 

V nadaljevanju ponovimo nekaj infor-
macij o projektu. 

Prostofer je skovanka iz besed »pro-
stovoljni« in »šofer«. Prostofer je pro-
jekt zavoda Zlata mreža, h kateremu 
je pristopila tudi Občina Dobrepolje. 
PROSTOFER je trajnostni vseslovenski 
prostovoljski projekt za mobilnost sta-
rejših. Povezuje starejše osebe, ki potre-
bujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati 
javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi 
aktivnimi vozniki, ki radi priskočijo na 
pomoč.

Komu je namenjen PROSTOFER
Številni starejši, ki živite na podeželju, 
imate velike težave s prevozi, še posebej, 
ker ni avtobusnih povezav. Tisti bolj od-
daljeni se velikokrat ne morete odpraviti 
po opravkih, kadar si želite, temveč se 
prilagajate možnostim oziroma času, ko 
vam lahko pomagajo domači ali prija-
telji. Prostofer je namenjen vsem tistim 
starejšim, ki ne vozite sami, nimate so-
rodnikov in imate slabše povezave z jav-
nimi prevoznimi sredstvi. Prostofer vam 
omogoča lažjo dostopnost do zdravniš-
ke oskrbe, brezplačne prevoze do javnih 
ustanov, trgovinskih centrov, obiskov pri-
jateljev, zlasti v domovih za starejše, ipd. 
Upoštevati pa moramo, da se dejavnost 
opravlja predvsem na območju občine 
Dobrepolje ter za prevoz do zdravstve-
nih domov Grosuplje in Ivančna Gorica 
in morda za zdravniške preglede v Lju-
bljani in Novem mestu.

Kako deluje PROSTOFER 
Uporabnik, ki bo potreboval prevoz, 
pokliče na brezplačno številko 080 10 
10 vsaj tri dni pred načrtovanim pre-
vozom. V komunikacijskem centru za-
beležijo njegove podatke in lokacijo 

prevoza. Po najavi prevoza klicni center 
obvesti prostovoljnega voznika o prevo-
zu in to sporoči uporabniku, za katerega 
se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno 
s strani občine, prav tako je poskrblje-
no za zavarovanje tako voznika kot tudi 
sopotnikov. Ob prvi vožnji pa bo vsak 
uporabnik podpisal še izjavo o vožnji 
na lastno odgovornost.

Kdo je lahko PROSTOFER
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima 
veljavno vozniško dovoljenje in je v svo-
jem prostem času pripravljen pomagati 
tistim, ki potrebujejo prevoz. Vendar pa 
so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj 
prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom 
nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo 
iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do 
čakalnice in počakajo nanje med pregle-
dom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine 
in jim priskočijo na pomoč pri vzpenja-
nju po stopnicah ... To so ljudje z velikim 
srcem, ki jemljejo svojo humanost za sa-
moumevno in častno dejanje.

Kdaj začnemo v praksi
Z izvajanjem dejavnosti v praksi smo za-
čeli 17. junija, kar pomeni, da ste svojo 
vožnjo najavili na številko 080 10 10 že 
13. junija. Klicni center deluje od po-

nedeljka do petka, od 8. do 18. ure, ob 
koncu tedna pa ne.

Zakaj je PROSTOFER družbenokoristen 
projekt
S t. i. prostoferstvom se povečuje ude-
ležba starejših v cestnem prometu in iz-
boljšuje njihova mobilnost. Poleg tega se 
izboljšuje varnost v cestnem prometu in 
povečuje socialna vključenost starejših 
na splošno, obenem pa povečuje cenov-
na dostopnost prevozov. V zadnjem času 
postaja projekt prostoferstva tudi ekolo-
ški oziroma prijazen do okolja, saj stre-
mimo k temu, da prostoferji uporabljajo 
električna vozila.

Zakaj je k projektu PROSTOFER 
pristopila naša občina
Glede na to, da se dviguje starostna meja 
in povečuje število starostnikov, postaja-
jo potrebe po skrbi za starejše vse večje. 
Prostofer je eden od projektov, ki na celo-
vit način rešuje problematiko mobilno-
sti starejših občanov, zato je k projektu 
z velikim veseljem pristopila tudi naša 
občina. S tem želimo svojim starejšim 
občanom olajšati življenje in ponuditi 
možnost brezplačnih prevozov, ko jih 
nujno potrebujejo.

Več informacij na www.prostofer.si. ■

Začel se je projekt PROSTOFER!
V ponedeljek, 17. junija, je tudi v praksi v naši občini stekel projekt Prostofer. Starejši občani imate možnost, da vas 
prostovoljni vozniki odpeljejo do zdravnika, do javnih ustanov, do trgovine, do obiskov prijateljev. Vse, kar morate 
storiti, je to, da pravočasno pokličete na brezplačno številko 080 10 10 in naročite prevoz. Prostovoljci že čakajo na vas. 
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»Pošta 1313 Struge posluje z delovnim 
časom v ponedeljek, torek, sredo in pe-
tek od 11.00 do 13.00 in četrtek od 16.00 
do 18.00. Dostavni okoliš pošte zajema 
185 gospodinjstev, število opravljenih 
storitev pa je zelo majhno. Pošto 1313 
Struge nameravamo tako v letošnjem 
letu zapreti in storitve občanom zago-
tavljati na način t. i. pismonoške pošte, 
o čemer smo tudi že seznanili lokalno 
skupnost – občino Dobrepolje. 

Kot smo že večkrat poudarili, odloči-
tev o zaprtju pošte Pošta Slovenije sprej-
me na osnovi analize poslovanja in upo-
števanja več dejavnikov. V prvi vrsti se pri 
odločitvi upoštevajo število opravljenih 
storitev na takšni pošti, število obiskov 
strank, ekonomski rezultat poslovanja 
ter trend, ki je v primeru teh pošt vedno 
negativen in ne kaže na možnost bistve-
nega povečanja obsega storitev. Pošta 
Slovenije zapre zgolj pošte, ki presegajo 
kvoto pošt oziroma kontaktnih točk, ki 
je Pošti Slovenije določena skozi krite-
rije Splošnega akta o kakovosti izvajanja 
univerzalne poštne storitve.

Naj poudarimo, da se mora tudi Pošta 
Slovenije prilagajati spremenjenim oko-
liščinam poslovanja, saj se zaradi pove-
čanja obsega elektronske komunikacije 
(e-substitucije) in sodobnih tehnologij, 
ki bistveno spreminjajo uporabniške na-
vade potrošnikov, tako kot drugi poštni 
operaterji v EU spopada z velikimi struk-
turnimi spremembami na trgu poštnih 
storitev. Optimizacija in modernizacija 
poštnega omrežja sta pomembni smer-
nici delovanja in poslovanja tudi vseh 
ostalih poštnih operaterjev v EU. Pri sto-
ritvah, ki jih uporabniki tradicionalno v 
največjem obsegu opravijo na poštnih 
okencih, so v Pošti Slovenije v letu 2018 
glede na leto 2007 beležili 32-odstotni 
upad pisemskih pošiljk, padec univer-
zalne poštne storitve je še bistveno višji 
(52 %), in tako se je količina teh pošiljk 
že prepolovila. Pri plačilnih storitvah pa 
beležimo že 63-odstotni upad. Spreme-

njenim okoliščinam se prilagajamo tudi 
tako, da optimiziramo poštno omrežje 
z uvajanjem t. i. pogodbenih pošt in v 
manjši meri tudi z zmanjševanjem šte-
vila pošt. Primerjalni podatki evropskih 
držav kažejo, da ima Pošta Slovenije pre-
cej visok delež lastnih pošt, za razliko od 
nekaterih drugih evropskih držav. Tako 
je njen delež 71 odstoten, medtem ko 
ima npr. Nemčija samo 0,1, Nizozemska 
pa 0,3 odstotka lastnih pošt, vse osta-
lo so pogodbene. Majhen delež lastnih 
pošt imajo še Velika Britanija, in sicer 3,2 
odstotka lastnih pošt, Irska 4,3 odstotka, 
Finska 9,3 odstotka ter Danska 10,4 od-
stotka.

Cilj Pošte Slovenije je, da ohrani svojo 
prednost in dostopa do vsakega naslova 
v državi, seveda v odvisnosti od vrste in 
pomena posamezne storitve. S tem na-
menom moderniziramo in deloma cen-
traliziramo svojo logistično mrežo. Pri 
optimizaciji dosledno sledimo Splošne-
mu aktu o kakovosti izvajanja univerzal-
ne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 47/2010, 
14/2017), ki nam nalaga predpisano go-
stoto omrežja, pri čemer velja poudariti, 
da sodi Slovenija med evropske države z 
višjo dostopnostjo omrežja, gledano sko-
zi kriterij števila prebivalcev na pošto ali 
površine v kilometrih, ki jih pokriva ena 
pošta. Kot se dogaja tudi drugod po EU 
in svetu, se bo trend upadanja klasičnih 
pisemskih pošiljk nadaljeval, obseg pa-
ketov bo naraščal, to pa terja od vseh po-
štnih operaterjev določene prilagoditve. 

Pošta Slovenije v vsakem primeru, 
ne glede na to, ali gre za redno ali po-
godbeno pošto ali pa za zaprtje pošte 
in vzpostavitev t. i. pismonoške pošte (v 
tem primeru storitve opravljamo prek 
pismonoše na dostavi, posebnost poslo-
vanja pa je ta, da lahko gospodinjstva po 
telefonu naročijo obisk pismonoše na 
njihovem domu zaradi naročila določe-
nih storitev), še vedno zagotavlja poštne 
storitve prebivalcem na teh območjih, 
kot jih določata zakon in splošni akt. To 
pomeni, da imajo uporabniki še naprej 
zagotovljeno dostavo petkrat tedensko, 

na območjih, kjer pošte zapremo, pa 
nudimo določene storitve, ki se izvajajo 
samo na teh območjih.

Pošta Slovenije ob tem odpira nove 
kanale, prek katerih s svojimi storitva-
mi prihaja do strank, kot so paketomati, 
samopostrežne pošte, samopostrežne 
enote PS 24/7, prevzem pošiljk na ben-
cinskih servisih ipd. Takšne oblike za-
gotavljanja storitev strankam dopuščajo 
vedno večjo fleksibilnost pri izboru časa 
in kraja izvedbe storitve, seveda pa bomo 
te rešitve skrbno kombinirali s svojo kla-
sično mrežo.«

Pošta Slovenije je z namero zapira-
nja seznanila Občino Dobrepolje in jo 
zaprosila za mnenje, kar je v skladu s 
protokolom dolžna storiti. Občina mora 
podati pisno mnenje, ki ga potem Pošta 
Slovenije kot predlagatelj sprememb 
skupaj z nameravano spremembo pošlje 
na Agencijo za komunikacijska omrež-
ja in storitve Republike Slovenije. Če bo 
Pošta Slovenije dobila pozitivno mnenje 
omenjene agencije, bo morala s spre-
membami seznaniti vse dosedanje upo-
rabnike.

Na Občini so se odzvali pričakovano, 
z nasprotovanjem. Župan Igor Ahačevčič 
je v pismu pojasnil, da se s predlagano 
spremembo ne strinja, in zahteval, da se 
v občini ohrani poštni urad oziroma po-
slovalnica, kjer bo občanom zagotovlje-
no izvajanje poštnih storitev. Predlagal 
je, da je tak prostor v središču občine, kar 
bi občanom omogočilo, da poleg drugih 
storitev opravijo tudi storitve, ki jih zago-
tavlja Pošta Slovenije. 

V teh dneh naj bi določili tudi termin 
obiska direktorice Pošte Slovenije v naši 
občini, da jo bo seznanil s težavami, ki 
jih imamo občani z zapiranjem poštne 
poslovalnice. ■

Informacija o zapiranju poštne poslovalnice v Strugah
Žal smo po preoblikovanju pošte na Vidmu in zaprtju poslovalnice NLB priča še zapiranju pošte v Strugah. S službe 
korporativnega komuniciranja na Pošti Slovenije so nam poslali naslednjo obrazložitev. Pojasnilo objavljamo v celoti. 
Nato pa si lahko preberete tudi odziv naše občine.



10 Naš kraj ■ junij 2019••• Iz občine •••

Bojan Novak

V obravnavi prve točke so se svetniki 
seznanili z odzivnim poročilom Občine 
na ugotovitve revizijskega poročila Ra-
čunskega sodišča Republike Slovenije. 
Ta je namreč na podlagi ugotovitev in 
izdanega  negativnega mnenja o poslo-
vanju Občine Dobrepolje v letu 2016 
naložilo pripravo popravljalnih ukre-
pov in ustreznih dokazil o izvedenih 
popravljalnih ukrepih za odpravo ugo-
tovljenih nesmotrnosti.

Direktorica občinske uprave, mag. 
Mojca Špec Potočar, je pojasnila, da so 
bile v revizijskem poročilu podane zah-
teve za predložitev popravljalnih ukre-
pov z dokazili na treh segmentih nepra-
vilnosti poslovanja, ki zajemajo celotno 
poslovanje: opis poslovnih procesov, 
vzpostavitev sistema spremljanja obve-

znosti v breme proračunov prihodnjih 
let in lokalni program za kulturo. 

Ob koncu predstavitve je  ga. Špec 
Potočarjeva poudarila: »Popravljalni 
ukrepi so zaveza občinski upravi in vsem 
uporabnikom proračunskih sredstev, da 
na osnovi dodatno vgrajenih notranjih 
kontrol delujemo transparentno, gospo-
darno in učinkovito«.

Jože Prijatelj je povedal, da so svetni-
ki v prejšnjem mandatu opozarjali na 
napake, a niso bili uslišani. Jernej Stare 
je menil, da bi morali svetniki dobiti ce-
lovitejši vpogled v poročilo Računskega 
sodišča in odzivno poročilo Občine. Z 
ukrepi, ki so jih v upravi pripravili, se 
je strinjal. Nada Pavšer je v prejšnjem 
mandatu pogrešala boljše delo občin-
ske uprave. Menila je, da za posamezne 
postavke ni bil vzpostavljen sistem skrb-
nikov posameznih postavk, kar je na tej 

stopnji delovanja nesprejemljivo. S tem 
se je strinjal tudi Jože Prijatelj, a ni želel 
razpravljati o dogodkih iz preteklosti. 
Tudi župan je povedal, da ne želi raz-
čiščevati dogodkov iz preteklosti, želi pa 
vzeti tisto stanje kot izhodišče za izbolj-
šave. Menil je, da je bilo že v preteklih 
mandatih v upravi zaposlenih premalo 
ljudi in da bo treba o tem razpravljati v 
okviru novega kadrovskega načrta.

Druga točka dnevnega reda je bila 
povezana z namenom, da kot Občina 
izstopimo iz skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribni-
ca, Sodražica in Velike Lašče. V skladu 
z namenom oblikovanja nove skupne 
občinske uprave 5G moramo izstopiti iz 
sedanje skupne občinske uprave. 

Občina mora najmanj šest mesecev 
pred zaključkom koledarskega leta ob-

Poročilo z 2. izredne seje občinskega sveta
V četrtek, 20. junija, je bila na sporedu druga izredna seja občinskega sveta, ki je vsebovala tri točke dnevnega reda. 
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vestiti druge partnerske občine, zato je 
bila seja sklicana pred koncem junija. 

Sprejet je bil sklep, da Občina Dobre-
polje izstopi iz MIR z 31. decembrom 
2019. Janko Nose je v razpravi vprašal, 
kaj je Občini uspelo iztržiti iz pogajanj 
za vstop v novo skupno občinsko upravo 
5G. Župan je povedal, da bo čas za to v 
naslednjih mesecih. Jože Hren je pove-
dal, da je bila naša Občina s strani občin 
Grosuplje in Ivančna Gorica v preteklih 
mandatih večkrat povabljena k sode-
lovanju v skupnih projektih, a smo jih 
vedno zavrnili, kar je bila velika škoda. 
Tudi Janez Škulj je menil podobno, ob 
tem pa povedal, da bo zdaj v skupno ob-
činsko upravo vključenih šest različnih 
služb, medtem ko smo bili zdaj v skupni 
občinski upravi povezani le preko redar-
stva in inšpektorata. Menil je, da se bo 
tudi na omenjenih področjih situacija 
izboljšala.

Janko Nose je prepričan, da bi se mo-
rali trdo pogajati z drugimi občinami, da 
bomo za najnižjo ceno dobili najboljše 
storitve, svetniki pa so po krajši razpravi 
soglasno podprli sklep o izstopu iz sku-
pnega organa MIR.

Takoj po izglasovanem izstopu so sve-
tniki obravnavali predlog Odloka o usta-
novitvi organa skupne občinske uprave 
»Skupna občinska uprava 5G«.

V predlogu je še nekaj točk, s kateri-
mi se kot Občina ne strinjamo, in se bo 
treba še uskladiti z drugimi partnerski-

mi občinami. Na seji je bil tokrat sprejet 
samo sklep o seznanitvi s predlogom 
Odloka o ustanovitvi.

Jernej Stare je menil, da bi se morali 
izpogajati za ugodnejši ključ financira-
nja, ker trenutno ni zastavljen glede na 
število prebivalcev v posamezni občini, 
kar bi bilo za nas najugodneje. Kljub 
skupni prihodnosti v skupni občinski 
upravi bo treba v naši Občini pripravi-
ti projekte dovolj kakovostno, da bomo 
lahko prišli do evropskih sredstev. Kot 
primer ambicioznega zaposlenega v 
občinski upravi je navedel prejšnjega 
direktorja občinske uprave mag. Ivana 
Kendo. Tudi župan se je strinjal, da bo 
v prihodnje, ne glede na nov organ sku-
pne občinske uprave, največ odvisno od 
nas samih. 

Podžupan Jože Prijatelj združevanje 
podpira, predlog odloka pa se mu je zdel 

dober temelj za nadaljnje pogovore, kjer 
bo treba natančno doreči vse izračune, 
da ne bo prihajalo do nepotrebnih na-
petosti. Po nekaj tehničnih vprašanjih so 
svetniki predlog sklepa podprli. 

Tretja točka dnevnega reda je bila 
povezana z imenovanjem člana iz naše 
Občine v Svet regije RRA LUR. Župan 
je član Sveta ljubljanske urbane regi-
je po uradni dolžnosti (26 županov). 
Nad Svetom regije je še organ Razvojni 
svet regije, kamor pa je treba imenova-
ti predstavnika. Direktorica občinske 
uprave je svetnikom predlagala, da se 
v razvojni svet predlaga župana Igorja 
Ahačevčiča (do konca razvojnega ob-
dobja 2014–2020), svetniki pa so pred-
log soglasno podprli. 

Župan je ob koncu seje povabil svet-
nike na občinsko proslavo ob dnevu dr-
žavnosti. ■

SPREJETI SKLEPI NA 2. IZREDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA:

Občinski svet:
• je sprejel Sklep o ugotovitvi izstopa iz organa skupne občinske uprave »Me-

dobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, 
Sodražica in Velike Lašče«;

• se je seznanil s predlogom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Skupna občinska uprava 5G«;

• imenuje župana Občine Dobrepolje, Igorja Ahačevčiča, za člana Razvojnega 
sveta LUR do konca programskega obdobja 2014–2020.

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.

OBVESTILO

Obveščamo vas, da bo krajevni urad 
Dobrepolje zaradi rednih letnih 
dopustov v poletnih mesecih posloval v 
spremenjenem obsegu. 

Krajevni urad Dobrepolje bo zaprt v 
obdobju od 24. junija do 12. julija ter 
od 14. avgusta do vključno 31. avgusta 
2019. 

Stranke bodo lahko zadeve urejale v času 
uradnih ur na Upravni enoti Grosuplje, 
Taborska cesta 1, Grosuplje.

S spoštovanjem,

mag. Lorena Goričan, 
načelnica UE Grosuplje
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Nedelja, 30. 6. 16. športni dan v Bruhanji vasi (RC Gmajna, od 10.00 naprej)

Nedelja, 30. 6. prvi poletni večer – čebelarstvo (središče Vidma, 20.00)

Ponedeljek, 1. 7. poletna šola tujih jezikov za podjetnike (Dom obrtnikov Grosuplje)

Sobota, 6. 7. piknik Društva upokojencev Dobrepolje (Jakličev dom, 13.00)

Nedelja, 7. 7. drugi poletni večer – Gremo klinčke delat (središče Vidma, 20.00)

Sobota, 20. 7. planinski izlet Študentskega kluba Groš (Grosuplje)

Sobota, 27. 7. piknik, druženje in odbojka na mivki za študente (GROŠ) (Luče)

Nedelja, 28. 7. tradicionalno srečanje starejših, bolnih in invalidov (cerkev na Vidmu, 17.00) 

Sreda, 7. 8. kopalni dan za člane Društva upokojencev Dobrepolje (Izola)

Sobota, 24. 8. tretji poletni večer – krompirjev piknik (središče Vidma, 19.00)

Nedelja, 25. 8. četrti poletni večer – klasični rock koncert skupine Lumberjack (središče Vidma, 19.00)

Nedelja, 1. 9. peti poletni večer – Godba Dobrepolje (središče Vidma, 19.00)

Koledar prihajajočih dogodkov – julij in avgust 2019

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! V času poletnih dopustov je delovni 
čas spremenjen! Glej razpored na prejšnji 
strani.

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  

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

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

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

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

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

UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE,  
MATIČNI URAD VIDEM
Za poletni delovni čas glej stran 11.

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
V JULIJU IN AVGUSTU JE KNJIŽNICA ZAPRTA

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

KLICNI CENTER PROSTOFER (080 10 10)
OD PONEDELJKA DO PETKA: 8.00–18.00
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REZULTATI NA RAVNI DRŽAVE:

LISTA ŠTEVILO 
GLASOV

ODSTOTEK 
GLASOV

SMC – Stranka modernega centra 7823 1,62
ZSI – Gibanje Zedinjena Slovenija 3288 0,68
Zeleni Slovenije 10.706 2,22
DD Dobra država 2544 0,53
SNS – Slovenska nacionalna stranka 19.347 4,01
Povežimo se 7980 1,66
Lista Marjana Šarca 74.431 15,44
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 53.621 11,12
Slovenska demokratska stranka in Slovenska 
ljudska stranka

126.534 26,25

DOM – Domovinska liga 8814 1,70
SD – Socialni demokrati 89.936 18,66
Levica 30.983 6,43
DESUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

27.329 5,67

Stranka Alenke Bratušek 19.369 4,02
SKUPAJ 482.075 100
Volilna udeležba 28,89

REZULTATI NA RAVNI VOLILNEGA OKRAJA GROSUPLJE:

LISTA ŠTEVILO 
GLASOV

ODSTOTEK 
GLASOV

SMC – Stranka modernega centra 124 1,30
ZSI – Gibanje Zedinjena Slovenija 41 0,43
Zeleni Slovenije 211 2,22
DD Dobra država 40 0,42
SNS – Slovenska nacionalna stranka 279 2,93
Povežimo se 139 1,46
Lista Marjana Šarca 1200 12,61
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1270 13,34
Slovenska demokratska stranka in Slovenska 
ljudska stranka

3808 40,00

DOM – Domovinska liga 182 1,91
SD – Socialni demokrati 1191 12,51
Levica 386 4,06
DESUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

432 4,54

Stranka Alenke Bratušek 216 2,27
SKUPAJ 9661 100
Volilna udeležba 30,42

REZULTATI PO DOBREPOLJSKIH VOLIŠČIH –  
JAKLIČEV DOM, VIDEM:
LISTA ŠTEVILO 

GLASOV
ODSTOTEK 

GLASOV
SMC – Stranka modernega centra 5 1,40
ZSI – Gibanje Zedinjena Slovenija 0 0,00
Zeleni Slovenije 8 2,25
DD Dobra država 1 0,28
SNS – Slovenska nacionalna stranka 7 1,97
Povežimo se 2 0,56
Lista Marjana Šarca 35 9,83
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 78 21,91
Slovenska demokratska stranka in Slovenska 
ljudska stranka

182 51,12

DOM – Domovinska liga 5 1,40
SD – Socialni demokrati 18 5,06
Levica 4 1,12
DESUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

6 1,69

Stranka Alenke Bratušek 5 1,40
SKUPAJ 356 100
Volilna udeležba 34,46

REZULTATI PO DOBREPOLJSKIH VOLIŠČIH –  
GASILSKI DOM HOČEVJE:
LISTA ŠTEVILO 

GLASOV
ODSTOTEK 

GLASOV
SMC – Stranka modernega centra 1 2,22
ZSI – Gibanje Zedinjena Slovenija 0 0,00
Zeleni Slovenije 3 6,67
DD Dobra država 1 2,22
SNS – Slovenska nacionalna stranka 0 0,00
Povežimo se 0 0,00
Lista Marjana Šarca 14 31,11
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1 2,22
Slovenska demokratska stranka in Slovenska 
ljudska stranka

9 20,00

DOM – Domovinska liga 1 2,22
SD – Socialni demokrati 8 17,78
Levica 3 6,67
DESUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

4 8,89

Stranka Alenke Bratušek 0 0,00
SKUPAJ 45 100
Volilna udeležba 33,09

Volitve poslancev v Evropski parlament – kako smo volili
V nedeljo, 26. maja, so potekale v veliki večini evropskih držav volitve novih poslancev v Evropski parlament. Tudi v 
Sloveniji so bila do 19.00 odprta volišča, na njih pa smo izbrali novih sedem slovenskih poslancev. V nadaljevanju so 
zbrani podatki o udeležbi in rezultatih po posameznih dobrepoljskih voliščih.

Bojan Novak

V Evropski parlament iz naše države odhajajo Milan Zver, Romana Tomc, Franc Bogovič (vsi SDS + SLS), Tanja Fajon, Milan Brglez 
(oba SD), Irena Joveva, Klemen Grošelj (oba Lista Marjana Šarca) in Ljudmila Novak (Nsi).

Dobrepoljska občina spada v četrto volilno enoto in tretji volilni okraj s sedežem v Grosuplju.
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REZULTATI PO DOBREPOLJSKIH VOLIŠČIH –  
GASILSKI DOM ZAGORICA:

LISTA ŠTEVILO 
GLASOV

ODSTOTEK 
GLASOV

SMC – Stranka modernega centra 0 0,00
ZSI – Gibanje Zedinjena Slovenija 0 0,00
Zeleni Slovenije 1 1,45
DD Dobra država 1 1,45
SNS – Slovenska nacionalna stranka 2 2,90
Povežimo se 2 2,90
Lista Marjana Šarca 2 2,90
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 12 17,39
Slovenska demokratska stranka in Slovenska 
ljudska stranka

33 47,83

DOM – Domovinska liga 2 2,90
SD – Socialni demokrati 7 10,14
Levica 1 1,45
DESUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

4 5,80

Stranka Alenke Bratušek 2 2,90
SKUPAJ 69 100
Volilna udeležba 41,07

REZULTATI PO DOBREPOLJSKIH VOLIŠČIH –  
VAŠKI PROSTOR PREDSTRUGE:

LISTA ŠTEVILO 
GLASOV

ODSTOTEK 
GLASOV

SMC – Stranka modernega centra 3 1,86
ZSI – Gibanje Zedinjena Slovenija 1 0,62
Zeleni Slovenije 11 6,83
DD Dobra država 1 0,62
SNS – Slovenska nacionalna stranka 4 2,48
Povežimo se 1 0,62
Lista Marjana Šarca 15 9,32
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 30 18,63
Slovenska demokratska stranka in Slovenska 
ljudska stranka

68 42,24

DOM – Domovinska liga 0 0,00
SD – Socialni demokrati 15 9,32
Levica 3 1,86
DESUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

9 5,59

Stranka Alenke Bratušek 0 0,00
SKUPAJ 161 100
Volilna udeležba 34,62

REZULTATI PO DOBREPOLJSKIH VOLIŠČIH –  
GASILSKI DOM KOMPOLJE:

LISTA ŠTEVILO 
GLASOV

ODSTOTEK 
GLASOV

SMC – Stranka modernega centra 1 0,74
ZSI – Gibanje Zedinjena Slovenija 2 1,47
Zeleni Slovenije 1 0,74
DD Dobra država 0 0,00
SNS – Slovenska nacionalna stranka 3 2,21
Povežimo se 2 1,47
Lista Marjana Šarca 12 8,82
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 32 23,53
Slovenska demokratska stranka in Slovenska 
ljudska stranka

64 47,06

DOM – Domovinska liga 1 0,74

SD – Socialni demokrati 6 4,41
Levica 6 4,41
DESUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

4 2,94

Stranka Alenke Bratušek 2 1,47
SKUPAJ 136 100
Volilna udeležba 35,98

REZULTATI PO DOBREPOLJSKIH VOLIŠČIH – DVZ PONIKVE:

LISTA ŠTEVILO 
GLASOV

ODSTOTEK 
GLASOV

SMC – Stranka modernega centra 3 2,21
ZSI – Gibanje Zedinjena Slovenija 2 1,47
Zeleni Slovenije 4 2,94
DD Dobra država 0 0,00
SNS – Slovenska nacionalna stranka 9 6,62
Povežimo se 1 0,74
Lista Marjana Šarca 11 8,09
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 24 17,65
Slovenska demokratska stranka in Slovenska 
ljudska stranka

61 44,85

DOM – Domovinska liga 1 0,74
SD – Socialni demokrati 8 5,88
Levica 3 2,21
DESUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

7 5,15

Stranka Alenke Bratušek 2 1,47
SKUPAJ 136 100
Volilna udeležba 36,41

REZULTATI PO DOBREPOLJSKIH VOLIŠČIH – OŠ STRUGE:

LISTA ŠTEVILO 
GLASOV

ODSTOTEK 
GLASOV

SMC – Stranka modernega centra 0 0,00
ZSI – Gibanje Zedinjena Slovenija 2 1,43
Zeleni Slovenije 2 1,43
DD Dobra država 1 0,71
SNS – Slovenska nacionalna stranka 3 2,14
Povežimo se 1 0,71
Lista Marjana Šarca 9 6,43
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 28 20,00
Slovenska demokratska stranka in Slovenska 
ljudska stranka

78 55,71

DOM – Domovinska liga 0 0,00
SD – Socialni demokrati 13 9,29
Levica 1 0,71
DESUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

2 1,43

Stranka Alenke Bratušek 0 0,00
SKUPAJ 140 100
Volilna udeležba 33,49
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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:
• POLETNA ŠOLA UČENJA TUJIH JE-

ZIKOV, POSLOVNE ANGLEŠČINE IN 
POSLOVNE NEMŠČINE. Začnemo 
1. oz. 4. julija 2019, tečaj bo potekal 
v večernih urah v Domu obrtnikov v 
Grosuplju. Podjetniki, preverite mož-
nost subvencionirane udeležbe zase 
in za svoje zaposlene. Število mest je 
omejeno, prijave zbiramo samo do za-
polnitve prostih mest. 

• Brezplačno individualno »DAVČNO 
IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE« 
s Tadejo Bučar, davčno svetovalko na 
OZS, v petek, 30. avgusta 2019, v Domu 
obrtnikov v Grosuplju. Svetovanje bo 
izvedeno v okviru SPOT Osrednja slo-
venska regija. Vabljeni, da se prijavite 
na ooz.grosuplje@ozs.si.  

Seminar »OBVEZNOSTI IZ NOVIH 
GRADBENIH PREDPISOV, VEZANO 
NA IZVEDBO DEL NA GRADBENIH 
OBJEKTIH, S POUDARKOM NA VPI-
SU V IMENIK VODIJ DEL«. Območna 
obrtno podjetniška zbornica Grosuplje 
je v sredo, 5. junija 2019, v Jakličevem 

domu na Vidmu v Dobrepolju organizi-
rala prej omenjeni strokovni seminar. Na 
seminarju, ki je bil zelo dobro obiskan, je 
predaval Janko Rozman, sekretar Sekcije 
gradbenih dejavnosti na OZS. Udeležen-
ci seminarja, ki so prihajali predvsem iz 
vrst izvajalcev gradbenih dejavnosti, so 
se spoznali z novimi zakonskimi obve-
znostmi, ki so jih prinesle spremembe 
Gradbenega zakona in Zakona o arhitek-
turni in inženirski dejavnosti. Podrobno 
je bil predstavljen institut imenik vodje 
del, v katerega bo morala biti po 31. maju 
2020 vpisana velika večina podjetnikov 
in obrtnikov, ki se ukvarjajo z gradbenimi 
dejavnostmi, med drugim tudi elektroin-
štalaterji, strojni inštalaterji, krovci, fasa-
derji ipd. Udeležencem so bili podrobno 
predstavljeni pogoji za vpis v imenik vo-
dij del ter podani koristni napotki, katera 
dodatna izobraževanja in usposabljanja 
morajo pred uveljavitvijo zakona še op-

raviti. Seminar, ki je bil izveden v okviru 
Programa za spodbujanje malega gospo-
darstva na OOZ Grosuplje v letu 2019, ki 
ga sofinancirata tudi občini Grosuplje in 
Dobrepolje, je bil tokrat prvič izveden v 
občini Dobrepolje. In glede na odlične 
odzive slušateljev prav gotovo ne zadnjič. 

V skladu z dogovorom z Občino 
Dobrepolje smo vam na Območni 
obrtno-podjetniški zbornici Grosu-
plje brezplačno na voljo za vaša vpra-
šanja poslovne narave. Z nami lahko 
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 pisarni OOZ Grosu-
plje v Domu obrtnikov v Grosupljem. 
Vabljeni! 

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

Seminar Vpis vodje del, 5. 6. 2019

Podjetje Primoline d.o.o.,  
Bruhanja vas 33, 1312 Videm Dobrepolje  
zaposli delavca ali delavko  
za delo v lesni proizvodnji. 

Več informacij dobite na kontaktni številki  
031 260 807.
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Andreja Novak, foto: Tamino Petelinšek

Počastili smo spomin na začetke naše 
samostojnosti, se ozirali na minule do-
godke in se seveda ustavljali na točkah, 
ki nas še vedno, nezavedno, potiskajo v 
preteklost. Osrednji govorec, župan Igor 
Ahačevčič, je v svojem nagovoru čestital 
za praznik, obenem pa se dotaknil tudi 
tem, ki nam kot državljanom niso v po-
nos. Izpostavil je določene pomanjklji-
vosti v naši narodni zavesti, obenem pa 
pohvalil udejstvovanja posameznikov in 
skupin na področju vzpostavljanja sku-
pne države.

Umetniški program je odprla Godba 
Dobrepolje s tremi pesmimi. Sledila je 
slovenska himna, po njej pa so v središče 
pozornosti prišli naši najmlajši, vrtčevski 
otroci iz skupine Sovice, ki so nam zapeli 
dve pesmi o domovini. Pristnost in ener-
gija otrok, ki so prepevali in hkrati tudi z 
rokicami ponosno mahali proti dvorani, 
naj nam bosta za zgled in v ponos, da 
kljub vsemu vzgajamo ponosne otroke.

Naši osmošolci Gaja, Anja in Jaka so 
nas počastili z recitacijo Cankarjeve pe-
smi Kurent. Sledil je nastop Glasbene 
šole Grosuplje, podružnice Dobrepolje, 
in sicer so nas s svojimi inštrumenti raz-
veselili Zala ter trio v sestavi Aljaž, Žiga in 
Oton, vsi s spremljavo Romana Gačnika.

Citrarka Veronika Zajec je zaigrala dve 
pesmi s pomenljivim naslovom, Zvedel 

sem nekaj novega in Kaj bi te vprašal, 
nato pa je sledil nastop otroške folklor-
ne skupine, ki je s svojo predstavitvijo 
Korlovc gre pred kratkim prejela tudi 
zlato priznanje. Glasba in ples sta del 
našega življenja. Del, ko gremo v sebe in 
iz sebe izvabimo najsubtilnejše gibe in 
zvoke, ki jih premoremo. In to se spla-
ča negovati in spodbujati k širjenju. To 
v veliki meri vejo tudi Zagoriški fantje, ki 
so opevali ženske v svojih dveh pesmih 
Slovensko dekle in Micika.

Na odru smo videli tudi mlade in 
obetavne ritmične gimnastičarke, ki so 
popestrile program. Ob koncu pa nam 

je skupina Lumberjack, kot se za rokerje 
spodobi, pognala kri po žilah. 

Na koncu je seveda sledila še zahva-
la župana in voditeljice vsem, ki so bili 
zaslužni za organizacijo, ter vsem nasto-
pajočim. 

Bodimo ponosni na našo Slovenijo in 
na praznik, 25. junija, izobesimo sloven-
ske zastave in tako tudi na zunaj pokaži-
mo, da imamo radi našo državo. Državo 
Slovenijo. ■

Osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti
»Danes so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.« To so bile besede prvega slovenskega predsednika Milana Kučana ob 
razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Slovenije junija 1991.
In tudi v Jakličevem domu na Vidmu smo si dovolili sanjati. V petek, 21. 6. 2019, na prvi koledarski dan poletja, smo 
dan državnosti, ki ga praznujemo 25. 6. 2019, počastili s proslavo, ki jo je povezovala ga. Polona Pajk.
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Ana Porenta, foto: Olivier Grandovec 

Uredili smo ga Luka Benedičič, Lidija 
Brezavšček, Ana Porenta, Sara Špelec in 
Helena Zemljič, ki smo tudi med letom 
delovali na pesniškem portalu, izbirali 
podčrtanke, svetovali avtorjem, ki to že-
lijo, in skupaj s skrbniki Gregorjem Gre-
šakom, Tinetom Dolžanom in Žigom 
Stopinškom bdeli nad živahnim doga-
janjem na portalu. V novem zborniku 
je na 360 straneh objavljena poezija več 
kot 80 avtorjev, ki prihajajo iz Slovenije, 
Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, 
Slovaške in še od kod, med njimi tudi 
Tamara Butala. 

V Trubarjevem muzeju smo najprej 
prisluhnili odlomkom iz izbranih pesmi 
prejšnjega leta skozi humoren prvi – in 
zadnji –, kot je dejala voditeljica Samsa-
ra (odigrala jo je Sara Špelec), pesniški 

šov, na katerem se je iskalo najboljšega 
poetomana ali poetomanko. V šovu so 
nastopili trije finalisti, Mate Jecar, I. Q. 
Pana in Ursula Za (upodobili so jih Ma-
tej Polzelnik, Ana Porenta in Urša Zalar), 
in trije žiranti, Mutola Verzavšček, Juana 
I. Q. in Jean Grégoire – Car (odigrali so 
jih Lidija Brezavšček, Jana Kolarič in Gre-
gor Grešak). Scenarij ter režijo prireditve 
je tokrat duhovito izpeljala urednica na 
portalu Sara Špelec, glasbo in zvoke je 
prispeval Dan Grešak, tehnično opre-
mo pa so upravljali in postavili Zdenko 
Samsa, Drejc Gruden in Tine Dolžan.

Po neodločenem izidu za najboljšega 
poetomana ali poetomanko in po od-

hodu žirije pesniškega šova z odra sta 
se predstavila Laura Kranjc (vokal, vio-
lina) in Sven Horvat (kitara), ki sestav-
ljata duet Zajtrk. Za njima je tudi že prvi 
plošček Pričutenja. S svojo živahnostjo, 
energijo, svežino in zanimivimi glasbe-
nimi točkami sta očarala publiko, ki se 
je udeležila prireditve ob izidu zbornika 
Pesem si 2019. V uradnem delu smo se 
nato zahvalili še občinam Ribnici, Sod-
ražici in Velike Lašče, ki so podprle izid 
zbornika, ter Gledeji iz KUD Primoža 
Trubarja Velike Lašče in KGD Reciklaža 
Sveta Trojica, ki so z Zavodom za razvi-
janje ustvarjalnosti priredili predstavitev. 
Dogodek je v celoti posnel Niko Samsa.

Iz Trubarjevega muzeja smo se prese-
lili v Galerijo Skedenj, kjer smo se dru-
žili in okrepčali z dobrotami Društva za 
ohranjanje dediščine Gradež. Sledil je 
pesniški mini maraton. Duet Zajtrk je 
uvodoma odigral še tri svoje skladbe, z 
branjem svojih pesmi pa so nas razve-
selili Lidija Brezavšček, Sara Špelec, Ana 
Porenta (predstavnice uredništva), Jure 
Drljepan, Milan Žniderič, Marija Prap-
rotnik Kranjec, Marko Skok Mezopotam-
sky, Felicita Medved, Marjeta Manfreda 

Vakar, Ivanka Kostantino, Dimitrij Škrk, 
Bernarda Mrak Kosel, Irena Zore, Zden-
ka Zabukovec, Srečko Likar in Darinka 
Grmek Štrukelj. Pesnice in pesniki smo 
še dolgo kramljali o novih načrtih, priha-
jajočih zbirkah, dogodkih in vsem dru-
gem, kar nam je stopilo na pot, medtem 
ko se nismo videli. Seveda smo spoznali 
tudi nekaj novih pesniških obrazov. 

Hvala vsem za obisk in imenitno sre-
čanje! Na svidenje pri Trubarju čez leto 
dni … Do takrat pa: naj ne manjka tem 
za pesniška raziskovanja in pisanje, da 
bomo v družbi poezije in njenih ljubi-
teljev znova obiskali Trubarjevo doma-
čijo. ■  

Pesem si 2019
Polnih dvanajst let deluje pesniški portal www.pesem.si, ki prihaja iz zibelke slovenske kulture. In kot smo se srečali 
pri Trubarju že na samem začetku delovanja, leta 2007, je v soboto, 1. junija 2019, tradicionalno tam potekalo tudi 
trinajsto letno srečanje avtorjev in ljubiteljev poezije. Izšel je trinajsti letni zbornik Pesem si 2019. 
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Jasmina M. Šušteršič
 

V četrtek, 13. junija, je v Jakličevem domu potekal slavnostni 
sprejem za učence 2. razreda. Projekt »Sprejem bralca« je knji-
žnica Dobrepolje v sodelovanju z Občino izvedla že tretje leto 
zapored. Z zaključitvijo 2. razreda učenci usvojijo svet črk in 
besed ter postanejo samostojni bralci. S tem se odprejo vrata v 
modrosti knjig, nešteta znanja, dogodivščine, skrivnosti in za-
nimivosti. Zato je to zagotovo velik uspeh, ki je pomembna pre-
lomnica v posameznikovem življenju. Vse zbrane je nagovorila 
direktorica Mestne knjižnice Grosuplje, cenjena kolegica Roža 
Kek. Dogodka se je udeležil tudi župan gospod Igor Ahačev-
čič, ki je nastopil tudi kot promotor branja. Iz knjige Richarda 
Bacha z naslovom Jonathan Livingston Galeb je prebral kratek 
odlomek, s katerim je učencem predstavil moč in pomen pisa-
ne besede, ki je ne morejo nadomestiti digitalne tehnologije. 
Vsak izmed učencev je za svoj uspeh prejel priznanje. Čestitke 
je izrekel tudi župan ter vsakemu učencu podelil majico pal-
ček bralček z napisom »Jaz berem«. Za to nagrado se knjižnica 

županu iskreno zahvaljuje. Majico pa so prejeli tudi učitelji, saj 
so poleg staršev ravno oni tisti, ki so učencem pomagali nau-
čiti se brati, jih spremljali in spodbujali. V občini imamo tako 
53 novih samostojnih bralcev in želimo jim čim več uspehov 
ter da jim knjiga ostane pomembna sopotnica in prijateljica. 
Z nami so bili tudi predšolski otroci skupina Sovice, ki so nam 
pod vodstvom vzgojiteljic Maričke Žnidaršič in Sanje Davidović 
uprizorili pravljico v obliki opere Debela repa. Na klavirju jih 
je spremljala Mija Hočevar. Veseli smo, da so ravno predšolski 
otroci prisostvovali dogodku, saj upamo, da se bodo sedaj še 
bolj veselili vstopa v šolo, saj bodo tudi oni kmalu postali sa-
mostojni bralci. 

Seveda pa, dragi starši, bodite tudi vi vzor svojim otrokom. 
Naj vas čim večkrat vidijo ob knjigi. Branje bo tako postalo na-
čin življenja celotne družine. Skupaj obiščite knjižnico in izko-
ristite poletni čas za skupno družinsko branje. Kljub temu da 
otroci postanejo samostojni bralci, jim ne prenehajte brati, saj 
so trenutki in občutki, ki jih doživljajo otroci ob branju s starši, 
neprecenljivi. Želimo vam veliko bralnih užitkov.

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.

V občini Imamo 53 novih samostojnih bralcev.

Učencem je za uspeh čestital župan in vsakega nagradil z majico »Jaz berem«. Dogodek so s predstavo Debela repa obogatili predšolski otroci skupina Sovice.

Sprejem bralcev – podelitev priznanj za samostojno branje učencem 2. razreda
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Likovna razstava Karmine Zadnik

Prostore knjižnice Dobrepolje je z likovno razstavo akvarelov 
tokrat obogatila ustvarjalka gospa Karmina Zadnik. Razstavo 
smo pripravili v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne de-
javnosti, območna izpostava Ivančna Gorica. Karmina Zadnik 
živi in ustvarja v Grosupljem. Željo po slikanju je v sebi čutila že 
v rani mladosti, vendar je s to obliko umetnosti začela v okviru 
Univerze za tretje življenjsko obdobje. S svojimi ilustracijami je 
likovno oblikovala tudi nedavno izdano knjigo otroških pesmi 
Gabrijele Cedilnik z naslovom Čriček v daljavi je pesem zapel. 
Razstavo akvarelov si lahko v obratovalnem času knjižnice 
ogledate do konca meseca junija. 

Bralni klub Dobrevoljci

Branje nas povezuje in nadgrajuje ter širi znanje. V mesecu 
juniju zaključujemo že 6. sezono druženj medgeneracijskega 
bralnega kluba Dobrevoljci, v okviru katerega se srečujemo vsi 
ljubitelji knjig in branja. Od meseca septembra preteklega leta 
smo se tako enkrat mesečno družili ob izbranem knjižnem delu 
ter si izmenjali mnenja, poglede, izkušnje in občutke. Zanimivo 
je opazovati, kako vsak doživi besedilo na svoj način, in s tem 
ko si svoja mnenja delimo, se učimo, zorimo in rastemo. Za 
mnoge je bilo sodelovanje tudi motivacija za branje in sezna-
njanje z novimi knjižnimi deli. Izbirali smo dela z različnimi 
vsebinami, spoznavali različne literarne zvrsti, avtorje, si ogle-
dali filmske uprizoritve, intervjuje ter druge digitalne in vizu-
alne vsebine … Naša druženja vedno potekajo v sproščenem in 

prijetnem vzdušju, večkrat smo obeležili tudi osebne jubileje 
naših članov, ki so druženja obogatila z različnimi kulinarični-
mi dobrotami. Tako je naše mesečno srečanje preraslo in stkalo 
tudi globlje vezi med člani. Medse vabimo vse, ki si želite svoj 
prosti čas preživeti kakovostno ob knjigi v prijetni družbi, go-
jite veselje do branja, pisanja, pripovedovanja in poslušanja. 
Z našimi srečanji bomo ponovno začeli v mesecu septembru. 

Beremo s Tačkami pomagačkami

Branje je pravi užitek, če te posluša zvest poslušalec. Program 
R.E.A.D., ki deluje v okviru Slovenskega društva za terapijo s 
pomočjo psov Tačke pomagačke, omogoča posebno spodbu-
janje branja. Program izvajajo terapevtski pari, psi s svojimi 
vodniki, ki so za tako delo še posebej usposobljeni. Vsak prvi 
ponedeljek v mesecu so tako otroci v knjižnici brali kužku, z 
namenom izboljšanja bralnih in komunikacijskih sposobnosti. 
V družbi kužkov je branje vedno zanimivo, nekaj posebnega, 
saj kužki ne sodijo, ne kritizirajo in dovoljujejo, da otroci berejo 
v svojem lastnem ritmu. Pri tem pa jih vodi vodnik psa, ki je 
usposobljen moderator in sodeluje pri branju ter pomaga pri 
razumevanju prebranega besedila. V knjižnici nas je obiskovala 
Dragica Šuštar s svojima kužkoma Erikom in Haitijem, ki pa 
bosta v poletnem času na počitnicah. Ponovno pa jima boste 
lahko brali v mesecu septembru in kužka bosta z navdušenjem 
prisluhnila prebranim zgodbam.

Ob zaključku pravljičnih uric

Pripovedovanje pravljic je za otrokov razvoj izjemno po-
membno. Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroke 
postopno uvaja v knjižni svet. S pripovedovanjem širimo tudi 
otrokovo sposobnost poslušanja in koncentracije ter širimo 
njegov domišljijski svet. V knjižnici smo se na pravljičnih uri-
cah družili vsak petek do meseca junija, v poletnih mesecih 
pa bomo naredili kratek predah. Ob zaključnem srečanju smo 
medse povabili učence 5. b razreda, ki so nam uprizorili glas-
beno gledališko predstavo Živalske zgodbe. Zahvaljujemo se 
mentorici Majdi Blatnik in vsem učencem za čudovito predsta-
vo. Na pravljičnih uricah smo se srečevali z različnimi pravljič-
nimi junaki, njihovimi dogodivščinami, pregledovali knjige ter 



20 Naš kraj ■ junij 2019••• Kultura •••

se ob tem tudi marsikaj novega in zanimivega naučili, prepe-
vali, plesali … Po pravljici je sledila ustvarjalna delavnica, na 
kateri smo preizkusili svoje ročne spretnosti in ustvarjalnost ter 
vedno kaj zanimivega ustvarili.

Učenci 5. razreda so uprizorili glasbeno gledališko predstavo Živalske zgodbe.

MOŽNOST VRAČANJA GRADIVA TUDI IZVEN 
OBRATOVALNEGA ČASA

Bralce in uporabnike knjižnice obveščamo, da imate se-
daj na voljo možnost vračanja gradiva tudi, ko je knjižnica 
zaprta. Knjigomat, ki sicer ni elektronsko podprt, je postav-
ljen pred vhodom v Jakličev dom. Je preprost za uporabo, saj 
za vračanje ne potrebujemo članske izkaznice, gradivo le ne-
žno potisnemo skozi odprtino. Knjigomat za vračanje dnev-
no pregleduje knjižničar, ki prevzame gradivo in ga razdolži 
v knjižnici. Če gradivo ni vrnjeno v času roka izposoje, se 
zaračunajo zamudne obresti, poravnajo pa ob naslednjem 
obisku knjižnice. Preko knjigomata vračate le gradivo, ki je 
bilo izposojeno v dobrepoljski knjižnici. 

Želimo vam veliko prijetnih trenutkov ob knjigi.

Romana Škantelj; foto: arhiv Godbe 
Dobrepolje in Godbe na pihala Šmarješke 
Toplice

V soboto, 15. junija, smo se udeležili sre-
čanja godb Dolenjske in Bele krajine, ki 
je letos potekalo v Beli Cerkvi. Gostitelji 
dogodka so bili člani Godbe na piha-
la Šmarješke Toplice, ki letos praznuje 
10-letnico obstoja. Svečani dogodek se 
je začel s povorko vseh nastopajočih 

godb in pihalnih orkestrov in skupnimi 
skladbami vseh orkestrov, nadaljeval s 
koncertnim delom posameznih godb ter 
zaključil s skupnim druženjem. 

Srečanja se je poleg nas udeležilo še 
osem drugih orkestrov in godb (Godba 
Stična, Pihalni orkester Kostanjevica na 
Krki, Godba na pihala Črnomelj, Pihal-
ni orkester Krka, Mestna godba Metlika, 
Mestna godba Novo mesto, Pihalni orke-
ster Občine Šentjernej in Godba na piha-

la Šmarješke Toplice). 
Tako gostitelji kot vsi sodelujoči smo 

poskrbeli za pester glasbeni program 
od dalmatinskih skladb pa do AC/DC, 
zato je bilo ugodeno vsem glasbenim 
okusom. Ta dogodek nam bo ostal v 
posebnem spominu tudi zato, ker smo 
prvič nastopili v novih poletnih unifor-
mah, ki jih je za nas oblikovala Barba-
ra Cimerman. Svoje nove majčke smo 
nosili s ponosom, kar dokazujejo tudi 

Pester glasbeni konec tedna za Godbo Dobrepolje
Godba Dobrepolje ima za seboj pester glasbeni konec tedna, 15. in 16. junija.
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naši nasmehi.
Delovni vikend smo nadaljevali v ne-

deljo, ko smo nastopali na tradicional-
nem Taboru slovenskih pevskih zborov. 

Letošnji je bil že 50. po vrsti, zato je bilo 
dogajanje še toliko bolj zanimivo in pe-
stro. Kljub visokim temperaturam smo 
vse nastope izvedli z nasmehom na ob-

razu in uživali v tem, kar počnemo. 
Nekaj utrinkov s preteklih dveh do-

godkov si lahko ogledate tudi tukaj. 
Godbeni pozdrav. ■
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Mateja Debeljak

Tokrat vam, po petih letih premora, 
predstavljam ne le zbirko misli, ampak 
tudi zgodbo. Zgodbo upanja, ki prek 
razkritih globin in delčkov srca kaže, da 
vedno obstaja pot, da človek zaživi. Da 
preide iz teme v svetlobo, iz obupa v (za)
upanje, iz osamljenosti v odnos, in da se 
lahko cvet rodi tudi sredi betona.

Knjižica, ki dviga misel, daje pogum in 
vedno znova sporoča: »Nisi sam (na tej 
poti). Vreden in ljubljen si. Pomemben 
in dragocen. Lahko greš naprej. Lahko 
zaživiš. V svobodi in ljubezni. In lah-
ko zadihaš s polnimi pljuči, ker obstaja 
Nekdo, ki skrbi zate, te vodi, varuje in 
blagoslavlja. 

In tudi če/ko ti je še tako težko, ne 
pozabi, tudi za tvojimi obzidji živi cvet – 
cvet ljubezni in lepote, ki čaka, da v pol-
nosti zaživi.«

P. Toni Brinjovc pa ji v uvodni besedi 
da še duhovni okvir in pomembne pou-
darke za življenje. Pravi takole:

»Pred nami je zbirka misli Mateje De-
beljak. Ta knjižica je drugačna, kot smo 
jih bili vajeni od avtorice. V pričujočem 
delu se izraža poglobljena pot duhovne-
ga dozorevanja. Pozoren bralec bo preko 
misli odkrival duhovno rast, ki ni v tem, 

da rastemo navzven, da smo vedno pa-
metnejši, pomembnejši, vplivnejši, am-
pak v tem, da rastemo v globino. Avtorica 
se ne boji pokazati svojih misli razočara-
nja, strahov, bolečine … Nasprotno. Ugo-
tavlja, da jo to pripelje do njenega bistva. 
Kljub vsem tem čutenjem je v njej buden 
del srca, ki hrepeni po večni ljubezni. Ta 
del srca je v hrupu bolečine in nezaupa-
nja vase občutljiv in zazna Božje – to, kar 
je večno. Ko človek išče vzroke za svoje 
slabo počutje, počasi pride do tega, da je 
za svoje počutje odgovoren sam. In za to, 
kako se bomo počutili konec dneva, smo 
odgovorni sami. Tukaj nam nagaja hudi 
duh, ki nas obtožuje. Že Kristus je rekel, 
da je satan Tožnik. Da to prepoznaš, je 
velika milost. V osrednjem delu nam av-
torica razgali svojo dušo in pokaže pot 
nas vseh: kako težko je priznati, da smo 
odvisni od Boga. Mislimo, da je biti odvi-
sen naša slabost, šibkost in poraz. Pri tem 
pa okrog srca gradimo obrambne zidove 
– beton, kot ga Mateja imenuje. Majhne 
razpoke omogočijo, da se skalovje naših 
grobov odpre in sprejmemo odrešenje ter 
tako zažari naše tukajšnje vstajenje – nov 
poganjek, cvet. Zato se sredi betona roje-
va cvet.

Mi smo odrešeni, res pa je, da odreše-
nje ni avtomatsko. Treba ga je sprejeti. Pri 
tem nam pomaga ali nas ovira svobodna 
odločitev. Na zelo človeški in konkreten 
način je predstavljena pot umiranja svo-
jega egoističnega jaza, da bi zaživel naš 
občestveni jaz. Občestvenost z Bogom in v 
Bogu z drugimi. Potrebujemo Boga. Kam 

bi sicer polagali svoje bolečine, straho-
ve, jeze … Bog vse zdrži, celo smrt, zato 
je več kot samo opora. Počasi ugotavlja, 
da je Bog njena dopolnitev. Sprejeti sebe 
pomeni sprejeti Boga in ob drugem videti 
sebe in Boga. Odkriti smisel pomeni, da 
žrtev, bolečino, rane spremenimo v dar. 
Tako preidemo iz smrti v življenje. Pri tem 
nas hvaležnost dela rodovitne za ta pre-
hod. Hvaležnost pa je sad povezanosti z 
izvorom večne ljubezni. Na nas pa je, da 
ostanemo znotraj te Ljubezni – ostanemo 
v Kristusu.

Knjižica je koristen zemljevid duhov-
nega življenja, ki je v tem, da naredimo 
pot od našega protagonizma, od spozna-
nja, da nismo glavni akterji življenja, do 
tega, da smo najemniki, ki nam je dano 
živeti v območju Večnega.

Vesel sem knjižice in vesel, da Mateja 
Debeljak svojo pot zorenja v globino deli 
z nami.« ■

Predstavitev zbirke misli Mateje Debeljak –  
Sredi betona rojeva se cvet

»Sredi betona – trdnega oklepa okoli srca,
ki je skrbel za neranljivost in vtis moči 
– so se pojavile razpoke.
Njihovo nastajanje so spremljali solze, bolečina, strah, odpor,
občutek majhnosti, ranljivosti …
In prav v tem je lepota, čeprav boli.
Mogoče pa je to tista zemlja,
ki bo zmogla roditi najlepšo cvetlico – ljubezen.«

S to mislijo se je vse začelo. Iz nje sta izšla naslov in tudi odločitev za vsebino 
in postavitev knjižice, ki jo lahko za skromnih 6 EUR kupite v založbi Salve na 
Rakovniku.

Včasih se trudim,  
a brez uspeha.
Pomagam drugim,  
se trudim zanje,
a me v zahvalo popljuvajo  
do konca.
Občutim bolečino, poraz, 
krivico, razočaranje …
Sprašujem se:  
»Čemu mi je tega treba?
Zakaj sem spet nasedla?«
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Zbral Bojan Novak

V maju je Agencija za varnost prometa 
izvedla nacionalno preventivno akcijo 
za večjo prometno varnost kolesarjev. 
Namenjena je bila ozaveščanju vseh 
udeležencev v prometu, še posebej pa 
kolesarjev, da s svojim odgovornim ob-
našanjem še bolje skrbijo za varnost sebe 
in vseh drugih.  

Eden od namenov akcije pa je tudi 
promocija kolesarjenja, ne le kot načina 
rekreacije, temveč v luči trajnostne mo-
bilnosti, saj je kolesarjenje poleg vplivov 
na zdravje zelo koristno tudi za zmanjše-
vanje gneče in drugih okoljskih vplivov. 
V istem obdobju so po osnovnih šolah iz-
vajali kolesarske izpite za petošolce. Žal 
je predvsem pogled na ozaveščenost gle-
de uporabe kolesarske čelade pri otrocih 
zelo žalosten. Le sem in tja vidimo otroka 
kolesarja s čelado na glavi. Tudi v šolo se 
številni pripeljejo brez tega, življenjsko 
pomembnega, pripomočka. 

Tudi na ravni države ni nič boljše. 
Delež uporabe zaščitne čelade je po 
statističnih podatkih o kolesarjih, ki so 
bili udeleženi v prometni nesreči, okoli 
30-odstoten pri hudo poškodovanih ko-
lesarjih, pri umrlih pa pomembno nižji 
– le približno 20-odstoten.

Kolesarji spadajo med najranljivejše 
udeležence v prometu, zato morajo biti 
vozniki motornih vozil posebej skrbni in 
pozorni nanje, upoštevati morajo pravi-
la prednosti (na prehodih je treba poča-
kati, kolesarji imajo prednost), ustrezno 

in varno prilagoditi bočno varnostno 
razdaljo ob prehitevanju ter v naseljih 
zmanjšati hitrost. Posebej nevarna so 
prehitevanja kolesarjev na cestah izven 
naselja, kjer so hitrosti velike. Zaradi pre-
hitevanja kolesarjev lahko vozilo zapelje 
na nasprotni vozni pas, kar pa je lahko 
izredno nevarno. Če vozniki kolesarje 
prehitevajo s prekratko bočno razdaljo, 
tvegajo trk s kolesarjem, kar je prav tako 
lahko smrtno nevarno za kolesarja. 

Tudi kolesarji pa bi lahko marsikdaj 
več storili za varnost. Omenjena je že 
bila uporaba zaščitne čelade. Preventiva 
pa se začne že tako, da se uporablja le 
brezhibno kolo, z varnimi zavorami in 
svetili ter odbojnimi telesi za nočno vo-
žnjo. Prav tako bi morali kolesarji ves čas 
imeti popoln nadzor nad svojo okolico. 
Slušalke v ušesih in telefoni v rokah so 
hudi motilci pozornosti.

Bodimo uvidevni vozniki in še pose-
bej zaščitimo najbolj ogrožene udele-
žence. ■

Varnost kolesarjev
V zadnjem mesecu so se na ceste vrnili kolesarji, ki spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Naj bo ta 
prispevek korak k večji varnosti kolesarjev v počitniških dneh.

Zbral Bojan Novak (vir: www.policija.si)

Policija svetuje  
(DEJAVNOSTI V IN OB VODI):

• Ne skačite v vodo, ko ste vroči in po-
tni: telo se mora postopno privaditi 
na temperaturo vode.

• Ne puščajte otrok brez varstva pri 
obali ali bregovih jezer, rek, še manj 
v vodi: otroci ne poznajo nevarnosti. 
Starše in vzgojitelje opozarjamo, naj 
budno pazijo na otroke, ki se igrajo 
ob vodi, pa čeprav plitvi.

• Vodne blazine in drugi pripomočki 
za plavanje ne zagotavljajo popolne 
varnosti v globoki vodi.

• Nikoli ne plavajte s polnim, pa tudi 

ne s popolnoma praznim želodcem, 
po obilnem obroku počakajte naj-
manj dve uri, izogibajte se alkohol-
nim pijačam. 

• Ne skačite v motno vodo, v plitvine 
ali v vodo na neznanih mestih: nez-
nane situacije so zelo nevarne.

• Upoštevajte vremenske razmere. Ne 
plavajte sami na daljših razdaljah: 
tudi zelo dobro utrjeno in izurjeno 
telo lahko premaga trenutna slabost.

• Vzvalovljeno morje in morski tokovi 
praviloma odnašajo kopalce od oba-
le.

• Na kopališčih se ravnajte po določ-
bah kopališkega reda in znakov, pos-
tavljenih na kopališču, ter po odred-
bah in navodilih reševalca iz vode 

in druge osebe, ki je zadolžena za 
vzdrževanje reda na kopališču. 

• Uporabljajte kopališke naprave glede 
na svoje znanje plavanja brez nevar-
nosti za svoje zdravje in življenje.

• Brzice skrivajo presenečenja in pasti. 
Ravnajte premišljeno in ne izzivajte 
narave. Pred spustom zberite čim več 
podatkov o reki in poskrbite za ustre-
zne ukrepe za varnost in reševanje.

• Na kopališčih storilci kaznivih dejanj 
ne počivajo. Previdnost pred prilo-
žnostnimi tatovi, spolnimi nasilneži 
in drugimi, ki se lahko pojavijo na 
kopališčih, zato ne bo odveč. Pazite 
na druge in njihovo premoženje. Če 
bomo vsi tako ravnali, bo zagotovlje-
na večja varnost.

Varno na dopust
Bližajo se dopusti in v naslednjem prispevku lahko ponovite svoje poznavanje varnostnih načel pri poletnih 
dejavnostih. Še več priporočil najdete na spletnih straneh Policije.
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• Pred plavanjem ne popivajte in s pri-
jatelji ne stavite, da ste sposobni na 
primer preplavati bližnjo gramoznico.

• Bodite previdni pri hoji ob vodi, še 
zlasti če hodite po strmih bregovih 
rek, kjer se zdrs lahko tragično kon-
ča. Starši še posebej pri tem pazite na 
svoje otroke. 
Kopanje je dovoljeno le na vodnih po-

vršinah, namenjenih kopanju, ki morajo 
biti ločene od vodnih površin, namenje-
nih športnim in prostočasnim dejavno-
stim. Ločitev mora biti fizična ali ozna-
čena z vidnimi, med seboj povezanimi 
plovki. V morju pa morajo biti kopalci v 
mejah 150-metrskega pasu ob obali, če 
ni drugače določeno. 

Ne pozabimo na varnost na »črnih« ali 
divjih kopališčih, v gramoznicah, jezerih, 
rekah, kjer se kopamo na lastno odgo-
vornost. Ob lepem vremenu pritegnejo 
številne kopalce, vendar pa nimajo orga-
niziranih služb za reševanje iz vode niti 
upravljavcev. Žal tudi reševalci ob takoj-
šnjem ukrepanju na urejenih kopališčih 
ne morejo vedno rešiti življenja. Zaradi 
različnih ravni gladine in vodnih vrtin-
cev so ta divja kopališča lahko za kopalce 
zelo nevarna. Na žalost številni kopalci 
opozorilnih tabel Nezaposlenim dostop 
prepovedan! ali Kopanje na svojo odgo-
vornost!, ki so postavljene ponekod, ne 
upoštevajo. Izredno nevarne so tudi za-
puščene gramoznice, napolnjene z vodo, 
ki predstavljajo nevarnost za utopitve in 
jih nihče ne nadzira. Ponekod seže voda 
tudi do 15 metrov globoko. Upoštevajte 
opozorili: v teh vodah se ne potapljamo 
in ne skačemo v vodo, ki je motna! Še 
posebej na to opozarjamo otroke. Otro-
ci, zlasti mlajši, popijejo med kopanjem 
precej vode, zato jih je treba neprestano 
opozarjati, naj se požiranju vode med 
plavanjem izogibajo. Vode, v kateri se 
kopamo, ne smemo uporabljati za pit-
je ali pripravo hrane (tudi za umivanje 
in hlajenje sadja ne), v primeru kožnih 
vnetij ali poškodb na koži se za kopanje 
ne odločimo. 

Z varnostnega vidika so problematič-
ne tudi različne rekreacijske dejavnosti 
na vodi, kot so rafting (splavarjenje), ka-
njoning (plezanje v kanjonih z vrvno teh-
niko in spuščanje po brzicah), hidrospid 
(spuščanje po brzicah s pomočjo deske) 
in bungee jumping (skakanje z elastiko). 

Previdnost ni odveč niti pri hoji ob 
vodi, še zlasti če so bregovi strmi. Le 
trenutek nepazljivosti in zdrs se lahko 

tragično konča. Starše in vzgojitelje pa 
opozarjamo, naj budno pazijo na otro-
ke, ki se igrajo ob vodi, pa čeprav plitvi. 

Lastniki oziroma upravljavci plovil na 
vodah morajo zagotoviti varno plovbo 
ter varnost ljudi in premoženja na plovi-
lu. Plovilo ne sme ogrožati varnosti dru-
gih plovil in drugih ljudi v ali na vodi. 
Rešilni jopiči pa morajo biti shranjeni 
na priročnem mestu. 

Policija svetuje  
(PLANINARJENJE IN GORNIŠTVO):

Planinski vzpon ali pohod začnite 
dovolj zgodaj, da se izognete zgodnje-
mu mraku pozimi ali prehitremu in zato 
neprevidnemu vračanju v dolino.

Pozanimajte se o vremenu (nevar-
nost poletnih neviht ipd.) in kategoriza-
ciji planinske poti, kar vam bo olajšalo 
načrtovanje vzpona in s tem omogočilo 
boljšo pripravo nanj.

Cilj vašega vzpona ali pohoda je ned-
vomno varna vrnitev domov in ne samo 
osvojitev vrha. Ko ste na vrhu, je pred 
vami še najmanj polovica poti. Če le 
morete, izberite za vzpon težjo pot, za 
sestop pa lažjo, predvsem pa ne hitite.

Vzpon naj bo prilagojen vašemu 
zdravstvenemu stanju. Soparno vreme 
in visoke temperature so lahko usodni 
za posameznike. Pohodov v gore ne sve-
tujemo osebam, ki imajo kakršne koli 
zdravstvene težave. Pred naprezanji se 
posvetujte z lečečim zdravnikom.

Od zahtevnosti poti je odvisna tudi 
oprema planinca. Sestavni del osebne 
opreme so planinski čevlji, saj je mehka 
obutev nevarna. V nahrbtniku naj bodo 
poleg malice, pijače in osebnih doku-
mentov tudi rokavice, kapa, vetrovka, 

zaščitna krema, sončna očala, rezervna 
oblačila, kompas, ustrezen planinski ze-
mljevid, zavitek prve pomoči z zaščitno 
folijo, piščalka, bivak – spalna vreča, vži-
galice, sveča in baterijska svetilka, mo-
bilni telefon. Seveda je treba temu glede 
na izbrano pot pristaviti tudi dodatne, 
specializirane pripomočke (plezalna vrv, 
cepin, včasih tudi dereze in čelada).

Za planinski vzpon ali pohod si iz-
berite primernega spremljevalca, saj je 
samohodstvo po gorah tvegano in že ob 
manjši poškodbi lahko usodno. Pripo-
ročljivo je, da se nanj odpravite z vodni-
kom Planinske zveze Slovenije, gorskim 
vodnikom Združenja gorskih vodnikov 
Slovenije ali z nekom, ki pot dobro poz-
na.

O nameravani poti in času trajanja 
obvestite domače, saj lahko ti le tako 
pravilno ukrepajo, če vas ob dogovor-
jeni uri ni domov, ker se vam je zgodila 
nesreča.

Če želite v koči prenočiti, se predhod-
no pozanimajte glede odprtosti koče in 
prenočišče rezervirajte.

HOJA V GORE:
Začnite počasi, da se telo ogreje. Ho-

dite z enakomernim tempom, ki ga po-
skušate odkriti in vzdrževati tudi znotraj 
večje skupine.

Hoja naj bo varna, udobna in ekono-
mična. Za varno hojo je treba imeti čas 
in budno je treba opazovati okolico ter 
poslušati – padanje kamenja se večkrat 
napove z bobnenjem.

Osnovni tempo, pa tudi počitke in 
trajanje hoje, naj določa najšibkejši član 
skupine. Na vsako uro hoje si privoščite 
petminutni počitek.

Če greste v gore z otroki, jim morate 



Naš kraj ■ junij 2019 25••• Iz vrtca in šole •••

nameniti posebno pozornost in se jim 
povsem prilagoditi.

Zaradi varnosti se mora planinec v 
planinskih kočah in na vrhovih vpisati 
v vpisno knjigo.

Po poteh hodite z odprtimi očmi. 
Gore ne dopuščajo raztresenosti ali 
površnosti. Dobro označena planinska 
pot je le pogoj in možnost, da dosežete 
želeni cilj, saj morate kot obiskovalec 
gora dobro poznati osnove orientiranja.

Med turo stalno spremljajte vreme in 
mu prilagodite njen potek. Če se razvi-
jejo nevihtni oblaki, se morate nemu-

doma umakniti z grebenov in drugih 
izpostavljenih mest, saj vanje pogosto 
udarijo strele.

Daljše počitke izbirajte na krajih, ki so 
varni in udobni. Redne malice in pogos-
to pitje preprečujejo izčrpanost in dehi-
dracijo.

Poskrbite, da vse, kar prinesete s seboj 
v gore, tudi odnesete v dolino.

Ko začutite znake utrujenosti ali izčr-
panosti, se ustavite za daljši počitek. Ob 
najmanjši slabosti in bolečinah v prsih 
takoj prenehajte z vzponi ali sestopi. Ta-
koj se povežite z dežurnimi na telefonski 

številki 112, ti pa vam bodo omogočili ta-
kojšen stik z zdravniki gorskimi reševalci, 
ki vam bodo lahko svetovali po telefonu, 
dokler ne bodo prišli reševalci.

Če vam grozi nesreča, hranite moči in 
si poiščite zavetje, ko je za to še čas.

Dolžnost vsakega obiskovalca gora je, 
da ob nesreči pomaga v okviru svojega 
znanja, izkušenj in možnosti.

Poškodovanega najprej zavarujte pred 
nadaljnjimi poškodbami in mu dajte 
prvo pomoč. O nesreči čimprej obvestite 
gorsko reševalno službo na številko 112 
ali policijo na številko 113. ■

Petra Usenik

Kljub slabemu vremenu, ki nas je 
spremljalo dva dni, smo spoznali veliko 
novih in zanimivih stvari, ki so značilne 
za Logarsko dolino. V penzionu so nas 
zelo lepo sprejeli in spoznali smo se s 
povsem ekološko prehrano. Otroci so 
prisegli škratu Nejku, da bodo skrbeli za 
naravo, tako v času bivanja v eko hiši kot 
tudi kasneje doma. Z gozdnim pedago-
gom smo se prvi dan odpravili v gozd, 
kjer smo poslušali zvoke, spoznavali 
drevesa, jih tipali, se z njimi pogovarjali, 
stiskali vodo iz maha in se igrali gozdne 
igre. Zvečer je sledila zabava v trenirkah 
in otroci so že prvi dan sladko zaspali. 
Naslednji dan nas je obiskala pastirica 
Mica, ki nam je predstavila filcanje in 
polstenje, otroci pa so iz volne izdelali 
tudi svojo sliko. Popoldan smo se podali 
v pravljični gozd s škratom Nejkom, ki 
nam je ob gozdnih poteh in lesenih figu-
rah v gozdu pripovedoval znane in manj 
znane pravljice. Na koncu smo v čarov-
ničini hiši našli tudi zaklad, ki smo ga z 
veseljem pojedli pri večerji. 

Tretji dan nas je obiskalo sonce. Z ze-
liščarko Mojco smo se odpravili do slapa 
Palenk in v gozdu spoznavali različna 
zelišča. Nabrali smo smrekove vršičke, 
ki smo jih dali v stekleno posodo, da 
bomo tudi v vrtcu imeli sirup. Otroci so 
se zelo zabavali tudi na igralih pred eko 
hišo, vendar je bil kmalu čas za odhod 
domov. ■

Otroci skupin Miške in Sovice v Logarski dolini
Predšolski otroci in vzgojitelji iz skupin Miške in Sovice smo bili konec maja tri dni na taboru v naravi, v Logarski dolini, 
v eko penzionu Na razpotju.
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Projekt Mali sonček v vrtcu Ringaraja
Gibalno-športni program Mali sonček, v katerega se vsako leto vključimo tudi v našem vrtcu, je namenjen otrokom od 
drugega do šestega leta starosti. Letos je sodelovalo 130 otrok. 

Tanja Tegel, dipl. vzg., vodja projekta v vrtcu 
Ringaraja

Njegov namen je obogatiti program na 
področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalnimi in športnimi vsebinami. Pou-
darek daje igri in vadbi, ki sta prijetni in 
prilagojeni otroku. Z gibanjem otrok za-
znava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj 
telo zmore, doživlja veselje in ponos ob 
razvijajočih se sposobnostih in spretnos-
tih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje 
otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, 
skratka dobrega počutja.

Bistvo programa ni tekmovanje, tem-
več igra, pravi cilj in dejavnost sama. Po-
membno je sodelovanje in ne storilnost, 
zato je program izveden tako, da je va-
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bljiv in uresničljiv za vse otroke. Pozor-
nost posvetimo igri in vadbi, prijetni in 
prilagojeni otroku. Otroci spoznajo, da 
je z voljo in pomočjo marsikaj lahko do-
seči. Otroci naloge opravljajo v vrtcu. V 
program so aktivno vključeni tudi star-
ši, ki skupaj z otroki opravljajo določene 
naloge oziroma otrokom pomagajo pri 
usvojitvi gibalnih spretnosti. Zato, kadar 
le utegnete, pojdite tudi doma z otrokom 
na sprehod, v naravo, kjer lahko tečete, se 
povzpnete na bližnji hrib, mu pomagate 

pri plezanju in premagovanju različnih 
naravnih ovir in plezal. Lahko se z njim 
žogate, ga spodbujate pri prvih korakih 
na smučeh, rolerjih ali vožnji s kolesom 
in prvih plavalnih zamahih. Otrok naj 
uživa v gibanju in naj se veseli svojega 
napredka! Tekmuje naj sam s sabo, po-
nosen naj bo na svoje razvijajoče se spo-
sobnosti in gibalno znanje. Postopoma 
bo postal spretnejši, močnejši, hitrejši, 
vzdržljivejši. Vedno več gibalnih nalog 
bo lahko opravil samostojno. Otrok se 

bo postopno naučil zaznavati svoj napre-
dek in ga doživljati kot uspeh ne glede 
na dosežke vrstnikov. Pohvalite njegovo 
prizadevnost in spoštujte trud, ki ga bo 
vložil v vadbo.

Če je vsak otrokov dan zapolnjen z 
raznovrstnim gibanjem, po možnosti 
na prostem, skupaj z vami, potem lahko 
verjamemo, da bo otrok sčasoma sprejel 
šport kot način življenja, ki bo kasneje, 
ko odraste, tudi vplival na kakovost nje-
govega življenja. ■

Marija Žnidaršič in Sanja Davidović

Med potjo smo v določenem delu gledali 
panoramo Dobrepolja in ugotavljali, ka-
tere vasi vidimo. Po dobri uri smo bili na 
vrhu in naprej smo se morali podpisati, 
saj nekaj otrok redno hodi na vzpetino in 
poznajo protokol.

Nato smo si preoblekli majice in že so 

bili na igralih. Energije jim ni zmanjkalo. 
Mnogo hitreje smo prispeli nazaj v Pod-
peč, kjer so nas čakali Sernelovi in Novak 
Štepičevi s sladoledom. Poskrbeli so tudi 
za hidracijo. 

Hvala obema družinama za sodelova-
nje, posebna zahvala pa lovcu, g. Jožetu 
Pečku, ki nas je ves čas spremljal in pazil, 
da smo varno izvedli pohod.

Ko pa dvigneš pogled, te svetloba te 
narave začara. In pomisliš: še se vrnem. 
Res nam je bilo lepo. ■

Otroci skupine Sovice na Kamen vrhu
V petek, 7. junija 2019, smo se v spremstvu lovca podali na vrh Kamen vrha. Pot je bila kar naporna, vendar so jo otroci 
zmogli. Hodili smo po najstrmejšem delu, po kamnih, in že med potjo so ugotavljali, po čem je vrh dobil ime – seveda 
po kamnih. 
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Tanja Tegel, Sabina Novak

Končno je prišel ta dan,
za vse težko pričakovan.
Vnučkom oči so drugače žarele,
ko v vrtce so babice z dedki hitele.
Se dedki in babice hitro v igro vživijo
in vnukom domov ne ubežijo.
Skupaj smo sonce naročili 
in na kratek pohod krenili.
Lahki koraki in glasen smeh
spremljali so nas po poljskih poteh.
Veliko smo jim pesmic zapeli,
da bili so še bolj veseli.
Težko smo se poslovili
in si obljubili,
da se bomo še skupaj dobili.

Zahvala vsem babicam in dedkom za 
obisk, prijetno druženje in sladka prese-
nečenja. ■

Obisk babic in dedkov v skupini Medvedki
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Martina Pugelj, dipl. vzgojiteljica

V šolskem letu 2018/19 smo se vključili 
v projekt Trajnost in prehrana v vrtcih, 
s pomočjo katerega smo želeli izboljšati 
prehrano v vrtcu in šoli. Oktobra 2018 
smo se prvič srečali z go. Tanjo Bordon, 
spec. klinične dietetike. S pozitivno mo-
tivacijo in strokovnim ter vzpodbudnim 
pristopom nam je osvetlila pomen uče-
nja o prehrani, ki mora potekati od njive 
do krožnika. S pedagoškim kadrom je 
delala na izboljšavi odnosa do hrane, z 
zaposlenimi v kuhinji pa na izboljšavi 
kakovosti hrane. Pri obeh je pomemb-
na medsebojna izmenjava informacij, 
saj kuhinja in vzgojitelji delamo z roko 
v roki. 

Delo je potekalo od novembra 2018 
do maja 2019. V tem času smo zaposleni 
vsak mesec predelali enega od modulov. 
Teme modulov so bile: ključna vloga za-
poslenih v vrtcu pri oblikovanju otroko-
vih prehranskih navad, kako izboljšati 

kakovost hrane in jo pripravljati na bolj 
trajnosten način, učenje v naravi, okus in 
prehranjevalne navade drugih narodov 
in kako komunicirati s starši, ki so zelo 
pomemben člen, in jih navdušiti za so-
delovanje. Nadgrajevali smo stara znanja 
in vnašali nova pri delu z otroki in sode-
lovali z vodjo prehrane go. Tino Kurent in 
kuhinjo, kjer so vnašali naslednje spre-
membe: izbira lokalne hrane, priprava 
domačih namazov, zmanjševanje količi-
ne odpadne embalaže, uporaba sezon-
skega sadja in zelenjave, brezmesni dan 
v tednu, izbira ekoloških živil, zamenjava 
zamrznjene zelenjave s svežo in pripra-
va domačih sladic. Reševali smo različne 
praktične naloge, spremljali svoje delo 
na strokovnih timih in vse opravljene 
naloge sproti oddajali ge. Tanji, ki jih je 
evalvirala in nam s povratnimi informa-

cijami pomagala na nadaljnji poti. 
Pomembna pridobitev v času trajanja 

projekta je tudi eko vrt, ki smo ga naredili 
po načrtu ge. Jožice Fabjan, soustanovi-
teljice Društva za permakulturo Sloveni-
je. Otroci so z dejavnim delom na vrtu 
skupaj z vzgojiteljicami in starši neza-
vedno pridobivali vrednote, ki jih bodo 
spremljale vse življenje. 

V mesecu maju smo pripravili zaključ-
no prireditev celoletnega izobraževanja. 
Program je vodila in povezovala pomoč-
nica ravnatelja ga. Cvetka Košir, ki je pri-
jazno pozdravila vse navzoče in pouda-
rila pomembnost projekta in vzgoje za 
trajnostni razvoj.

Otroci iz skupin Medvedki in Sovice 
so popestrili kulturni program s simpa-
tičnimi deklamacijami in petjem. Nekaj 
vzpodbudnih in pohvalnih besed pa so 

Projekt izboljšanja prehrane v vrtcu in šoli
Današnji način življenja je hiter in dinamičen, zaradi česar pogosto izgubimo občutek za uravnoteženo in zdravo 
prehrano. Zato je še toliko pomembnejše, v kakšen duhu vzgajamo svoje otroke. Celoletni projekt je v naš vrtec 
prinesel dodano vrednost, ki bogati vzgojo za trajnostni razvoj na področju zdrave prehrane. 
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povedali tudi ravnatelj g. Ivan Grando-
vec, ga. Tanja Bordon in ga. Jožica Fab-
jan.

Po končanem kulturnem programu 
so se v prostorih vrtca dogajale različ-

ne ustvarjalne delavnice pod vodstvom 
strokovnih delavk, na katerih so otroci in 
starši lahko izdelovali lutke na kuhalnici, 
kuharske kape, poslikali predpasnike in 
vrečke iz blaga. Ogledali so si lahko tudi 

eko vrt. Naši lokalni ponudniki prehrane, 
predstavniki kmetije Jakopič in kmetije 
DUŠA, pa so v preddverju vrtca predsta-
vili domače izdelke, ki smo jih lahko po-
skusili.

Ker pa vemo, da prazna vreča ne sto-
ji pokonci, so za to poskrbele naše ku-
harice, ki so skrbno pripravile domače 
namaze, ki jih otroci jedo v vrtcu in šoli, 
ter zdrave koktajle zanimivih barv in 
kombinacij. Vse je bilo lepo dekorirano 
in postreženo otrokom, staršem in vsem 
povabljenim. Bilo je prijetno opazovati 
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Tanja Tegel, Sabina Novak 

Namen EKO knjižnega nahrbtnika je 
tesnejše povezovanje vrtca, staršev in ot-
rok. Primerna knjiga vpliva in spodbuja 
otrokov čustveni, socialni, kognitivni in 
kulturnoestetski razvoj. Prispeva k opi-
smenjevanju in uvajanju v branje. Knjiga 
otroku omogoča manifestacijo in spro-
ščanje različnih čustev, identifikacijo z 
različnimi literarnimi junaki, spodbu-
janje empatije. Pomaga pri oblikovanju 
pozitivne samopodobe. S pomočjo knjig 
otrok spoznava običaje, navade, zgodo-
vino in kulturo.

EKO knjižni nahrbtnik je pri družini 
gostoval en teden. Otrok je vsebino knji-
ge predstavil v skupini. Poleg knjige so 
predstavili eno poljubno deklamacijo ali 
pesem. Skupaj s starši so izdelali EKO 
izdelke iz odpadnih materialov, ki smo 
jih razstavili v vrtcu, v mesecu aprilu pa 
je bila razstava na ogled v krajevni knji-
žnici.

Doživeli smo veliko prijetnih trenut-
kov ob prebiranju knjig in ob predstavi-
tvah vsebin.

Za nagrado nam je knjižničarka Jas-
mina Mersel Šuštaršič pripravila pra-
vljično dopoldne v knjižnici s pravljico 

in ogledom razstave literature za slepe 
ter otrokom podelila EKO bralne med-
vedke. ■

Projekt EKO bralni medvedek
Otroci, starši in vzgojitelji smo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno ustvarjalno mišljenje, se dejavno 
vključevali v okolje, povezovali svoje znanje in izmenjavali izkušnje ter izvajali dejavnosti z ekološkimi vsebinami. 

vesele, navdušene obraze ob degustira-
nju dobrot. Z recepti, ki smo jih ponudili 
na mizah, smo poskrbeli, da bi namaze 
in koktajle skupaj s svojimi starši lahko 
pripravljali otroci tudi doma. 

Zavedamo se, da za spremembe pot-
rebujemo čas in trdno voljo, kar sedaj 
imamo. Spoznali smo, da vsi delamo za 
isti cilj. Vsak člen v verigi sprememb je iz-
jemno pomemben pri realizaciji zastav-
ljenih ciljev. S strokovnostjo, pogumom 
in vztrajnostjo stopamo po poti izbolj-
šav. V prihodnosti nameravamo proces 
nadaljevati in ga vnašati v svoje delo z 
namenom, da postanejo nova znanja in 
navade vzgoja za trajnostni razvoj. ■
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Dušica Hočevar, vodja šole v naravi

Šole v naravi se je udeležilo 50 učencev, 
spremljali pa smo jih štirje učitelji: Marti-
na Prhaj, Jani Žnidaršič, Monika Zaviršek 
in Dušica Hočevar.

Program je bil zelo zanimiv in pester, 
hkrati pa zelo praktičen, poučen in tudi 
zabaven. Učenci so se preizkusili v orien-
taciji, peki medenjakov, lokostrelstvu, 
plezanju in pripravi ognja. 

Skozi različne dejavnosti pa smo 
spoznali tudi čebele in njihovo življenje. 
Ogledali smo si film, pobližje spozna-
li čebeljo pašo in tudi poslikali panjske 
končnice.

Ves čas pa je bil poudarek tudi na so-
cialnih veščinah. S pomočjo iger smo se 
pobližje spoznali, svoje odnose pa smo 
krepili tudi z različnimi načini sodelova-

nja: pogovori, druženji, pozitivnimi od-
nosi in prijateljstvom.

Vsi učenci so bili delovni, aktivni, pri-
zadevni, ustvarjalni in disciplinirani. Ka-
zali so veliko zanimanje, zato je tudi čas 
tekel zelo hitro.

Kljub temu da so vsi učenci pogreša-
li svoje domače, so bili zelo pogumni in 

v veliki meri samostojni, za kar jim tudi 
čestitamo. 

Veseli in nasmejani, oblečeni v zelene 
majice in z rumenimi kapicami, smo se 
v petek, 7. junija 2019, ob 18. uri vrnili 
domov.

Radi pa bi se tudi zahvalili podjetju 
GRANDOVEC d.o.o. za donacijo majic 
in kapic.

Spodaj prilagamo nekaj vtisov, ki so 
jih zapisali naši učenci.

»Ko smo prišli v dom Čebelica, smo se 
razporedili v sobe. Jaz sem bila v sobi Pol-
hi s prijateljicami …« (Tjaša)

»Všeč mi je bilo, ko smo šli v čebelar-
sko hišico. V njej so bile stvari za čebele.« 
(Ožbej)

»Zelo rada sem zjutraj telovadila v pi-
žami na igrišču.« (Eva)

»Šli smo na lokostrelstvo. Vsak je lahko 
streljal z lokom. Potem smo šli na lov za 
lisico.« (Lovro) ■

Šola v naravi – tematski sklop »čebele«
Z učenci drugih razredov OŠ Dobrepolje smo se v času od 3. do 7. junija 2019 odpravili v Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti ČEBELICA, in sicer v Dolenjo vas pri Čatežu.
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Konec šolskega leta
Danes, ko imate v rokah Naš kraj, so se počitnice že začele. Poletje je že tu. Šolsko leto se je zaključilo. Šola in z njo 
učenci si boste sedaj odpočili od vsakodnevnega učenja, domačih nalog, vrvenja in hitenja. 

Sonja Lenarčič, pomočnica ravnatelja

Skupaj smo stopali po neznani poti. 
Takšna je vsako leto znova. Nikoli ne 
vemo, kaj nas na poti čaka. Vemo, da smo 
danes vsi bogatejši za nova spoznanja, 
znanja, izkušnje in sposobnosti, ki nam 
bodo enkrat kasneje prišli prav. Letošnje 
šolsko leto je bilo za naše učence zelo us-
pešno, kar so dokazali tudi na različnih 
tekmovanjih. Vsak se je trudil po svojih 
močeh, zato je vsak zase največji zma-
govalec.

Izpostavila pa bi nekaj dosežkov naših 
učencev na različnih področjih: 

Tekmovanje iz angleščine, 9. razred: 
Eva Česen je osvojila srebrno priznanje.

Tekmovanje iz slovenščine – Can-
karjevo priznanje: Eva Česen, Urška 
Novak in Jaka Grandovec so prejeli sre-
brno priznanje. Eva Česen se je uvrstila 
na državno tekmovanje, kjer je dosegla 
zlato Cankarjevo priznanje.

Tekmovanje iz geografije: Jure Ma-
rolt je dosegel srebrno priznanje.

Tekmovanje iz fizike: Eva Česen in 
Maj Čmrlec sta osvojila srebrno prizna-
nje.

Tekmovanje iz matematike: Eva 
Pugelj, Gašper Rak, Svit Duščak in Jaka 
Grandovec so osvojili srebrno priznanje.

Otroški pevski zbor se je uvrstil na re-
gijsko tekmovanje.

Folklora: vse tri naše OFS (Mlajša 
OFS, Starejša OFS (5. in 6. razred) in Sta-
rejša OFS (7., 8. in 9. razred)) so prejele 
srebrno priznanje. Starejša OFS (5. in 6. 
razred) pa še zlato priznanje.

Uspešni smo bili na literarnih nate-
čajih: Triglav, moj dom – Sara Česen; 
Naravne in druge nesreče – Sara Česen, 
Rebeka Rotar in Erik Novak; Lipa kot 
simbol slovenstva – Mark Krašna in Re-
beka Rotar.

Športna tekmovanja: 
KROS:

• Gašper Tomašič, 2. mesto;
• Grega Tomašič, 3. mesto;
• Nick Virant, 3. mesto;
• Lara Pajk, 3. mesto;

• Kaja Virant, 3. mesto.
Odbojka deklice – 2. mesto.
Odbojka dečki – 1. mesto.

Smučanje:
Mark Strah – 1. mesto na medobčin-

skem in 1. mesto na področnem tekmo-
vanju.

Enej Strah – 1. mesto na medobčin-
skem in 2. mesto na področnem tekmo-
vanju.

Namizni tenis:
Erik Ašič – 2. mesto (uvrstitev v četrt-

finale državnega prvenstva);
Julija Adamič – 3. mesto; 
ekipno – 2. mesto.

ŠAH
Nejc Zrimšek, Gašper Rak, Jure Ka-

plan, Jakob Šinkovec, Anej Starina, Nejc 
Čmrlec, Erik Ahačevčič in David Ahačev-
čič.

Osvojeno mesto: 
• 2. mesto dečki 9–12 let,
• 5. mesto dečki 6–9 let.

Atletika:
2. mesto Ašič Luka, skok v daljino;
3. mesto Tomašič Gašper, 1000 me-

trov;
3. mesto Nastja Nose – troboj;
4. mesto Nejc Širaj – troboj.
Mali nogomet – mlajši dečki
3. in 1. mesto.

Mala odbojka – deklice:  3. mesto.
Mala odbojka – dečki: 2. mesto.

Veseli me, da je kar deset učencev pre-
jelo zlato bralno značko – zlato Jakliče-
vo priznanje za vseh devet let branja za 
bralno značko: 

Ana Babič, Manca Novak, Matevž 
Blatnik, Tjaša Strnad, Eva Česen, Ajda 
Erčulj, Jure Marolt, Maja Marolt, Urška 
Novak in Manja Siard.

Na sejmu Altermed smo osvojili zla-
to priznanje za predstavitev z naslovom 
Pustna praznovanja v Dobrepolju.

Tudi letos smo izpolnili vse dejavno-
sti, da smo že 10. leto prejeli zastavo in 
naziv Ekošola.

Že drugo leto zapored smo prejeli na-
ziv Simbioza šole – za medgeneracijsko 
sodelovanje. 

Za vse uspehe, tudi tiste, ki tukaj niso 
napisani, vsem skupaj čestitam. Sedaj 
pa na zaslužene počitnice. Namenjene 
naj bodo igri, počitku, dolgemu spancu. 
Preživite čas s svojimi najljubšimi, poč-
nite stvari, ki jih imate radi, pozabite na 
šolo in šolske skrbi ter uživajte v dolgih 
poletnih dnevih.

Ponovno se vidimo v ponedeljek, 2. 
septembra, ko bomo zakorakali v novo 
šolsko leto. ■

Devetošolci, srečno na novih poteh!
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Andrej Škantelj

Šolo so zastopali naslednji učenci: Nejc 
Širaj, Nejc Zrimšek, Gašper Rak, Jošt 
Babič, Nuša Strnad, Tija Tomašič, Ana 
Žnidaršič in Nastja Nose. Pomerili so se 
v metu vorteksa, teku na 60 metrov in 
skoku v daljino z zaletom.  

Kljub nikakršnim pogojem za vadbo 
atletike na šoli so dosegli odlične re-
zultate (najboljše v zadnjih desetih le-
tih). Skupno se je naša šola uvrstila na 
3. mesto. Še posebej pa so se izkazali: 
Nastja Nose z bronasto medaljo, Nejc 
Širaj s 4. mestom in Nejc Zrimšek s 6. 
mestom.

Vsi učitelji iskreno čestitamo! ■

Ema Sevšek, mentorica

Izbor je potekal dvostopenjsko. Kar trije 
šestošolci naše šole so bili nagrajeni na 
regijski ravni (Erik Novak, Sara Česen, 
Rebeka Rotar). Izjemen uspeh, o kate-
rem smo v Našem kraju že brali. 

Vsa tri dela so poslali v presojo na 
državno raven; tu je komisijo prepriča-
lo Erikovo besedilo. Enakovredno ga je 
uvrstila med pet najboljših besedil v dru-
gi triadi osnovnošolcev. 

Erik Novak se je s starši in mentori-
co (Ema Sevšek) udeležil zaključne slo-
vesne podelitve s prireditvijo na Igu. 

Udeležencem prireditve so pripravili 
zanimiv in pester dan. Nagrajence, nji-
hove mentorje, starše in predstavnike 
izpostav je najprej pozdravila Olga An-
drejek, direktorica Urada za preventivo, 
usposabljanje in mednarodno sodelova-
nje, nato je sledil ogled lutkovne pred-

stave Pikec Ježek in gasilko Jež v izvedbi 
lutkovnega gledališča FRU-FRU. V nada-
ljevanju je Janko Petrovič, vodja ICZR-ja, 
podelil potrdila in nagrade nagrajencem 
in njihovim mentorjem. V nagovoru je 
razložil, da je ta likovni in literarni nate-
čaj z dolgoletno tradicijo za Izobraževal-
ni center izjemnega pomena, saj literarni 

in likovni izdelki – pri slednjih človeku 
zastane dih od osupljive lepote – bistve-
no polepšajo betonsko okolje. Da center 
obišče na leto 20.000 ljudi iz domovine, 
Evrope in drugih držav celega sveta in 
ne morejo ravnodušno mimo izdelkov 
mladih ustvarjalcev. Da zato čutijo veliko 
hvaležnost do sodelujočih, do staršev, ki 
svoje otroke spodbujajo k ustvarjalnosti, 
in do mentorjev, ki jim strokovno poma-
gajo priti do želene stvaritve.

Nato smo si nagrajenci, mentorji in 
starši ogledali poligon, kjer se urijo raz-
lični reševalci, ljudje s posebno dušo: ga-
silci, kinologi, skavti, pripadniki civilne 
zaščite, jamarski in gorski reševalci … 

Pred odhodom smo se okrepčali s ko-
silom prazničnega značaja. Ker to je bil 
praznik. 

Zahvala vsem pišočim šestošolcem, 
saj brez bogatega nabora ne bi bilo tega 
izjemnega izbora. ■

Erik Novak, šestošolec, državni nagrajenec literarnega 
natečaja Naravne in druge nesreče – Neurje
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je v sredo, 15. maja 2019, v Izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje RS (ICZR) na Igu organizirala zaključno prireditev 23. državnega natečaja Naravne in druge 
nesreče – Neurje, ki je potekal v šolskem letu 2018/2019. Najboljšim mladim ustvarjalcem na likovnem in literarnem 
področju ter njihovim mentorjem so podelili priznanja in nagrade.

Uspešen nastop učencev OŠ Dobrepolje na atletskem troboju
Najboljši »atleti« četrtih in petih razredov naše šole so se udeležili področnega prvenstva v atletskem troboju, ki je 
potekal 5. junija v Grosuplju. 
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Rok Klinc, predsednik mladinske komisije  
GZ Dobrepolje

Kljub temu da nam je vreme cel teden 
povzročalo skrbi, je naposled le zdržalo 
in nam omogočilo izpeljavo tekmovanja 
na visoki ravni. Ob 7.30 so se vse ekipe 
zbrale pri gasilskem domu v Strugah, 
kjer so se najprej prijavile na komisiji A, 
ob 8.00 pa sta sledila odprtje tekmovanja 
in dvig tekmovalne zastave. Po odprtju 
so tekmovalci opravili vajo izven proge, 
nato pa so odšli na start, kjer so se z ze-
mljevidi in kompasi podali na orienta-
cijski tek po Struški dolini. Med samim 
tekom so morali najti kontrolne točke, 
označene na karti. Na kontrolnih točkah 

so izvajali različne vaje iz gasilskih spret-
nosti in znanja. Mladi gasilci so pokazali, 
da so se na tekmovanje dobro pripravili 
in da jim gasilskega znanja ne manjka.

Na tekmovanju je nastopilo 32 ekip v 
šestih kategorijah. Najboljši dve ekipi v 
vsaki kategoriji sta se uvrstili na regijsko 
tekmovanje, ki je potekalo 8. junija 2019 
v PGD Retje, GZ Loški Potok. Gasilsko 
zvezo Dobrepolje je na regijskem tek-
movanju zastopalo 11 ekip, in sicer po 
ena ekipa iz PGD Hočevje in PGD Poni-
kve, po dve ekipi iz PGD Kompolje, PGD 
Struge in PGD Zagorica ter tri ekipe iz 
PGD Zdenska vas.

Čestitke vsem ekipam in mentorjem 
za nastop na občinskem tekmovanju. ■

11. občinsko tekmovanje v orientaciji gasilske mladine 
GZ Dobrepolje v Strugah
V soboto, 18. maja 2019, smo se zjutraj zbrali pri gasilskem domu v Strugah, kjer je v soorganizaciji mladinske 
komisije GZ Dobrepolje in PGD Struge potekalo 11. občinsko tekmovanje v orientaciji gasilske mladine Gasilske zveze 
Dobrepolje.

REZULTATI TEKMOVANJA

PIONIRJI:
1. mesto: Kompolje 2 
2. mesto: Zagorica 1
3. mesto: Zagorica 3

Sodelovalo je 16 ekip.

PIONIRKE:
1. mesto: Ponikve 3
2. mesto: Zagorica 2
3. mesto: Zdenska vas 1

Sodelovale so tri ekipe.

MLADINCI:
1. mesto: Kompolje 6
2. mesto: Struge 3
3. mesto: Zdenska vas 5

Sodelovalo je šest ekip.

MLADINKE:
1. mesto: Struge 4
2. mesto: Zdenska vas 4
3. mesto: Kompolje 4

Sodelovale so tri ekipe.

PRIPRAVNIKI:
1. mesto: Hočevje 4
2. mesto: Zdenska vas 7
3. mesto: Kompolje 7

Sodelovale so tri ekipe.

PRIPRAVNICE:
1. mesto: Zdenska vas 6

Sodelovala je ena ekipa.
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Uroš Gačnik 

Gasilci PGD Videm - Dobrepolje smo 
bili 29. maja 2019 ob 8.02 pozvani na 

reanimacijo v Ponikve. Skupaj z gasilci 
PGD Ponikve in reševalci smo nudili 
pomoč nenadno obolelemu. Žal je bila 
pomoč kljub hitri in strokovni pomoči 
neuspešna zaradi že vnaprej znanega 
bolezenskega stanja obolelega.

Prav tako smo bili po močnem ne-
urju, ki je 16. junija ob 20.11 uri zajelo 
Dobrepolje, pozvani na pomoč v Malo 
vas, kjer se je na stanovanjsko hišo podr-
lo drevo. Na intervenciji je bilo prisotnih 
15 operativcev z dvema voziloma.

S pomočjo motornih žag, traktorja 
in gozdarske prikolice z nakladačem 
smo drevo uspešno odstranili, ne da bi 
pri tem poškodovali objekt. Poseg je bil 
nevaren z več vidikov, saj se je sanacija 
izvajala na višini, na mokri strehi, in je 
bilo potrebno vrvno varovanje operativ-

cev, ki so opravljali posek na višini. Prav 
tako je obstajala grožnja, da se drevo do 
konca odlomi in poškoduje objekt. ■

Intervenciji gasilcev v maju in juniju
Konec maja in sredi junija smo bili gasilci PGD Videm - Dobrepolje poklicani na dve intervenciji.
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Rok Klinc, predsednik mladinske komisije GZ 
Dobrepolje

Po dve najboljši ekipi v vsaki kategori-
ji, ki sta se na občinskem tekmovanju v 
Strugah najbolje odrezali, sta imeli pravi-
co nastopa na regijskem tekmovanju. Iz 
GZ Dobrepolje je nastopilo enajst ekip. 
Tekmovalci in mentorji iz vseh društev 
smo se z avtobusom skupaj odpravili na 
pot proti Loškemu Potoku. Po uspešni 
prijavi so ekipe začele tekmovanje. Vre-
me nam je bilo naklonjeno, prav tako ni 
manjkalo dobre volje, saj so organizatorji 

Dobri rezultati dobrepoljske gasilske mladine na regijski 
orientaciji
V soboto, 8. junija 2019, je v Gasilski zvezi Loški Potok potekalo regijsko tekmovanje v orientaciji gasilske mladine. 
Gostitelj je bilo PGD Retje. Nastopilo je 64 ekip iz šestih gasilskih zvez (GZ Dobrepolje, GZ Grosuplje, GZ Ivančna Gorica, 
GZ Ribnica, GZ Kočevje, GZ Loški Potok).

REZULTATI

PIONIRJI:
2. mesto – Kompolje 2  
(Maja, Liam, Nadja),
6. mesto – Zagorica 2  
(Marcel, Matevž, Martin).

PIONIRKE:
2. mesto – Zagorica 1  
(Nastja, Patricija, Maruša),
6. mesto – Ponikve  
(Ela, Hana, Neža).

MLADINCI:
1. mesto – Kompolje 1  
(Mark, Aljaž, Luka),
6. mesto – Struge 2  
(Andraž, Maks, Martin).

MLADINKE:
7. mesto – Zdenska vas 1  
(Tjaša, Manja, Maša),
10. mesto – Struge 1  
(Zala, Tjaša, Martina).

GASILCI PRIPRAVNIKI:
4. mesto – Zdenska vas 3  
(Nejc, Sara, Ana),
9. mesto – Hočevje (Filip, Andraž, Žiga).

GASILKE PRIPRAVNICE:
6. mesto – Zdenska vas 2  
(Tjaša, Eva, Nika).
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poskrbeli tudi za spremljevalni program 
in družabne igre. Tekmovanje je minilo 
v prijateljskem vzdušju in druženju. Na 
koncu je sledila razglasitev rezultatov, ki 
smo jo vsi nestrpno pričakovali. Dobre-
poljska mladina se je odlično odrezala in 
dosegla lepe rezultate. Po dve najboljši 
ekipi v kategoriji sta se uvrstili naprej na 
državno tekmovanje, ki bo jeseni v koro-
ški regiji. Veseli smo, da bodo med njimi 
tudi tri ekipe iz GZ Dobrepolje, in sicer 
pionirji in mladinci iz Kompolj ter pio-
nirke iz Zagorice.

Vsem tekmovalcem in mentorjem 
čestitamo, ekipam, ki so se uvrstile na 
državno tekmovanje, pa veliko uspeha 
in športne sreče. Držimo pesti, da boste 
čim bolje zastopali svoja društva in Ga-
silsko zvezo Dobrepolje. ■

Uroš Gačnik

6. junija smo se tako zbrali v gasil-
skem domu na Vidmu, odigrali tek-
mo nogometa ter se nato odpeljali v 
Ponikve, kjer so otroci razigrano ple-
zali po igralih, se veselili in se druži-
li. Na koncu smo se nasitili z okusno 
pico in sokom; stroške je pokril men-

tor Primož, za kar se mu najlepše 
zahvaljujemo. Preživeli smo lepo 
popoldne in tako zaključili spo-
mladanska druženja in simbolično 
pozdravili poletje. V času počitnic 
se ne bomo srečevali, se pa ponov-
no vidimo na začetku septembra, 
ko se bomo pripravljali na občinsko 
tekmovanje. ■

Pozdrav poletju
Maj – mesec ljubezni – je bil letos občutno preveč moker. Težko smo 
čakali toplo in sončno vreme. Na začetku junija smo končno dočakali višje 
temperature. Gasilski mentorji PGD Videm - Dobrepolje smo že pred tem 
sklenili, da za vse najmlajše pripravimo druženje z igrami in se na ta način 
še malo podružimo, preden se v času počitnic vsi raztepemo.
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Uroš Gačnik

Ker smo gasilci tovariši, radi priskočimo 
na pomoč, ko nas ljudje potrebujejo. V 
zgodnjih jutranjih urah četrtka sem na 
hitro odpravil cenilca, ki je ocenil škodo 
doma, potem pa smo skupaj z Boštja-
nom Pajkom in Matjažem Križmanom 
odhiteli v Predgrad, kjer smo bili priča 
pravemu razdejanju, ki ga je povzročilo 
neurje s točo. Spomin se nam je v tre-
nutku povrnil nazaj za leto in par dni, 
ko smo na podoben način delovali in 
popravljali strehe na območju občine 
Črnomelj. Tokrat že utečeni in izurjeni 
v delu krovca smo se lotili stanovanjske 
hiše št. 47 in razbito strešno opeko za-
menjali z novo. Tako smo objekt v dobrih 
dveh urah popolnoma sanirali. Starejši 
gospod in hči – oba prostovoljna gasilca 
– sta bila neizmerno hvaležna za našo 
pomoč. Veseli in z dobrim občutkom 
smo se odpravili na naslednjo nalogo, 
kjer so nam bili dodeljeni še trije objekti 
(17, 19, 21). Enega smo pokrili s folijo, 
na drugih dveh pa zamenjali strešnike, 
ki so jih na srečo lastniki imeli doma. 
Voznik avtodvigala s košaro nam je bil 
v veliko pomoč pri višinskih delih in 
nas je tako varno popeljal v višave. Delo 
krovca je naporno, zahtevno in nevarno. 
Vidno utrujeni, vendar vsi trije veseli, 

saj je občutek pomagati neprecenljiv in 
odtehta utrujene noge in roke ter ope-
čen vrat, smo začutili hvaležnost prebi-
valcev, ki živijo v neposrednem stiku z 
naravo. Predgrad je odmaknjen od moč-
nih cestnih povezav, tam ni težke indu-
strije, ni mestnega vrveža, ni »dobrin«, 
ki jih poznamo v večjih mestih, pa ven-
dar tu živijo ljudje, ki so tesno povezani 
z naravo. Ko smo tako v trenutku odmo-
ra s streh zrli na prelepo naravo, mi je 
pogled božal zelenje, hribe in doline kot 

tudi reko Kolpo, ki se počasi vije po do-
lini in s svojo mirnostjo ustvarja magič-
nost v času in prostoru. Prelepo deželo 
imamo, včasih jo premalo cenimo oz. 
pozabljamo na vse dobre stvari, ki nas 
obdajajo. Verjetno je potreben pretres, 
šok ali nezgoda, da se ustavimo, se za-
zremo naokoli in ponovno ugotovimo, 
da nam je v bistvu lepo. Priporočam, da 
si v teh počitniških dneh kraje ogledate, 
si privoščite potovanje po Kolpi s kanuji 
ali rafti in preprosto (do)živite. ■

Neurje s točo
Hudo neurje je južni del Slovenije zajelo 11. junija. Prizaneslo ni niti Dobrepolju, tako da je od pričakovanega pridelka 
ostal povečini le spomin. Toča v velikosti oreha je klestila po strehah avtomobilov, rastlinju, tudi roletam in fasadi ni 
prizanesla. Pa vendar smo jo Dobrepoljci (po večini) tudi tokrat še kar dobro odnesli, če mi dovolite, da primerjam 
razdejanje, ki ga je povzročila toča v velikosti pomaranč na območju regije Ljubljana II – točneje v Gasilski zvezi 
Kočevje.
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Uroš Gačnik

Letos tudi mineva 40 let od smrti prve-
ga predsednika Gasilske zveze Slovenije 
Matevža Haceta. V spomin nanj smo se 
15. maja člani upravnega odbora GZS 
zbrali v njegovem rojstnem kraju – v 
Starem trgu pri Ložu. Pred samo sejo je 
potekala krajša slovesnost s polaganjem 
cvetja in sveč na njegov grob, nato pa je 
sledil še kulturni program, s katerim smo 
obudili spomin na človeka, ki je pustil vi-
dno sled v delovanju GZS.

Matevž Hace je GZS predsedoval 14 
let, po njem pa se imenujeta najvišje 

priznanje v gasil-
ski organizaciji 

in memorialno 
državno tekmo-
vanje. 22. juni-
ja je potekalo 
v Starem trgu 
pri Ložu v spo-

min na Matevža 
Haceta vsesloven-

sko medgeneracijsko 
srečanje gasilcev, v sklopu katerega 
so si udeleženci lahko ogledali zname-
nitosti Loške doline ter predstavitve dela 
skavtov, policijske postaje in kluba reše-
valnih psov. ■

Seja upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije (GZS)
V letu 2019 bomo gasilci iz Slovenije priča praznovanju visokih obletnic. 8. in 9. septembra bomo v Metliki praznovali 
150 let gasilstva na Slovenskem, 70 let ustanovitve GZS in 50 let ustanovitve Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka 
Božiča v Metliki. Osrednja slovesnost s kulturnim programom bo potekala 15. novembra v veliki dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani. Že sedaj na slovesnost vabljeni tudi vsi gasilci iz Dobrepolja.
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ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBREPOLJE        

Robert Cimerman

Obiskovalci so si lahko ogledali orodje 
in pripomočke, ki so jih uporabljali naši 
predniki, in tiste, ki jih čebelarji uporab-
ljamo danes. Na prireditvi so obiskovalci 
lahko kupili čebelje pridelke lokalnih če-
belarjev. Najzanimivejši pa je bil zagoto-
vo vpogled v življenje čebel skozi steklo 
dveh opazovalnih panjev.

S tovrstnimi prireditvami želimo če-
belarji v prvi vrsti širši javnosti približati 
in predstaviti pomen čebel v naravi ter v 
njih ozavestiti skrb za ohranjanje narave 
in okolja, v katerem živimo.

Veseli nas, da se naših prireditev ved-
no znova udeleži vse več obiskovalcev, 
ki jim je mar, v kakšnem okolju živijo, in 
nas s svojim obiskom zagotovo bodrijo 
in vzpodbujajo, da vztrajamo na tej poti. 
Predvsem bi radi na tem mestu izposta-
vili šolo in vrtec, ki nas s svojim obiskom 
še posebej razveselita. Otroci so najbolj-
ša publika in pokažejo izjemno zanima-
nje za čebele in s seboj prinesejo tudi og-
romno znanja tako o čebelah kot tudi o 
varovanju narave, kar je zelo spodbudno 

za prihodnost čebelarstva v naši dolini.
Obiskal nas je tudi novi župan Igor 

Ahačevčič s sodelavci, ki je s svojo ude-
ležbo zagotovo pokazal zanimanje in 
naklonjenost čebelarstvu in čebelarske-
mu turizmu v Dobrepoljski dolini.

Čebelarji se vse bolj zavedamo, da če-
bele brez čebelarjeve pomoči vse težje 
preživijo. Čebelar danes potrebuje tudi 

veliko znanja, zato v ČD Dobrepolje or-
ganiziramo razna izobraževanja za svoje 
člane. 

4. junija smo imeli v Bruhanji vasi v 
čebelnjaku Toneta in Erne Vodičar ve-
terinarsko delavnico Ugotavljanje in 
zatiranje varoje v AŽ-panju. Delavnico 
je vodila dr. vet. med. Lucija Žvokelj z 
veterinarske fakultete. Delavnice so se 

Dan odprtih vrat in veterinarska delavnica Čebelarskega 
društva Dobrepolje
20. maja 2019 smo drugič praznovali svetovni dan čebel, za katerega je ravno Slovenija oz. ČZS bila glavna pobudnica. 
O pomenu svetovnega dneva čebel smo obširno pisali že v prejšnji številki Našega kraja. Ob praznovanju smo člani ČD 
Dobrepolje 17. maja 2019 organizirali dan odprtih vrat, kjer smo prikazali čebelarjenje nekoč in danes. 
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udeležili člani ČD Dobrepolje in sose-
dnjih društev.

Lokalno pridelana hrana ima za vse 
nas vse večji pomen. Prav zato se v ČD 
Dobrepolje še posebej trudimo svojim 
občanom in občankam čim bolj pribli-
žati našo dejavnost in na ta način doseči, 
da potrošniki čebeljih pridelkov te lahko 
kupijo od lokalnih čebelarjev. ■

Vse občane in občanke ob tej prilož-
nosti prav lepo vabimo na prvi Po-
letni večer, 30. junija 2019, kjer bo 
tema čebelarstvo. 

Lepo vabljeni! 

ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBREPOLJE        

 

Bi želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu, pomenu čebel in čebeljih pridelkov?

Vabljeni na

POLETNI VEČER S ČEBELARJI
v nedeljo, 30. 6. 2019 od 20. do 22. ure
na Videm pred občinsko stavbo.

Lahko si boste ogledali razstavo starega in novega čebelarskega orodja. Na dogodku si bo možno  
v živo ogledati tudi skrivno življenje čebel znotraj panja. Ponudba čebelarskih pridelkov,  
pokušina medenega piva in prijetno druženje.

 Še enkrat lepo vabljeni.

Nina Groboljšek, slika: Arhiv Stičišča NVO 
osrednje Slovenije

Že četrto leto organiziramo akcijo NVO 
gre v šolo, kjer lahko otroci na interak-
tiven način spoznajo okoliške nevladne 
organizacije. V tednu otroka bomo na 
določenih šolah organizirali dan dejav-
nosti za otroke, ki bo potekal na isti način 
kot pouk, samo da bo vsebina drugačna. 
Do sedaj je v akciji sodelovalo 18 šol in 
več kot 160 nevladnih organizacij osre-
dnjeslovenske regije. 

Namen akcije »NVO gre v šolo« je 
predstavitev nevladnih organizacij in 
njihovih dejavnosti, programov in pro-
jektov učencem in učiteljem, seznaniti 
učence z različnimi prostočasnimi de-
javnostmi z možnostjo dejavnega vklju-
čevanja v lokalno okolje ter vključitev 

dejavnosti oziroma programov nevlad-
nih organizacij v izvajanje šolskega uč-
nega načrta. Na ta način spodbujamo 
medsektorska sodelovanja, družbeno 
odgovornost in krepimo razvoj celotne 
lokalne skupnosti. 

Če se želite akciji pridružiti ali kaj 
več o njej izvedeti, nam pišite na info@
consulta.si ali pokličite telefonsko števil-
ko 01 32 09 484. ■

Tudi letos akcija »NVO gre v šolo« bo!
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Ne bodi sam, pridruži se nam
IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBREPOLJE

Za nami sta pust in deževen maj, v 
mesecu juniju pa smo že v prvem vročin-
skem valu. Prav nobeno tako vreme nam 
starejšim ne ustreza. V dežju tarnamo 
zaradi slabega počutja, v vročini pa že v 
zgodnjem dopoldnevu iščemo senco. Pa 
vendar smo bili v društvu v maju izred-
no delavni. Preberite, kaj vse se nam je 
dogajalo.

Podjetje DIRS d.o.o. iz Ljubljane nas 
je izbralo in nas povabilo na zdravstveno 
predavanje v okrepčevalnico »Pri Zori«. 
Prijeten predavatelj nam je predstavil 
bolezni, s katerimi se srečujemo v življe-
nju, in BIO magnetno posteljnino, s ka-
tero si lahko lajšamo težave. Po zaključ-
ku predavanja smo vsi prejeli praktična 
darila in večerjo, društvo pa je dobilo 
sponzorski bon v vrednosti 500 €. Ta de-
nar smo namenili za izlet.

V nedeljo, 19. maja, smo pripravili 
srečanje 80-letnikov in bolnih. Srečanja 

se je udeležilo veliko povabljenih. Pol-
na dvorana nas je bilo. Za uvod je zapel 
MePZ dve pesmi. Sledila sta pozdrava 
gospoda župana in gostiteljev. Po uvod-
nem delu je sledilo kosilo in prilegla sta 
se tudi kavica in kozarček rujnega. Po-
poldne je hitro minilo in gostje so nam 
ob odhodu obljubili, da se prihodnje leto 
ponovno srečamo.

Na izlet smo odšli 25. maja, prav na 
dan mladosti. Obiskali smo romarsko 
svetišče na Vejni nad Trstom, Oglej, Gra-
dež, in ker smo bili že precej utrujeni, 
smo si Trst ogledali z avtobusa. Po ugiba-
nju, ali se nas bo zbralo dovolj, nas je bilo 
na koncu prijavljenih za poln avtobus in 
še več. Prevoznik nam je poslal razko-
šni dvonadstropni avtobus, kar je bil za 
marsikoga poseben dogodek. Ne samo 
vožnja s tem avtobusom, tudi sam izlet 
je bil nekaj posebnega. Marijina cerkev 
na Vejni je povsem drugačna kot cerkve, 

ki smo jih vajeni, in razgled na Tržaški 
zaliv je bil v lepem sončnem dopoldnevu 
prečudovit. V Ogleju smo si ogledali Po-
ponovo baziliko. Njeni talni mozaiki so 
nas navdušili, kot tudi obrazložitev vsake 
figure posebej s strani vodiča. V Gradežu 
smo si ogledali mondeno italijansko le-
tovišče in si privoščili zasluženo kavico. 

Izlet smo zaključili s kosilom v Pivki v 
vojaški kantini. Skratka bilo je lepo, pa še 
vreme nam je bilo naklonjeno.

28. maja je praznovala svoj visoki 
jubilej 90 let naša članica gospa Marija 
Strnad iz Zdenske vasi. Zaradi njenega 
slabega zdravja so domači odklonili naš 
obisk, pa vendar ji želimo kljub tego-
bam, ki jo pestijo, vse lepo. Gospa Marija, 
iskrene čestitke.

Večerja pri Zori Sprejem sponzorskega čeka

Udeleženci srečanja 80-letnikov Tank pred muzejem vojaške zgodovine v Pivki
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Z Občine smo prejeli obvestilo, da 
začne s ponedeljkom, 17. junija, s prevo-
zi »PROSTOFER«. Kaj je to? Prostovoljni 
šoferji vas lahko zapeljejo do zdravnika, 
trgovine, banke in podobno. Samo pokli-
čete na klicni center na številko 080 10 10 
– pomembno je, da pokličete vsaj tri dni 
prej, da se prevozi lahko uskladijo. Šoferji 
prostovoljci so predvsem iz vrst upoko-
jencev, ki so pripravljeni pri tem projektu 
sodelovati. Naj se jim že sedaj zahvalim 

za pogum in čas, ki ga bodo namenili 
sokrajanom, ki to uslugo potrebujejo.

Kaj bomo delali v prihodnje?
V mesecu juniju imamo načrtovano 

sejo upravnega odbora, da se dogovori-
mo za PIKNIK in KOPALNI DAN.

PIKNIK bo v soboto, 6. julija, z za-
četkom ob 13. uri v dvorani Jakličevega 
doma. Piknik kosilo bo pripravil gospod 
Igor, za dobro voljo in ples bo zaigral 

gospod Janez. Tudi letos bomo pripravi-
li srečelov, zato vas naprošam, če imate 
kaj primernega, oddajte poverjenikom, 
ko vas obiščejo. Potrudili se bomo, da 
bo glavni dobitek kar nekajkrat presegel 
ceno srečke. Pridite!

Ker Naš kraj izide šele konec avgusta, 
vas že zdaj vabim v sredo, 7. avgusta 
2019, na kopalni dan v Izolo.

Lepo vabljeni! ■

Neža Androjna, ŠK GROŠ

Za razbremenitev med maturitetnim in 
izpitnim obdobjem pa smo poskrbeli 
tudi GROŠ-evci, in sicer z dogodkom, 
na katerem smo izvedeli veliko novega o 
duševnem zdravju. Glavna tema je bila 
stres in preobremenjenost, s čimer se v 
današnjem času vse prepogosto spopa-
damo. Za zaključek prijetnega dogodka 
je sledila še delavnica začetniške joge.

Poleg tega smo na začetku meseca 
junija organizirali tudi dogodek Karting 
z GROŠ-em, s čimer smo poskrbeli za 
manjšo preobremenjenost v obdobju 
učenja.

Tudi za poletni čas že pridno prip-
ravljamo dogodke za vas. Zelo hitro se 
že približuje Festival ŠVIC, za katerega 
lahko v času uradnih ur v našem klubu 

kupite vstopnice. Ne pozabite, da pri na-
kupu prve vstopnice dobite tudi članski 
popust! 

Ker pa se zavedamo, da smo mlade 
generacije po večini premalo dejavne, 
organiziramo v juliju tudi zabavno in 
družabno planinarjenje. Lokacija ostaja 
še zavita v tančico skrivnosti, kmalu pa 
jo bomo razkrili preko svojih družbenih 
omrežij, zato bodite pozorni!

Poleg razkritja lokacije za planinarje-
nje pa bodo na naših družbenih omrež-
jih kmalu razkrite tudi podrobnejše in-
formacije o našem poletnem pikniku, ki 
bo potekal v gostišču Pr' Martinet v Lu-
čah. Ta zabavni dogodek bo vključeval 
tudi turnir odbojke na mivki, vse skupaj 
pa bo popestrila dobra družba članov.

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 profilu Facebook ali na 
spletni strani www.klub-gros.com.

GROŠ-evcu ni nikoli dolgčas! ■

Študentski klub GROŠ se že pripravlja na poletje
Kot že tradicionalno je tudi letos v Grosuplju in njegovi okolici potekal Kolesarski maraton treh občin. Na lep sončen 
dan so se dogodka udeležili tudi naši člani in s tem poskrbeli za nekaj športno obarvanih uric.
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Cirila Nose

Zapeljali smo se skozi Velike Lašče, 
Karlovico, Novo vas, Bloško Polico, 
Cerknico in Postojno, kjer smo imeli 
prvi postanek. Nadalje smo se ustavili 
na Šobčevi domačiji v kamnoseški vasi 
Kal pri Pivki, kjer so nas prijazni člani 
družine Tiselj pogostili s prigrizkom in 
domačim žganjem. Predstavili so nam 
kraj, zgodovino kraja in domačije ter nas 
povabili na ogled etnografske zbirke in 

zeliščnega vrta. Nato smo si ogledali dve 
cerkvi in umetnine našega slikarja v njih; 
v Ilirski Bistrici cerkev sv. Jurija, na griču 
nad Trnovim pa cerkev sv. Petra. V obeh 
cerkvah sta nas prijazno sprejela župni-
ka in nam povedala veliko zanimivega. 
Prestopili smo državno mejo in se zape-
ljali do lepega obmorskega mesta Opati-
ja, kjer smo si malo oddahnili in ob obali 
posedeli na soncu. Potem smo se podali 
do cerkve sv. Jakova, v kateri je križev pot, 
ki je delo Toneta Kralja. Po sprehodu po 

čudovitem parku ob morju smo se vrnili 
v Slovenijo, v Pivko na kosilo. 

Prijetno utrujeni, polni vtisov in novih 
spoznanj o našem umetniku, pa tudi o 
krajih, ki smo jih obiskali, smo se podali 
proti domu. Obe ekskurziji je pripravil in 
vodil gospod Edi Zgonc.

Veseli smo, da se nam vedno znova 
pridruži tolikšno število izletnikov, ki z 
zanimanjem spoznavajo dela umetnika 
in kraje, ki jih predstavimo na poti. ■

Strokovna ekskurzija v organizaciji Turističnega društva 
Dobrepolje
V mesecu maju smo se v Turističnem društvu Dobrepolje odločili za izvedbo strokovne ekskurzije po poteh 
umetniškega ustvarjanja našega umetnika Toneta Kralja, in sicer v Istro in tudi v sosednjo Opatijo. Ker je bilo 
zanimanje veliko, smo se na pot odpravili kar dvakrat  – prvič 11. maja in nato še 25. maja.
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Gerta Gregorka  

V nedeljo, 9. junija 2019, smo člani 
Društva gobarjev Štorovke Šetrumar 
Hočevje že tradicionalno organizirali 
pohod do gobarskega doma na Šentru-
marju. Pohod na hrib Šentrumar je bil 
organiziran z vodičem iz treh smeri. Pri 
trgovini Krka na Krki je zbrane pohod-
nike po gozdni poti proti Šentrumarju 
vodil Milan. Dve uri prijetne hoje mimo 
kotov nista bili za nikogar prenaporni. 
Pri Jakličevem domu na Vidmu je po-
hodnike pričakala Nevenka in v dobrih 
dveh urah so prispeli do gobarskega 
doma. Izpred gasilskega doma v Hočev-
ju ste se na Šentrumar lahko odpravili v 
družbi Gerte. Iz Hočevja mimo kotov je 
pot do Šentrumarja najkrajša in nezah-
tevna. Letos se je največ pohodnikov na 
Šentrumar podalo iz vasi Hočevje, med 
njimi kar precej otrok. Vreme je bilo 
pohodnikom naklonjeno, morda malce 
vroče, za sprehod po gozdu pa prav pri-
jetno. 

Med potjo smo, kot se za gobarje spo-
dobi, mimogrede pogledali tudi za gobe. 
Sveti Primož, zavetnik in sejalec gob, nas 

je tokrat pustil na cedilu. Nič gob nismo 
nabrali, smo pa neizmerno uživali v 
dobri družbi in zdravju koristnem spre-
hodu. Pohodniki, ki jih je bilo približno 
toliko kot pretekla leta, so na Šentrumar 
prišli dobro razpoloženi, se okrepčali, 

odpočili, pokramljali v prijetni družbi in 
se zadovoljni vrnili v dolino proti domu. 

Le teden dni pozneje smo se člani 
društva zopet odpravili na gobarjenje. 
Skupaj s člani Gobarsko mikološkega 
društva Ig in člani Gobarskega društva 
Ribnica smo organizirali skupinsko na-
biranje gob v okolici Hočevja, vse do 
gobarskega doma na Šentrumarju. Tudi 
tokrat so naše košare ostale skoraj praz-
ne. V tem času po okoliških gozdovih 
gobe pač niso rasle. Nismo bili razoča-
rani, ker je bilo druženje s člani prija-
teljskih gobarskih društev zelo prijetno 
in za izmenjavo gobarskih izkušenj prav 
koristno. 

Ko bo naslednje leto zopet godoval 
sv. Primož in če vas bo zamikalo, da na-
redite nekaj zase in za dobro počutje, se 
nam pridružite na enem izmed zbirnih 
mest. Tisti, ki vam je pot do Šentrumarja 
že dobro poznana, pridite po svoji poti, 
med potjo pa ne pozabite pobrati kakšne 
gobice. Lepo je bilo v vaši družbi. Nas-
videnje pri gobarskem domu na Šentru-
marju. ■

Primožev pohod do gobarskega doma na Šentrumarju 
Društva gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje 
Vsako leto v mesecu juniju, ko goduje sv. Primož, zavetnik in sejalec gob, člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar 
Hočevje organiziramo pohod do gobarskega doma na Šentrumarju in skupinsko nabiranje gob v okolici Hočevja s člani 
drugih gobarskih društev.
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Milan Ahačevčič, predsednik Planinskega 
društva Dobrepolje

Društvo je imelo v letošnjem planu iz-
vedbo teh pobud. Pot do končne posta-
vitve klopi ni bila tako preprosta. Dobili 
smo pokrovitelja, ki je podaril hrastov 
hlod. Hlod smo peljali razrezat na plohe 
primerne debeline. Do končne podo-
be je bilo treba les obdelati, da je pri-
merno gladek za sedenje. Spet drugi je 
prostovoljno naredil podstavke, ki smo 
jih pritrdili in umestili na vrh. Vsak, ki 
je prispeval k tem klopem, za svoj del 
ni zahteval nikakršnega plačila. Ravno 
prostovoljstvo je tisto, ki povezuje člane 
skupine. 

Skoraj istočasno smo postavili drog 
in izobesili zastavo. Drog je narejen iz 
poliestra in ojačan s steklenimi vlakni, 

zato po predpisih ne potrebuje poseb-
ne ozemljitve. Menim, da bo lahko vsak 
tako v klopeh kot v zastavi našel pravi 
smisel in namen, s katerim je bilo vse to 
postavljeno.

Naj omenim še druge dejavnosti 
društva. Aktivno vzdržujemo cesto, ki 
vodi do koče. V zadnjih letih smo jo mo-
rali večkrat intenzivno popravljati. Pred 
kočo smo tudi posekali nekaj dreves, ki 
so zastirala sončno svetlobo. S tem smo 
pridobili dovolj odprtega prostora, da se 
lahko koča napaja s sončno energijo. Le-
tos smo obnovili markacije iz Podpeči in 
Vidma na Kamen vrh.

Vse to in še mnogo postorimo pri koči, 
da je lepo vzdrževano. Vsa ta dela opra-
vimo planinci prostovoljno in kolikor 
mogoče z lastnimi orodji in vozili. Naj 
bo naše delo v spodbudo tudi drugim. ■

Kamen vrh in Planinsko društvo Dobrepolje
Pohodniki z družinami in majhnimi otroci so večkrat spraševali, kdaj bodo postavljene klopi na samem vrhu Kamen 
vrha, zadnje čase pa so zaživele tudi ideje, da bi na vrhu postavili visok drog s slovensko zastavo. Pred tedni smo člani 
Planinskega društva Dobrepolje obe ideji realizirali.

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm

Ne zamudite te priložnosti in se udeležite sreča-
nja. Tudi če bo zunaj vroče, bo v cerkvi in pod 
arkadami prijetno hladno. Lepo prosimo tiste, ki 
skrbite za ostarele ali bolne starše ali sorodnike, 
da jih povabite in pripeljete na srečanje. Povabite 
tudi kakšnega soseda ali znanca in ga pripeljete. 
Naredili boste dobro delo in veliko veselje tistim, 
ki se bodo z vašo pomočjo lahko udeležili srečanja. 
Če bo kdo potreboval prevoz, naj kakšen dan prej 
sporoči v župnišče.

Lepo vabimo tudi stanovalce Doma sv. Terezi-
je in Zavoda Prizma Ponikve in prosimo vodstvo 
obeh domov, da jim omogoči udeležbo na sreča-
nju.

Sodelavke in sodelavci Župnijske Karitas se ve-
selimo srečanja z vami!

TRADICIONALNO SREČANJE
STAREJŠIH, BOLNIH IN INVALIDOV

bo zadnjo nedeljo v juliju – 28. julija 2019

• Ob 17. uri bo sv. maša v župnijski cerkvi sv. Križa na Vidmu.
• Med mašo bo možnost prejema zakramenta bolniškega maziljenja.
• Po maši vas lepo vabimo na prijateljsko druženje pod arkadami.
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Marta Šuštar

Gospa Ida živi sama v domači hiši. Toži, 
da ji zdravje ne služi več dobro, vendar 
vsak dan pride med delom k njej sin, ki 
mu pripravi malico in potem še skuha 
kosilo za oba. Za praznovanje je sama 
napekla odlično pecivo, ki nama ga je z 
veseljem postregla.

Njeno otroštvo je bilo zaznamovano s 
trdim delom, a vseeno lepim življenjem 
na kmetiji. Kot je običajno pri ljudeh, ki 
so doživeli grozote druge svetovne vojne, 
so spomini na ta čas najbolj živi in boleči. 
Tudi ga. Ida nam je povedala del tragične 
zgodbe njihove družine. 

 Stara je bila 12 let, ko se je začela 
vojna. Njen brat je bil ranjen v bitki pri 
Sv. Antonu, potem pa so ga kot ranjen-
ca ustrelili. Tudi drugi brat je šel k do-
mobrancem, v prepričanju, da bo tako 
najbolje branil svojo ljubo domovino. 
Doma so ostali oče, mama in tri hčere. 
Leta 1944 je nenadoma prišla v njihovo 
hišo večja skupina partizanov. Ukazali 
so jim, naj se hitro pripravijo za na pot. 
Prepričani so bili, da jih bodo odgnali 
kam v gozd in postrelili. Ida je poklek-
nila pred njih in jih milo prosila, naj jih 
pustijo živeti. Pregledali so vso hišo in 
odnesli vse, kar se je dalo, ter odgnali ži-
vino iz hleva. Ko so prišli ven, so videli, 
da so prav tako izgnali še tri druge dru-
žine iz Kompolj. Njena starejša sestra, ki 
je takrat imela 17 let, je rekla, da bi šla 
rada še nekaj iskat v hišo. Dovolili so ji, 
da je šla, ona pa je skozi kuhinjsko okno 
pobegnila na drugo stran hiše in zbežala 
v bližnje grmovje. Niso je našli in tako 
ni odšla z njimi, ostala je pri sosedovih. 
Drugi pa so šli peš ob spremstvu vojakov 
proti Kočevju. Hodili so več ur v silnem 
strahu, da jih bodo nekje pobili, vendar 
jih niso. Nekje sredi poti so jim rekli, naj 
gredo k svojim znancem ali sorodnikom 
v Kočevje. Domov se niso smeli vrniti. 
Nekaj časa so bili v Kočevju, potem pa 
pri znancih v Velikih Laščah. Ob koncu 
vojne si niso upali vrniti se domov. Prid-
ružili so se množici beguncev in bežali 

v Avstrijo. Tako kot mnogi drugi so bili 
vrnjeni v domovino in ravno na svoj 16. 
rojstni dan je po celjskih ulicah skupaj z 
množico ujetnikov doživela tisto mučno, 
sramotilno pot proti taborišču Teharje. 
Videli so vse grozote, ki so se dogajale 
v taborišču, in številne znance, ki so jih 
tako kot mnoge druge odvažali vsako 
noč v velikih tovornjakih. Prve dni je ne-
kajkrat od daleč videla tudi svojega brata, 
potem pa je bil tudi on odpeljan v smrt. 
Živo se spominja, kako so videli znanca 
iz Dobrepolja, ki je pobegnil. Videli so, 
kako je preskočil tri visoke žične ograje 
in ušel. 

 V taborišču so bili od maja do av-
gusta. Izmučeni, sestradani, za vse živ-
ljenje zaznamovani s težkimi spomini, 
a vendarle živi so se vrnili domov in se 
preživljali z delom na kmetiji. Ga. Ida se 
je pozneje poročila in ostala doma. Bila 
je odlična pevka in je 50 let pela v žu-
pnijskem pevskem zboru. V zakonu so 
se jima rodili štirje otroci, dva sinova in 
dve hčeri. Mož ji je umrl star komaj 56 
let, potem je kot vdova sama skrbela za 
družino in kmetijo. Otroci so odrasli, si 
ustvarili svoje družine in odšli od doma. 
Z njo je živela še njena sestra Milka, ki 
je letos dopolnila 95 let in že nekaj let 
stanuje v Domu svete Terezije na Vidmu.

V mirno jesen življenja sta pred petimi 
leti zarezali novo bolečo brazdo bolezen 
in smrt hčerke, samo pet mesecev po-
zneje pa še prometna nesreča, v kateri je 
umrla sinova žena. To ji je zadalo težke 
rane v srce, a preizkušnje človeka utrdijo, 
zato kljub temu ostaja pokončna in trdna 
v veri. »Vse je treba sprejeti, kar življenje 
prinese,« pravi.

Povprašala sem jo še, kako bo prazno-
vala jubilejni rojstni dan. Rekla je, da je 
njena velika želja, da skupaj z otroki in 
njihovimi družinami poromajo k Mariji 
Pomagaj na Brezje. Seveda so ji domači 
to željo z veseljem izpolnili. 

Gospa Ida, hvala vam za prijazen spre-
jem in sladke dobrote, še posebej pa hva-
la, da ste z nama delili spomine in svojo 
življenjsko zgodbo. V imenu Župnijske 

karitas in KO Rdečega križa Dobrepolje 
vam želimo zdravja in še veliko lepih tre-
nutkov ob tistih, ki jih imate radi.

V maju je dopolnila 90 let življenja 
tudi Marija Strnad iz Zdenske vasi.

Frančiška Šporar z Vidma pa je pra-
znovala 95. rojstni dan. Nečakova žena 
Danica, ki vzorno in ljubeče skrbi zanjo, 
ji je pripravila torto in na praznovanje 
povabila nekaj vaščanov Podgorice, saj 
je Frančiška doma iz Podgorice. Obiska 
in pozornosti je bila zelo vesela.

Vsem slavljenkam iskreno čestita-
mo.  ■

Obvestilo Območnega 
združenja Rdečega križa 
Slovenije 

Obveščamo vas, da je bilo na izre-
dnem Zboru članov RKS – Obmo-
čno združenje Grosuplje 29. maja 
2019 izvoljeno novo vodstvo. Novi 
predsednik RKS – OZ Grosuplje je 
postal Matjaž Marinček, nova pod-
predsednica pa dr. Zora Korošec 
Koruza. 

Čestitke in veliko uspeha pri 
delu!

Anica Smrekar,  
sekretarka RKS – OZ Grosuplje

Na obisku pri gospe Idi Meglen
V maju je praznovala 90 let življenja gospa Ida Meglen iz Kompolj. Na njenem domu sva jo obiskali ga. Zora Koruza, 
predstavnica Rdečega križa, in Marta Šuštar, tajnica Župnijske karitas. Poklepetali smo in prisluhnili zgodbi njenega 
življenja, polni težkih preizkušenj.
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Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm
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iskrene čestitke ob državnem prazniku 
dnevu državnosti. Želimo vam lepo pra-
znovanje, naj bo tudi ponosno. 

Ob tej priložnosti bi se tudi želeli zah-
valiti vsem volivkam in volivcem, ki ste v 
nedeljo, 26. maja, odšli na volišča in od-
dali svoj glas. Spoštujemo vsakogar, ki je 
oddal svoj glas, saj s svojo volilno udelež-
bo uresničujete sanje vseh, ki verjame-
mo, da so spremembe možne in da se je 
za svoje ideale vredno boriti. Še posebej 
pa hvala vsem, ki ste glasovali za skupno 
listo SDS in SLS. Obljubljamo, da bomo 
vaše zaupanje z odgovornim delom za 
Slovenijo večkratno povrnili.

V SDS razumemo sporočilo volitev. 
Večina državljank in državljanov vidi 

prihodnost Slovenije v Evropi, ki bo 
složna in varna, v Evropi, ki bo solidarna 
in socialno pravična, v Evropi, kjer bodo 
spoštovane človekove pravice in vladavi-
na prava, v Evropi, ki bo močna in bo tudi 
v prihodnje trdno zavezana temeljnim 
vrednotam, na katerih je nastala.

In kot je na volilno nedeljo po razgla-
sitvi rezultatov zapisal naš predsednik 
Janez Janša: »Slovenska Zdravljica in 
evropska Oda radosti sta himni, ki govo-
rita o tem, kako pomembno je sodelova-
nje. V sodelovanju je moč. Ko sodelujemo, 
lahko dosežemo nemogoče. Noben cilj 
ni nedosegljiv, nobena ovira previsoka. 
Evropska unija in Slovenija kot njena 

polnopravna članica imata zato najprej 
odgovornost do svojih državljank in dr-
žavljanov, ki ji pravimo: sodelovanje in 
povezovanje zato, da bo prihodnost nas 
in naših otrok v svetu, kjer 'prepir iz sve-
ta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne 
vrag le sosed bo mejak' in bo 'človek spet 
brat človeku /.../'. Srečno, Slovenija. Sreč-
no, Evropska unija.«

Občinski odbor SDS Dobrepolje

Spoštovani občanke in občani,

Vstani in steci, revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov dekanije Ribnica
V nedeljo, 9. junija 2019, popoldne je v župnijski cerkvi v Dolenji vasi odmeval glas mladih, ki znajo združiti svoj pevski 
talent s sodelovanjem v skupini, mu pridati še nekaj dragocenega prostega časa in volje ter se tako znajo zahvaliti za 
darove in imajo zavedanje o pripadnosti veliki božji družini. 

Tina Kadunc TIANA, foto: Jernej Stare

V župniji Dobrepolje imamo trenutno 
dva odlična mlajša cerkvena zbora. Otro-
ški zbor se trudim z največjim veseljem 

in odgovornostjo voditi jaz, mladinskega 
pa je z vso vnemo, tudi v okviru svojega 
prostega časa, prevzel Janez Gačnik.

Na reviji se je otroški zbor predstavil s 
tremi pesmimi: Vstani in steci (solo: Pa-

trik Erčulj), Ploskaj in udari v tla (solo: 
Martin in Matevž Sadar) in Aleluja. Bili 
so odlični! Iz njihovega nastopa je bilo, 
po moji oceni, mogoče izluščiti veliko 
samozavest, a hkrati ponižnost pred bož-
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jim oltarjem. Ravno to sem med letom 
želela poudarjati. 

Mladinski zbor je kot edini nastopil z 
bogato inštrumentalno podporo. Izved-
li so pesmi Pridi Sveti Duh, Luč srca in 
Besede ljubezni. Mlajši so njihove pripra-
ve in nastop kar požirali z očmi in ušesi 
in mnogi se čez nekaj let že vidijo v tej 
zasedbi, kar je tudi bistvo prenašanja ta-
lenta iz obdobja v obdobje, iz skupine v 
skupino.

Mnogi, ki so nas poslušali, so po na-
stopu izrekli pohvale v presežkih, ki pa 
smo jih seveda bili veseli vsi, še posebno 
pa najmlajši. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem g. 
župniku, da je naš največji oboževalec, 
spodbudnik in motivator, predvsem pa 
duhovni vodja. Največja zahvala vsem 
mladim pevkam in pevcem, ki v popla-
vi drugih prostočasnih dejavnosti znate 
posvetiti čas tudi zboru oz. slavljenju, 
kar vaje in nastopi tudi so. Zahvala se-
veda staršem, ki otroke na vaje vozite, 
jih spodbujate in mi jih zaupate. Večkrat 
jim rečem kar »moji« otroci. Velikokrat se 
stisnemo, pogovorimo o šolskih uspehih, 
o počitnicah, potovanjih, tudi o težavah, 
disciplini … Na koncu vsakih vaj se tudi 
malo posladkamo. Ena ura na teden je 
za vaje mnogokrat precej premalo. Hvala 
vsem, ki nas kakor koli podpirate. 

Jeseni, ko bomo ponovno začeli z va-
jami, vabimo mlade pevke in pevce, ki 
bi se radi naučili novih pesmi, javnega 

nastopanja, skupinskega sodelovanja 
in druženja, da se nam pridružite. Tako 
otroškemu kot mladinskemu zboru. ■

Bojan Novak

Na zaključni prireditvi na Ptuju je Brane 
Blatnik za liker Tavžentroža prejel srebrno 
priznanje, za liker Fovč`k pa zlato prizna-
nje. Ker je bilo to že tretje zlato priznanje 
za imenovano pijačo, je liker dobil ZLATI 
ZNAK KAKOVOSTI. 

Projekt Dobrote slovenskih kmetij zaje-
ma ocenjevanje številnih kmetijskih izdel-
kov, razdeljenih v 13 različnih skupin. Le-
tos so ocenili več 1100 dobrot z več kot 600 
slovenskih kmetij. Vsakoletni sklep pro-
jekta je štiridnevna prireditev, ki vključuje 

razstavo dobrot, ki so prejele zlato, srebrno 
in bronasto priznanje, aktualne strokovne 
posvete in predavanja, bogato sejemsko do-
gajanje s ponudbo številnih dobrot, razno-
vrstni kulturni in zabavni program, predsta-
vitve in seveda podelitve trdo zasluženih 
priznanj. Te so potrditev pravega pristopa 
kmetijam, hkrati in nič manj pomembno 
pa verodostojna informacija kupcem, kje 
se lahko oskrbijo z res domačo, večinoma 
na tradicionalen in pod strogimi slovenski-
mi pravili pridelano hrano, ki bo prišla na 
njihove mize po čim krajši oskrbni poti (vir: 
www.dobroteslovenskihkmetij.si). ■

Zlato in srebrno priznanje za likerja Tavžentroža  
in Fovč`k

V organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Občine Ptuj je tudi 
letos potekal projekt Dobrote slovenskih kmetij, ki sicer poteka že od leta 1990. 
Ocenjevanja proizvodov se je udeležil tudi Brane Blatnik iz Zdenske vasi in za dva 
svoja izdelka prejel priznanje.
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Bojan Novak

V prejšnji številki Našega kraja ste si lah-
ko prebrali pregled dogajanja v prvih 
treh krogih, tokrat pa so pred vami utrin-
ki in zanimivosti od četrtega do enajstega 
kroga. 

Četrti krog so ekipe odigrale v petek, 
17. maja. Favorizirana ekipa A je to!? – 
Avtoelektrika Andolšek je imela veliko 
dela z vedno neugodno ekipo Outsider 
ŠD Krajna (3 : 2), medtem ko je ekipa B je 
to!? – Šport design presenetljivo prema-
gala ekipo NK Rob Strehe Škof.

V petem krogu smo videli zanimivo 
tekmo med ekipama Okrepčevalnica 
Zora ŠD Kompolje in ŠD Ponikve. Izku-
šena ekipa Ponikev se je dobro upirala 
favoriziranim Kompoljcem, a morala 
priznati premoč (5 : 3). Mlajša ekipa ŠD 
Ponikve (zeleno-beli) je težje od priča-
kovanj ugnala ekipo ŠD Prikaz – risi (1 
: 0) in se na lestvici učvrstila na tretjem 
mestu.

Vodilna ekipa iz Kompolj je morala 
tudi v šestem krogu pokazati vse, kar 
zmore, da je premagala zelo čvrsto ekipo 
ŠD Račna (4 : 2). Vse bližje dnu lestvice 
je bila ekipa Spodnje Brezovo, ki je tudi 
v šestem krogu morala priznati premoč, 
tokrat ekipi ŠD Ponikve zeleno-beli (3 : 
1). 

V sedmem krogu, ki je bil odigran le 
dan po šestem, je novo letošnjo bledo 
predstavo prikazala ekipa KMN Kot & 
Harlekin, ki je le remizirala z ekipo ŠD 
Predstruge Bar na štacjon (3 : 3). Derbi 
ekip, ki kandidirata za tretje mesto (ŠD 
Ponikve zeleno-beli, ŠD Račna), se je 
končal brez zmagovalca (2 : 2), obe vodil-
ni ekipi sta suvereno opravili svoje delo, 
ekipa ŠD Prikaz – risi pa je nepričakova-
no odščipnila vse tri točke ekipi NK Rob 
Strehe Škof (4 : 3).

Osmi krog je prinesel derbi med takrat 

Končan je pomladni del letošnje dobrepoljske futsal lige

ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON  - ŠD PONIKVE 0 : 4
ŠD PONIKVE ZELENO-BELI  - KMN KOT & HARLEKIN 3 : 1
OUTSIDER ŠD KRAJNA  - A JE TO ! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 2 : 3
OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - SPODNJE BREZOVO 5 : 0
NK ROB STREHE ŠKOF  - B JE TO ! – ŠPORT DESIGN 0 : 3
ŠD RAČNA  - ŠD PRIKAZ – RISI 4 : 1

SPODNJE BREZOVO  - ŠD RAČNA 0 : 3
ŠD PONIKVE  - OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 3 : 5
ŠD PRIKAZ – RISI  - ŠD PONIKVE ZELENO-BELI 0 : 1
KMN KOT & HARLEKIN  - OUTSIDER ŠD KRAJNA 2 : 3
B JE TO ! – ŠPORT DESIGN  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 4 : 1
A JE TO ! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK  - NK ROB STREHE ŠKOF 5 : 2

OUTSIDER ŠD KRAJNA  - ŠD PRIKAZ – RISI 3 : 3
ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON  - A JE TO ! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 0 : 5
OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - ŠD RAČNA 4 : 2
ŠD PONIKVE  - B JE TO ! – ŠPORT DESIGN 3 : 1
NK ROB STREHE ŠKOF  - KMN KOT & HARLEKIN 1 : 1
ŠD PONIKVE ZELENO-BELI  - SPODNJE BREZOVO 3 : 1

REZULTATI 4. KROGA, Predstruge, 17. 5. 2019:

REZULTATI 5. KROGA, Kompolje, 24. 5. 2019:

REZULTATI 6. KROGA, Struge, 31. 5. 2019:

KMN KOT & HARLEKIN  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 3 : 3
ŠD RAČNA  - ŠD PONIKVE ZELENO-BELI 2 : 2
A JE TO ! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK  - ŠD PONIKVE 3 : 0
SPODNJE BREZOVO  - OUTSIDER ŠD KRAJNA 2 : 4
B JE TO ! – ŠPORT DESIGN  - OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 2 : 5
ŠD PRIKAZ – RISI  - NK ROB STREHE ŠKOF 4 : 3

B JE TO ! – ŠPORT DESIGN  - A JE TO ! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 3 : 4
ŠD PONIKVE  SPODNJE BREZOVO 4 : 3
OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE  - ŠD PONIKVE ZELENO – BELI 3 : 4
NK ROB STREHE ŠKOF  - SPODNJE BREZOVO 10 : 2
ŠD PONIKVE  - KMN KOT & HARLEKIN 2 : 0
ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON  - ŠD PRIKAZ – RISI 1 : 1
OUTSIDER ŠD KRAJNA  - ŠD RAČNA 2 : 3

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

ŠD RAČNA  - ŠD PONIKVE 2 : 3
ŠD PONIKVE ZELENO - BELI  - ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 1 : 1
OUTSIDER ŠD KRAJNA  - NK ROB STREHE ŠKOF 3 : 3
KMN KOT & HARLEKIN  - OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 6 : 4
SPODNJE BREZOVO  - B JE TO ! - ŠPORT DESIGN 5 : 8
ŠD PRIKAZ - RISI  - A JE TO ! - AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 1 : 5

REZULTATI 7. KROGA, Predstruge, 1. 6. 2019:

REZULTATI 8. KROGA, Kompolje, 7. 6. 2019:

REZULTATI 10. KROGA, Kompolje, 15. 6. 2019:

REZULTATI 11. KROGA, Predstruge, 21. 6. 2019:

V petek, 21. junija, se je na športnem 
igrišču v Predstrugah končal 
pomladni del letošnje dobrepoljske 
lige. Žal je en krog odpadel, 
nadomeščen bo v jesenskem delu. 
Na lestvici je v vodstvu ekipa A je to!? 
– Avtoelektrika Andolšek.
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neporaženimi Kompoljci in mlajšo eki-
po iz Ponikev. Tesno tekmo so na koncu 
dobili slednji (4 : 3) in branilcem naslo-
va prizadejali prvi letošnji poraz. To je 
razveselilo ekipo A je to!? – Avtoelektrika 
Andolšek, ki je z istim rezultatom prema-
gala sestrsko ekipo B je to!? – Šport desi-
gn in se na lestvici točkovno izenačila s 
kompoljsko ekipo. 

Deveti krog je zaradi odsotnosti sod-
nika odpadel in bo po doseženem so-
glasju ekip odigran v naknadnem termi-
nu. V desetem krogu se je prejšnji teden 
poražena ekipa Okrepčevalnica Zora ŠD 
Kompolje znesla nad ekipo Outsider ŠD 
Krajna (8 : 1), a najhujši tekmeci A je to!? 
– Avtoelektrika Andolšek jim niso ponu-
dili razloga za dodatno zadovoljstvo, saj 
so brez boja dobili tri točke proti odsotni 
ekipi KMN Kot & Harlekin. Ne smemo 
spregledati še enega presenetljivega re-
zultata. Ekipa ŠD Predstruge Bar na šta-
cjon je visoko premagala višje uvrščeno 
ekipo ŠD Račna (6 : 1), dodatno rivalstvo 
pa je bilo prisotno zaradi tega, ker je ve-
čina ekipe iz Račne pretekla leta igrala za 
ekipo Predstrug. 

21. junija je bil odigran še 11. krog, 
ki je postregel z nekaj presenečenji. Le-
tos neprepričljiva,a vendarle kvalitetna, 
ekipa KMN Kot & Harlekin je premagala 
do tedaj vodilno ekipo, Okrepčevalnica 

LESTVICA PO ODIGRANEM 11. KROGU:

LESTVICA NAJBOLJŠIH STRELCEV PO ODIGRANEM 11. KROGU:

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

1 A JE TO ! - AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 10 9 0 1 27 39 15 +24
2 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 10 8 0 2 24 43 20 +23
3 ŠD PONIKVE ZELENO - BELI 10 7 2 1 23 25 15 +10
4 ŠD RAČNA 10 5 2 3 17 25 22 +3
5 ŠD PONIKVE 10 5 1 4 16 24 23 +1
6 OUTSIDER ŠD KRAJNA 10 4 3 3 15 25 29 -4
7 KMN KOT & HARLEKIN 10 3 3 4 11 23 26 -3
8 B JE TO ! - ŠPORT DESIGN 10 3 1 6 10 26 28 -2
9 NK ROB STREHE ŠKOF 10 3 2 5 10 29 32 -3
10 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 10 1 3 6 6 17 27 -10
11 ŠD PRIKAZ - RISI 10 1 3 6 6 15 29 -14
12 SPODNJE BREZOVO 10 1 0 9 2 24 49 -25

IGRALEC EKIPA ŠT. GOLOV
STRNAD KEVIN A JE TO ! - AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 14
PAPEŽ SAŠO OUTSIDER ŠD KRAJNA 14
BAMBIČ ALJAŽ OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 10

Zora ŠD Kompolje (6:4), kar je pomenilo, 
da je slednja ekipa izgubila prvo mesto. 
Tudi neodločen rezultat med ekipama 
ŠD Ponikve zeleno-beli in ŠD Predstru-
ge Bar na štacjon sodi v rubriko prese-
nečenja. Tudi zmaga ekipe ŠD Ponikve 
nad ekipo ŠD Račna po letošnjih rezul-
tatih ni bila pričakovana. Z zmago 5:1 
je ekipa A je to!? Avtoelektrika Andolšek 
nepopolni spomladanski del končala na 

prvem mestu.

Sledi poletni premor, 23. avgusta pa se 
ekipe znova srečajo. Najboljših šest ekip 
se bo pomerilo med seboj v tekmah za 
naslov prvaka, drugih šest pa med seboj 
za razvrstitev za mesta od 7 do 12.

Vse rezultate in razporede lahko spre-
mljate na spletni in Facebook strani Zve-
ze športnih organizacij Dobrepolje.

Vsak poraz naj bo za človeka spodbuda za vztrajno pot naprej do končnega uspeha.

(Božidar Eržen)

Pri uspehu gre v glavnem za to, da vztrajamo tudi po tem, ko so ostali obupali.

(William Feather)
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Bojan Novak

V sproščenem nedeljskem popoldnevu, 
polnem igre in druženja, so igralci mlaj-
ših kategorij odigrali nekaj medseboj-
nih tekem in prikazali svoj napredek v 
tehničnem in taktičnem smislu. Za vsa-
kega otroka, ki je sezono 2018/19 treni-
ral v klubu, je vodstvo pripravilo spo-
minsko medaljo, ob aplavzu zbranih 
staršev pa jih je podeljeval predsednik 
Futsal kluba Dobrepolje Jure Žnidaršič. 

Otrokom je bil na voljo nepogrešljiv 
skakalni grad, za vse obiskovalce pa je 
klub priskrbel tudi hrano in pijačo. 

Zaključno srečanje članov Futsal kluba Dobrepolje
V nedeljo, 26. maja, je na športnem igrišču v Predstrugah potekalo zaključno srečanje članov in podpornikov Futsal 
kluba Dobrepolje. Zbrali so se skoraj vsi igralci, ki so preteklo sezono vadili pod okriljem kluba, veliko njihovih staršev 
in starih staršev ter vodstvo kluba s trenersko zasedbo. 
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Z zaključnim srečanjem smo simbo-
lično končali sezono 2018/19, ki je pri-
nesla veliko vznemirjenja in prijetnih 
trenutkov, ki so Futsal klub Dobrepolje 
še bolj utrdili na slovenski futsal sceni. 
Takoj po končanem zaključnem sreča-
nju so stekle priprave na poletni futsal 
tabor, ki se bo začel v ponedeljek, 1. ju-
lija, v Rekreacijskem centru Gmajna in 
bo trajal do petka, 5. julija. Vodstvo kluba 
pa razmišlja tudi že o novi sezoni, ki bo 
prinesla tako dolgo pričakovano doma-
čo dvorano. Pred sezono bo klub nare-
dil pomemben premik naprej na orga-
nizacijskem in promocijskem področju 
in tako popolnoma pripravljen dočakal 
prve tekme v domači športni dvorani. ■

Izjemen uspeh ekipe A je to!? Avtoelektrika Andolšek

Bojan Novak

O kakovosti turnirja najbolj zgovorno go-
vori dejstvo, da je v finalu slavila ekipa 
BAR CODE – WELS, ki je bila sestavlje-
na iz skoraj celotne slovenske članske 
futsal reprezentance. Ljubitelji futsala 
zagotovo poznajo Roka Mordeja, Mateja 
Fiderška, Alena Fetiča, Denisa Totoško-

Ekipa, ki so jo sestavljali pretežno 
člani Futsal kluba Dobrepolje, se je 
v soboto, 7. junija, udeležila enega 
najmočnejših futsal turnirjev pri nas. 
Na Vrhniki ga je pripravil Futsal klub 
Siliko. Naša ekipa je pripravila veliko 
presenečenje in klonila šele v finalu.
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viča, Damirja Puškarja, Mileta Simeuno-
viča, Klemna Duščaka in Aleša Marota. 
In prav taka ekipa je bila potrebna, da je 
žilave in razigrane Dobrepoljce pripravi-
la do predaje. V finalu so izraziti favoriti 
turnirja zmagali s 3 : 1 in pobrali bogato 
denarno nagrado. Poraz proti tako močni 
ekipi naših igralcev seveda ni razžalostil, 
saj so pripravili res prijetno presenečenje 
in so bili s prikazanim več kot zadovoljni. 

Za nameček je naziv najboljšega vra-
tarja na turnirju prejel Aleš Babnik, tudi 
najboljši strelec turnirja pa je letošnjo 
sezono igral za Futsal klub Dobrepolje 
(Andrej Kavka, na turnirju sicer za eki-
po Gradbeništvo DRS). Najboljši igralec 
turnirja je postal član zmagovalne ekipe 
Denis Totoškovič.

Za ekipo A je to!? Avtoelektrika Andol-
šek so igrali Matej Babnik, Žiga Andol-
šek, Primož Žnidaršič, Miha Babič, Da-
mjan Ilič, Kevin Strnad, Lazar Đorđević, 
Kristjan Čož, Žan Štepec, Rok Vidic, Gre-
gor Klinc in Žan Marolt. Ekipo sta vodila 
Dani Kaljevič in Saša Đorđević.

Za omenjene fante je uspeh poka-
zatelj, da s predano igro lahko naredijo 

dober rezultat tudi v konkurenci najmoč-
nejših slovenskih članskih ekip futsala. ■

Bojan Novak

Po štirinajstih odigranih krogih je ekipa ŠD Kompolje zbrala 
39 točk, najbližji zasledovalci, Galaktiki, pa 26. Kompoljci so le 
enkrat izgubili, druge tekme pa so zmagali. Pri tem so dosegli 

83 zadetkov, dobili pa so jih le 16. Med najboljšimi tremi strelci 
lige sta kar dva iz dobrepoljske ekipe (Žan Tekavčič in Jan Grm).

Ekipa Play4fun ŠD Kompolje pa je tudi zmagovalna ekipa 
letošnjega pokalnega tekmovanja ob prazniku Občine Velike 
Lašče. ■

Ekipa Play4fun ŠD Kompolje odlično nastopa v 
velikolaški futsal ligi
V sosednji občini poteka občinska liga v malem nogometu, v kateri sodeluje osem ekip. Trenutno premočno vodi 
dobrepoljska ekipa Play4fun ŠD Kompolje, ki si je pred jesenskim delom tekmovanja zagotovila 13 točk prednosti.
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Bojan Novak

Turnirja so se udeležili igralci rokometnih 
klubov iz Črnomlja, Sodražice, Ivančne 
Gorice (RK SVIŠ), Zasavja in domačini, 
člani Rokometnega kluba Dobrepolje. 
V vročem popoldnevu smo videli nekaj 
zelo dobrih tekem, na katerih so se igral-
ci resnično potrudili. 

Glede na to, da se igralci zaradi vsa-
koletnega srečevanja na turnirjih, ki jih 
prirejajo vse omenjene ekipe, zelo dobro 
poznajo, so bile tudi tekme izenačene in 
napete. 

Letošnji turnir je sicer s pozdravnimi 
besedami odprl župan Občine Dobrepo-
lje, Igor Ahačevčič. 

Predsednik Rokometnega kluba 
Dobrepolje, Ivan Velečič, je za bralce Na-
šega kraja povedal, da se v RK Dobrepolje 
trudijo negovati bogato tradicijo dobre-
poljskega rokometa, a doslej predvsem 
zaradi pomanjkanja prostora (ustrezne 
športne dvorane) tega v polnosti niso 
mogli. Z novo športno dvorano želijo 
tudi oni storiti korak naprej, zato želijo 
privabiti predvsem podmladek, fante in 
moške po 30. letu. 

Trenutno srečanja igralcev rokometa 
v Dobrepolju potekajo enkrat tedensko 
– pozimi v telovadnici, poleti na igrišču 
na Vidmu. Da je mogoče rokomet igrati 
dolgo v jesen življenja, so dokazali nav-
sezadnje vsi igralci na turnirju.    

Predsednik društva se je ob koncu 
pogovora še zahvalil podjetju Grandovec 
za vložek v nakup nove športne opreme, 
nato pa odhitel na svoje nepogrešljivo 
mesto med vratnicama.

Rokometni veteranski turnir
V soboto, 8. junija, je na športnem igrišču na Vidmu v organizaciji članov Rokometnega kluba Dobrepolje potekal že 24. 
tradicionalni rokometni turnir veteranov. Udeležili so se ga veterani petih ekip.

Društvo Rokometni klub Dobre-
polje je bilo ustanovljeno leta 1999. 
Prej so leto in pol delovali pod okri-
ljem ŠD Dobrepolje. Prvi predse-
dnik društva je bil Alojz Žnidaršič. 
Strokovni vodja vadbe je vsa leta 
do sedaj Aleš Pugelj. Poleg redne 
vadbe se člani društva udeležuje-
jo raznih veteranskih turnirjev po 
Sloveniji. Podatek za stik predse-
dnika: Ivan Velečič, ivan.velecic@
gmail.com.
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ŠPORTNO DRUŠTVO DOBREPOLJE IN BRUHANJCI

ORGANIZIRAMO

16. ŠPORTNI DAN  
V BRUHANJI VASI,
ki bo v nedeljo, 30. junija 2019,  

z začetkom ob 10. uri.

TURNIR V NOGOMETU NA TRAVI: igra 6 + 1, prijavnina 
30 €, obvezne prijave do petka, 28. junija, do 19.00, ko 
bo opravljen žreb v prostorih ŠD Dobrepolje v Jakličevem 
domu na Vidmu (število ekip je omejeno na 12, prijava je 
uspešna samo z vplačano prijavnino na TRR društva).

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

SPREMLJEVALNE PRIREDITVE:
NORDIJSKA HOJA (10.00)
NOGOMETNA TEKMA VETERANOV (15.00)
DRUŽABNE IGRE: prstomet, badminton, igre na otroških 
igralih, novi plezalni steni in še in še …

URNIK TEKMOVALNEGA DELA PRIREDITVE:
NOGOMETNI TURNIR ZA ČLANE (10.00)
NORDIJSKA HOJA (10.00)
TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI (12.00)
NOGOMETNA TEKMA VETERANOV (15.00)
ZAKLJUČEK S PODELITVIJO PRIZNANJ IN POKALOV (19.00)

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

INFORMACIJE NA TEL. ŠT. 041 669 227 (ALOJZ KUPLENK) ali 
031 536 121 (BOJAN NOVAK – odbojka).

PRIJAVNINO LAHKO PREDHODNO NAKAŽETE NA NASLOV: 
Športno društvo Dobrepolje, Videm 34, TRR SI56 0204 6008 
9621 158, s pripisom Bruhanja vas 2019 (nogomet/odbojka).

PRISRČNO VABLJENI!

Večina izmed nas si trail tek 
predstavlja kot tek po alpskih 
stezicah in poteh, ki so jim 
kos le tisti najbolje prip-
ravljeni.  

A ko se s pojmom 
trail teka bolje sezna-
nimo, ugotovimo, da v 
to kategorijo sodi večina 
tekačev, ki teče po parkih, 
gozdnih stezah in travnikih. 

Preprosto povedano: trail tek 
je tek v naravi in loti se ga lahko prav 
vsak aktiven posameznik.

ŠD Klub ponosnih posameznikov Ribnica organizira letos 
31. avgusta 2019 tekaško-pohodniško prireditev –  RIBN´CA 
TRAIL.

Gre za prvo tovrstno prireditev v naši občini. Prepričani smo, 
da bo postala tradicionalna v okviru dogajanj pred tradicio-
nalnim Ribniškim sejmom. Namenjena je aktivni populaciji, 
starostne omejitve ni. Časovni limit omogoča udeležbo tako 
tekačem kot tudi pohodnikom. 

Pot je speljana po gozdnih poteh in stezah naše Male gore, 
mimo Sv. Ane proti Grmadi. Za tiste bolje pripravljene, ki se 
bodo podali na najdaljšo preizkušnjo, bo spust v sosednjo do-
lino do Strug in potem zopet nazaj na Stene Sv. Ane zagotovo 
izziv. Štart bo za vse kategorije v Ribniškem gradu istočasno, saj 
želimo vsem pokazati poleg gozdne narave tudi lepoto našega 
kraja.  

Proga je razdeljena na tri težavnostne stopnje, z željo, da 
privabi čim več ljubiteljev narave, hoje in teka: KUHAV´NCA 
12 km, ČEBULAR´CA 25 km in RIBEŽ´N 40 km. 

Vse proge so označene. Na posameznih točkah – postajah – 
bodo na voljo prigrizki (sadje, oreščki ...) in napitki (voda ...).

Trail tek ima veliko prednosti. Predvsem gre za kombinacijo 
hoje in teka v naravi, kar ponuja posebno vrsto sprostitve. Sredi 
gozdne tišine slišimo le bitje svojega srca, spremljamo svoje 
dihanje in pri tem pozorno pazimo na vsak korak. V naravi se 
teren nenehno spreminja, zato moramo biti pozorni na to, kam 
in kako stopimo, in tudi kam gremo, da ne bomo zašli. Vse to 
nas odmakne od vsakdanjega vrveža in skrbi, ki nas morda te-
žijo.  

Pozitivni učinek teka ali hoje po neurejenih poteh predsta-
vlja tudi mehka podlaga, ki je prijazna do naših sklepov, kre-
pimo in izboljšujemo koordinacijo gibanja, in kot pravi moj 
znanec: to je recept, da daste glavi počitek!

Več informacij o samem trailu je dostopnih na spletni stra-
ni, kjer se lahko tudi prijavite: http://ponosniposamezniki.si/
ribnica-trail/. ■

RIBN´CA TRAIL 2019  
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Zapel je zvon
tebi v slovo …
poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

ZAHVALA

Ob boleči izgubi brata, svaka in strica

ALOJZIJA BOŠTJANČIČA
 z Vidma

(23. 3. 1960–20. 5. 2019)

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem, sošolcem iz osnovne šole in znancem, ki ste 
v težkih trenutkih slovesa sočustvovali z nami, darovali 
cvetje, sveče, svete maše, izrekli ustna in pisna sožalja, 
ga pokropili ter ga v tako velikem številu pospremili k 

večnemu počitku. 
Hvala gospodu župniku Francu Škulju za ganljivo 

opravljen pogrebni obred, moškemu pevskemu zboru 
za izbrane in lepo odpete pesmi, gospodu županu Igorju 

Ahačevčiču za poslovilni govor in cvetličarni Lilija za 
organizacijo pogrebnih slovesnosti.

Posebna zahvala Vidi Mesojedec, Sonji in Vinku Prijatelj za 
prijateljstvo in vso pomoč v času njegove bolezni ter Angeli 

in Majdi za opravljene molitve in pomoč v vežici.

Vsi njegovi

Čeprav smo daleč drug od drugega, 
te še vedno čutimo, te imamo radi
in te pogrešamo.
Nič več ne bomo klepetali s teboj
in obujali spominov,
sedaj si ti postal naš ljubeči spomin.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta, dedka,  

pradedka in tasta

JANEZA ŠPORARJA
Iz Podgorice

31. 1. 1929–8. 6. 2019

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem, vsem, ki ste ga obiskovali in radi 

poslušali njegova pričevanja.
Hvala za vsa izrečena sožalja, sveče in cvetje, darovane 

maše ter nežne besede ob njegovem slovesu.
Prav lepa hvala g. Marinku za obiske na domu, g. župniku 

za lepo opravljen obred, dr. Čampi in g. Robiju, ki sta 
vedno priskočila na pomoč, in patronažni sestri ge. 

Klavdiji. Hvala Danici Bambič za organizacijo pogreba, 
sosedi Marti za prebran govor in molitev ter pevcem za 

čudovite pesmi. 
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi.

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.

ZAHVALA

Ob nenadni izgubi naše drage mame, babice in prababice

SILVE RUS, roj. HEGLER
(1934–2019),

iz Podtabora 12, Struge,

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste izrazili ustno sožalje, 
darovali sveče in se kakor koli spomnili pokojne. Iskrena 
zahvala gospodu župniku Marinku za spodbudne besede 
in lepo opravljen obred ter hvala trobentaču za obogatitev 

pogrebne slovesnosti.
Zahvaljujemo se tudi ge. Slavki Novak za molitev v vežici 
ter negovalkam Mileni, Mirjani in Renati, ki so jo v času 
njene bolezni obiskovale na domu in ji nudile strokovno 

pomoč in oskrbo. Obenem bi se prav tako radi iz srca 
zahvalili patronažni sestri Klavdiji Kastelic in zdravnici dr. 

Barbari Morovič za njen obisk na domu.
Zahvala velja tudi Pogrebnemu zavodu Novak iz 

Žužemberka za vso organizacijo pogrebne slovesnosti.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Niti zbogom nisi rekel
niti roke nam podal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA

Ob nepričakovani in nenadni izgubi dragega moža,  
strica in svaka

IGNACIJA MEGLENA
(1943–2019)

Ponikve - Žvirče

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano 

cvetje, sveče, darove za svete maše in cerkev.
Hvala g. župniku F. Škulju za lepo opravljen pogrebni 
obred, pevcem MPZ Rafko Fabiani, lovcem LD Lazina 

Dvor, gasilcem PGD Ponikve pri nudenju prve pomoči, 
pogrebnemu zavodu Zakrajšek iz Srobotnika in vsem, ki 
ste ga tako številčno pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala nečakinji ge. Romani za lepe besede slovesa kot tudi 
g. Dušanu za poslovilni govor ob odprtem grobu.

Žena Zinka in sorodniki



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


