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Ob prisotnosti številnih dobrepoljskih gasilcev je bila 
pred gasilskim centrom na Vidmu dvignjena gasilska 
olimpijska zastava. 

Aprilska številka vsebuje predvolilno prilogo, kjer 
boste našli pomembne informacije pred nedeljskimi 
državnozborskimi volitvami. 
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Slika zgoraj:

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

 
Člani Gobarskega društva Štorovke Šentrumar so se udeležili tridnevnega gobarskega 

dogodka na Hrvaškem.

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

Osnovna šola Dobrepolje  

je konec decembra pripravila 

slovesno proslavo ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti.

Slika levo:

Končana je Pinkijeva decembrska 

dobrodelna akcija, podeljena so 

bila tudi že zbrana sredstva.

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

■ letnik XXIII. št. 2                                                                                                                                   ■ februar 2017

Slika zgoraj:

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

Slika levo:

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

Morebitni novi 

oglaševalci lahko 

vse informacije 

v zvezi z 

oglaševanjem 

dobite pri uredniku 

ali v tajništvu 

Občine Dobrepolje.

Možnost oglaševanja v Našem kraju

Aktualne informacije in razpise  
najdete na spletni strani  

Občine Dobrepolje

www.dobrepolje.si

Za vas in vaše brbončice poskrbimo v Mesarstvu Adamič !

Nudimo sveže in že pripravljeno meso 
slovenskega porekla po UGODNIH CENAH.

Pokliči  041 25 25 14  Janez

Ker prisegamo na domačo umetnost priprave mesa, 
je meso kvalitetno in odličnega okusa. 

Z vami z veseljem delimo tudi nasvete za pripravo
mesa in poskrbimo za dostavo.
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Naslednja številka 
Naslednja številka izide v četrtek, 26. maja.  
Rok za oddajo prispevkov je 16. maj 2022.

prebirate aprilsko številko našega glasila. 
Številko, ki ste jo mogoče zaradi predvo-
lilne priloge še malce težje čakali. Zaradi 
datuma volitev je na vaše domove prišla 
en teden prej kot običajno. 

Predvolilna priloga vsebuje nekaj po-
membnih informacij ter nekaj oglasov 
kandidatov oziroma njihovih strank/
list. Verjamem, da je kdo predstavitev po 
vseh televizijskih in radijskih soočenjih 
že malo naveličan, a gotovo je dobra ob-
veščenost eden od temeljev odločanja. 
Osebno kot drugi pomembni temelj vi-
dim obveščenost o delovanju kandidatov 
in njihovih strank/list v preteklem ob-
dobju. Politično delovanje izvoljenih na 
prejšnjih volitvah je bilo v zadnjem man-
datu res izrazito. Tudi tisti, ki vas politi-
ka ne zanima, ste gotovo pogosto slišali 
»kako politično«. Približno na polovici 
mandata sta vladajoči in opozicijski stra-
ni zamenjali vlogi, zato smo lahko veliko 
večino strank spoznali v obeh vlogah. Če 
kdaj, potem je danes, nekaj dni pred vo-
litvami 2022, izgovor, da zaradi slabega 
poznavanja politike kdo ne gre na voli-
tve, res iz trte izvit. Epidemija covida-19, 
protesti proti demokratično ustoličeni 
vladi ter izrazito medijsko poročanje so 
razlog, da lahko danes poznamo politiko 
in posamezne politične stranke bolje kot 
kadar koli. 

Seveda ni moj namen, da vas prep-
ričujem, kdo je v nedeljo vreden vašega 
glasu. To najbolje veste sami. Rad pa bi 
povabil bralce, da izkoristite svojo pra-
vico odločati, kdo naj vodi našo lepo 
državo v naslednjih štirih letih. Vsak od 
nas, ki smo stari 18 let, ima natanko en 
glas. Nihče nima dveh. To je višek ena-
kopravnosti in enakovrednosti. Tudi zato 

so volitve praznik demokracije. 
Še eno misel želim deliti z vami. Ob 

enem redkih soočenj pred volitvami sem 
dobil občutek, da večina kandidatov že 
vnaprej pove, s kom po volitvah ne bo 
sodelovala. Mar ni smisel volitev izvoliti 
ljudi, ki bodo s sodelovanjem vodili dr-
žavo? Prispevali ideje, ki jih imajo v pro-
gramih, iskali najboljše rešitve, se trudili 
za soglasje … Tako kot to počnemo v 
družinah, v društvih, v vaseh. Menda ja 
ni smisel kandidatur za poslance v tem, 
da volivci izvolimo nove prepirljivce, ki 
si bodo metali polena pod noge. Žal se 
zdi, da nekateri kandidirajo ravno za vlo-
go metalca polen. Na tem mestu se spet 
ponuja primerjava iz športa. Ekipe, kate-
rih igralci ne sodelujejo, ne morejo biti 
uspešne. Tudi na tekmovanju iz metanja 
polen ne. Za uspeh je potrebno veliko 
več. 

Predvolilna priloga je seveda le manj-
ši del aprilske številke. Preostali prostor 
zasedajo druge informacije. Občinski 
svetniki so opravili novo sejo, eno zad-
njih v tem mandatu, saj se tudi njim 
jeseni končuje mandat. Poročilu o do-
gajanju na seji je tokrat dodan pogovor 
s predsednikom nadzornega odbora, ki 
nam bo nekoliko približal delovanje tega 
javno manj izpostavljenega nadzornega 
organa. 

Za zelo zanimivo branje je spet poskr-
bel Drago Samec, ki je tokrat odstrl tan-
čico skrivnosti z življenja in dela našega 
nekdanjega rojaka Jožefa Prelesnika. 
Prispevek smo zaradi obsežnosti razde-
lili na dva dela. 

Veliko prispevkov je tokrat iz Glas-
bene šole Grosuplje, kjer imajo že vse 
pripravljeno na vpis v novo šolsko leto. 

Ob tem so predstavili še nekaj dosežkov 
z glasbenih tekmovanj. Dosežke s svo-
jih tekmovanj pa predstavljajo tudi čla-
ni Futsal kluba Dobrepolje, ki so v novi 
dvorani v iztekajoči se sezoni gostili zelo 
veliko tekem in na zadnjih postavljali 
tudi rekorde kar se gledalcev na tribunah 
tiče. Tekmovanja pa potekajo tudi pri 
gasilcih. Na društvenih straneh si boste 
lahko prebrali novico o izpeljanem tek-
movanju ter o dvigu gasilske olimpijske 
zastave, ki napoveduje poletno gasilsko 
olimpijado. Ta bo letos v Sloveniji, na-
tančneje v Celju. V ta namen so se 100 
dni pred začetkom tekmovanja zbrali 
gasilci po vsej državi in slovesno dvignili 
zastave. V naši občini ta zastava plapola 
pred gasilskim centrom na Vidmu. 

Pomladno vreme za svoje številne de-
javnosti izkoriščajo prizadevni člani Tu-
rističnega društva Dobrepolje. Izvedli so 
drugi Brodnikov pohod, že pa nas vabijo 
na novo ekskurzijo po poteh ustvarjanja 
našega umetnika Toneta Kralja.

Žal pa tudi tokrat ne moremo brez 
novic o ukrajinskih beguncih, ki bežijo 
od krute vojne v svoji državi. Preberite si 
prispevek Karitas in pomagajte po svojih 
najboljših močeh. Tudi v naši občini so 
nastanjeni begunci in gotovo jim lahko 
na kakšen način pomagamo prebroditi 
težko obdobje. 

Pred nami je praznično obdobje, ko 
bo spet nekaj priložnosti za oddih, šte-
vilne pa čaka delo na polju in na vrtovih. 
Želim vam prijetno branje ter vse lepo v 
naslednjih tednih. 

Urednik Bojan Novak 
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Odločno naprej – vsi na volitve

V zadnjem času sem večkrat slišal dve 
misli. Prvo je povedal Jernej Vrtovec iz 
NSi, da »dan volitev ni zahvalni dan«. 
Druga je citat iz Svetega pisma iz Evan-
gelija po Mateju: »Po njih delih (sadovih) 
jih boste spoznali!«

V zadnjem štiriletnem mandatnem 
obdobju smo imeli dve vladi. Dve čisto 
drugačni politiki, dve povsem drugače 
naravnani ekipi. Prvi dve leti ekipa, ki ni 
imela prave smeri in se je bolj kot z drža-
vljani ukvarjala sama s sabo in se končno 
razletela na vse strani. 

Druga ekipa je bila delovna, iznajdlji-
va, iskala rešitve v razmerah, s kakršni-
mi se svet še ni ukvarjal. Zanesljivi ljud-
je, z verodostojnimi izjavami in dejanji. 
Pogumni politiki, ki so znali Slovenijo 
postaviti na svetovni državniški zemlje-

vid. Doslej so za prepoznavnost Sloveni-
je večinoma skrbeli le športniki.

Po njih delih jih torej poznamo! Zato 
bo 24. aprila čas za dober premislek in 
resno dejanje, ko boste v volilni kabini 
sami, pred dilemo, komu dati glas. Tis-
tim, ki obljubljajo in še rožic ne znajo po-
saditi, ali tistim, ki so pokazali konkretno 
delo in rezultate. Ne nasedajte anketam, 
ki vas z namenom napeljujejo na to, koga 
volite. Premislite sami, ali boste dali glas 
tistim, ki so v zadnjih dveh letih odprli 
150 novogradenj in dozidav domov za 
ostarele, začeli obnovo stotin kilometrov 
cest in železnic, posodobili našo vojsko, 
poskrbeli za razbremenitev gospodar-
stva in nam povečali plače (NSi, POS, 
SDS), poskrbeli za več sredstev občinam, 
da bomo lahko delali več za boljšo ureje-

nost svojih vasi, ali tistim, ki so nas pusti-
li same s praznimi skladišči v epidemiji, 
brez postelj v bolnicah in brez zdravni-
kov, ki so poskrbeli za svoje visoke plače, 
za družbo pa naredili nič, ki obljubljajo 
ponovno podržavljanje premoženja in 
visoke obdavčitve nepremičnin. 

Spoštovane občanke in občani! Vo-
litve res niso zahvalni dan. A gotovo se 
ne bi strinjali, če bi vam kdo dejal, da 
ste takšni kot vsi drugi (pohlepni, pod-
kupljivi, nesramni …). In to velja tudi za 
politike. Niso vsi enaki! Zato je še toliko 
pomembnejše, da greste na volitve in s 
svojim glasom pripomorete k temu, da 
bo višje prišel človek, za katerega menite, 
da je najboljši. 

Igor Ahačevčič, župan

V zadnjem tednu marca 2022 je ime-
la Vlada RS zadnjo terensko sejo v tem 
mandatu. Našo občino so obiskali mini-
ster za infrastrukturo mag. Jernej Vrto-
vec z ekipo, minister za delo družino in 
socialne zadeve mag. Janez Cigler Kralj 
s sodelavci, državni sekretar v Službi za 
Slovence po svetu in zamejstvu dr. Dejan 
Valentinčič s sodelavci ter Anton Harej, 
državni sekretar na ministrstvu za kme-
tijstvo z ekipo.

Poleg tega smo župani občin Vrhnika, 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje 
imeli še ločen sestanek s predsednikom 
vlade Janezom Janšo, v prisotnosti mini-
stra za okolje Andreja Vizjaka, ministra 
za kulturo Vaska Simonitija, državne se-
kretarke Monike Kirbiš Rojs iz službe za 
kohezijsko politiko, ministra za obrambo 
Mateja Tonina in ministra za infrastruk-
turo Jerneja Vrtovca.

Z ministrom za infrastrukturo Jer-
nejem Vrtovcem smo imeli sestanek v 
gostilni Pri Petru v Strugah, tako da je 

lahko v živo spoznal razmere na cestah, 
po katerih se vozimo vsak dan, pa tudi 
problematičnost priključitve na cesto na 
Rašici in ožino v Zdenski vasi. Govorili 
smo tudi o problematiki kamnoloma v 
Predstrugah.

Minister za delo družino in socialne 
zadeve Janez Cigler Kralj je obiskal oba 
naša socialna zavoda: Dom sv. Terezije 
in Zavod Prizma Ponikve, in se seznanil 
z razmerami, potrebami in načrti v obeh 
ustanovah.

Državni sekretar na ministrstvu za 
kmetijstvo Anton Harej je obiskal Doma-
čijo Klančar v Zagorici, kjer odpira svoja 
vrata naš prvi kmečki turizem. Z vide-
nim je bil zelo zadovoljen in navdušen 
nad možnostmi, ki jih ima domačija za 
nadaljnji razvoj.

Državni sekretar za Slovence po svetu 
Dejan Valentinčič pa je obisk namenil 
večji seznanitvi z življenjem in deli bra-
tov Kralj, posebej z ustvarjanjem Toneta 
Kralja, ki je neizbrisno zaznamoval boj 

proti fašizmu na robu zahodne poselitve 
Slovencev v Italiji. Upamo, da se bo v 
prihodnje na tej osnovi razvilo tesnejše 
sodelovanje z našimi zamejci. 

Verjetno še nikoli doslej ni naše ob-
čine obiskalo v treh dneh toliko ljudi z 
vrha slovenske vlade. Škoda je le, da se 
mandat vlade, ki je veliko pozornosti po-
svetila podeželju, izteka. Kljub temu je 
zelo pomembno, da so nas vsi omenjeni 
funkcionarji od blizu spoznali, spoznali 
naše težave. Kjer koli bodo svojo politič-
no kariero nadaljevali, bomo z njimi oh-
ranili stike, kar bo pomembno za pomoč 
pri izvedbi naših projektov. Dejstvo pa je, 
da so vsi večji projekti dolgoročno narav-
nani, biti morajo dobro načrtovani in po-
tem bomo za njihovo izvedbo pridobili 
tudi pomoč širše skupnosti. Vsekakor pa 
bo nujno, da bomo tudi mi – vsak od nas 
občanov – sposobni in pripravljeni pri-
spevati svoj delež k razvoju našega kraja. 

 
Igor Ahačevčič, župan

Zadnja terenska seja Vlade RS
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Poročilo z 19. redne seje Občinskega sveta  
Občine Dobrepolje
V torek, 29. marca, so svetniki opravili 19. redno sejo. Na dnevnem redu se je znašlo veliko točk. Svetniki so se 
seznanili z letnimi poročili javnih zavodov ter sprejeli nekaj zelo pomembnih odločitev za nadaljnje delo v občini. 

Bojan Novak

Župan je uvodoma svetnikom v potrdi-
tev predlagal dnevni red, po sprejetju 
katerega so obravnavali zapisnika 18. re-
dne in 7. dopisne seje. Na aprilski seji se 
v okviru točke Zaključni račun občine za 
preteklo leto obravnavajo tudi poročila 
javnih zavodov, ki delujejo na območju 
naše občine. 

Župan je sicer v uvodu predstavil vi-
šino skupnih dohodkov in odhodkov 
občine v letu 2021 ter pokomentiral 
pomembne projekte. Na realizacijo pri-
hodkov in odhodkov sta močno vpliva-
la epidemija (protikoronski ukrepi) ter 
izostanek nekaj predvidenih razpisov 
na ravni države in Evropske unije. Tež-
ko je bilo dobiti projektante in izvajalce 
projektov, kar je časovno zamaknilo tudi 
nekaj naših projektov. Zaradi tega je bila 
dokončana izgradnja osrednje čistilne 
naprave in kupljena oprema za izgra-
dnjo zadrževalnika voda. Septembra je 
bil sprejet rebalans proračuna, s katerim 
je bilo začetih nekaj drugih projektov 
(ureditev cone 30 v Kompoljah, vključi-
tev v Evropski teden mobilnosti, priprava 
dokumentacije za avtobusne postaje po 
občini (šest jih bo izgrajenih v letu 2022) 
in ureditev avtobusne postaje Zagorica, 
priprava dokumentacije za prometno 
ureditev okolice šole in vrtca in drugo).

Kljub načrtom v letu 2021 ni bilo pot-
rebno novo zadolževanje. Veliko je bilo 
sodelovanja z direkcijo za infrastrukturo 
(obvoznica Ponikve, prometna ureditev 
Zdenske vasi, preplastitev ceste Videm–
Predstruge, prekategorizacija ceste Stru-
ge–Kočevje). Z izvajalci je bil dogovorjen 
terminski plan za zagotovitev širokopa-
sovne povezave po preostalih vaseh ob-
čine v letu 2022. Lani je bila prestavljena 
lekarna, zasnovan povezovalni hodnik 
med šolo in športno dvorano na Vidmu, 
začela pa se je tudi priprava dokumen-
tacije za prenovo zdravstvenega doma. 
Trenutno je bilo izdano gradbeno dovo-
ljenje, projekt pa je prijavljen na razpis 

ministrstva za zdravje. 
Zaključni račun so obravnavali občin-

ski odbori in komisije. Predsedniki od-
borov so poročali o poteku razprave, vsi 
pa so izrazili pozitivno mnenje. Zaključni 
račun je bil soglasno sprejet.

Poročila zavodov je odprl ravnatelj 
OŠ Dobrepolje Ivan Grandovec. Pohvalil 
je vodstvo občine, ki je na svetu staršev 
predstavilo vse novosti na področju var-
nejših šolskih poti. Kljub povišanju stro-
škov materiala in dela so bili prihodki 
in odhodki približno uravnoteženi. Rav-
natelj je izrazil bojazen zaradi dviga cen 
prehrambnih izdelkov. 

Naslednja je svoje poročilo predsta-
vila direktorica Mestne knjižnice Grosu-
plje Urška Emeršič. Pojasnila je, kako je 
potekalo delo v času ukrepov proti covi-
du-19. Knjižnično dejavnost v naši obči-
ni financira naša občina. Nakup literatu-
re vedno poteka po letnem načrtu, lani 
pa so v knjižnici kupili za slabih 20.000 
evrov gradiva. V naši, dobrepoljski knji-
žnici je na zalogi nekaj več kot šest knji-
žničnih enot na prebivalca, kar je več od 
smernic na tem področju. V letu 2021 se 

je v knjižnico Dobrepolje vpisalo 50 no-
vih članov (trenutno je vpisanih 25,2 od-
stotka naših občanov). V nasprotju z veli-
ko večino slovenskih knjižnic se je obisk 
v naši knjižnici povečal (11 obiskov na 
člana). Ob koncu je župan pohvalil delo 
videmske knjižnice.

Kot zadnji pa je dejavnost Glasbene 
šole Grosuplje predstavil ravnatelj Dean 
Zavašnik. Ta je uvodoma poudaril, da je 
bilo obdobje poučevanja na daljavo zelo 
težko in naporno. Poslovanje šole je bilo 
uravnoteženo, ob tem pa je predstavil 
nekatere postavke prihodkov in odhod-
kov. Glasbena šola je zamenjala stole v 
Modri dvorani Jakličevega doma, za kar 
se je kasneje v imenu občine zahvalil žu-
pan. Svetniki vsem trem predstavnikom 
zavodov niso postavili vprašanj, zato so 
nadaljevali z drugimi točkami dnevnega 
reda. 

Zunanji sodelavec Blaž Malenšek je 
predstavil predlog odloka o opremlja-
nju zazidalnega načrta stanovanjskega 
območja Predstruge. Program opremlja-
nja za občino je bil sprejet leta 2004, od 
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takrat pa je bilo veliko zakonodajnih 
sprememb, zato so pripravili nov odlok. 
Na podlagi ocene stroškov izgradnje in-
frastrukture (cestna, kanalizacija, vodo-
vod) v novem zazidalnem načrtu je bil 
pripravljen predlog o višini komunalne-
ga prispevka. Komunalni prispevek za 
novogradnje v Predstrugah naj bi bil (za 
nek povprečno velik objekt) v višini okrog 
20.600 evrov, kar je nekoliko manj, kot bi 
bil brez uveljavitve tega novega odloka. 
Janez Škulj je predstavil razpravo na od-
boru za gospodarstvo, ki je bila zelo pole-
mična. Žal se od uveljavitve zazidalnega 
načrta v projekt izgradnje komunalne in-
frastrukture ni vlagalo, zato je težko pri-
čakovati izgradnjo v kratkem času. Stro-
ka priporoča postopno izgradnjo, saj je 
komunalno opremljanje za male občine 
zelo drago (za konkretno ureditev zazi-
dalnega načrta okrog tri milijone evrov). 
V daljši razpravi z g. Malenškom je so-
delovalo veliko svetnikov, ki so izrazili 
mnenje o predvideni naložbi ter o višini 
predlaganega komunalnega prispevka. 
Soglasje je bilo doseženo glede potre-
be, da se začne zazidalni načrt končno 
kanalizacijsko opremljati, saj občina želi 
nuditi možnosti dodatnih gradenj. Nekaj 
odprtih vprašanj je ostalo še za drugo 
obravnavo odloka, v prvi obravnavi pa 
so svetniki predlog soglasno podprli. 

Svetniki so obravnavali predlog odlo-
ka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi JVIZ OŠ Dobrepolje, ki je 
tehnično spremenil tri določbe v obsto-
ječem odloku. Po novem bo popravljen 
naslov podružnične šole Ponikve, obe-
nem pa bo v odloku tudi nova sestava 
sveta zavoda, ki jo je uzakonil državni 
zbor (z 11 na devet članov). Svetniki pri-
pomb niso imeli.

Druga točka dnevnega reda, ki je spre-
minjala obstoječe pravne akte, se je do-
tikala ukinitve organa skupne občinske 
uprave Suhe krajine. Direktorica občin-
ske uprave je povedala, da je za izgradnjo 
suhokrajinskega vodovoda leta 2016 pet 
občin ustanovilo skupni občinski organ. 
Projekt je zaključen in za to je treba or-
gan ukiniti. Vprašanj in pripomb ni bilo. 

Na občini so pripravili Pravilnik o so-
financiranju dejavnosti humanitarnih in 
invalidskih organizacij v naši občini. Za 
razdelitev proračunskih sredstev je pra-
vilnik potreben, omogoča pa transpa-
rentno delitev sredstev zainteresiranim 
organizacijam. Po razjasnitvi nekaterih 
določb pravilnika so svetniki predlog 

pravilnika soglasno podprli. 
V delu seje, ki je bil namenjen podro-

čju urejanja parcel, so svetniki najprej 
dopolnili sklep o letnem načrtu ravnanja 
s stvarnim premoženjem občine, nato pa 
še ukinili status javnega dobrega na eni 
izmed parcel. 

Naslednji sklop točke dnevnega reda 
je bil namenjen razpravam o predlogih 
soglasja občine k izplačilu dela plače za 
redno delovno uspešnost ravnateljema 
OŠ Dobrepolje in Glasbene šole Grosu-
plje ter direktoricama Mestne knjižni-
ce Grosuplje in Zdravstvenega doma 
Grosuplje. Kot ustanovitelj je občina 
pozvana k izdaji soglasja na izračunano 
vrednost redne delovne uspešnosti ome-
njenih predstojnikov zavodov. Svetniki so 
brez razprave predloge soglasja soglasno 
podprli, le pri direktorici zdravstvenega 
doma je bilo izraženih nekaj pomislekov. 

Svetniki so se seznanili s poročilom 
nadzornega odbora za leto 2021 ter o 
letnem programu nadzora za letošnje 
leto. Poročilo o delu ter o načrtih za le-
tošnje leto je predstavil predsednik nad-
zornega odbora Gregor Škulj. V lanskem 
letu sta bila zaradi odstopa predsednice 
odbora in iskanja nadomestnega člana 
le dva nadzora. Prvi nadzor je bil na po-
dročju oddajanja občinskih prostorov, 
drugi pa na področju sodelovanja med 
občino in industrijsko cono Predstru-
ge. Večjih nepravilnosti NO ni ugotovil. 
Neizvedena nadzora iz lanskega leta sta 

bila prestavljena v letošnje leto (grad-
nja športne dvorane, nabava materiala 
v OŠ Dobrepolje), v načrtu pa sta tudi 
nadzora nad izvajanjem zimske službe 
ter postopkom razpisa za sofinancira-
nje programov športa v občini. Zdenka 
Novak Nose je ob tem odprla vprašanje 
glede zaračunavanja najema prostorov v 
Jakličevem domu. Direktorica občinske 
uprave in župan sta povedala, da obči-
na na tem področju dela, a je pred njo 
še kar nekaj usklajevanja z uporabniki 
prostorov.

Pred koncem so bili svetniki sezna-
njeni, da so na občini dali izdelati šest 
dokumentov identifikacije investicijskih 
projektov (ureditev avtobusnih postaja-
lišč Hočevje, Cesta in Predstruge, rekon-
strukcija Zdravstvene postaje Videm, 
ureditev povezovalnega hodnika med 
osnovno šolo in športno dvorano, pro-
metna ureditev pri šoli in vrtcu na Vid-
mu, ureditev povezovalne poti v Brezju 
in druga faza kanalizacije Kompolje). 
Dokumenti so potrebni za pridobivanje 
gradbene dokumentacije in za uvrstitev 
v načrte razvojnih programov.

Svetniki so sejo zaključili z vprašanji 
in pobudami. 

Janez Škulj je opozoril, da bi bilo tre-
ba pred obilnejšimi padavinami očistiti 
ponikalnico v Ponikvah. Predlagal je tudi 
razmislek o dvigu višine nasipa ter obno-
vo mosta. Menil je, da je vas zapostavlje-
na, saj nima skupnega prostora za dru-

Sprejeti sklepi na 19. redni seji:

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme:

• Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2021;
• predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za od-

mero komunalnega prispevka za območje opremljanja del zazidalnega na-
črta za stanovanjsko območje Predstruge (v prvi obravnavi);

• odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Dobre-
polje;

• odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske 
uprave Suhe krajine«;

• pravilnik o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij 
v Občini Dobrepolje;

• sklep o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Dobrepolje;

• sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na parceli 1763/17 k. o. Potiskavec;
• soglasja ustanovitelja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost rav-

nateljema OŠ Dobrepolje in GŠ Grosuplje ter direktoricama Mestne knjižnice 
Grosuplje in Zdravstvenega doma Grosuplje.
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ženje. Možnost je v prostorih nekdanje 
gradbene trgovine, vendar so prostori 
potrebni obnove. Čiščenje požiralnikov 
se bo začelo v naslednjih tednih. Župan 
je povabil gasilsko društvo in vaški odbor 
h konstruktivnemu sodelovanju pri prip-
ravi idej za obnovo dela gasilskega doma. 

Slavc Palčar je spraševal župana o iz-
sledkih morebitnega nadzora nad izpo-
sojo radarjev v okviru SOU5G. Spraševal 

je tudi o sredstvih, ki so bila vložena v 
našo občino za obnovo železniške po-
staje. Predlagal je, da se cesta Struge–Ko-
čevje ne prekategorizira v državno, saj bi 
se s tem lahko bistveno povečal pretok 
prometa. Spraševal je o ropotanju venti-
lacije v športni dvorani ter o statusu ko-
masacijske poti na Vidmu. Župan je na 
nekatera vprašanja odgovoril že na seji, 
o drugih pa se bo pozanimal. 

Zdenka Novak Nose je spraševala, 
kako kaže z izgradnjo optičnega omrežja 
v Strugah. Kot predstavnica občine v sve-
tu zavoda JVIZ OŠ Dobrepolje je svetnike 
seznanila z nekaterimi informacijami z 
omenjenega organa. Župan je povedal, 
da bodo Struge s širokopasovnim omrež-
jem pokrite v letošnjem letu. ■

Pogovor z Gregorjem Škuljem, predsednikom 
Nadzornega odbora Občine Dobrepolje
Pomemben segment lokalne samouprave je tudi občinski nadzorni odbor. Njegovo delovanje je zaradi zahtevne 
vsebine ponavadi skrito od oči javnosti, je pa predstavljeno vsako leto na eni od sej občinskega sveta. Mandat 
nadzornega odbora je vezan na mandat župana in občinskih svetnikov, člani pa niso voljeni na volitvah. V iztekajočem 
se mandatu je Gregor Škulj drugi predsednik odbora. Svoje predsedovanje je prevzel lani ob odstopu prejšnje 
predsednice. Na zadnji seji je predstavil poročilo o delu odbora v letu 2021, po tem pa sem ga povabil na pogovor, v 
katerem bralcem predstavlja delovanje odbora.

Bojan Novak

G. Škulj, na zadnji redni seji občin-
skega sveta ste predstavili poročilo 
o izvedenih nadzorih v letu 2021 ter 
podali načrt dela nadzornega odbora 
za letošnje leto. Nam lahko na kratko 
predstavite, kako poteka delo nadzor-
nega odbora občine?

Naloge nadzornega odbora (v nada-
ljevanju: NO) ureja Zakon o lokalni sa-
moupravi, ki določa, da je NO najvišji 
organ nadzora javne porabe v občini. 
Nadzor tako vsebuje ugotavljanje pravil-
nosti in zakonitosti poslovanja občine. 
NO imenuje občinski svet v 45 dneh po 
svoji konstitutivni seji in opravlja svoje 
delo do konstituiranja novega občinske-
ga sveta. 

NO opravlja nadzore na različnih pod-
ročjih delovanja občine skladno z letnim 
programom nadzora, ki ga sprejme v za-
četku koledarskega leta. NO se sestaja 
na rednih sejah, na katerih se opravijo 
posamezni nadzori, in sprejme osnutek 
poročila o posameznem nadzoru ter po 
pridobitvi odzivnega poročila od nadzo-
rovanega organa tudi končno poročilo o 
nadzoru. 

Skladno s Statutom Občine Dobrepo-
lje ima NO Občine Dobrepolje tri člane 
s pridobljeno najmanj VI. stopnjo izo-
brazbe in izkušnjami na finančno-raču-

novodskem ali pravnem področju. 
Sam vlogo v NO vidim kot pomoč pri 

delovanju občinske uprave in župana. 
Zato tudi ugotovitve in priporočila ne bi 
smeli predstavljati graje poslovanja ob-
čine ali drugega nadzorovanega organa, 
pač pa zgolj podporo in priložnost pri 
izboljšanju poslovanja občine, seveda 
zlasti z vidika zakonitosti in pravilnosti 
poslovanja.  

V zadnjem mandatu je odboru pred-
sedovala nekdanja članica, ki pa je lani 
odstopila. To je gotovo vplivalo na vaše 
delo. Nato ste popolnili vrste in pred-
sednik ste postali vi. Kako se je to od-
razilo na vašem delu v preteklem letu?

Po odstopu z mesta predsednice NO 
v marcu preteklega leta se NO ni sestal 
vse do imenovanja novega člana. Ker v 
obdobju po odstopu ni bilo sklicane seje 
NO, se je tako NO v dopolnjeni sestavi 
sestal šele v mesecu septembru. Zaradi 
navedenega smo v letu 2021 tako opravili 
zgolj dva nadzora in skladno s poslovni-
kom in veljavno zakonodajo pripravi-
li poročili, ki sta bili v skrajšani verziji 
predstavljeni tudi na zadnji seji občin-
skega sveta. 

NO pri obeh pregledih ni ugotovil 
pomembnejših nepravilnosti, je pa pri 
presoji ravnanja s stvarnim nepremič-
nim premoženjem občine opozoril na 

nepravilnosti v zvezi z oddajanjem po-
vršin v Jakličevem domu ter občini po-
dal priporočilo, da nemudoma pristopi 
k sklepanju najemnih pogodb ali pogodb 
o neodplačni uporabi, če so seveda za to 
pri posameznih uporabnikih izpolnje-
ni zakonski pogoji. Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnostih namreč omogoča, 
da občina lahko odda prostor tudi v ne-
odplačno uporabo organizacijam, ki jim 
je dodeljen status delovanja v javnem 
interesu.

Kako v nadzornem odboru določite 
načrt svojih pregledov?

Načrt dela oz. letni program nadzora 
sprejme NO, pri čemer lahko vsak član 
predlaga področje nadzora. Redko se 
nadzori ponavljajo, zato se skušajo pre-
gledati različna področja poslovanja ob-
čine ali drugih proračunskih organizacij. 

Pri svojem delu morate tesno sode-
lovati z občinsko upravo in županom. 
Seveda tudi z raznimi drugimi služ-
bami, ki so vezane na teme pregledov. 
Kako poteka to sodelovanje? Sodeluje-
te tudi s kakimi specializiranimi orga-
nizacijami, ki vam kako zadevo poma-
gajo razumeti?

Pred izvedbo nadzora se nadzorovani 
organ pozove, da na razpisano sejo NO 
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predloži vse relevantne listine, ki jih NO 
potrebuje pri opravi nadzora. Običajno 
predsednik NO sodeluje z direktorico 
občinske uprave, ki priskrbi vse potrebno 
za učinkovito opravo nadzora. Če se med 
pregledom dokumentacije ugotovi, da bi 
bilo treba pregled razširiti tudi na druge 
listine, se občino pozove na posredova-
nje slednjih. NO lahko za potrebe nad-
zora opravi tudi razgovor s posameznim 
uradnikom ali funkcionarjem, vendar za 
kaj takega v tekočem mandatu ni bilo 
potrebe. 

V zvezi s sodelovanjem s specializi-
ranimi organizacijami gre poudariti, da 
tovrstne prakse obstajajo, da pa jih sami 
ne uporabljamo, saj menim, da to tudi 
skladno z načelom ekonomičnosti ni 
potrebno. Pri delu se največkrat srečuje-
mo predvsem z različnimi pravnimi po-
dročji, ki urejajo poslovanje občine, npr. 

zakonodajo na področju javnega naroča-
nja, ravnanja s stvarnim premoženjem, 
zakonodaje na področju izvajanja gospo-
darskih javnih služb ipd.     

Lahko na kratko strnete ugotovitve 
obeh izvedenih nadzorov v preteklem 
letu?

NO je v preteklem letu opravil nad-
zor nad komunalnim opremljanjem v 
obrtni coni Predstruge in nadzor nad 
upravljanjem nad nepremičnim premo-
ženjem občine. Pri prvem nadzoru NO 
ni ugotovil nepravilnosti, ki bi jih bilo de-
nimo sploh treba omenjati, je pa občini 
svetoval, naj se na področjih, ki terjajo 
znanja s področja večjih naložb v infra-
strukturo, posvetuje tudi s strokovnjaki 
na posameznih področjih. Je pa tudi si-
cer področje v okviru upravnega spora 
presojalo Upravno sodišče, ki je tožbo v 

upravnem postopku zavrnilo in potrdilo 
odločitev občine. 

Glede nadzora nad upravljanjem z 
nepremičnim premoženjem občine pa je 
bil odgovor podan že pri drugem vpra-
šanju.

Za konec še vprašanje o načrtovanih 
pregledih v letošnjem letu. Katera pod-
ročja boste skrbno pregledali?

Gre za področje izvajanja pogodbe o 
izvedbi javnega naročila za gradnjo špor-
tne dvorane na Vidmu, področje javnega 
naročanja v JVIZ OŠ Dobrepolje s pou-
darkom na naročilih živil, v načrtu sta 
tudi pregleda področja zimske službe in 
javnega razpisa za podelitev sredstev na 
področju letnega programa športa.  

Najlepša hvala za pogovor, srečno 
pri vašem nadaljnjem delu. ■

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

Javni poziv za sofinanciranje 
humanitarnih in invalidskih 
dejavnosti v Občini Dobrepolje 
za leto 2022. Rok za oddajo 
prijav je 30. junij 2022. 

Javni poziv in razpisna 
dokumentacija sta dostopna 
na spletni strani: https://www.
dobrepolje.si/razpisi.

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

Javni razpis za sofinanciranje 
ukrepov ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Dobrepolje 
za leto 2022. Rok za oddajo 
prijav je 6. maj 2022.

Javni razpisi in razpisna 
dokumentacija so dostopni na 
spletni strani občine: http://www.
dobrepolje.si/Razpisi, Aktualni 
razpisi in objave.

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

Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov na 
področju turizma v Občini 
Dobrepolje za leto 2022.
Rok za oddajo prijav je 3. junij 
2022.

Javni razpisi in razpisna 
dokumentacija sta dostopna na 
spletni strani občine http://www.
dobrepolje.si/Razpisi, Aktualni 
razpisi in objave.
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PGD LOKACIJA DEFIBRILATORJA  AED-JA NASLOV

PGD VIDEM – JAKLIČEV DOM (SPREDNJA STENA STAVBE) VIDEM 34

– ELEKTRO DOBREPOLJE (VHOD V STAVBO) VIDEM 42

– GASILSKI DOM PGD VIDEM (VOZILO GVM-1) VIDEM 37b

– ELMA TT TOVARNA TRANSFORMATORJEV (SPREDNJA STRAN STAVBE) PREDSTRUGE 29

– ZAVOD SV. TEREZIJE (V STAVBI) VIDEM 33a

– ŠPORTNA DVORANA VIDEM 80

PGD ZDENSKA VAS – GASILSKI DOM PGD ZDENSKA VAS (SPREDNJA STRAN STAVBE) ZDENSKA VAS 59

– VAŠKI DOM CESTA (SPREDNJA STRAN STAVBE) CESTA 38a

PGD HOČEVJE – GASILSKI DOM PGD HOČEVJE (SPREDNJA STRAN STAVBE) HOČEVJE 19

PGD STRUGE – STARI GASILSKI DOM (SPREDNJA STRAN STAVBE) PRI CERKVI 1

– NA PRIVATNI HIŠI PODTABOR 5

PGD KOMPOLJE – GASILSKI DOM PGD KOMPOLJE (SPREDNJA STRAN STAVBE) KOMPOLJE 60

PGD ZAGORICA – GASILSKI DOM PGD ZAGORICA (SPREDNJA STRAN STAVBE) ZAGORICA 36a

PGD PONIKVE – GASILSKI DOM PGD PONIKVE (SPREDNJA STRAN STAVBE) PONIKVE 45

– PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD RS (V STAVBI) PONIKVE 76

LOKACIJE AVTOMATSKIH EKSTERNIH DEFIBRILATORJEV (AED)

V nujnih primerih, 
ko je potrebna 
uporaba AED-ja, 
pokličite številko 
112.

Delovni čas pomembnih služb, ustanov
ZDRAVNIŠKA OSKRBA
Ordinacijski čas ambulante:
ponedeljek popoldne,
torek dopoldne,
četrtek popoldne,
petek dopoldne.

Kontaktna telefonska številka: 01 780 72 20.
Elektronska pošta:
narocanje@zd-videm.si  
(za naročanje na pregled),
ambulanta@zd-videm.si  
(za druga vprašanja). 

ZDRAVNIŠKA OSKRBA KONEC TEDNA IN 
PONOČI – dežurna služba
Ob delavnikih ponoči (od 19.30 do 6.30), od 
sobote od 14.00 do ponedeljka do 6.30 in 
ob praznikih deluje skupna dežurna služba 
za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica 
in Dobrepolje, organizirana na lokaciji ZD 
Ivančna Gorica.
Za vsa NUJNA stanja kličite na telefonsko 
številko 112 ali dežurnega zdravnika na 031 
656 000.

ZOBNA ORDINACIJA VIDEM  
(dr. Miha Markelj)
Ponedeljek: 12.30 do 19.00
Torek: 13.00 do 19.30
Sreda: 7.00 do 13.30
Četrtek: 7.00 do 13.30
Petek: 7.00 do 13.30
Naročanje je možno na telefonskih številkah 
01 780 78 66 in 031 478 290 ali na elektronski 
pošti: zobna.videm@gmail.com ali  
mmiha2@siol.net.  

ŠOLSKA ZOBNA ORDINACIJA
Kontaktna telefonska številka: 01 780 72 10.

LEKARNA LJUBLJANA, VIDEM
Ponedeljek in četrtek: 12.00 do 19.00.
Torek, sreda in petek: 7.30 do 14.30.
www.lekarnaljubljana.si, kontaktna 
telefonska številka: 01 230 61 00.

FIZIOTERAPIJA KRAJNC
www.fizioterapija-krajnc.si, kontaktna 
telefonska številka: 041 386 311.

OBČINA DOBREPOLJE – URADNE URE
Ponedeljek: 8.00 do 11.00 in 12.00 do 14.30
Sreda: 8.00 do 11.00 in 12.00 do 17.00
Petek: 8.00 do 11.00 in 12.00 do 13.00
Kontaktna telefonska številka: 01 786 70 10.

KLICNI CENTER PROSTOFER (080 10 10)
Od ponedeljka do petka: 8.00–18.00. 

KNJIŽNICA GROSUPLJE – VIDEM
Delovni čas:
Ponedeljek: 12.30 do 19.00
Torek: 8.00 do 15.00
Sreda: 12.30 do 19.00
Četrtek: 11.00 do 15.00
Petek: 12.30 do 19.00
www.gro-sik.si/Enote/Enota-Dobrepolje, 
kontaktna telefonska številka: 01 786 71 40.

ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA
Torek: 18.00 do 20.00

POŠTA VIDEM
Ponedeljek in sreda: 14.00–18.00.

Torek, četrtek in petek: 9.00–14.00.
Sobota: 9.00–12.00.
Kontaktna telefonska številka: 01 788 77 68.

KMETIJSKA ZADRUGA VIDEM
Od ponedeljka do petka: 7.00–17.00.
Sobota: 8.00–12.00.
Kontaktna telefonska številka: 01 780 72 04.

POLICIJSKA PISARNA DOBREPOLJE  
(Videm 36)
www.policija.si, kontaktna telefonska 
številka: 01 780 72 31.

KONCESIONAR – UREJANJE POKOPALIŠČ, 
24-URNA DEŽURNA SLUŽBA
Pogrebne storitve Novak

Kontaktni telefonski številki: 07 388 81 00 in 
031 876 276.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 5G:

PODROČJE UREJANJA PROSTORA IN 
VARSTVA OKOLJA
Kontaktna telefonska številka: 01 788 87 59, 
e-naslov: jasmina.selan@grosuplje.si.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
Kontaktna telefonska številka: 01 788 87 50, 
e-naslov: inspektorat@grosuplje.si.

MEDOBČINSKO REDARSTVO
Kontaktna telefonska številka: 01 788 87 50, 
e-naslov: redarstvo@grosuplje.si.
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Drzne tatvine v vaših domovih
Policisti pogosto obravnavamo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci opravljajo na zelo prefinjen in pretkan 
način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Ker 
so ljudje, običajno gre za starejše občane, še vedno premalo previdni ali pozorni na neznance, ki pridejo na njihove 
domove in jih ogovorijo, ne bo odveč nekaj opozoril – v nadaljevanju.

Andrej Žgajnar, pomočnik komandirja 
policijske postaje

Policisti se ob prijavah takšnih dejanj 
srečujemo s težavo, da oškodovanci 
šele čez čas, na primer več ur, ugotovijo, 
da so bili okradeni. Prav tako ne znajo 
dobro opisati storilcev, saj so ti z žrtvijo 
vzpostavili nek prijazen odnos in zau-
panje. Poleg tega oškodovanci, dokler 
ne opazijo, da so bili okradeni, v večini 
primerov že »pospravijo« prostor, kjer so 
delovali storilci, s čimer spremenijo kraj 
dejanja in uničijo morebitne sledi.

Občanom svetujemo, naj imajo svo-
je nenapovedane »obiskovalce« ves čas 
pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne 
vabijo v stanovanjske prostore. Ob od-
hodu od doma, četudi »stopijo samo za 
vogal«, naj hišo vedno zaklenejo, ključ pa 
vzamejo s sabo.

Če se osebe izdajajo za serviserje, iz-
vajalce raznih del ipd., jim svetujemo, 
naj vedno zahtevajo na vpogled iden-
tifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. 
Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz 
oseb (njihova oblačila, govor, morebitne 
posebnosti) in na vozilo, s katerim so se 
te osebe pripeljale (znamka, barva, tip in 
registrska številka vozila).

Če kljub previdnostnim ukrepom ven-
darle postanejo žrtev kaznivega dejanja, 
priporočamo, da takoj obvestijo policijo 
na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. 
Prav tako naj pokličejo policijo, če zazna-
jo pojav neznanih oseb in vozil in se jim 
njihovo vedenje ali zadrževanje na do-
ločenem kraju zdi sumljivo (če neznanci 
na primer opazujejo objekt). Če želijo 
ostati anonimni, pa lahko pokličejo tudi 
na anonimno številko policije 080 1200.

Kako delujejo drzni tatovi?
• Tatovi običajno delujejo v skupinah, 

največkrat dopoldne, njihove žrtve pa 
so pogosto starejše osebe na osamlje-
nih krajih.

• Storilec vas z raznimi pretvezami za-
moti s pogovorom (sprašuje za pot; 

poizveduje, ali ste sami doma; pove, 
da je iz komunalnega ali telekomu-
nikacijskega podjetja, elektropodjetja 
ipd. in da bo v okolici vašega doma 
napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, 
da zbira staro železo; prosi za vodo 
ipd.) in poskuša zvabiti iz hiše.

• Vašo odsotnost ali nepozornost med-
tem izkoristijo drugi tatovi. Vstopijo 
v vaš dom, pregledajo notranjost ter 
kradejo denar in vrednejše predmete, 
na primer nakit. Storilci nato zapustijo 
hišo, tisti, ki vas je zamotil, pa se vlju-
dno poslovi in odide. Največkrat se do 
hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj 
tudi zapustijo.

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev 
tatov?
• Bodite pozorni na sumljiva vozila in 

osebe v okolici svojega doma ter o tem 
obvestite policijo na telefonsko števil-
ko 113.

• Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna 
in doma ne hranite večjih vsot denar-
ja.

• Neznancev ne spuščajte v svoj dom.
• Pogovor z njimi opravite na varni raz-

dalji (skozi okno, z balkona ipd.).
• V pogovorih s sumljivimi osebami 

vzbudite prepričanje, da niste sami 
doma.

• Na pojav takšnih oseb opozorite so-
sede.

• Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma 

stanovanju prižgano luč in se dogovo-
rite s sosedi, naj bodo pozorni tudi na 
vaš dom.

Kako ukrepati, če vendarle postanete 
žrtev tatov?
• Obvestite policijo na telefonsko števil-

ko 113.
• Zapomnite in zapišite si čim več po-

datkov o tatovih (opis zunanjega vide-
za, uporabljeno vozilo, smer odhoda 
ipd.).

• Do prihoda policistov ne hodite tam, 
kjer so se gibali tatovi, in ne premi-
kajte predmetov, s katerimi so bili ti v 
stiku. ■

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših 
domovih
Kako delujejo drzni tatovi?

•	Žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih, tatvine pa se največkrat zgodijo dopoldne. 
•	Tatovi delujejo v skupinah.
•	Eden izmed tatov vas zamoti z raznimi pretvezami (sprašuje za pot; poizveduje, ali ste sami doma; 

pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici 
vašega doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi za vodo ipd.) in 
poskuša zvabiti stran od doma. 

•	Drugi tatovi medtem vstopijo v vaš dom ter kradejo denar in vrednejše predmete.

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov?

•	Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite policijo na tel-
efonsko številko 113.

•	Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja.
•	Neznancev ne spuščajte v svoj dom. 
•	Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.).
•	V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma. 
•	Na pojav takšnih oseb opozorite sosede. 
•	Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo po-

zorni tudi na vaš dom.

Kako ukrepati, če postanete žrtev tatov?

•	Obvestite policijo na telefonsko številko 113. 
•	Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer 

odhoda ipd.). 
•	Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so 

bili ti v stiku.
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                PODJETNIŠKI KOTIČEK

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE (udeležba za podjetja iz 
Občine Dobrepolje je zaradi sofinanci-
ranja občine povsem brezplačna, več na 
www.ooz-grosuplje.si):

• VABLJENI VSAK PETEK NA PODJE-
TNIŠKO KAVO S TADEJO BUČAR, 
davčno in računovodsko svetovalko 
ter SPOT svetovalko Osrednjeslo-
venske regije, med 8.00 in 15.00 v 
Dom obrtnikov v Grosupljem. Va-
bljeni vsi podjetniki in podjetnice ter 
tudi tisti, ki to še nameravate postati. 
Potrebna je predhodna prijava na: ta-
deja.bucar@ozs.si. Projekt je sofinan-
ciran s pomočjo Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
javne agencije SPIRIT Slovenija.

• Spletna strokovna delavnica »PO-
STOPEK ZAPOSLITVE – PRAVNE 
PODLAGE IN PRAKTIČNA IZVED-

BA«, v četrtek, 26. maja 2022, ob 
10.00 v Domu obrtnikov v Grosu-
pljem. Udeležba na seminarju je za 
upravičena podjetja brezplačna, je 
pa potrebna predhodna prijava, naj-
kasneje do 20. maja 2022. Predavate-
ljica: Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, 
Združenje delodajalcev obrti in pod-
jetnikov Slovenije. Postopki do skle-
nitve delovnega razmerja:

• 
• postopki v zvezi z iskanjem novega 

delavca (javna objava prostih de-
lovnih mest in napotki za sestavo 
oglasa, izjeme od obveznosti ob-
jave),

• postopki izbire novega delavca (kaj 
sme in česa ne sme delodajalec, kaj 
sme/mora in česa ne sme kandi-
dat, zaposlitveni razgovor, preizkus 
znanja in usposobljenosti),

• postopek sklenitve pogodbe o za-
poslitvi (obveznosti delodajalca 
pred in ob sklenitvi, pisnost pogod-
be o zaposlitvi, prijava v socialna 
zavarovanja).

• 
ZA GRADBENIKE. ROK ZA VPIS V 

IMENIK VODIJ DEL: 31. maj 2022. Za-

radi pomembnosti in kratkih rokov še 
vedno opozarjamo vsa podjetja, ki ima-
te izdana obrtna dovoljenja s področja 
gradbeništva, da lahko samo še do 31. 
maja 2021 v Imenik vodij del (IVD) na 
OZS vpišete svojega nosilca obrtnega do-
voljenja. Po tem datumu vpis v IVD kot 
nosilec dejavnosti, kar je daleč najprep-
rostejša rešitev, ne bo več možen, zato 
predlagamo, da se o tem čimprej poza-
nimate na OOZ Grosuplje. 

DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: 
Vsem svojim članom in strankam predla-
gamo, da obisk pisarne OOZ Grosuplje 
zaradi preventivnih ukrepov za prepre-
čevanje širjenja covida-19 opravijo ob 
predhodnem dogovoru. Vsa komuni-
kacija poteka po elektronski pošti: ooz.
grosuplje@ozs.si in po telefonu: 01 786 
51 30. Na OOZ Grosuplje, skupaj z OZS, 
ves čas epidemije spremljamo aktualne 
razmere v gospodarstvu. Vse pomembne 
informacije ažurno objavljamo na sple-
tni strani OZS, www.ozs.si, pod zavih-
kom KORONAVIRUS. 

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

Odvoz odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)  
iz gospodinjstev v občini Dobrepolje
Javno komunalno podjetje Grosuplje organizira odvoz odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev v Občini 
Dobrepolje, ki bo v soboto, 7. maja 2022. Odvoz se bo izvajal po naslednjem vrstnem redu: 

NASELJE ZBIRNO MESTO ČAS POSTANKA, 
ura

STRUGE Parkirišče pred cerkvijo 7.30–8.00 
KOMPOLJE Parkirišče pri gasilskem domu 8.15–8.45 
ZAGORICA Parkirišče pri starem igrišču 9.00–9.15 
PONIKVE Parkirišče pri gasilskem domu 9.45–10.50 
PREDSTRUGE Parkirišče nasproti Iskre 10.30–11.00 
CESTA Prostor na igrišču 11.15–11.30  
VIDEM Parkirišče pri gasilskem domu 11.45–12.15 
ZDENSKA VAS Parkirišče pri gasilskem domu 12.30–12.45 
HOČEVJE Parkirišče pri gasilskem domu 13.00–13.15 

Med odpadno električno in elektronsko opremo sodijo:
1. Veliki gospodinjski aparati: pomivalni stroji, pralni stroji, 

štedilniki na elektriko ipd.
2. Hladilniki, zamrzovalne omare, klime ipd.
3. Monitorji, televizorji.
4. Mali aparati: sesalniki, likalniki, mlinčki za kavo, naprave 

za striženje las, osebni računalniki z vso opremo (miška, 
tipkovnica, procesor, tiskalnik …), telefoni, radijski spre-
jemniki ipd.

5. Plinske sijalke: varčne žarnice ipd.
Vso odpadno električno in elektronsko opremo je treba na 

dan odvoza ob določenem času pripeljati do zbirnega mes-
ta in naložiti neposredno na kamion. Prevzem te opreme bo 
brezplačen. Občane pozivamo, da na prevzemno mesto prine-
sete le odpadno električno in elektronsko opremo, saj drugih 
odpadkov ne bomo sprejemali. ■
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Ogled Žabje hiše
Na Radenskem polju v Mali Račni je zaživel prvi center ohranjanja narave v Sloveniji. Naravovarstveni center, 
poimenovan Žabja hiša, je nastal v okviru Interreg projekta Vezi narave. Njegova posebnost je tudi, da leži na otoku, tik 
ob izviru kraškega vodotoka Šica. 

Mojca Babič, skupina Medvedki

V Žabji hiši lahko obiskovalec s pomočjo 
različnih interpretacijskih orodij spozna 
dele žive in nežive narave izjemnega Ra-
denskega polja. Razstava odkriva tudi 
najbolj skrite kotičke tega naravnega kra-
škega bisera, kjer trije vodotoki skupaj s 
človekom že stoletja sooblikujejo pokra-
jino, kakršno poznamo danes.

Žabjo hišo so si ogledali tudi pred-
šolski otroci skupin Medvedki in Sovice. 
Najprej smo se sprehodili do otočka ter 
si v vodi ogledali mrest žab. Vodič je ot-
rokom mrest pokazal in jim povedal tudi 
za druge živali, ki prebivajo v centru ob 
vodotoku Šica. Imeli smo tudi srečo, saj 
smo poleg mresta v vodi opazili tudi 
nutrijo, ki je sedela na otočku. 

Ogled smo nadaljevali v Žabji hiši. 
Vodič nas je popeljal po razstavi in nam 
na zemljevidu pokazal, kje natančno 
smo, povedal je nekaj značilnosti o sa-
mem Radenskem polju, nato pa nam 
predstavil, katere vse živali prebivajo na 
Radenskem polju. Otroci so si z zani-
manjem ogledovali fotografije, ogledali 
smo si kratek film o naravi in živalih na 
Radenskem polju, spoznali razvojni krog 
žabe in poslušali zvoke oglašanja žab, ki 
so se slišali iz zvočnikov. 

Po ogledu razstave nas je vodič pope-

ljal v učno sobo, kjer nas je čakalo veliko 
presenečenje. Tam nas je čakala vodička, 
ki je imela pripravljene terarije z žabami 
in pupki. Preden smo začeli, smo skupaj 
zapeli pesmico o žabah, nato pa nam je 
vodička predstavila, katere žabe se po-
tikajo po Radenskem polju, in nam jih 

pokazala. Razložila in pokazala nam je, 
kako primemo žabo, in otroci so imeli 
možnost žabo tudi prijeti ali pobožati. 
Bili so izjemno navdušeni, nasmejani in 
skoraj vsi so imeli pogum prijeti ali vsaj 
pobožati žabo. Ogledali smo si, kako 
žabe skačejo, in jih posnemali. Skaka-
li smo kot žabe in za to dobili nagrado, 
žabjo štampiljko. Zahvala vsem delav-
cem v Žabji hiši za tako lep sprejem in 
izjemno izkušnjo, mi pa se prav gotovo 
še kdaj vrnemo v Žabjo hišo. ■
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V našem naravnem okolju
Ali naši najmlajši razumejo, kakšen je njihov vpliv na naravo in svet okoli nas?
Kako jim razložiti, da lahko naša dejanja povzročajo ali blažijo podnebne spremembe?
In obratno – kako podnebne spremembe vplivajo na naše življenje?
Ali vedo, da je biotska pestrost odvisna od podnebja in da zaradi podnebnih sprememb številne živalske vrste 
izumirajo?

Petra Usenik, dipl. vzg. pred. otrok, skupina 
Pikapolonice

V skupini Pikapolonice smo se kljub 
mlajši starosti otrok posvetili eko projek-
tu Podnebne spremembe in biotska pe-
strost. Zdi se nam pomembno, da otroke 
že od malega seznanjamo s tem, kako 
pomembna je skrb za naravo in kakšne 
posledice nam pusti neodgovorno rav-

nanje. Z otroki smo s pomočjo slikanic, 
likovnega ustvarjanja in fit gibalnih me-
tod spoznavali nove pojme vremenskih 
pojavov, jih opazovali, preverjali podatke 
na spletu in v literaturi. Posvetili smo se 
tudi pojmoma poplava in suša, ki nam je 
nazorno pokazala, kako se narava odzi-
va, če ni dežja, in kaj lahko stori človeška 
napaka (požari v okolici in po Sloveni-
ji). Veliko časa smo preživeli v naravi, v 
svojem skritem kotičku gozda, opazovali 
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vremenske spremembe in letne čase, skrbeli za čistočo oko-
lja, trenutno pa nam ta skriti kotiček in pot do njega nudita 
možnost opazovanja spreminjanja narave, opazovanja malih 
živalic in raziskovanje na vse možne načine. Otroci v naravi 
zelo uživajo, se hkrati z igro učijo ter krepijo prijateljske odnose.

CILJI PROJEKTA: 
• Otrokom omogočiti izkustveno učenje o vremenu, živalskih 

in rastlinskih vrstah z opazovalnimi in eksperimentalnimi 
dogodki.

• Otroci spoznajo rastlinske in živalske vrste v neposredni bli-
žini vrtca.

• Spodbujati otroke, da beležijo in rišejo svoja opažanja o vre-
menu, živalih in rastlinah in da se odzivajo na spremembe 
v naravi.

• Skupaj graditi spoštljiv in pozitiven odnos do narave in oko-
lja (vir: Ekošola).

Kopanj in okolica Radenskega polja
Po ogledu Žabje hiše smo si z otroki iz skupine Sovice ogledali še Kopanj z okolico. Od Žabje hiše smo se podali proti 
Kopanju čez Radensko polje. Ob vznožju Kopanja so nas pozdravile cvetoče narcise, ki so se bohotno obračale proti 
soncu in tako krasile velik predel hriba. 

Mateja Lohkar

Kopanj je okoli 70 metrov visoka gorica 
ali hum, ki se iz ravnice Radenskega po-
lja dviga nad vasjo Velika Račna. Hribček 
spominja na otok, ki v času poplav, pred-
vsem jeseni in spomladi, to tudi skoraj 
postane. Strma pot nas je peljala mimo 
osnovne šole, ki je tik pod vrhom Kopa-
nja. Nato smo prišli do cerkve in Prešer-
nove kašče, kjer smo posedeli ob kamniti 
mizi, za katero je sedel tudi naš največji 
slovenski pesnik France Prešeren in pisal 
prve pesmi. Ob cerkvi je župnišče, kjer je 
tri predšolska leta preživel France Preše-
ren. Njegov stari stric Jožef, vaški kaplan, 
ga je tukaj naučil pisati in brati. Prisluh-
nili smo Mojci Mlakar, ki nas je s pomoč-
jo zgodbe popeljala v pravljični nastanek 
gorice Kopanja. Ker je Mojca hodila tudi 
v šolo na Kopanju, nam je opisala čas 
njenega šolanja in kako so hodili vsak 
dan do studenca in nosili vodo za pitje 
za čas pouka. 

Po kratkem postanku na vrhu Kopa-
nja smo se tudi mi podali do studenca na 
severozahodni strani gorice, ki ima svoj 
izvir deset metrov nad ravnijo kraškega 
polja. Voda v studencu je pitna in stalna 
ter ne presahne niti v največjem sušnem 
obdobju. Po ljudskem izročilu slovi po 

zdravilni moči, predvsem za oči. Zavetni-
ca studenca je Lurška Mati Božja, katere 
kip smo lahko videli v kapelici nad stu-
dencem. Otroci so si ob zgodbi, da ima 
voda iz studenca čudežno moč, temeljito 
umili ušesa, oči in usta, ker zgodba pra-
vi, da studenčna voda ohranja dober vid, 
vzgojiteljice pa smo dodale, da je zdra-
vilna tudi za ušesa, da se potem bolje 
sliši in bolje posluša. Pa tudi na jezik jo 

je treba dati, da se iz ust slišijo pozitiv-
ne besede, voda pa umije grde besede. 
Po ogledu studenca smo se podali nazaj 
do šole, kjer so nas pozdravili vrstniki iz 
tamkajšnjega vrtca. V gozdu ob šoli imajo 
postavljene lesene hiške, igrala in lesena 
glasbila, ki so izobešena po vejah dreves. 
Ob gozdni stezi od studenca in do šole 
smo lahko opazovali Radensko polje, ki 
je znano po treh vodotokih: Dobravki, 
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Zelenki in Šici. 
Ob poti navzdol smo si ogledali še ka-

pelico sv. Antona Puščavnika. Ob kapelici 
je tudi zvonček, na katerega smo pozvo-
nili in si zaželeli zdravja. 

Ker nas je čas že priganjal, smo odhi-
teli do gasilskega doma v Račni, kjer nas 
je čakal prevoz. Polni vtisov smo prišli 
v naš vrtec, in res smo se dobro imeli. 
Videli smo veliko naravnega bogastva, 
kulturno dediščino, spoznali značilnosti 
dvoživk, žabic, spoznali značilnosti Ra-
denskega polja. 

V Žabji hiši so nas seznanili tudi s pro-
jektom LIFE AMPHICON, v katerega so 
vključeni z namenom, da najbolj ogrože-
nim skupinam vretenčarjev, med katere 
sodijo tudi dvoživke, poskušajo izboljšati 
stanje ohranjenosti vrst. ■

Obisk tretjih razredov JVIZ OŠ Dobrepolje  
v Knjižnici Dobrepolje
V torek, 8. marca, so učenci 3. b razreda v okviru rednega programa KIZ-a (knjižnično informacijskih znanj) obiskali 
bogato založeno knjižnico Dobrepolje. 

Matej Kalan

Obisk knjižnice se je začel z odgovarja-
njem na vnaprej napisana vprašanja na 
kartončkih. Najprej so spoznali, da so 
knjige zakladnice znanja. Spoznali so 
tudi naslednje:

Knjižnica na kolesih se imenuje bibli-
obus. Vsi člani knjižnice potrebujemo za 
izposojo izkaznico.

Knjig, ki so v lasti knjižnice, nikakor ne 
smemo obdržati doma, saj jih potrebu-

jejo tudi drugi bralci, ki bi tudi želeli te 
knjige prebrati. 

Vsi so vedeli, da knjigo napiše pisatelj 
ali pesnik. Ilustrator nariše slike v knji-
gah. Domačini poznamo Toneta Kralja, 
ki je ilustriral zelo znano pripovedko 
Martin Krpan. Knjige natisnejo tiskarne. 
Ko so natisnjene, jih naročijo knjigarne 
in knjižnice.

Z nekaj ugankami nam je prijazna 
knjižničarka predstavila knjige in slo-
vensko abecedo. Učenci so tudi spoz-

nali različne vrste knjig. Zvočne knjige 
proizvajajo zvoke, npr. odlomke oper ali 
glasove različnih živali, npr. ptic. Igralne 
knjige uporabljamo za igranje iger, npr. 
knjiga Moj prvi spomin, v kateri iščemo 
pare. Prijazna knjižničarka je pokazala 
čudovito knjigo Pingvinčki in skrivnostni 
travnik, namenjeno slepim bralcem, na-
pisano tudi v Braillovi pisavi. Take knjige 
so tipne, ker pisavo spoznavamo s tipa-
njem. Knjige za poslušanje so zvočnice. 
Postavljanke so knjige, kjer se liki pos-
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tavijo iz knjig. 3D so knjige, v katerih se 
npr. roke ali zrklo premika. 

Učenci so morali ugotoviti, kako so 
razporejene knjige v knjižnici. Slikanice 
so razporejene po abecedi naslovov. Le-
poslovne knjige so razporejene po staro-
stnih stopnjah ter v njihovem okviru po 
abecedi avtorjev. Starostne stopnje so tri: 
C od 6 do 9 let, P od 10 do 12 let in M od 
13 do 15 let.

Posebej imamo na knjižnih policah 
poučne knjige ter DVD-je in CD-je.

Učenci so se podučili tudi o obnašanju 
v knjižnici. Česa v knjižnici ne smem? Ne 
jem in ne pijem, se ne lovim in ne skri-
vam, ne vpijem, ne tekam po knjižnici, 
ne hodim po sedežih, ne preklinjam, se 
ne pretepam, ne trgam in ne uničujem 
knjig, se ne norčujem iz mlajših ter ne 
uporabljam mobilnega telefona. 

Prijazna knjižničarka nam je ob kon-
cu obiska predstavila čudovito knjigo 
Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. V 
njej nastopa deček Aleš, ki ni maral brati. 

Rajši se je igral z žogami in avtomobilčki, 
kot da bi bral. Doma je imel polno polic 
knjig. Sestrični Aniti je dovolil, da lahko 
vse vzame, saj jih bo tako vsaj nekdo bral. 

Aleš je zaradi pomanjkanja branja bral 
zelo slabo. V šoli je doživel posmeh in 
zaničevanje. Knjižne police pri Alešu so 
ostale prazne. Nenadoma se je odločil, 
da želi svoje knjige nazaj. Anita mu jih ni 
hotela dati, saj kar se da, se v zlato jamo 
zakopa. Anita se je omehčala in mu jih 
vrnila. Knjižna polica je bila naenkrat 
polna. Aleš je začel brati svoje knjige. V 
razredu so ga povabili, naj jim kaj prebe-
re pred tablo. Bral je lepo. Učenci so ga 
prosili, naj jim prebere do konca. Postal 
je srečen in dobil veliko veselja do bra-
nja. 

V četrtek, 7. aprila, so si tudi učenci 3. 
a razreda s podobnim programom ogle-
dali knjižnico Dobrepolje.

Prijazni knjižničarki so se zahvalili za 
prijetni del dopoldneva, ki so ga preživeli 
v knjižnici, ter se polni novih spoznanj 
vrnili v šolo. ■

Očistimo naš domači kraj
Z majhnimi koraki do čistega domačega kraja – čistilno akcijo naše občine smo izvedli tudi na JVIZ OŠ Dobrepolje.

Iva Jereb

V prvem tednu aprila smo tako učenci 
kot učitelji razredne stopnje pod vod-
stvom učitelja Andreja Škantlja izvedli či-
stilno akcijo, v okviru katere smo skušali 
odstraniti čim več nepravilno odvrženih 

odpadkov v okolju naše občine. 
Učenci prvih razredov so očistili ne-

posredno okolico šole. Učenci drugih 
razredov so odpadke pobirali na obmo-
čju Zdenske vasi, Male vasi in v okolici 
cerkve. Nepravilno odvržene odpadke 
so učenci tretjih razredov odstranjevali v 

središču Vidma. Učenci četrtih razredov 
so čistili na relaciji Podpeč in Stara luža, 
medtem ko so učenci petih razredov od-
padke pobirali na območju Podgorice, 
Zagorice in Ceste. 

S čistilno akcijo smo tako izpolnili 
njen primarni namen – urediti okolje, v 
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Čistilna akcija v PŠ Struge
22. aprila se spominjamo našega planeta, saj na ta dan obeležujemo Svetovni dan Zemlje vse od leta 1970. To je 
dan, ko se spomnimo, da je treba naravo spoštovati. Seveda se otrok največ nauči s posnemanjem zase pomembnih 
odraslih, tako da je v prvi vrsti pomembno, da spoštovanje do narave s svojim zgledom prenesemo na mlajše 
generacije.

Karmen Kljun in Mojca Pugelj, učiteljici PŠ 
Struge

Tudi učenci naše šole so s pridnimi ro-
kami prispevali svoj kamenček v mozaik 
k čistejši naravi. V mozaiku je pomem-
ben vsak kamenček, zato moramo vsi 
poskrbeti, da kar s sabo prinesemo v 
naravo, tudi odnesemo, saj je narava del 
nas. Že pri pouku smo se o problematiki 
odpadkov veliko pogovarjali. Naša sku-

pna odgovornost je poleg spoštovanja 
narave tudi ločeno zbiranje odpadkov. 
Ko so otroci razvrščali odpadke, so ugo-
tovili, da je največ embalaže. Otroci so 
poleg pobiranja odpadkov pometli tudi 
igrišče in okolico šole. K delu so pris-
topili odgovorno in ga z veseljem tudi 
opravili. Na svoje delo so bili upravičeno 
ponosni. Sedaj pa se bodo pridno lotili 
zbiranja starega papirja, ko bomo v ok-
tobru izvedli že kar tradicionalno akcijo 

zbiranja starega papirja. Na tem mestu bi 
se obrnili tudi na naše krajane, ki lahko 
pripomorete k temu, da bo naša akcija 
še uspešnejša.

Odgovoren odnos do narave ni več 
stvar izbire, ampak je nuja, če želimo, da 
bodo naši otroci še lahko plezali po dre-
vesih, bingljali z vej, poslušali hroščke, 
opazovali kresničke, poslušali ptičje pet-
je, nabirali gozdne plodove, raziskovali, 
videli zvezdne utrinke ... ■

katerem učenci živijo. Ker je 
okoljska vzgoja v današnjih 
časih še kako pomembna, 
smo s čistilno akcijo poskušali 
učence ozavestiti o samostoj-
ni skrbi za okolje in varovanju 
narave v njihovi neposredni 
bližini. Na ta način so učenci 
sami poskrbeli za čistočo svo-
jega domačega kraja ter pog-
lobili svojo ozaveščenost o 
skrbi za naravo. Naučili so se 
pravilnega ločevanja in odla-
ganja odpadkov, medsebojno 
sodelovali in nekaj ur preživeli 
na svežem zraku. ■
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Mednarodni projekt  
»POMAHAJMO V SVET«
V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da prvič pomahamo v svet in Podružnično šolo Kompolje predstavimo izven 
Slovenije. Od januarja si mahamo enkrat mesečno učenci 5. razreda z učenci 3. razreda iz Litve.

Marija Hočevar, mentorica

Sodelujemo torej v mednarodnem pro-
jektu Pomahajmo v svet – Say Hello to 
the World, katerega ustanovitelj je Fini 
zavod Radeče, ki nam omogoča s po-
močjo spletne aplikacije in videoklica 
spoznavanje novih prijateljev iz Osnovne 
šole Kaunas Shilas iz Litve.

Namen projekta je, da se učenci v šo-
lah med seboj povezujejo z videoklicem, 
kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo 
in se sporazumevajo v angleščini. Projekt 
poteka v šestih korakih. Zajema vsebine, 
ki so razdeljene na pet prstov in zaključni 
del – dlan. Vsak prst predstavlja določe-
no vsebino, ki temelji na zastavljenih ci-
ljih, in sicer: palec – to sem jaz, kazalec 
– jaz in moja družina, sredinec – jaz in 
moja šola, prstanec – jaz in moje mesto 
in mezinec – jaz in moja država.

Pred prvim srečanjem smo pobrska-
li in izvedeli nekaj informacij o državi, 
s katero si bomo mahali. Izvedeli smo, 
da država Litva, uradno Republika Li-

tva, leži ob jugovzhodni obali Baltskega 
morja, vzhodno od Švedske in Danske. 
Meji na Latvijo, Belorusijo in Poljsko. V 
njej živi okoli 2,8 milijona ljudi. Glavno 
mesto je Vilna, uradni jezik je litovščina. 
Litva je napredna gospodarska država z 
zelo visokim življenjskim standardom in 
je članica Evropske unije.

Dejavnosti za posamezno srečanje 
uskladiva in se dogovoriva mentori-
ci partnerskih šol. Pri tem v veliki meri 
upoštevava predloge svojih učencev, ki 
so dejavni že v fazi načrtovanja dejav-
nosti. Nato se z učenci pri pouku angle-
ščine pripravimo na videokonferenco, 
kjer predstavimo svoje delo na določeno 
temo. Do sedaj smo izvedli tri srečanja. 

Pri prvem srečanju so učenci v uvodu 
zapeli pesem Good morning, nato se je 
vsak učenec predstavil z gibom. Povedal 
je svoje ime, starost in počutje. Nadalje-
vali so s predstavitvijo svojih hobijev (kaj 
radi počnejo, kaj znajo). Naučili smo se 
reči dobro jutro (labas rytas) v litovščini. 

Ob drugem srečanju je vsak učenec ob 

družinski fotografiji predstavil družinske 
člane (starost, hobije, poklic ...). Sledi-
la je dramatizacija pravljice Three Billy 
Goats Gruff z lutkami, ob koncu pa smo 
zapeli pesem Goodbye. Tudi takrat smo 
se naučili in spoznali nekaj novih besed v 
litovščini: družina (šeima), ljubezen (me-
ile) in svoboda (laisve).

Tretje srečanje je bilo namenjeno 
predstavitvi šole. Srečanje smo začeli z 
recitacijo My school in nadaljevali s pe-
smico, ki jo je na prečno flavto zaigra-
la učenka Juša. Ob plakatu so učenci 
predstavili Podružnično šolo Kompolje. 
Nato so učenci z igro vlog odigrali nekaj 
šal v povezavi s šolo. 

Veseli in hvaležni smo, da se lahko po-
vezujemo, si mahamo in tako pridobiva-
mo nove prijatelje in izkušnje. Veselimo 
se že naslednjih srečanj, v katerih bomo 
predstavili svoj kraj in državo.

Več o projektu si lahko preberete na 
spletni strani: http://www.sayhello-
totheworld.eu/si. ■
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Čeprav nam jo je že v aprilu zagodel sneg, pa zunaj že diši po 
pomladi. Zvončki, trobentice, marjetice … Pa na poljih traktorji 
in ljudje. Topleje bo – o tem ni dvoma.

V marcu smo za svoje portugalske prijatelje pripravili foto-
reportažo. Poglejte si jo še vi. Fotografije smo posnele šolske 
novinarke, nekatere pa nam je prijazno odstopil gospod Franci 
Novak, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. V spletni izdaji na-
šega šolskega lista najdete še poročilo s športnega dne, Evino 
fotoreportažo in spise, s katerimi je pet osmošolk sodelovalo na 
natečaju Moja rodna domovina. Morda jih v prihodnji številki 
Našega kraja delimo tudi z vami.

Ekipa, da te skipa

Pozdrav portugalskim prijateljem s 
fotoreportažo
V januarski številki smo vam predstavili svoje sodelovanje v 
okviru projekta Ekošole Mladi poročevalci za okolje s šolo na 
Portugalskem. Svojo fotoreportažo smo poimenovali Črno-beli 
svet. Predstavili smo tri značilne pomladne cvetlice: mali zvon-
ček, veliki zvonček in teloh, dodali smo fotografijo Rašice, ki 
teče čez naša polja, ter pogled na Dobrepolje. To vidimo kot del 
belega sveta. Črnega pa predstavljajo fotografije zabojnikov za 
smeti. Črnega zato, ker nam odpadki ne morejo prinesti niče-
sar dobrega. O različnih vrstah zabojnikov za odpadke v naši 
občini pa bomo več napisali v prihodnji številki.
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Glasbenik (tako kot jabolko) ne pade daleč od drevesa – 
pogovor z glasbeno družino Doblekar Škrjanc
Bližajo se sprejemni preizkusi za vpis v Glasbeno šolo Grosuplje in čas smo izkoristili za pogovor z družino izkušenih 
glasbenikov, vseh povezanih z našo šolo: z očetom Bracom, mamo Barbaro in 11-letnim sinom Jakobom Jonom. 

Nina Kaufman za Glasbeno šolo Grosuplje

Braco, na spletu o vas piše, da ste s 
14 leti prvič nastopili v radijski oddaji 
»Na vasi« v Kulturnem domu Grosuplje 
in od takrat naprej tako rekoč ne odšli 
z odra.

Res je, veliko sem nastopal doma ter 
v tujini in sodeloval z mnogimi glasbe-
niki. Neprecenljive spomine rad delim 
z mladimi, ki jih moje izkušnje vedno 
zanimajo. Takrat v Grosupljem še ni bilo 
glasbene šole … Po njeni ustanovitvi sem 
na pobudo pokojnega ravnatelja g. Kor-
barja tu vrsto let poučeval saksofon in 
vodil prvi grosupeljski big band.

Ni naključje, da tudi otroci glasbe-
nikov pogosto sežejo po inštrumentih. 
Prirojena nadarjenost ali podpora dru-
žine? Kako je bilo z Jakobom, Braco?

Jakoba so že zelo zgodaj začela zani-
mati tolkala in za 4. rojstni dan je dobil 
bobne. Ustanovili smo družinski ansam-
bel (sin na bobnih, mama na klavirju, 
oče na saksofonu), v katerem je mladi 
glasbenik zelo užival. Sčasoma se je od-
ločil, da gre v glasbeno šolo. Vpisal se je 
na klavir in kasneje na bobne. Klavir ga 
je tako navdušil, da smo spremenili dru-
žinsko zasedbo (sin na klavirju, mama 
na bas kitari in oče na bobnih). Jaz sem 
ga spoznal z jazz glasbo, nad katero se je 

navdušil. 
Iz dneva v dan je boljši improvizator. 

Pred dvema letoma je na državnem tek-
movanju TEMSIG prejel prvo nagrado 
v kategoriji jazz solo ter zlato priznanje 
in nagrado za najobetavnejšega mlade-
ga jazz pianista. Na letošnjem TEMSIG-
-u pa je s prijateljema Jašo Krevhom in 
Aleksandrom Črtaličem tekmoval kot J. 
J. A. jazz trio ter v kategoriji jazz komor-
na prejel prvo nagrado, zlato priznanje, 
posebno priznanje za doseženih maksi-
malnih 100 točk in posebno priznanje za 
interpretacijo slovenske jazz skladbe!

Čestitke, Jakob, že na svojem prvem 
tekmovanju je trio osvojil vse točke!

Ni lahko najti mladih glasbenikov, ki bi 
hoteli igrati jazz. Imeli smo veliko srečo, 
da smo našli kontrabasista Jašo Krevha 
in bobnarja Aleksandra Črtaliča. Oba 
sta zelo nadarjena glasbenika in nekda-
nja učenca Glasbene šole Grosuplje.

Barbara, ste učiteljica kitare in vod-
ja kitarskega orkestra na Glasbeni šoli 
Grosuplje. Kakšna je vaša glasbena 
pot?

V Glasbeno šolo Grosuplje so me 
vpisali že v vrtcu. Končala sem deset 
razredov klavirja, nato pa nadaljevala s 
kitaro. Na šoli sem začela poučevati kot 
študentka zaradi pomanjkanja učiteljev 
in po zaključku študija dokončala še 
Akademijo za glasbo. Poučujem 29 let in 
ob delu z mladimi še vedno zelo uživam.

Bližajo se sprejemni preizkusi ...
Če ima otrok rad glasbo in uživa ob 

njej, spodbujamo starše, da uresničijo 
njegovo željo in mu omogočijo obisko-
vanje glasbene šole, kjer se vsestransko 
izobražuje. Priporočamo, da otrok pred 
sprejemnimi preizkusi doma veliko pre-
peva, s čimer razvija posluh.

Kako izbrati pravi inštrument, kaj bi 
svetovali otrokom in staršem?

Starši bodo otroku pri pravilni odlo-
čitvi najbolj pomagali z obiskovanjem J. J. A. jazz trio (avtorica: Barbara Škrjanc)

Družina Doblekar Škrjanc (avtor: Robert Petrič)
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koncertov, na katerih otroci spoznajo 
različne inštrumente in se lažje odločijo. 

Jakob, se spomniš svojih spreje-
mnih preizkusov?

Vpisa v glasbeno šolo sem se zelo ve-

selil, saj sem že prej igral na bobne in v 
domačem triu. Spomnim se, da so bili 
učitelji zelo prijazni, drugega pa ne prav 
veliko. Nič strašnega ni bilo, zapel sem 
pesmico, malo smo ploskali in ponoviti 
sem moral nekaj tonov. Potem smo šli pa 

s starši na sladoled!

Hvala za pogovor in veliko uspehov 
še naprej!

Več o vpisu na: www.gsg.si. ■

J. J. A. jazz trio prejel prvo nagrado na tekmovanju 
mladih slovenskih glasbenikov – TEMSIG
J. J. A. jazz trio je mlada zasedba, ki jo sestavljajo 11-letni pianist Jakob Jon Doblekar, 18-letni kontrabasist Jaša Krevh in 
15-letni bobnar Aleksander Črtalič pod mentorstvom Braca J. Doblekarja. Izvajajo jazz standarde, avtorsko in moderno 
jazz glasbo. V tej zasedbi delujejo od oktobra 2021, ko so se zbrali, da bi se udeležili državnega tekmovanja mladih 
slovenskih jazz glasbenikov (TEMSIG). Na tem tekmovanju so marca letos s popolnim rezultatom stotih točk prejeli 
prvo nagrado in s tem zlato priznanje ter še posebno priznanje za interpretacijo slovenske jazz skladbe Prijatelji Braca 
Doblekarja. Udeležujejo se kulturnih prireditev po vsej Sloveniji, sodelujejo pa tudi z Godalnim orkestrom KD Stična.

Barbara Škrjanc

JAKOB JON DOBLEKAR
Jakoba je že zelo zgodaj začela zanimati 
glasba. Za 4. rojstni dan je dobil bobne, 
s katerimi se je zelo kmalu spoprijateljil. 
Doma so ustanovili družinski ansambel 
(Jakob na bobnih, mama Barbara na kla-
virju, oče Braco na saksofonu), v katerem 
je Jakob zelo užival. Tako se je tudi sam 
odločil, da gre v glasbeno šolo. Vpisal se 
je na bobne in klavir, ki ga je tako navdu-
šil, da so spremenili družinsko zasedbo 
(Jakob klavir, mami bas kitara, oči bobni). 
S pomočjo očeta je spoznaval jazz glasbo 
in se navdušil nad to zvrstjo. Iz dneva v 
dan je boljši improvizator. Že leta 2020 je 
kot devetletnik na državnem tekmovanju 
za mlade glasbenike TEMSIG v 1. kate-
goriji jazz solo prejel prvo nagrado, zlato 
priznanje in nagrado za najbolj obetav-
nega mladega jazz pianista.

»S starši je bilo zanimivo igrati, ampak 
sem zelo hvaležen, da zdaj igram v triu 
s svojima vrstnikoma, ki sta že izvrstna 
glasbenika in dobra prijatelja.«

JAŠA KREVH
Jaša je glasbeno pot začel z učenjem 
violončela. Po osmih razredih glasbene 
šole je nadaljeval z igranjem kontraba-
sa. Trenutno obiskuje pouk klasičnega 
kontrabasa v razredu prof. Grega Rusa 
na Konservatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani. Redno se udeležuje mojstrskih 
tečajev pri priznanih kontrabasistih, kot 

so Ilin – Dime Dimovski, Léo Genet in 
drugi. Jaša sodeluje v različnih zasedbah 
v klasični, jazz in etno glasbi. Do sedaj 
je muziciral v nizozemskem mladinskem 
orkestru Royal Concertgebouw Orches-
tra Young pod taktirko Daniela Hardinga, 
v Slovenskem nacionalnem mladinskem 
orkestru in Komornem orkestru Hrvaške 
glasbene mladine. Je član Simfoničnega 
orkestra KGBL, etno skupine Propertea 
ter Junior Special orkestra. 

»Ustvarjanje z J. J. A. jazz triom je zelo 
zanimivo – razlika med izvajanjem kla-
sične glasbe, ki sem je bil navajen pred 
tem, je očitna. Ta zvrst mi nudi več svo-
bode in sproščenosti med igranjem. Prav 

tako je izjemno igrati v triu, v katerem sta 
preostala člana tako nadarjena in muzi-
kalna. Eden izmed najboljših delov pa se 
je učiti od tako podkovanega in vsestran-
skega glasbenika, kot je Braco.«

ALEKSANDER ČRTALIČ
Aleksa so že od 3. leta naprej zanimali 
bobni, ko jih je njegov brat dobil za roj-
stni dan. Ker je bil še premlad za vpis 
v glasbeno šolo, se je sprva učil pri za-
sebnem učitelju Janiju Šalamonu. Pod 
njegovim mentorstvom se je navdušil 
nad igranjem jazz in latino zvrsti glasbe. 
Kasneje je nadaljeval s šolanjem v Glas-
beni šoli Grosuplje pod mentorstvom 
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Francija Krevha in Tilna Zakrajška. V tem 
obdobju je občasno sodeloval z Godbo 
Dobrepolje. Po končani glasbeni šoli se 
je odločil za nadaljevanje na Konservato-
riju za glasbo in balet Ljubljana smer jazz 
– bobni, kjer trenutno obiskuje 1. letnik.

»V igranju v J. J. A. jazz triu uživam, saj 
mi je všeč svoboda, ki jo prinese jazz. Na-
mreč, na podlagi osnovne glasbene struk-
ture se z jazz improvizacijo lahko igraš 
in umetniško izražaš ter vedno odkrivaš 
kaj novega. Odlično mi je, da lahko tudi 
sodelujem s tako nadarjenima glasbe-
nikoma, kot sta Jakob in Jaša, saj sem v 
kratkem obdobju igranja v triu in nasto-

pih zelo napredoval v igranju in pridobil 
neverjetne izkušnje. Vse to pa se seveda ne 
bi zgodilo brez Braca, ki je bil pobudnik 
tria in nas je v tako kratkem času naučil 
ogromno, saj nam postavlja vedno nove 
glasbene izzive.«

J. J. A. jazz trio se ravno sedaj z Go-
dalnim orkestrom KD Stična odpravlja 
na kratko turnejo s koncerti v Grosuplju, 
Dobrepolju, na Škofljici in v Ljubljani. 
Koncerti so zanimivi, saj nastopajo že 
zelo mladi glasbeniki z zahtevnim reper-
toarjem. V jeseni trio namerava posneti 
svoj samostojni jazz album in se udeleži-
ti še kakšnih tujih tekmovanj. ■

Violinski seminar prof. Anastazije Juvan  
na Glasbeni šoli Grosuplje
»Igranje na inštrument je povezava med razumom, motoriko in čustvi. Le kaj boljšega bi si lahko želeli za svojega otroka?« 

prof. Anastazija Juvan
Glasbena šola Grosuplje je na celodnevnem violinskem seminarju nedavno gostila prof. Anastazijo Juvan. Seminarja 
so se udeležili učenke in učenci violine vseh štirih enot Glasbene šole Grosuplje. 

Eva Pal za Glasbeno šolo Grosuplje

Prof. Juvan jim je poleg konkretnih nas-
vetov za piljenje tehnike dala nov zagon 
za delo, saj jih je na prijeten, s humorjem 
prepleten način spodbudila k doseganju 
novih učnih ciljev. 

V okviru seminarja je potekala še 
predstavitev zbirke skladb za violino 
»Anastazijine violinske pravljice«, kate-
rih avtorica je ga. Juvan. Čudovite sklad-
be so zazvenele pod spretnimi prsti nje-
nih učencev, prav tako naših gostov. Na 
klavirju jih je spremljal avtor klavirskih 
spremljav prof. Miran Juvan. 

Violinske seminarje na šoli organizi-

ramo vsako leto in učitelji vedno znova 
ugotavljamo, kako pomemben del izo-
braževanja so. Letošnji je bil še posebej 
zanimiv, saj smo imeli priložnost slišati 
svežo violinsko literaturo. Naše sobotno 
druženje in izobraževanje se je razvilo v 
bogat glasbeni dogodek.

V imenu Glasbene šole Grosuplje 
se zahvaljujem prof. Anastaziji Juvan, 
prof. Miranu Juvanu in učencem, ki so 
predstavili zbirko skladb. Hvala našim 
učencem, ki ste prišli pridobivat novo 
znanje, in njihovim staršem – brez nji-
hove podpore ne gre! ■
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Nina Kaufman za Glasbeno šolo Grosuplje

Rezultati s tekmovanj, številni učenci, ki nadaljujejo glasbeno 
pot na višjih stopnjah glasbenega izobraževanja, koncerti in 
prireditve, na katerih redno sodelujemo, zelo kakovostni se-
minarji v organizaciji šole in gostovanja mladih glasbenikov 
tako doma kot na tujem so kazalniki kakovosti Glasbene šole 
Grosuplje, ki sodi v sam vrh slovenskega glasbenega šolstva 
in je predvsem rezultat strokovnosti, trdega dela in predanosti 
naših glasbenih pedagogov. Zato odločitev za vpis ne bo težka! 

Pedagogi Glasbene šole Grosuplje se zavedamo pomena 
glasbe in glasbenega izobraževanja za celovit ter vsestranski ra-
zvoj otrok, zato želimo čim večjemu številu omogočiti sodelo-
vanje v svojih glasbenih programih. Delovanje javnih glasbenih 
šol ureja Zakon o glasbenih šolah, ki v svojem 23. členu pred 
vpisom v glasbeno šolo predpisuje sprejemni preizkus (»Vpis 
v glasbene šole se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega 
preizkusa. Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena je 
vpis v program predšolske glasbene vzgoje in v program glasbene 
in plesne pripravnice mogoč brez sprejemnega preizkusa.«). Za-

konu seveda sledimo tudi na naši šoli, a zagotavljamo vam, da 
sprejemni preizkusi niso nikakršen bavbav. Ne ustrašite se jih! 

Pričakujemo vas med 21. in 28. majem v Grosuplju, Dobre-
polju, Ivančni Gorici, Zagradcu in na Škofljici. Več informa-
cij na: www.gsg.si. ■

www.gsg.si

Svet glasbe
čaka nate.
Pridi na sprejemne preizkuse 
Glasbene šole Grosuplje
21. in 28. maja od 9. do 12. ure ter 
24. maja od 18. do 20. ure
v prostore Jakličevega doma.

Sprejemni preizkusi za vpis v Glasbeno šolo Grosuplje
Pomlad je tu in z njo prihajajo sprejemni preizkusi za vpis v Glasbeno šolo Grosuplje! 
Učiteljice in učitelji Glasbene šole Grosuplje se veselimo novih malih umetnikov, ki si želijo stopiti na pot glasbenega 
izobraževanja. Vabimo vas v svoje vrste, kjer bomo skupaj spoznavali skrivnosti in lepote življenja z glasbo.

Videm 34, 
1312 Videm Dobrepolje 

Tel.: 01/786 71 40
Elektronska pošta: sikvidem@gro.sik.si

Zgodbe so krila, ki te ponesejo kvišku
Tehnologija močno pose-

ga v način našega življenja, a 
vendarle prisotnost knjig na 
policah naših domov ostaja 
temeljni vir znanja, oblikova-
nja naše osebnosti in identi-
tete. Nosilno oziroma skoraj 
najpomembnejšo vlogo ima 

knjiga v otroštvu, ko se oblikujemo v bralca za vse življenje, 
predvsem v naročju staršev. Otroci, ki imajo stik s knjigo v 
svojem zgodnjem otroštvu, kasneje postanejo tudi sami dobri 
bralci. Skupen pogled v knjigo otroka in odraslih, telesni stik, 
poslušanje zgodbe, spoznavanje besed in pogovor ob knjigi 
dajejo najboljšo možno iztočnico v svet branja. To preprosto 
početje dela čudeže, saj se dogaja v varnem in toplem naro-
čju staršev. Otroci s knjigami spoznavajo številne nove besede, 
ki jih v pogovornem jeziku ne slišijo pogosto, saj je jezik knjig 
drugačen od preprostejšega govorjenega jezika tako v izboru 
besedišča kot v skladenjski strukturi. Predvsem pa imajo otroci 

možnost, da s knjigami poletijo v nove svetove in se pomeri-
jo s pošastmi, zmaji, se poistovetijo z junaki ter odkrivajo, kaj 
vse lahko v življenju dosežejo. Prav tako zgodbe polagajo tudi 
moralne temelje. Zgodbe otroštva nas tako kot romani za od-
rasle učijo, kako se je treba postavljati v kožo drugih ljudi, ki 
razmišljajo drugače ali živijo v krajih, ki so več celin ali stoletij 
oddaljeni od bralcev. Sočutje, empatija, ki se je otrok nauči v 
zgodbah, bogati njegov otroški svet in uči ene najpomembnej-
ših človeških vrednot, solidarnosti z drugimi. Kot zgodba Grdi 
raček pravljičarja Andersena, kjer malega račka nihče ne mara, 
saj je drugačen od drugih. Dediščina otroških zgodb je spočet-
ka res predvsem v njihovi čarobnosti, toda razumevanje drugih 
je trajna zapuščina, ki bo vplivala tudi na to, kako bo naslednji 
rod ravnal s soljudmi.

V mesecu aprilu obeležujemo mednarodni dan knjig za ot-
roke, katerega namen je ozaveščanje o pomenu branja. Pozna-
mo ga tudi kot svetovni dan pravljic. Obeležujemo ga 2. aprila, 
saj se je na ta dan daljnega leta 1805 rodil danski pravljičar 



24 Naš kraj ■ april 2022••• Kultura •••

Hans Christian Andersen, ki velja za največjega pravljičarja. 
Poslanico ob letošnjem prazniku otroških knjig je pripravila 
Kanadska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost 
IBBY, napisal jo je pisatelj Richard Van Camp, ki poudarja, da 
nam knjige dajejo krila. Ob letošnjem prazniku knjig smo po-
vabljeni tudi k spoznavanju knjižne zbirke Sinji galeb, ki letos 
praznuje 70 let. Druga bralna spodbuda pa je namenjena pi-
sateljici Eli Peroci, saj letos mineva 100 let od njenega rojstva.

ZGODBE SO KRILA, KI TE VSAK DAN 
PONESEJO KVIŠKU (Richard Van Camp)

Branje je svoboda. Branje je dih.
Branje ti odpre nov pogled na naš svet in te povabi v sve-
tove, od koder sploh nočeš oditi.

Branje tvojemu duhu ponudi priložnost za sanje.
Pravijo, da so knjige prijateljice za vse življenje; strinjam 
se s tem.

Ti kot popolno vesolje rasteš le z branjem.
Zgodbe so krila, ki te vsak dan ponesejo kvišku, zato poi-
šči knjige, ki nagovarjajo tvojega duha, srce, um.

Zgodbe so lek. Zdravijo. Tolažijo. Navdihujejo. Učijo.
Blaženi, ki pripovedujejo in ki berejo in ki poslušajo. Bla-
žene knjige. Lek so za boljši, svetlejši svet.

Družine vabimo, da obiščejo knjižnico in poiščejo knjige, ki 
jih bodo skupaj prebirali doma. Prav tako v knjižnici Dobre-
polje nadaljujemo bibliopedagoško dejavnost oziroma sku-
pinske obiske učencev ter vrtčevskih skupin, katerih namen je 
še dodatno približati in spodbuditi bralno zavest. Zanimivo je 
opazovati otroke, ki ne glede na starost vedno z zanimanjem 
in navdušenjem obračajo strani v knjigah. Navdušujejo se nad 
različnimi vsebinami in oblikami knjig, v njih iščejo stvari, ki jih 
zanimajo, so jim blizu v vsakdanjem življenju, ali pa spoznava-
jo nova znanja. Med drugimi so knjižnico obiskali tudi učenci 
1. razreda, ki so prisluhnili zgodbi Bobek in zlate kokoši. Nekaj 
utrinkov prikazujejo fotografije.

Razstava ročno poslikanih pirhov

V knjižnico Dobrepolje vas v prazničnem velikonočnem času 
vabimo na razstavo ročno poslikanih pirhov z različnimi tehni-
kami in iz različnih materialov. Avtorica razstave je gospa Pavla 

Otroci iz skupine Miške na obisku v knjižnici

Učenci 1. razreda so z navdušenjem prebirali zanimivosti,  
ki jih prinašajo knjige.

V knjižnici vsak bralec najde knjigo z vsebinami, ki ga pritegnejo.
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Jakopič - Pavlica, ki se z ljubiteljskim slikarstvom ukvarja že 
od otroštva. Po upokojitvi pa je obiskovala Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje, kjer se je v slikarstvu izpopolnjevala pri 
akademskem slikarju in grafiku Todorčeju Atanasovu. Ljube-
zen do poslikave pirhov izhaja iz spominov na otroštvo. Tako je 
Pavlina mama kuhana jajca postavila v lončeno skledo, otroci 
pa so jih barvali z vodenimi barvicami. Razstava bo v obratoval-
nem času knjižnice Dobrepolje postavljena na ogled do petka, 
22. aprila 2022. 

Predavanje »Kompostiranje je več kot 
recikliranje« Jožice Fabjan

Na mnoga vprašanja s področja kompostiranja je na predava-
nju v knjižnici odgovorila gospa Jožica Fabjan, cer. permakul-
turna učiteljica, načrtovalka vrtov in organizatorka, ki je sou-

stanoviteljica Društva za permakulturo Slovenije in ena izmed 
pionirjev permakulture pri nas. Po permakulturnih načelih je 
mogoče vsak košček zemlje spremeniti v rodoviten vrtiček, če 
le delamo v sožitju z naravo. Poudarila je pomen komposta za 
rodovitna in zdrava tla ter predstavila različne možne načine 
kompostiranja. Bogate dolgoletne izkušnje z vrtnarjenjem tako 
doma kot v tujini so gospo Fabjan oblikovale v izjemno preda-
vateljico s širokim opusom znanja, ki pritiče največjim stro-
kovnjakom. Gospa Fabjan je ob koncu poudarila pomembnost 
ekološke pridelave semen, ki zagotavlja človekov obstoj. Je po-
budnica ustanovitve banke semen, ki naj bi začela delovati tudi 
v našem kraju. Zahvaljujemo se ji za pripravljenost in sodelo-
vanje ter številna nova znanja, ki smo jih na predavanju dobili 
vsi prisotni.

Srečanje bralnega kluba Dobrevoljci

Ponovno smo se na večeru ob knjigi srečali člani bralnega kluba 
Dobrevoljci. Tokrat smo izpostavili knjigo ameriško-mehiške 
pisateljice Jennifer Clement z naslovom Molitve za ugrabljene. 
Delo je avtorica napisala na osnovi dolgoletnih raziskovanj in 
v njem opisuje življenje v mehiških gorah, kjer vladajo mami-
larski karteli in kjer se deklice skrivajo v malih jamah zato, da 
niso ukradene in odpeljane v suženjstvo. Po delu je bil posnet 
tudi film. Pisateljica, ki je obiskala tudi Slovenijo, je prva ženska 
predsednica mednarodnega združenja PEN (pesnikov, eseji-
stov in pisateljev). V naslednjem mesecu skupaj beremo knji-
go Erice Johnson Debeljak, ki je prejela naslov naj knjige leta 
2021 v okviru Slovenskega knjižnega sejma. Vse knjige, ki smo 
jih prebirali v bralnem klubu Dobrevoljci, si lahko izposodite 
v knjižnici, vse ljubitelje pisane besede pa vabimo, da se nam 
pridružite tudi na pogovornih večerih. Lepo vabljeni v knjižni-
co, da si izberete svoje branje.

V bralnem klubu Dobrevoljci smo tokrat obravnavali delo Molitve za 
ugrabljene, ki govori o mafijskih kartelih in problematiki ugrabljanja deklic v 
mehiškem Guerreru. 

Knjiga je nekaj več kot besedna struktura. Je dialog, ki ga začne s svojim 
bralcem. Ta dialog je neskončen, književnost je neizčrpna, in to zaradi zelo 
preprostega razloga - ker je vsaka knjiga taka. Knjiga ni stvar brez komu-
nikacije: je razmerje, je opora neštetih razmerij. (Jorge L. Borges)

000000v000000
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Ponarejevalec bankovcev Jožef Prelesnik –  
ob 190-letnici rojstva (1. del)
Naj se strinjamo s tem ali ne, naše življenje je vpeto v denar, cene in vrednosti. Denar v slovarju označujejo kot splošno 
veljavno plačilno sredstvo in merilo vrednosti (SSKJ). V slovenski literaturi je bila beseda denar natisnjena že v 
Trubarjevem Katekizmu (1555): Ino on tudi nei ſa to rekal iemati sholdou, denarieu oli kakiga druſiga blaga … Pojem denar 
ima že tu sinonim soldi, celo protivrednost v blagu, sinonimov pa je seveda več. 

Drago Samec

In ker do denarja ni lahko priti, so od 
nekdaj iskali do njega bližnje in lažje 
poti, ena od teh pa je ponarejanje. Po-
narejali so kovance, še več je bilo tega z 
uvedbo papirnatega denarja. 

V Avstriji, in s tem tudi pri nas, so pa-
pirnati denar, najprej bankovce za 10 in 
20 goldinarjev, uvedli leta 1759, a se je le 
počasi uveljavljal. Vrednost je skozi čas 
valovila, ljudje pa so bolj zaupali kova-
nemu denarju s prepoznavno vredno-
stjo. Tudi za časa Francozov je bil kovani 
denar bolj cenjen kot papirnati. Po nji-
hovem odhodu je leta 1816 ustanovlje-
na avstrijska Narodna banka zamenjala 
papirnati denar in preuredila denarstvo, 
nato večkrat menjala veljavo denarja, 
sploh po letu 1866, ko je vojna prisilila 
Avstrijo k večjemu obtoku papirnega de-
narja. Prelesnik je tako živel v živahnem 
času spreminjanja bankovcev. 

Pred Prelesnikom je bil ponarejevalec 
tudi slikar Leopold Layer (1752–1828). Ko 
so Francozi zasedli Kranjsko, je uboštvo 
potrkalo na njegova vrata. Z bratom sta 
se lotila nevarnega posla in začela po-
narejati denar. Izročilo pravi, da je denar 
delal na papirju iz Radeč. Francozi so ga 
leta 1810 ujeli in zaprli za pet let. Fran-
cozi so oktobra 1813 zapustili Kranjsko, 
zato so Layerja leta 1814 osvobodili, saj 
se je po odhodu Francozov prizaneslji-
veje gledalo na ponarejanje sovražni-
kovega denarja. Navajajo, da je Leopold 
Layer že v zaporu obljubil, da bo poslikal 
Marijino kapelico na Brezjah, oljno sliko 
brezjanske Marije Pomagaj pa naj bi do-
končal takoj po oprostitvi. 

Vrsta ponarejevalcev pa je dolga. V 
letu 1860 je npr. nek razpečevalec v prei-
skavi izdal, da mu je denar izročil Anton 
Kušlan iz Cerknice, ki je tudi »delal de-
nar«, bankovce po 100 goldinarjev. Ban-
kovci so bili tako dobro narejeni, da jih je 
bilo težko ločiti od pravih. Ponarejevalec 

je ljudem kar v štero hodil, za plačilo pa 
je terjal le eno petino vrednosti izdela-
nega denarja. 

Časopis Slovenski narod kasneje po-
roča o pravdi proti peku Zupančiču, ki 
razpečava pet-, deset- in stogoldinarske 
bankovce, ki so bili slabo izdelani kar s 
prosto roko. Jeseni 1870 so prijeli po-
narejevalsko skupino 27 ljudi. Denar je 
ponarejal 18-letni kmečki fant Nečimer, 
doma z Rake. Menda ni znal ne brati ne 
pisati, pa se je vseeno lotil nevarnega 
posla. V istem času so ujeli blizu Turjaka 
Jožefa Prelesnika, nedvomno najbolj gla-
sovitega ponarejevalca na Slovenskem, 
v Kostelu pa zopet drugega. Pri Vačah 
pa so leta 1872 prijeli kmeta Vebra, ki je 
imel ponarejevalske naprave skrite po 
več hišah, obsodili pa so ga na 15 let ječe. 
Ponarejanje je bilo vedno izvedeno v so-
storilstvu, eden je »denarje delal«, dru-
gi jih je »pomagal med ljudi spravljati«. 
Hude kazni ponarejevalcev niso odvrnile 

od dela in še več let so časopisi objavljali 
vesti o podobnih dejanjih. 

Pisatelj Trdina je zapisal, da se ljudem 
ponarejanje denarja ni zdelo nikako hu-
dodelstvo. Če sme cesar, ki ima dosti 
srebra in zlata, delati denar iz papira – 
tako so govorili –, zakaj bi ga ne smel kak 
revež? To prepoveduje samo gospoda. 

Znani ponarejevalec Jožef Prelesnik 
torej ni bil edini, ki se je ukvarjal s pona-
rejanjem denarja, bil pa je gotovo najbolj 
znan in razvpit, tako da je prišel v ljudsko 
izročilo, zgodbe in literaturo. 

Ponarejevalec denarja Jožef Prelesnik 
se je rodil v dobrepoljski vasi Cesta 23. 
februarja 1832 materi Mariji in polgrun-
tarju Jožefu Prelesniku, p. d. pri Lukato-
vih. Po ljudski šoli in ljubljanski normalki 
je leta 1844 vstopil v licej, ponavljal prvi 
razred, v času od 1845 do 1852 je končal 
sedem razredov gimnazije. In začnejo se 
prepletati njegove pestre poti vojaka, po-
narejevalca in zapornika. 
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Doslej nam je njegovo usodo najbo-
lje predstavil Ivan Dren iz dobrepoljskih 
Ponikev. K zapisu ga je gotovo spodbudil 
urednik časopisa Kočevski Slovenec in 
župnik Karel Škulj, ki je bil tedaj župnik 
v Dolenji vasi pri Ribnici. Drenov sesta-
vek z naslovom »Cesar« Jože Prelesnik je 
v Kočevskem Slovencu izšel v treh nada-
ljevanjih v februarju leta 1941. Župnik 
Karel Škulj (1883–1958) se je tudi rodil v 
dobrepoljskih Ponikvah (št. 22, pri Šep-
čevih). 

Naj bo torej tu po Ivanu Drenu povze-
ta Prelesnikova zgodba. 

»Ljudsko šolo je Prelesnik obiskoval 
na enorazrednici v Dobrepoljah, kjer je 
bil takratni šolski pouk v nemškem duhu, 
pa se je že v tej šoli tako izobrazil, da je, 
kakor so pripovedovali njegovi nekdanji 
sošolci, popolnoma obvladal nemški je-
zik v govoru in pisavi. Njegov učitelj Pust 
je bil zelo ponosen na svojega učenca. Pa 
tudi takratni šolski nadzornik, ki je prišel 
ob koncu šolskega leta vselej šole nad-
zirat, dekan Ignacij Holzapfel iz Ribnice, 
se je kar čudil njegovi nenavadni nadar-
jenosti …

Učitelj in župnik sta ga poslala v Lju-
bljano v latinske šole. Na gimnaziji se je 
od začetka zelo dobro učil in bil vedno v 
nižjih razredih prvi odličnjak. Ker je pa 
bil mladi dijak nadarjen in je vse šolske 
predmete z malim trudom obvladal, mu 
je ostalo dosti časa za veseljačenja, zato 
je zašel v slabo družbo in učenje zane-
marjal. 

Vendar je tudi višje razrede gimnazije 
dovršil z dobrim uspehom, govoril je po-
leg nemščine še gladko laško in madžar-
sko. Iz madžarskega jezika si je tudi vzel 
kletvico: 'Hat sanjat!', ki jo je vse svoje 
poznejše življenje imel vedno na jeziku. 

Ravno tiste čase, ko je bil Prelesnik 
na višji gimnaziji, so pa prišli v promet 
avstrijski bankovci po pet, deset, pet-
deset in tisoč goldinarjev. In to je bilo 
nekaj za Prelesnika, saj je bil najboljši 
risar na vsej ljubljanski gimnaziji in je z 
malim trudom začel ponarejevati papir-
nate bankovce, in sicer tako dobro, da je 
le zelo vešče oko moglo spoznati v njih 
falzifikat. Prvi poskusi so se obnesli, zato 
je začel risati kar na veliko. Prelesnik je 
odslej živel sijajno. A njegovo veseljače-
nje je vzbudilo pozornost policije, češ: 
'Odkod ima ta človek toliko denarja?'

Nekega dne so ga aretirali in njegovo 
stanovanje preiskali ter našli več vrst ra-
znih barv in tudi več komadov še nedo-

vršenih bankovcev. Pri zaslišanju je vse 
priznal in bil zato prvič obsojen na eno 
leto zapora, ki naj bi ga prestal v šentpe-
trski vojašnici v Ljubljani. Pozneje v sta-
rosti je o tem svojem prvem zaporu tako 
pripovedoval: 

'Hat sanjat, bilo je ravno v najlepši 
pomladi, ko sem pogledal skozi okno, ki 
je bilo močno zavarovano z omrežjem, v 
prosto naravo, zunaj je bilo vse v najlep-
šem cvetju, jaz pa zaprt! Pa sem si mislil: 
Ne boš, Jaka! in sem že takoj prvo noč 
pridobil ječarja, da mi je prinesel pilo in 
vrv, s pilo sem prepilil gatre, po vrvi sem 
se pa doli spustil, pa sem bil prost.'

Ječarju je obljubil veliko denarja, zato 
mu je prinesel vse potrebno, da je lahko 
ušel, kmalu pa so ga spet prijeli. 

Sedaj je nanj postala pozorna tudi 
državna oblast, ki je zopet ujetemu sta-
vila ponudbo, da se mu kazen, ki mu jo 
je bilo treba odsedeti v zaporu, odpusti 
pod pogojem, da ne bo nikoli več denarja 
ponarejal, ter da kot spreten risar sprej-
me službo v državni tiskarni na Dunaju, 
kjer se tiskajo bankovci. 

Takratne oblasti so mu zato stavile 
tako ugodne pogoje, da bi ga odvrnile od 
nadaljnjega ponarejevanja, ker se jim je 
zdel zelo nevaren tekmec. Vedele so, da 
ako ostane Prelesnik na svobodi, bodo 
imela oblastva še veliko opraviti z njim, 
saj jim je pozneje res povzročal še veliko 
preglavic.

Prelesnik je ponudbo sprejel z obema 
rokama, bil je takoj svoboden in odšel je 
na Dunaj v svojo prvo in zadnjo službo. 
Obetala se mu je lepa bodočnost. Imel 
je državno službo z lepo plačo. Ko bi bil 
vztrajal v službi, bi bil nedvomno s svo-

jimi zmožnostmi lahko postal še zelo 
imeniten gospod, toda žal da je prišlo 
drugače. 

Prelesnik je bil takrat mlad maturant in 
živahen veseljak prve vrste. V novi službi 
so mu pa kolikor toliko omejevali svobo-
do in pazili strogo nanj, da ne bi morda 
zopet kaj začel delati na svojo roko. Zato 
v novi službi ni dolgo vztrajal, že po dveh 
mesecih se je zopet pojavil v Ljubljani. In 
od tistega časa dalje se začenja njegovo 
burno in nemirno življenje. Policija in 
orožništvo sta ga začela zasledovati, zato 
se je iz Ljubljane umaknil v samotne vasi 
in naselja ter risal bankovce v veliki mno-
žini. Imel je takoj veliko prijateljev, ki so 
mu nudili skrivne podstrešne sobice, da 
je v njih nemoteno lahko 'delal denar'. 
Orožništvo je dostikrat zasledilo, kje ima 
svojo delavnico, pa so ga vselej prijatelji 
pravočasno posvarili, da je pobegnil in 
orožnikom velikokrat 'kašo pihal'. Še naj-
dlje se je držal na Rašici pri Velikih Laš-
čah v 'Šklopovem' mlinu. Ta mlin stoji v 
precejšnji razdalji od vasi na samem in 
tudi nobene prave poti ni do njega. V tem 
mlinu je imel v podstrešju svojo sobico, 
kjer je dolgo nemoteno delal, domači so 
pa že skrbeli, da ni prišel nobeden nepo-
klican gost do njega, razen onih zaupni-
kov, ki so skrbeli, da je prišel v promet 
njegov ponarejeni denar. 

Prišel je tudi v ribniške in sodraške 
vasi. Tako je med Otavčami vaščan iz Go-
riče vasi kuhal oglje. Baš je povžil skro-
mno južino, kar stopi k njemu iz gošče 
neznan človek, ki ga poprosi za kaj gor-
kega. Gostoljubno oglar postreže gostu 
z gorko kavo, ki jo je hranil za večerjo. 
Nato pa obiskovalec sprašuje oglarja, če 
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ima kaj papirja in svinčnikov. Pogovorila 
sta se, da je oglar odšel v Ribnico po ra-
zne pisalne priprave. Gost se je zadržal 
pri oglarju še nekaj dni. Za slovo pa je 
nagradil gostoljubnega oglarja z lepimi 
bankovci. Zdaj šele je Goričevljan spoz-
nal 'cesarja' Prelesnika in z njim sklenil 
daljšo trgovsko zvezo. Toda najraje se 
je Prelesnik držal v domačem kraju, v 
Dobrepoljah in velikolaških vaseh. Naj-
ljubši mu je bil le Šklopov mlin na Rašici. 

Toda orožniki so vendar zvedeli za 
njegovo skrivališče ter so nekega večera 
obkolili Šklopov mlin. Mlin stoji na des-
nem bregu potoka Rašice in ni nobenega 
mostu v bližini. Zato so orožniki obstopili 
le desni breg potoka, dva orožnika sta šla 
v mlin, drugi so pa zunaj stali na straži. 

Stavba je pa tako urejena, da je v pritličju 
mlin, v prvem nadstropju stanovanje in 
še višje v podstrešju je bila tista sobica, 
kjer je Prelesnik imel svojo delavnico. Ko 
sta prišla orožnika v mlin, je eden doma-
čih stekel po stopnicah do njegove sobe 
in zaklical: 'Jože, beži!'

On se obrne in vidi orožnika že med 
vrati, tedaj pa njegov: 'Hat sanjat!', skoči 
k oknu, ga hitro odpre in skoči ven ravno 
v mlinski jez, ki je bil sedem metrov nižje 
od okna, urno priplava na desni breg po-
toka in izgine v temni noči. 

Tokrat jim je ušel, toda mesto njega 
sta bila obsojena dva brata mlinarja, ker 
sta ga skrivala, vsak na šest mesecev za-
pora. Takih in podobnih primerov je Pre-
lesnik še veliko doživel v svojem burnem 

življenju, pa tudi takih, ki so bili usodni 
zanj, in je moral velikokrat korakati ukle-
njen med orožniki. 

Prijateljev je imel povsod dovolj, ki so 
ga prikrivali in ščitili pred orožniki, pa 
vendar je bil velikokrat aretiran in obso-
jen za dobo več let. Kazni ni pa nobene 
cele prestal, dokler je bil še mlad in čvrst, 
vselej je prej pobegnil iz zapora. 

O njem so krožile med ljudmi najra-
zličnejše bajke in domišljije. Tako npr., 
da je on, ki je študiral črno šolo, vsega 
zmožen, da se more spremeniti v muho 
in zleteti skozi zamrežena okna in da se 
more narediti nevidnega itd.  

Se nadaljuje v naslednji številki ... ■

Dvig gasilske olimpijske zastave
Julija bo v Celju potekala gasilska olimpijada, na kateri bodo predvidoma sodelovale gasilske ekipe iz 25 držav.  
V ta namen so po državi gasilci 100 dni pred tekmovanjem izobesili olimpijske zastave.

Bojan Novak

Tudi v naši občini imamo zelo razvito 
gasilsko gibanje in prav slovesno je bilo, 
ko so se številni gasilci v petek, 8. aprila, 
zbrali pri gasilskem centru na Vidmu. Od 

tistih najmlajših, ki gotovo pomena dviga 
zastave in organizacije gasilske olimpi-
jade v Sloveniji še ne morejo razumeti, 
do številnih izkušenih gasilcev. Naši ga-
silci so se tako pod poveljstvom vodstva 
gasilske zveze pridružili gasilcem po celi 

državi in ob istem času dvignili zastavo.
Na krajši prireditvi, ki se je je udeležil 

tudi župan Igor Ahačevčič, je najprej za-
donela gasilska himna, sledil je nagovor, 
ki so ga v ta namen pripravili na Gasilski 
zvezi Slovenije. Dobrepoljskim gasilcem 
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ga je prebral Jože Prijatelj. Ob koncu pa 
so mlajši gasilci do novega droga ob dru-
gih zastavah slovesno prinesli olimpijsko 
zastavo in jo pod vodstvom Aleša Strna-
da dvignili na mesto, kjer bo plapolala do 
konca julijskih iger v Celju. 

Naši gasilci so dogodek prenašali na 
družabnih omrežjih in uporabili tudi 
naprednejše načine snemanja. To ob 
številni udeležbi kaže na odlično organi-
ziranost v naši gasilski zvezi, česar smo 
lahko vsi občani veseli.

Več o poletni gasilski olimpijadi boste 
lahko brali v naslednjih številkah našega 
glasila. ■

15. občinski kviz gasilske mladine v Gasilski zvezi 
Dobrepolje
Po dveh letih, ko so se razmere v zvezi s koronavirusom umirile, smo tudi v mladinski komisiji Gasilske zveze 
Dobrepolje zavihali rokave in organizirali občinsko tekmovanje v kvizu gasilske mladine.

Rok Klinc, predsednik mladinske komisije GZ 
Dobrepolje

V soboto, 9. aprila 2022, smo v Osnovni 
šoli Dobrepolje organizirali 15. občinski 
kviz gasilske mladine. Več kot 200 mladih 
gasilcev, mentorjev, sodnikov in članov 
komisije se je zjutraj zbralo v Osnovni 
šoli Dobrepolje, kjer je potekalo tekmo-
vanje. Kljub temu da je bilo v gasilskih 
vrstah zadnji dve leti najbolj okrnjeno 

ravno delo z mladino, je na tekmovanju 
nastopilo rekordnih 41 ekip.

Tekmovanje je bilo razdeljeno na dva 
dela, in sicer na preizkus znanja s po-
močjo reševanja različnih testov in na 
preizkus praktične spretnosti. Mladi ga-
silci so dokazali, da so se na tekmovanje 
dobro pripravili, saj so dosegli lepe rezul-
tate. Najboljše tri ekipe iz vsake kategori-
je so se uvrstile na regijsko tekmovanje, 
ki ga organizira Gasilska zveza Ivančna 

Gorica, in sicer v soboto, 23. aprila 2022, 
v Podružnični šoli Zagradec (OŠ Stična). 
Vsem tekmovalcem in mentorjem čes-
titamo za nastop, tistim, ki so se uvrstili 
na regijsko tekmovanje, pa želimo veliko 
znanja in športne sreče tudi tam.

Zahvaljujemo se OŠ Dobrepolje, ki 
nam vsako leto odstopi šolske prostore 
in tako omogoči nemoteno izvedbo tek-
movanja v kvizu. ■
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REZULTATI:
PIONIRJI:
1. mesto: Hočevje 3 (Liza, Vid, Jakob)
2. mesto: Zagorica 2 (Ela, Nika, Nejc)
3. mesto: Zdenska vas 1 (Matija, Miklavž, 
Dominik)
4. mesto: Zagorica 1
5. mesto: Hočevje 4
6. mesto: Hočevje 5
7. mesto: Kompolje 4
8. mesto: Zdenska vas 2
9. mesto: Struge ročnik
10. mesto: Zdenska vas 4
11. mesto: Hočevje 6
12. mesto: Kompolje 1
13. mesto: Zdenska vas 7
14. mesto: Videm 1
15. mesto: Kompolje 2
16. mesto: Struge hidrantki
17. mesto: Videm 2
18. mesto: Ponikve 2

MLADINCI:
1. mesto: Zagorica 3 (Maruša, Patricija, 
Nastja)
2. mesto: Kompolje 7 (Anja, Tim, Aljaž)
3. mesto: Zdenska vas 3 (Tija, Tjaša, Maša)
4. mesto: Kompolje 6
5. mesto: Kompolje 3
6. mesto: Zagorica 5
7. mesto: Zagorica 4
8. mesto: Kompolje 8
9. mesto: Ponikve 3
10. mesto: Hočevje 3
11. mesto: Zdenska vas 5
12. mesto: Videm 3
13. mesto: Struge ogenj
14. mesto: Videm 4
15. mesto: Kompolje 5
16. mesto: Hočevje 1
17. mesto: Ponikve 4

PRIPRAVNIKI:
1. mesto: Kompolje 9 (Gaja, Mija, Jaka)
2. mesto: Zdenska vas 6 (Matic, Natalija, 
Veronika)
3. mesto: Zagorica 6 (Peter, Žiga, Jože)
4. mesto: Struge cev
5. mesto: Struge voda
6. mesto: Ponikve 6

Gasilski postroj

Pionirji

Mladinci

Pripravniki
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Pri videmskih gasilcih se dogaja!
Za nami so pestri in razgibani zimski tedni, ki pa so bili glede na vreme bolj pomladni. V tem času smo dejavno delovali 
na operativnem in organizacijskem področju. Ob koncu sproščanja ukrepov v povezavi s covidom-19 smo dejavnosti v 
društvu okrepili, saj želimo nadoknaditi zamujeno. 

Uroš Gačnik

V sušnem obdobju in ob razglašeni po-
večani požarni ogroženosti v naravi smo 
na svoji Facebook strani občane preven-
tivno obveščali in jih opozarjali na nevar-
nost požara. Ko smo v medijih spremljali 
požare, ki so se množično vrstili po Slo-
veniji, smo upali, da razum in modrost 
pri naših krajanih še nista pošla. In veseli 
smo, da je tako. Hvala vsem, ki spoštujete 
omejitve ter tako pomembno prispevate 
k večji požarni varnosti.

Zaradi suše smo bili večkrat pozvani 
za dostavo pitne vode, kar izvajamo z 
gasilsko cisterno, ki smo jo kakšen teden 
pogrešali, saj smo na vozilu opravili nuj-
na tehnično vzdrževalna dela. Naše vozi-
lo GVC 24/50 je staro že 14 let, pa vendar 
zanj lepo skrbimo. Tako smo tokrat poleg 
rednega vzdrževanja namastili in naoljili 
zglobe, servisirali črpalko ter z njo pove-
zano tehniko, tako da sedaj vozilo delu-
je, kot mora. Na tem mestu zahvala nam. 
poveljnika Matjažu Novaku, ki vestno 
skrbi, da je tehnika v odlični kondiciji.

Nekaj zadnjih dogodkov:
17. februarja 2022 smo ob 19.29 posre-

dovali skupaj s PGD Ribnica in Zdenska 
vas v naselju Videm, kjer je voznik z 
osebnim vozilom trčil v zid obcestnega 
objekta. Zavarovali smo kraj dogodka, 

Operativno izobraževalni center

Tečaj operativni gasilec

Operativne vaje
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odklopili akumulator na vozilu, posuli 
razlite tekočine z vpojnim sredstvom ter 
pomagali NMP ZD Ribnica pri pregledu 
voznika ter sopotnika. 

20. februarja 2022 smo deževno sobo-
to izkoristili za operativne vaje. Obno-
vili smo znanje uporabe IDA, priprave 
napada za vstop v objekt, preiskovanja 
prostorov in iznosa ponesrečenca. Poleg 
udeležbe gasilskih pripravnikov se je vaje 
udeležilo 13 operativcev.

2. marca 2022 smo ob 15. uri z gasilci 
PGD Ponikve priskočili na pomoč nena-
dno oboleli osebi v Ponikvah. Osebi smo 
namestili kisik in spremljali njeno stanje 
do prihoda NMP Ljubljana. 

10. marca 2022 smo ob 19.26 posredo-
vali v Predstrugah pri reševanju mačka, 
ki je žalostno že dva dni prosil za pomoč 
na vrhu drevesa. Postavili smo lestev, ki 
smo jo ustrezno zavarovali, saj je bilo 
drevo tanko, visoko in majavo. Mačko 
smo nepoškodovano spravili z drevesa.

12. marca 2022 smo izvedli redni ob-
čni zbor, na katerem so podali poročila 
predsednik Ivo Krivec, poveljnik Dejan 

Pugelj, komisija za mladino in nadzor-
ni odbor. Iz vseh poročil je bilo mogoče 
ugotoviti, da je društvo v preteklem letu 
ogromno naredilo. Kljub omejitvam smo 
opravili 2769,7 prostovoljne delovne ure. 
Od tega 379,5 ure na 22 intervencijah. 
Največ časa in energije smo vložili v pri-
pravo garaže, urejanje okolice doma in 
asfaltiranje dvorišča. Postavili smo dro-

gove za zastave, uredili razsvetljavo in v 
tako lepo pripravljen gasilski center pri-
peljali novo gasilsko vozilo GVC 16/25. 
Občni zbor sta pozdravila predstavnika 
GZ Dobrepolje: predsednik Jože Prijatelj 
in poveljnik Boštjan Hren, ki sta pohva-
lila delo in razvoj društva.

24. marca smo začeli vaje za gasilsko 
mladino. Priprave so potekale za mla-

Ekipa tečajnikov na Igu

Prejemnika regijskega priznanja s podeljevalcem Vaje z mladino

Del udeležencev občnega zboraPomoč župniku
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dinsko občinsko tekmovanje, ki je bilo v 
soboto, 9. aprila. Otroci in mentorji smo 
veseli, saj smo se po dolgem premoru 
ponovno videli ter se s pomočjo igre in 
dobre družbe naučili marsikatero gasil-
sko veščino.

26. marca je v centru za zaščito in re-
ševanje na Igu potekalo zaključno prak-
tično preverjanje pridobljenega znanja. 
Iz GZ Dobrepolje se je na Igu potilo osem 
gasilcev (štiri z Vidma, dva iz Kompolj, 
dva iz Zdenske vasi). S tem zaključnim 
izpitom je skupina tečajnikov iz GZ 
Dobrepolje zaključila usposabljanje za 
čin nižji gasilski častnik. Tečaj so uspeš-
no zaključili naslednji člani PGD Videm: 
Dejan Pugelj, Janez Kaplan, Primož Špo-
rar, Miha Kuplenk.

27. marca smo letošnje leto prvič na-
polnili zabojnik s starim papirjem ter 
tako odpeljali slabe štiri tone papirja. 

Kot smo že večkrat poudarili, je zbira-
nje papirja postala stalna naloga članov, 
prijateljev, krajanov, ki z dobro voljo ter 
kakšnim svežnjem papirja pripomorejo, 
da je cilj nakupa prepotrebne gasilske 
opreme vedno bližje.

31. marca je v sejni dvorani društva 
potekala skupščina GZ Dobrepolje. Na 
skupščini so bila poleg podajanja let-
nih poročil podeljena priznanja Ignacija 
Merharja – najvišje gasilsko priznanje v 
gasilski regiji Ljubljana II. Priznanje se 
podeljuje članom gasilske organizacije 
in posameznikom kot posebno visoko 
priznanje gasilske organizacije za izje-
mne življenjske zasluge, pomembne za 
razvoj in napredek gasilske organizacije 
in požarnega varstva v Republiki Slove-
niji, in posameznikom in organizacijam 
za dejavno, vzorno in dalj časa trajajoče 
sodelovanje z regijo Ljubljana II. Prizna-

nje sta iz rok namestnika predsednika re-
gije Ljubljana II Aleksandra Carja prejela 
Zvone Šuštaršič (PGD Videm - Dobre-
polje) in Janko Tomšič (PGD Ponikve). 
Priznanje je prejel tudi Emil Kramžar iz 
PGD Kompolje, ki pa se skupščine žal ni 
mogel udeležiti in bo priznanje prejel 
naknadno. Vsem prejemnikom iskreno 
čestitamo.

2. aprila 2022 smo po rednem meseč-
nem preverjanju radijskih zvez priskočili 
na pomoč g. župniku. Z visokim tlakom 
smo sčistili rešetke, ki so bile polne blata 
in mulja, tako da je pred tem voda ob pa-
davinah zastajala in poplavno ogrožala 
sosednje objekte. 

Naj omenimo še, da štirje naši člani: 
Anja Pugelj, Janez Jakopič, Rok Kastelec 
in Luka Koščak, pridno obiskujejo tečaj 
za operativnega gasilca, ki poteka v ga-
silskem centru Dobrepolje. ■

Utrinek iz Zavoda svete Terezije: izdelovanje 
cvetnonedeljskih butaric – ohranjanje naše nesnovne 
kulturne dediščine
V Sloveniji je močno zakoreninjena navada, da ljudje na cvetno nedeljo, zadnjo nedeljo pred veliko nočjo, nosimo k 
blagoslovu vejice, šopke in snope spomladanskega zelenja. To še posebej velja za podeželje, kjer še danes butarice 
izdelujemo doma. 

Eva Kovačič, Zavod sv. Terezije

Tudi v naši hiši se vsako leto v tednu 
pred cvetno nedeljo zberemo na delav-
nici in izdelamo butarice. Letošnja izde-
lava butaric je bila precej vesela. Postne 
pesmi so odmevale po vsej hiši, spret-
ne roke pa so rezale vejice in jih vezale 

v butarice. Stanovalci so ob pletenju in 
vezanju butaric obujali spomine na otro-
štvo. »Butarico je vsako leto pripravil 
oče,« je bilo slišati iz mnogo ust, »… na-
redili so tako veliko in bogato butaro, da 
smo jo kot otroci komaj nesli.« Nekateri 
so butarico izdelali, da so jo nesli blagos-
lovit, drugi so na delavnici s petjem pri-

spevali k dobremu vzdušju, nekateri pa 
so izdelali šopek, ga okrasili s trakom ter 
ga odnesli na grobove pokojnih svojcev. 

V želji, da bi se navade iz preteklosti 
ohranjale tudi v prihodnje, si želimo 
sodelovanja z mlajšimi generacijami in 
obenem grajenja dobrih medgeneracij-
skih odnosov. ■
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Prizma Ponikve v cvetju 
V marcu smo tudi v Prizmi Ponikve pustovali. Malo smo bili že siti mraza in ni se bilo težko zbrati na pustnem rajanju, 
da bi s skupnimi močmi odgnali zimo. Dvorano smo okrasili, nadeli smo si pustne kostume in si na obraze narisali 
nasmeške. 

Dipl. del. ter. Barbara Bavdek, Prizma Ponikve 

Ob glasbi in krofih smo se vrteli in – kot 
kaže – smo bili dokaj uspešni. Pomlad je 
potrkala na vrata zavoda in tako zapos-
leni kot stanovalci smo ji željno odprli 
duri. Ob prvih toplih dneh smo se lotili 
spomladanske čistke, tako v okolici kot v 

sami hiši. Pobrali smo smeti, polovili še 
nekaj jesenskega listja, pometli smo ces-
te, uredili vhode in pomili vsa okna. Na 
naših stenah so zrasle papirnate cvetlice, 
po mizah v jedilnici so rastline pognale 
kar iz čajnih skodelic in na vhod so pri-
korakali dežni škornji, da lažje zakoraka-
mo v aprilsko muhavo vreme. 

V mesecu marcu nismo pozabili na 
vse ženske, matere in mučenike. V zah-
valo nežnejšemu spolu smo organizirali 
karaoke. Nastopati pred množico ni lah-
ko in osebno bi pohvalila vse, ki si drzne-
jo. Nastopi so bili čudoviti in nekateri so 
izsilili tudi kakšno solzico. Da pa naših 
moških ne bi še bolj mučili, smo poskr-
beli za bolj nežno in želodcu prijazno 
gesto s kulinarično delavnico. Pripravili 
smo si slivovo pecivo.

Delovna inštruktorica Marija nam je 
7. aprila 2022 pripravila delavnico izde-
lovanja butaric. Prinesla je reso, bršljan 

in drugo zelenje, ki smo ga povezali na 
vejice leske. Ugotovili smo, iz kje tradi-
cija izvira, kako se napravi tradicional-
na butarica in obudili smo spomine na 
butarice iz našega otroštva. Vsak izmed 
nas je imel priložnost izdelati svojo. Na 
koncu smo izbrali najlepšo, ki je bila tudi 
blagoslovljena pri redni mesečni maši.

V mesecu aprilu nas je prav tako po-
častil z obiskom minister za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti 
Janez Cigler Kralj. Obiska in priložnosti, 
da se predstavijo ter pohvalijo, so bili sta-
novalci neizmerno veseli. Ob spremstvu 
diapozitiva, ki je zajel vse foto utrinke 
preteklih let, smo mu predstavili naše 
življenje v zavodu ter izdelke, ki nasta-
nejo v lesni delavnici. 
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Trenutno smo v pričakovanju pra-
znikov. Veselimo se barvanja pirhov in 
kulinarične delavnice, ki mu bo sledila. 
Ob tej priložnosti pa tudi vsem občanom 
želimo enako veselje in vznemirjanje ob 
barvanju pirhov. ■

S polnim zagonom v pomlad 2022
V Študentskem klubu GROŠ smo se s smučarskim vikendom poslovili od zime ter uspešno zakorakali pomladanskim 
dogodkom naproti.

Tjaša Bregar, ŠK GROŠ

Letošnje mrzle mesece smo grošev-
ci dobro smučarsko izkoristili. Pozimi 
smo organizirali tri enodnevna smuča-
nja, in sicer smo zavzeli bele strmine 
na Sv. Višarjah, Mariborskem Pohorju in 
Katschbergu. Da je bilo za smučanje še 
več motivacije, je na njih potekala do-
brodelna akcija Groševi dobrodelni za-
voji, pri kateri smo od vsakega presmu-
čanega kilometra darovali 0,5 € projektu 
Botrstvo v športu, katerega namen je za-
gotavljanje pomoči mladim športnikom, 
starim od 14 do 23 let, iz socialno ogro-
ženih okolij pri razvoju in uresničevanju 
športnih potencialov. Skupno smo pris-
mučali kar 1420,60 €. Od zimskih radosti 
smo se poslovili z vikend smučanjem na 
Jahorini, kjer smo uživali med 24. in 27. 
februarjem.

Pomlad smo odprli s svojimi tradici-
onalnimi dogodki. V začetku meseca sta 
potekala značilna »pohoda« po naših 
občinah – na pustni torek smo tako v 
okviru projekta Groš časti krof delili kro-
fe ter kasneje vrtnice ob dnevu žena. Z 
dnevom žena oziroma 8. marcem se je 

začel tudi naš tradicionalni projekt Gro-
ševe mamice in očki. Razpis je bil odprt 
do 25. marca, naslednji dan pa je pote-
kal zaključek, na katerem smo devetim 
mladim družinam iz svoje upravne eno-
te podelili bon za otroško trgovino Baby 
center in trgovino DM v Grosupljem, in 
sicer v skupni vrednosti 100 €, ter nekaj 
praktičnih daril.

Ker je leto 2022 super volilno leto, 
ko nas čaka troje večjih volitev v istem 
letu, smo, v želji po večji obveščenosti 
mladih glede prihajajočih volitev in po-
litični udeležbi, zastartali projekt Politi-
ka – od nas za nas. Prvo srečanje z nas-
lovom Volitve 101 je potekalo 2. aprila 
v dopoldanskih urah, na njem smo se 
pogovarjali o volitvah pri nas, volilnem 
sistemu ter o pomembnosti glasu mla-
dih pri političnem odločanju. Da smo ta 
dan zaključili v izobraževalnem stilu, je 
ob 18. uri potekala okrogla miza: Obredi 
iniciacije.

V marcu smo tudi ponovno zastartali 
družabne petke. Začeli smo v petek, 18. 

marca, ki smo ga tematsko obarvali v 
slogu pub kviza. Družabni petki poteka-
jo vsak petek od 20. ure v prostorih ŠK 
GROŠ. Vsak teden bomo imeli različne 
tematike, od družabnih iger do karaok 
itd.

Za konec naj vas še enkrat povabimo 
na koncert Glasbeni Atlas, ki bo potekal 
23. aprila pri gasilskem centru v Grosu-
plju. Nastopajo Joker Out, Koala Voice in 
drugi. Karte so na voljo na spletni stra-
ni mojekarte.si ter na bencinskih servi-
sih Petrol in OMV. Groševci pa si lahko 
cenejšo vstopnico zagotovite v uradnih 
urah, te še vedno ostajajo v ustaljenih 
terminih, in sicer: v Grosuplju ob pone-
deljkih, sredah in petkih med 18. in 20. 
uro, v Ivančni Gorici ob torkih, med 18. 
in 20. uro, v Dobrepolju pa po predho-
dnem dogovoru. 

Facebook: GROŠ študentski klub
Instagram: @sk.gros
spletna stran: www.klub-gros.si

Groševcu ni nikoli dolgčas! ■
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Begunci iz Ukrajine v naši občini
Vojna v Ukrajini se nadaljuje in dobiva vedno grozljivejše razsežnosti. Mnogi Ukrajinci, predvsem ženske, otroci in 
starejši ljudje, v smrtnem strahu zapuščajo svoje domove in iščejo zaščito in varnost v sosednjih državah. Trpljenje 
ljudi nas globoko gane, in tudi mnogi Slovenci so odprli svoja srca in sprejeli begunce.

Marta Šuštar

V Dobrepolju se je za begunce najprej 
zavzel g. Tamino Petelinšek, ki se je kot 
fotograf STA osebno srečal z razmerami 
v Ukrajini oz. na poljsko-ukrajinski meji. 
Povabili smo ga na občni zbor Župnijske 
karitas, ki smo ga imeli 15. marca. Z njim 
sta prišli tudi dve Ukrajinki, ki živita v Slo-
veniji in sta že od začetka vojne dejavno 
vključeni v pomoč rojakom beguncem. 
Na občnem zboru je bil tudi predstav-
nik občine g. Jože Prijatelj. Skupaj smo 
se iz prve roke seznanili z razmerami in 
iskali možnosti za nastanitev in pomoč 
beguncem.

Najprej je g. župnik ponudil prostore 
mladinskega centra. V naslednjih dneh 
so se že začele intenzivne priprave za 
naselitev beguncev v delu mladinskega 
centra. Sodelovalo je veliko prostovolj-
cev, tudi obrtnikov (električar, vodovodni 
inštalater, mizar), takoj smo se vključili 
tudi prostovoljci Župnijske karitas za či-
ščenje, opremo prostorov, nabavo hrane 
in osnovnih higienskih potrebščin. Ve-
liko stvari smo dobili tudi iz sosednjih 
župnijskih karitas, ki so že imele zbirno 
akcijo.

Hvala vsem, ki ste kakor koli pomaga-
li, darovali opremo, hrano itd.

Kakšnega velikega odziva za nastani-
tev beguncev v Dobrepolju do sedaj ni 
bilo. Nekateri pa so se zelo angažirali. 
Ne samo da so odstopili prostor, ampak 
darovali so opremo in opravili veliko fi-
zičnega dela. Pomagali so tudi sosedje, 
sorodniki, prijatelji.

Trenutno je v naši župniji nastanjenih 
12 oseb, od tega so trije otroci (stari 4, 11 
in 14 let).

Za osnovne potrebe je za zdaj nekako 
poskrbljeno. 

Nekateri me sprašujete, kaj potrebu-
jemo oz. če bomo kaj zbirali za begunce. 

Dogovorili smo se, da mi bodo be-
gunci posredovali seznam, kaj potrebu-
jejo (hrana, obleka, oprema). Ta seznam 
bodo dobili sodelavci, prostovoljci Žu-
pnijske karitas po vaseh. Njih lahko 

vprašate, kaj potrebujemo, in se bomo 
dogovorili za prevzem. 

Odločili smo se, da za zdaj ne bomo 
organizirali splošne zbiralne akcije, ker 
potem dobimo enih stvari preveč, dru-
gih pa vseeno nimamo. Tudi skladišča 
za to nimamo. Določene stvari je goto-
vo treba kupiti. Najbolj nam pomagate 
tako, da po svojih zmožnostih nakažete 
denarna sredstva na račun Župnijske 
karitas. Iz tega denarja bomo kupili, kar 
bo potrebno za begunce. Zadnjič sem 
objavila podatke za nakazilo sredstev na 
račun Škofijske karitas. Zdaj so begunci v 
naši župniji in sredstva potrebujemo tudi 
mi, da ne bo treba za vsako stvar prositi v 
Ljubljano. Podatki za nakazilo na tekoči 
račun Župnijske karitas Dobrepolje:

TRR: SI56 0204 6025 4986 661
Namen: begunci Ukrajina
Sklic: 24022022

Denar lahko oddate tudi g. župniku, 
tajnici ali v nabiralnik in ga bomo polo-
žili na svoj račun.

Karitas, tako kot druga društva ali 
podjetja, ne sme poslovati z gotovino, 
ampak vse s tekočim računom.

Za begunce se ureja status. Ko bodo 
vse formalnosti urejene, bodo dobili ne-
kaj socialne pomoči, da bodo lahko po-
ravnali stroške nastanitve ali plačali na-
jemnino in v večji meri poskrbeli zase. 
Nekateri se bodo zaposlili. Ker je begun-

cev veliko, se dokumenti urejajo počasi, 
zato bomo v teh prvih dneh oz. mesecih 
skušali čim bolje poskrbeti zanje. Velika 
hvala vsem, ki ste že darovali in se de-
javno vključili v priprave za nastanitev 
beguncev, in že vnaprej hvala vsem, ki 
še boste pomagali. Bog povrni.

Seznam stalnih sodelavcev 
Karitas po vaseh
Mateja LOHKAR Bruhanja vas
Darja KLINC Cesta
Jožica GRANDOVEC Cesta
Marjana HROVAT Hočevje
Renata JAMNIK Ilova Gora
Anica PRIJATELJ Kompolje
Marija MEGLEN Kompolje
Marija ŠUŠTAR Mala vas
Darinka PRIJATELJ Podgora
Marta ŠUŠTAR Podgorica
Jasmina STRNAD Podpeč
Anica JAKOPIČ Podpeč, Vodice
Alenka NOVAK  Ponikve
Jana LEVSTIK Ponikve
Slavka ŠALIKA  Ponikve
Cvetka KRAŠOVEC  Predstruge
Anica ŠTRUBELJ Videm
Erna HOČEVAR  Videm
Andreja ŠKULJ Zagorica
Jolanda MIHELIČ Zagorica
Marija ERČULJ Zagorica
Stanko KOSTANJŠEK Zagorica
Frančiška MAROLT Zdenska vas
Ivanka ZRNEC Zdenska vas
Marija POGORELC Struge, Podtabor
Darja ŽNIDARŠIČ Struge, Rapljevo

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm
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Če razmišljate o nastanitvi ukrajinskih 
beguncev, je Slovenska karitas pripravila 
dva dokumenta: 
• postopkovnik, ki opredeljuje pridobi-

vanje ustreznega statusa za begunce 
in tudi pridobitev državnih finančnih 
pomoči zanje (finančna pomoč za 
nastanitev in denarna pomoč za pre-
živetje), in

• predlog dogovora o namestitvi, ki vse-
buje predvsem opredelitev stroškov 
bivanja.

Za več informacij pišete na: karitas.
dobrepolje1@gmail.com ali pokličite na 
Župnijsko karitas (Marta: 041 393 893). 
Spremljajte tudi spletno stran: www.ka-
ritas.si.

Še kratko poročilo z občnega zbora 
Župnijske karitas Dobrepolje

Občni zbor Župnijske karitas smo letos 
lahko izpeljali v živo. Lansko leto je bilo 
zaznamovano z epidemijo covida-19. 
Kljub temu smo izpeljali vse načrtova-
ne dejavnosti, razen sestankov v živo in 
obiskov starejših, ki jih je bilo nekoliko 
manj. Je bilo pa zato toliko več stikov po 
računalniku in telefonu. Kljub epidemi-
ji smo razdelili 5352 kg hrane iz rezerv 
EU med 224 prejemnikov v Dobrepolju 
in v Strugah. Opravili smo 889 krajših ali 
informativnih pogovorov s 452 osebami 
in 150 svetovalnih pogovor z 52 osebami, 
kupili in razdelili smo velikonočne pa-
kete socialno najšibkejšim posamezni-
kom ali družinam, obiskali in obdarili za 
Miklavža vse starejše od 80 let, obiskali 
in voščili 90-letnikom, razdelili otrokom 
200 zvezkov in pomagali pri nakupu šol-
skih potrebščin, pomagali s plačilom po-
ložnic in pri nakupu drv, in še kaj bi se 
našlo. Skupno smo v lanskem letu redni 
in občasni sodelavci Karitas Dobrepolje 

in Struge opravili 2960 ur prostovoljne-
ga dela. Dela je veliko, naredimo, koli-
kor moremo in kolikor nam dopuščajo 
sredstva na računu. Hvala za vsak vaš 
dar, hvala Občini Dobrepolje, Zavodu 
sv. Terezije in trgovini Mercator za lepo 
sodelovanje in materialno pomoč. Prav 
tako hvala Rdečemu križu, Društvu upo-
kojencev, patronažni službi, CSD za dob-
ro in uspešno sodelovanje. Bog povrni 
vse dobro rednim in občasnim sodelav-
cem ŽK. ■

Mednarodni sejem Alpe Adria v Ljubljani
Sejem Alpe Adria je letos potekal med 23. in 26. marcem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Marija Žnidaršič, TD Dobrepolje

Na osrednji turistični sejemski prireditvi 
smo člani TD v sodelovanju z Občino 
Dobrepolje v okviru Turizma Ljubljana 
predstavili ponudbo in ideje o preživlja-
nju prostega časa.

Letošnji poudarek na sejmu je bil na 
pohodnih poteh. Predstavili smo svoje 
pohodne poti: 
• Rimsko pot Jerneja Pečnika,
• Pot očarljivih rastlin,
• Po Brodnikovi poti,
• sprehajalne poti,
• Dobrepoljsko pot.

Predstavili smo tudi kulturne in na-
ravne znamenitosti našega kraja. 

Obiskovalci so se ustavljali ob naši 
stojnici in iskali informacije o naši po-
nudbi. ■
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Drugi Brodnikov pohod
Klub negotovemu vremenu smo pohodniki v soboto, 9. aprila 2022, prehodili Brodnikovo pot v spomin na Janeza, 
Antona in Julija Brodnika.

Dušica Hočevar in Andreja Vreg,  
TD Dobrepolje

Pohodniki smo se zbrali na trgu pred 
Jakličevim domom na Vidmu in se poda-
li na pot skozi Predstruge, po suhi strugi 
Rašice od rojstne hiše Brodnikovih v Po-
nikvah. Domači so nas prijazno sprejeli 

in pozdravili. Po kratkem pogovoru smo 
nadaljevali pot mimo cerkve sv. Florja-
na do ponikalnice, zavoda Prizme in 
Stoparjevega mlina do gostišča Adam. 
Iz Ponikev smo se povzpeli na Rajturn 
in zmajevo gnezdo. Pri cerkvi sv. Jerneja 
na Rašici nas je pričakal lokalni vodnik 
g. Božo Zalar in predstavil cerkev in vas. 
Čez Samovec smo pot nadaljevali skozi 
Male Lašče do Velikih Lašč, kjer sta nas 

v Marijini cerkvi pričakala g. župnik An-
drej Ojstrež in g. Manfred Deterding. Po 
predstavitvi in ogledu cerkve smo se po 
Rimski cesti Jerneja Pečnika in poti očar-
ljivih rastlin vrnili na Videm.

Na zadnjem delu pohoda so dežne ka-
pljice poskrbele za hitre korake. Bilo je 
lepo druženje pohodnikov iz Ljubljane, 
Grosuplja ter Ribniške, Laške in Dobre-
poljske doline. ■

Povabilo na pomladno ekskurzijo
po poteh umetniškega ustvarjanja našega umetnika Toneta Kralja 

v soboto, 14. maja 2022, ob 7. uri z Vidma
Na pot se bomo odpravili v soboto, 14. maja 2022, ob 7. 

uri z avtobusne postaje na Vidmu, 7.20 iz Grosuplja, 7.30 iz 
Ljubljane Rudnik (Bauhaus). 

Priporočamo športno obutev in oblačila. Povzpeli se 
bomo na 453 m visok vrh Mengore, kjer je Marijina cerkev 
(božjepotna cerkev), ki sta jo 1929/1930 družno poslikala 
Tone in Mara Kralj. Šli bomo po dobro uhojeni in vzdrževani 
poti mimo kapelic Križevega pota, za kar bomo potrebovali 
dobre pol ure.

Po ogledu cerkve Marijinega imena se bomo zapelja-
li v bližnje Volče, največje strnjeno vaško naselje na Tol-
minskem, do cerkve sv. Lenarta, ki jo je naš Tone poslikal 
leta 1927. Po šestletnem premoru se je dokončno vrnil na 
Primorsko, kjer je nadaljeval motiviko povezovanja katoli-
cizma in preganjanega slovenstva v Julijski krajini.

Iz Volč bomo v nekaj minutah v Tolminu, kjer glavni trg 
krasi Tonetov spomenik iz leta 1946 (odkrit je bil 1973) tol-

minskemu puntu. 
Iz Tolmina se bomo vračali ob najlepši evropski reki mimo 

Doblarja, Ročinja, Kanala, Anhovega, Solkana, Nove Gorice 
in po avtocesti na Razdrto v Ljubljano in domov.

Pot bo dolga, poskrbeli bomo za pravočasne postanke in 
dobro kosilo.

Držali se bomo veljavnih zdravstvenih ukrepov in navodil 
NIJZ-ja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na tel. št.: 041 962 
823 in e-naslov: td.dobrepolje@gmail.com ali vsako soboto 
v TIC-u od 9. do 11. ure. 

Vabljeni!

Na zmajevem gnezdu (foto Ana Godec)

Pri cerkvi Sv. Jerneja (foto Ana Godec)
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Nepotrebna gradnja
Alojzij Erčulj

K pisanju me je spodbudila objava v 
glasilu Občine Dobrepolje Naš kraj z 
vpadljivim naslovom »JAVNI POZIV«, v 
nadaljevanju katerega je obrazloženo, da 
Občina Dobrepolje pripravlja izhodišča 
za novogradnjo oziroma prizidavo ob-
stoječe stavbe Zavoda sv. Terezije na Vid-
mu. V zadnjem odstavku tega obvestila 
je vabljena tudi zainteresirana javnost 
(kamor se uvrščam tudi sam), da poda 
svoje predloge in pobude. 

Jasno mi je, da bodo dokončno in zad-
njo rešitev podali strokovnjaki s področja 
urejanja prostora, elemente funkcional-
ne zasnove oziroma želje in potrebe pa 
mora podati investitor oziroma uporab-
nik. Zaradi navedenih dejstev se v to ne 
nameravam vmešavati. 

Ob vsem vedenju pa se mi zastavlja 
vprašanje, zakaj je širitev zavoda sploh 
potrebna. 

Spominjam se obdobja, ko je nastajal 
obstoječi dom, saj sem bil povabljen v 
gradbeni odbor v času, ko so bili načrti 
izdelani v fazi idejne zasnove. V grad-
benem odboru je bilo tudi nekaj stro-
kovnjakinj na področju varstva, ki so se 
z veliko zagnanostjo lotile proučevanja 
razpoložljive dokumentacije in dajale 
tudi pripombe. Kmalu jih je ta vnema – 
iz meni neznanih razlogov – zapustila. 
Vodja naše župnije, ki je bil tudi gonil-
na sila gradnje, je vedno poudarjal, da 
bo ta dom za približno 60 starostnikov 
– prednostno za prebivalce naše občine 
– neprofitna organizacija. Ljudje naj bi 
tako tudi na starost živeli v objemu naše 
doline, opazovali naravo in hribovje, ki 
to dolino obdaja, svojci pa bi jih lah-
ko obiskovali tudi v nedeljo po mašah. 
Tako bi bilo ljudem naše občine olajšano 
že samo po sebi težko obdobje življenja. 
V domu bi bili v največji meri zaposle-
ni naši občani in prostovoljci, ki bi za to 
izkazali svoj interes. Vse te želje in misli 
so bile povzete po vzoru Doma starejših 
v Logatcu. Tudi če danes, po približno 
15 letih, pomislim na te »pobožne že-
lje«, se mi zdijo plemenite. Vendar so se, 
še preden je bil objekt končan, pojavile 
novice o prijateljih doma, ki darujejo fi-
nančna sredstva za plačilo opravljenih 
del, s poudarkom, da bo imel prednost 

v čakalni vrsti za sprejem v dom tisti, ki 
bo podaril večjo vsoto. Iz lastnih izku-
šenj pa vem, da so imeli iz čakalne vrste 
prednost samo tisti, ki so bili bližje odlo-
čevalcem, ne glede na to, iz katere obči-
ne so prihajali. In če pogledamo stanje 
skozi obdobje delovanja zavoda, vidimo, 
da nikoli ni bilo več kot 25 % varovan-
cev in zaposlenih naših občanov. Zaradi 
vsega zgoraj naštetega se mi postavlja 
vprašanje – za koga smo gradili ta dom? 
Za koga smo zbirali denar? Za koga smo 
podarili zemljišče, na katerem stoji dom, 
in zemljišče za gradnjo hišic z namenom 
varovanih stanovanj, ki so sedaj v las-
ti posameznikov? Ali je res prav, da bo 
zdajšnja generacija podarjala župnijsko 
zemljo in črpala gozdove za stvari, ki niso 
nujne oziroma so pravzaprav nepotreb-
ne? 

Izzvenel je tudi predhodno izražen 
namen, da bi dom deloval kot neprofitna 
organizacija. Najbrž je vsakomur jasno, 
da mora zavod poslovati tako, da bodo 
stroški delovanja približno enaki prihod-
kom. In če bi bilo tako, se postavi vpraša-
nje – od kod denar za novogradnjo? Ob 
dejstvu, da tudi zaradi nizkih osebnih 
dohodkov tisti zaposleni, ki neposred-
no delajo z varovanci,  odhajajo v boljše 
službe in se na tem področju že kažejo 
veliki problemi. Ob dejstvu, da je pre-
hrambni material nabavljen po nizkih 
cenah, po obrokih pa ostaja na mizi v je-
dilnici ogromno neporabljene hrane, kar 
nobenega od pristojnih ne moti oziroma 
se za to ne zmeni. Kljub vsemu pa je os-
krbovani dan v zavodu še vedno med 
dražjimi v Sloveniji, zaradi česar si naši 
občani rajši poiščejo zatočišče drugje, če 
je to le mogoče. Vendar dokler bo uspeš-
nost vodstva zavoda merjena po ustvar-
jenem letnem dobičku in ne po počutju 
varovancev in zaposlenih, se stanje ne bo 
spremenilo. 

Če iz navedenega izluščim »skrb« za 
naše občane oziroma župljane, novo-
gradnje, ki bi omogočila povečanje na-
stanitvenih kapacitet, ne potrebujemo. 
Vodstvu zavoda in vodji župnije, ki se je 
nekajkrat oklical za lastnika zavoda, pa 
priporočam, naj pocenijo oskrbovani 
dan, naj povišajo plače, naj oskrbovance 
hranijo s kakovostno hrano, naj posve-
čajo večjo pozornost negi najšibkejših, 

skratka naj oskrbovancem omogočijo 
kakovostnejše dneve njihovega življenja, 
in trdno sem prepričan, da ne bodo ime-
li skomin po novogradnji. Trditev, da bi 
povečanje kapacitet pomenilo tudi znat-
no znižanje stroškov, je – po moji laični 
presoji – iz trte zvito in je le pesek v oči 
tistim, ki v potrebno dozidavo morda ne 
verjamejo. Trditve o racionalizaciji po-
slovanja prav tako ne podpira dejstvo o 
dodatni zaposlitvi člana vodstvene ekipe 
zavoda. 

In kaj dobrega prinaša novogradnja 
v našo občino? V kolikor bo zgrajen nov 
objekt, bomo pozidali še del zemljišča, 
ki je naša skupna last. Glede na obstoje-
če stanje bo odstotek varovancev in za-
poslenih iz naše občine še naprej enak, 
ljudi pa bodo vozili iz drugih krajev, kjer 
si prizadevajo poskrbeti za svoje občane 
na druge načine. Časi se spreminjajo, z 
njimi pa prihajajo tudi neljubi dogod-
ki. Prav lahko se zgodi, da bo ta zavod 
pristal na plečih občine. Upam, da se še 
dobro spominjamo obdobja poplav in da 
smo se iz tega kaj naučili. 

In če pomislim še na Ponikve – ali ni ta 
kraj, kjer je že podoben zavod, tudi v naši 
občini? Mar nista dva podobna zavoda 
za tolikšno občino, kot je naša, dovolj? 
Ker se vsi radi zgledujemo po sosedih, 
poglejmo še v sosednje občine, kaj tam 
gradijo, in videli bomo, da se gradenj, ki 
so v času delovanja lahko velika obreme-
nitev za občino oziroma občinski prora-
čun, otepajo in jih ne izvajajo.

Vsem Dobrepoljcem pa sporočam, da 
– v kolikor se v obstoječem zavodu ne 
bo spremenilo kaj na bolje – SE BOJTE 
BIVANJA V ZAVODU SVETE TEREZIJE!

To pisanje zaključujem z željo, da bi 
vsem občanom, ki jim je mar za naše 
skupno dobro, odstrl pogled od navide-
zno lepega k realni podobi naše stvarno-
sti, saj – kot pravi Einstein v svojem zna-
nem reku: »Svet ni nevaren zaradi tistih, 
ki delajo slabo, ampak zaradi tistih, ki to 
gledajo in ničesar ne storijo.« ■

Pomembne stvari se zgodijo tako hitro, da je 
vedno nekaj dvoma. (Clara Sanchez)

000000v000000
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Spoštovani bralci, 24. aprila se bomo podali na volišča in izbrali tiste, ki jim bomo zaupali v roke vodenje naše 
države. Pred vami je nekaj informacij o voliščih ter kandidatih v našem volilnem okraju Ribnica - Dobrepolje. 
Ni odveč še enkrat poudariti, da bomo prvič volili v tem okraju, saj je bil naš nekdanji volilni okraj Grosuplje 
nekoliko spremenjen, po spremembi pa smo del nekdanjega ribniškega okraja. 

V naši občini bomo glasovali na sedmih voliščih, možnost predčasnega glasovanja pa bo na sedežu okrajne 
volilne komisije v Ribnici.

Vabim vas k prebiranju volilnih oglasov, s katerimi vas nagovarjajo nekateri kandidati oziroma stranke oz. liste. 
Izkoristite svojo pravico in pojdite v nedeljo na volišča!

Bojan Novak

LISTA KANDIDATOV na državnozborskih volitvah 2022
 1. NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA, Marko Marjanovič
 2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, Janez Cigler Kralj
 3. PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE, Ines Stamejčič
 4. NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA, Leon Mikulin
 5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS, Tina Vrenko
 6. LISTA BORISA POPOVIČA - DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO, Ivan Vuković
 7. DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA, Julijan Tanko
 8. GIBANJE SVOBODA, Aleksandra Marijanović
 9. LISTA MARJANA ŠARCA – LMŠ, Franc Vesel
 10. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, Valentina Vehovec
 11. NAŠA DEŽELA, STRANKA DR. ALEKSANDRE PIVEC, David Ogrin
 12. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS, Jože Tanko
 13. POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS), Kaja Galič
 14. SOCIALNI DEMOKRATI – SD, Alvina Bajrami
 15. ZA LJUDSTVO SLOVENIJE – ZLS, Leja Kralj
 16. STRANKA ALENKE BRATUŠEK, Robert Latin
 17. DOMOVINSKA LIGA – DOM, Timotej Mavrek
 18. LEVICA, Mitja Svete
 19. VESNA – ZELENA STRANKA, Natali Kriletić

olitveolitve
v Državni zbor v Državni zbor 20222022
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SEZNAM VOLIŠČ NA OBMOČJU OBČINE DOBREPOLJE
Za parlamentarne volitve 24. aprila bo v Občini Dobrepolje odprtih sedem volišč. 
Predčasno bo možno glasovati na sedežu okrajne volilne komisije v Ribnici, za volivce, ki bodo želeli na volilno nedeljo 
glasovati v našem okraju, a tu nimajo stalnega bivališča, pa bo prav tako odprto volišče (OMNIA) na sedežu okrajne 
volilne komisije. 

Helena Grm Šerjak, tajnica OVK Ribnica - Dobrepolje

Volišče št. 00402052 JAKLIČEV DOM DOBREPOLJE, Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje 
(glasujejo volivci naselij Bruhanja vas, Mala vas, Podgora, Podgorica, Podpeč, 
Videm, Zdenska vas) 

Volišče št. 00402053 GASILSKI DOM HOČEVJE, Hočevje 19, 1301 Krka 
(glasujejo volivci naselja Hočevje)

Volišče št. 00402054 GASILSKI DOM ZAGORICA, Zagorica 36a, 1312 Videm-Dobrepolje 
(glasujejo volivci naselja Zagorica)

Volišče št. 00402055 VAŠKI PROSTOR PREDSTRUGE, Predstruge 60, 1312 Videm-Dobrepolje  
(glasujejo volivci naselij Cesta, Predstruge, Vodice) 

Volišče št. 00402056 GASILSKI DOM KOMPOLJE, Kompolje 60, 1312 Videm-Dobrepolje 
(glasujejo volivci naselja Kompolje)

Volišče št. 00402057 PRIZMA PONIKVE, Ponikve 76, 1312 Videm-Dobrepolje 
(glasujejo volivci naselja Ponikve)

Volišče št. 00402058 OSNOVNA ŠOLA STRUGE, Lipa 16, 1313 Struge 
(glasujejo volivci naselij Četež pri Strugah, Kolenča vas, Lipa, Paka, Podtabor, 
Potiskavec, Pri Cerkvi - Struge, Rapljevo, Tisovec, Tržič)

Volišče št. 901 Predčasno volišče – Upravna enota Ribnica, Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica 

Volišče št. 970 Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, in 
izseljence (OMNIA) – Upravna enota Ribnica, Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica 

URNIK GLASOVANJA:

PREDČASNO GLASOVANJE:
Torek, 19. 4., sreda, 20. 4., 
in četrtek, 21. 4., od 7.00 do 19.00

GLASOVANJE NA DAN VOLITEV:
Nedelja, 24. 4., od 7.00 do 19.00
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Janez
Cigler Kralj

Kar se je leta govorilo, smo 
brez velikih besed naredili.
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»Človek z jasno mislijo, jasno besedo, 
odločen, z neverjetno energijo in hkrati 
dojemljiv za težavo vsakega od nas. 
To je politik, ki ga potrebujemo, 
in ga iz vsega srca podpiram.«
župan Igor Ahačevčič

Programi za hiter 
prehod mladih 

na trg dela

Pravičnejši in  
preglednejši sistem 
socialnih transferjev

Krepitev 
družinske 
politike

Rekordna 
zaposlenost

125 investicij v 
institucionalno 

varstvo

posodobitev 
cestne povezave 
Ljubljana-Petrina

Svoboda je ptica,
je večna resnica, 
daleč leti. 
Svoboda je v zraku,
na vsakem koraku, 
v meni živi.

            (Drago Mislej Mef)

Zaslužimo si Slovenijo, kjer ne bomo več razdeljeni zaradi 
preteklosti, ampak združeni zaradi prihodnosti.
24. aprila pridite na volitve in glasujte ZA! Gibanje Svoboda
MLADI glasujte ZA! Slovenijo, da si boste lahko ustvarili dom in družino, ker boste imeli stalno službo in 
lastno stanovanje, vaši otroci pa kvalitetne vrtce in javne šole. 
STAREJŠI glasujte ZA! Slovenijo, da boste imeli finančno varno in dostojanstveno starost, dostop do 
zdravnika in da boste z mrežo dolgotrajne oskrbe lahko ostali v svojem domu.
VSI glasujmo ZA! Slovenijo, ki bo zelena, gospodarsko uspešna in socialno pravična. Z evropskimi sredstvi 
in z državnimi subvencijami pa tudi prehransko in energetsko samooskrbna.
VSI glasujmo ZA! Slovenijo, kjer ne bomo iskali razlik, ampak podobnosti, kjer ne bomo govorili o 
problemih, ampak o rešitvah, kjer ne bomo izključevali, ampak združevali za vključenost vseh.  
VSI glasujmo ZA! Svobodo.              Naročnik oglasa: Gibanje Svoboda
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»V življenju 
je treba preiti 
od besed h 
konkretnim 
dejanjem.«

Franc Vesel

Normalizacija. Rešitve. Razvoj.
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David Ogrin

nasadezela.si

#Zaljudi

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Potrebe pri mlajših generacijah so se spremenile in čas je, da 
vsak naš glas prispeva k sodobnejšim rešitvam, zlasti na področju 
kmetijstva, stanovanjske problematike, fleksibilnejšega vstopa na  
trg dela ter boljšo prihodnost vseh generacij.
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Valentina
Vehovec

Spoštovani državljanke in 
državljani Republike Slovenije! 

V preteklih dveh letih smo bili soočeni z novo re-
alnostjo, epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(covid-19), ki je dodobra posegla v naš način življe-
nja, naše navade, delovno okolje in prostor, v kate-
rem živimo. Hkrati je bilo to tudi čustveno zelo na-
porno obdobje, v katerem so bile najbolj prizadete 
prav najranljivejše skupine naših državljanov, kot 
so starejši (upokojenci), mladi (ki so vključeni v izo-
braževalni sistem) ter posamezniki, katerih delovna 
aktivnost je povezana z dejavnostmi, ki so bile ome-
jene.

Burne čase je preživljala tudi stranka DeSUS. Stran-
ki s 30-letno tradicijo so obrnili hrbet vidni predstav-
niki stranke, katerim smo zaupali sami, hkrati pa ste 
nam svoje zaupanje izkazali tudi volivci. Verjame-
mo, da je bilo to potrebno, saj se je stranka očistila 
posameznikov, ki so lastne interese postavili pred 
interese državljanov, zlasti tistih, ki ste nam zaupali.

DeSUS je edina socialdemokratska stranka, ki se 
resnično zavzema za človeškega dostojanstva vred-
no življenje vseh posameznikov, zlasti tistih, ki so 
zaradi svoje ranljivosti ter finančne odvisnosti po-
tisnjeni na rob družbe, ne glede na njihovo pripa-
dnost.

Stranka DeSUS je stranka medgeneracijskega 
spoštovanja in solidarnosti ter prav zaradi tega 
stranka, katere prisotnost je na političnem parke-
tu nujno potrebna. Smo edini, ki gojimo in širimo 
svoje vrednote že več kot 30 let, z vsemi vzponi in 
padci v naši zgodovini. Smo stranka prihodnosti, ker 
gledamo in razmišljamo o prihodnosti današnje ge-
neracije upokojencev, na vse tiste, ki bodo to  postali, 
o sodelovanju in položaju mladih in njihovi priho-
dnosti ter o trajnostnem razvoju naše družbe in oh-
ranitvi naravnega okolja za prihodnje rodove.

Iz navedenih razlogov je DeSUS stranka prihodno-
sti in ne le stranka s časovno omejenim trajanjem, 
ki svojim volivcem obljublja ali deli drobtinice pred 
vsakokratnimi prihajajočimi volitvami.

Predstavniki DeSUS-a smo pripravljeni prevzeti od-
govornost za prihodnost vseh državljank in državlja-
nov Slovenije, za doseganje skupnih vrednot, zago-
varjanje naših stališč in doseganje danih zavez. 

DeSUS si bo s svojimi predstavniki še naprej prizade-
val za povrnitev zaupanja v socialno državo, popravo 
krivic upokojencem in lepše življenje vseh generacij 
državljank in državljanov Republike Slovenije.

Na prihajajočih volitvah oddate svoj glas za DeSUS 
in omogočite uresničitev naših  vrednot in program-
skih ciljev!

Valentina Vehovec

1010
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Bodoči poslanci stranke DeSUS v DZ se zavzemamo:

• za pokojnine, ki bodo omogočale varno in dostojno življenje,

• za javno in dostopno zdravstvo, ki bo učinkovito, sodobno in brez čakalnih vrst 
in koruptivnih dejanj,

• za uveljavljanje temeljev dolgožive družbe (družbeno vključenost starejših, 
gradnjo bivalnih kapacitet za starostnike),

• za spoštovanje demokratične ustavne ureditve (spoštovanje delitve oblasti 
na njene veje, ohranitev javnih neodvisnih institucij, za ohranitev osebnih 
svoboščin in človekovih pravic (zlasti ranljivejših skupin),  ničelna toleranca do 
korupcije, transparentno delovanje …)

• ohranitev zdravega okolja (gospodarski ter infrastrukturni razvoj, temelječ 
na zelenih (obnovljivih) energijah, razvoj inovativnih gospodarskih panog, 
ki bodo temeljile na trajnostni uporabi izdelkov in nujnosti recikliranja oz. 
ponovne uporabe, prepoved tehnologij, ki so naravovarstveno sporne …)

• za pravičnost, solidarnost, spoštljivost vseh deležnikov v družbi, 

• za dostopnost stanovanj za mlade,

• za povečanje samooskrbe s hrano,

• za podjetništvu ter inovativnosti naravnano družbo, ki bo spodbujala in 
podpirala dobre ideje,

• za učinkovit izobraževalni sistem, ki bo mladim omogočil hitrejšo vključenost 
na delovnem mestu.

ZAVZEMAMO SE

Za povrnitev 
zaupanja v 

socialno državo

Za ustvarjalnost v 
izobraževanju in  

kulturi

Za glas Slovenije, 
ki se sliši 
v svetu

Za ohranitev 
naravnega okolja 

zanamcem
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Pride čas, ko ni več časa za napačne odločitve. 
Prav vsak človek se srečuje z odločitvami od rane-
ga otroštva pa do pozne starosti. Odločiti se prav 
pa je tista formula, ki dela človeka, družino, podjetje 
ali državo uspešno in srečno. Vsi vemo, koliko časa 
potrebujemo, da popravimo posledice in slab vtis 
zaradi napačne odločitve. In več napačnih odločitev 
zaporedoma lahko povzroči nepopravljive posledi-
ce za človeka, družino, podjetje in tudi državo. 

Ko smo se Slovenci pred dobrimi 30 leti odločili za 
svojo državo, je bila to nedvomno prava odločitev, 
sprejeta pravi čas in s plebiscitarno večino. O tem 
takrat, vsaj tako smo mislili, ni dvomil skoraj nih-
če. Pa vendarle ni bilo čisto tako, nekaterim to ni 
bila nikoli intimna izbira. To smo spoznavali leta in 
desetletja, ko so se tvorci slovenske samostojnosti 
neprestano omalovaževali, zaničevali, obtoževali in 
celo kriminalizirali.

Res je, da vsak, ki kaj dela, dela tudi napake, vendar 
če dela v dobri veri, da dela dobro, se kakšna na-
paka tudi oprosti. Odločitev, da ne bomo delali nič 
zato, da ne bomo naredili kakšne napake, je vedno 
in povsod napačna. To, da se na napakah učimo, 
pa pravi tudi star slovenski pregovor. Res je sicer, 
da se je bolje učiti na napakah drugih, vendar to 
vedno ni možno.

Ko je pred dvema letoma v izjemno težki situaci-
ji vlado prevzela sedanja koalicija pod vodstvom 
Slovenske demokratske stranke in Janeza Janše, se 
verjetno niti v sanjah ni zavedala, koliko odločitev 
bo treba sprejeti. Potrebnih, a neprijetnih. In koliko 
ovir se jim bo postavilo na pot. Poleg epidemije še 
predsedovanje Evropski uniji in na koncu še vojna v 
Ukrajini. Na levi politični strani kraval, podtikanja  ... 
Da o pristranskosti medijev niti ne govorimo.

Dejstva pa govorijo naslednje: 

• Gospodarstvo se je ohranilo v zelo dobri 
kondiciji.

• Gospodarska rast je nad vsemi napovedmi.

• Nezaposlenost je rekordno nizka.

• S protikoronskimi ukrepi je vlada pomagala 
vsem slojem prebivalstva – nihče ni bil 
pozabljen.

• Predsedovanje EU je bilo opravljeno z odliko. To 
nam priznavajo vsi evropski voditelji. 

• Slovenska diplomacija je postala odločujoči 
dejavnik. 

• Predsednik Janša je vsakodnevno gost v 
najvplivnejših svetovnih medijih.

• Prepoznavnost in spoštovanje Slovenije v 
soseščini in v svetu še nikoli nista bila tako 
velika.

Po slovenskih občinah je trenutno zelo živahno, iz-
vajajo se mnoge investicije. Gradijo se ceste, šole 
in vrtci, domovi za ostarele, športne dvorane, ka-
nalizacije in še in še. Slovenski župani so z delom 
in kooperativnostjo vlade v veliki večini zelo zado-
voljni in ne predstavljajo si, kaj bi bilo, če te vlade 
ne bi bilo.

Slovenska demokratska stranka s strankami bodoče 
koalicije zna, zmore in hoče delati zate – za Sloveni-
jo. Tudi zato je zdaj čas, ko ni več časa za napačne 
odločitve.

Naj živi Slovenija!
 

OO SDS Dobrepolje,
Roman Bukovec

Pride čas, ko ni več časa
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Dovolj je delitev in skrajnosti,  

PPOOVVEEŽŽIIMMOO  SSEE  ZZOOPPEETT  !!  
Prebivalci Slovenije, ki kot posamezniki in družba uživamo največ svobode in blaginje v vsej svoji zgodovini, se ne znamo 
pogovoriti, v kakšni državi ter v kakšni družbi želimo živeti. Po vseh dosežkih, ki nam jih lahko zavida marsikatera mnogo 
večja država, nimamo splošnega družbenega soglasja, nacionalnega konsenza, kako bomo doseženo ohranili in kako 
postavili okvir, da bo Slovenija svoje danosti uporabila za razvoj varnega, zdravega, trajnostnega in spodbudnega okolja, 
da bo v njem posameznik imel najboljše možnosti za razvoj svojega potenciala in lastne izpolnitve. 
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!!

§ Prehranska samooskrba in zdrava domača hrana za 
potrošnika. Večja podpora kmeticam, kmetom in vsem 
mladim na podeželju. 

§ Vzpostaviti je treba zavezništvo med slovenskim kmetom in 
slovenskim potrošnikom, ki zagotavlja kvalitetno hrano 
potrošniku in dostojno življenje kmetu, v primeru izrednih 
razmer, pa je to zavezništvo jamstvo, da nihče ne bo ostal 
lačen. 

§ Preko 300 milijonov evrov, ki se letno porabijo za prehrano v 
vrtcih, šolah, bolnišnicah, drugih javnih zavodih, v vojski in 
drugih državnih ustanovah, naj se prednostno nameni v 
Sloveniji pridelani hrani. 

§ Javno zdravstvo mora pomeniti pravico do hitre in 
učinkovite zdravstvene oskrbe. Na prvem mestu je zdravje 
ljudi, ne ideologija. Brez celostne spremembe in poenotenja 
organizacije, dolgoročnega kadrovskega načrtovanja in 
transparentnosti v zdravstvenem sistemu, se nam bo prvič v 
zgodovini znižala življenjska doba zaradi nepotrebnega 
umiranja ljudi. 

§ V sodelovanju z občinami po vsej Sloveniji je treba 
mladim ponuditi izenačitev stanovanjskih možnosti z 
določitvijo območij v javni lasti, ki se komunalno opremijo, 
uredi tamkajšnja infrastruktura in mladim ponudi parcele za 
postavitev enodružinskih hiš. 

§ V zunanji politiki se morata ideologija, napuh in osebna 
naklonjenost politikov do posameznih igralcev na 
svetovnem prizorišču umakniti interesu Slovenije in 
njenih ljudi. Da pa lahko premočrtno zasledujemo 
zunanjepolitični interes Slovenije, se moramo najprej o njem 
dogovoriti. Pri tem morata sodelovati koalicija in opozicija. 

§ Naivno bi bilo prepričanje, da se vojna grožnja 
Slovencem ne more ponoviti, kot bi bilo naivno 
prepričanje, da lahko Slovenija ob spopadu velikih 
razsežnosti igra ključno vojaško vlogo. Dejstvo, da smo del 
najmočnejšega vojaškega zavezništva v zgodovini sveta, 
lahko izkoristimo za tisto, kar znamo najbolje – razvijemo 
nišne in maloštevilne, a na ravni zavezništva in svetovni 
ravni elitne enote. 
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PPOOVVEEŽŽIIMMOO  SSEE  ZZOOPPEETT  !!  
Prebivalci Slovenije, ki kot posamezniki in družba uživamo največ svobode in blaginje v vsej svoji zgodovini, se ne znamo 
pogovoriti, v kakšni državi ter v kakšni družbi želimo živeti. Po vseh dosežkih, ki nam jih lahko zavida marsikatera mnogo 
večja država, nimamo splošnega družbenega soglasja, nacionalnega konsenza, kako bomo doseženo ohranili in kako 
postavili okvir, da bo Slovenija svoje danosti uporabila za razvoj varnega, zdravega, trajnostnega in spodbudnega okolja, 
da bo v njem posameznik imel najboljše možnosti za razvoj svojega potenciala in lastne izpolnitve. 

 

!!""##$$%%&&""''((##!!$$%%""''))**""##%%""!!++,,""##
!!

§ Prehranska samooskrba in zdrava domača hrana za 
potrošnika. Večja podpora kmeticam, kmetom in vsem 
mladim na podeželju. 

§ Vzpostaviti je treba zavezništvo med slovenskim kmetom in 
slovenskim potrošnikom, ki zagotavlja kvalitetno hrano 
potrošniku in dostojno življenje kmetu, v primeru izrednih 
razmer, pa je to zavezništvo jamstvo, da nihče ne bo ostal 
lačen. 

§ Preko 300 milijonov evrov, ki se letno porabijo za prehrano v 
vrtcih, šolah, bolnišnicah, drugih javnih zavodih, v vojski in 
drugih državnih ustanovah, naj se prednostno nameni v 
Sloveniji pridelani hrani. 

§ Javno zdravstvo mora pomeniti pravico do hitre in 
učinkovite zdravstvene oskrbe. Na prvem mestu je zdravje 
ljudi, ne ideologija. Brez celostne spremembe in poenotenja 
organizacije, dolgoročnega kadrovskega načrtovanja in 
transparentnosti v zdravstvenem sistemu, se nam bo prvič v 
zgodovini znižala življenjska doba zaradi nepotrebnega 
umiranja ljudi. 

§ V sodelovanju z občinami po vsej Sloveniji je treba 
mladim ponuditi izenačitev stanovanjskih možnosti z 
določitvijo območij v javni lasti, ki se komunalno opremijo, 
uredi tamkajšnja infrastruktura in mladim ponudi parcele za 
postavitev enodružinskih hiš. 

§ V zunanji politiki se morata ideologija, napuh in osebna 
naklonjenost politikov do posameznih igralcev na 
svetovnem prizorišču umakniti interesu Slovenije in 
njenih ljudi. Da pa lahko premočrtno zasledujemo 
zunanjepolitični interes Slovenije, se moramo najprej o njem 
dogovoriti. Pri tem morata sodelovati koalicija in opozicija. 

§ Naivno bi bilo prepričanje, da se vojna grožnja 
Slovencem ne more ponoviti, kot bi bilo naivno 
prepričanje, da lahko Slovenija ob spopadu velikih 
razsežnosti igra ključno vojaško vlogo. Dejstvo, da smo del 
najmočnejšega vojaškega zavezništva v zgodovini sveta, 
lahko izkoristimo za tisto, kar znamo najbolje – razvijemo 
nišne in maloštevilne, a na ravni zavezništva in svetovni 
ravni elitne enote. 
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OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE

vabi na

DAROVANJE KRVI 
V TOREK, 26. APRILA 2022, OD 7. DO 13. URE V SREDNJI ŠOLI JJ V IVANČNI GORICI, 

V ČETRTEK, 28. APRILA 2022, OD 7. DO 13. URE V DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE, in

V PETEK, 29. APRILA 2022, OD 8. DO 12. URE V
JAKLIČEVEM DOMU, VIDEM - DOBREPOLJE.

Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni izvajamo prilagojene krvodajalske akcije. 
Krvodajalce prosimo za predhodni telefonski dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje krvi.

PROSIMO, POKLIČITE NEKAJ DNI PRED AKCIJO IN SE NAROČITE NA DAROVANJE KRVI!

Vsak delovni dan od 7. do 15. ure na tel. št.: 051 389 270, 051 671 147, 030 716 796.

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

Občina Grosuplje omogoča krvodajalcem brezplačno parkiranje za čas darovanja krvi v parkirni hiši. Ob uvozu prejmete parkirni 
listek, po darovanju krvi ga potrdite na vložišču občine na Taborski cesti 2 in z njim brezplačno zapustite parkirno hišo.

Alvina Bajrami prihaja iz 
Dobregapolja. Rada ima 
svoje Dobropolje. Verjame v 
prihodnost svojega domačega 
kraja, zato se je odločila 
kandidirati na državnozborskih 
volitvah. Alvina ve, da so 
oddaljeni kraji, majhni 
kraji in podeželje pogosto 
zapostavljeni, toda potrebe 
teh prebivalcev se po ničemer 
ne ločijo od potreb meščanov. 
Tudi zato se odločila, da 
kandidira in pri tem prosi vas, 
spoštovani volivci, da jo pri 
njeni kandidaturi podprete in 
ji zaupate svoj glas. Kandidira 
tudi zato, ker ji je pomembno, 
da tudi mladi dobijo svojo 
priložnost, da pokažejo in 
dokažejo, da jim ni vseeno. 
Tudi v dobropoljski dolini 
vidi ponteciale in možnosti 
za razvoj konkurenčnega 
in socialno naravnanega 
gospodarstva. Tako bi lahko 
mladi ostajali doma, ne bi se 
bilo potrebno voziti na delo 
drugam, kar pa tudi pomeni 
manj onesnaževanja okolja. 

Kandidira na listi Socialnih 
demokratov, ki zaradi svojega 
programa, močno podpirajo 
takšno razmišljanje in trud. 
Program Socialnih demokratov 
je program, narejen za razvojno 
desetletje velikih sprememb.

Želi, da skupaj soustvarjate 
prihodnost  občine Dobropolje. 
Za to pa potrebuje vaš glas in 
številka 14 je glas za Alvino. 

ČAS JE ZA NOV ZAČETEK. 
DRUGAČE.

Alvina Bajrami,
vaša kandidatka za poslanko v DZ RS.

»Alvina Bajrami je mlada 
kandidatka, ki je odraščala na 
kmetiji in zato dobro pozna 
delo, vztrajnost in uspeh.«

Predrag Baković,
poslanec Socialnih demokratov
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Spust po čustvenem vrtiljaku
Ob koncu futsal sezone se v Futsal klubu Dobrepolje vrstijo pomembne tekme, na katerih ekipe 
in navijači doživljamo širok razpon razpoloženj – od veselja in ponosa na eni strani do potrtosti 
in razočaranja na drugi. Z grenkim priokusom se je končala sezona nadarjene selekcije U-17, z 
navdušenjem pa sezona članske ekipe, ki je na odločilni tekmi za obstanek v ligi zmagala in v 
Dobrepolje prinesla še eno sezono najvišje ravni futsala.

Bojan Novak

Najboljši približek vrtiljaka čustev je bila 
domača kvalifikacijska tekma članske 
ekipe za nadaljevanje igranja v 1. SFL 
tudi v naslednji sezoni. 1. aprila se je na 
tekmi zbralo več kot 250 gledalcev, ki so 
s tem postavili rekord. Po nekaj napakah 
in spletu okoliščin so gostje iz Maribora 
namreč povedli s 3 : 0 in na tribune nase-
lili skrb in žalost. Otroci so vseeno glasno 
navijali in naši fantje so na igrišču kljub 
hladni prhi nizali priložnosti. Frizure gle-
dalcev so se zaradi številnega prijemanja 
za glavo slabšale iz minute v minuto. Gal 
Škulj je pred odmorom znižal na 3 : 1, kar 
je spet dvignilo razpoloženje v dvorani. 
Po velikem pritisku naše ekipe v drugem 
polčasu so se gostje vse manj oddaljevali 
od svojega gola, a žoge našim igralcem 
dolgo ni uspelo spraviti za hrbet odlič-
nega mariborskega vratarja. Za evforičen 
izbruh veselja je v zadnjih treh minutah 
dvakrat poskrbel Matevž Klinc in postavil 
končni rezultat 3 : 3.

Po »ringelšpil« tekmi smo objokovali 
zgrešene priložnost, a tudi že zrli proti 
povratni tekmi. 

Šport velikokrat dokaže, da je večji od 
logike. Gotovo bi logika predpostavila, da 
na povratni tekmi naša ekipa ne bo imela 
veliko možnosti. Pri nas bosta manjkala 
dva zelo pomembna igralca (odsotnost 

in kaznovanost po prejetem rumenem 
kartonu), gostje bodo zaradi sobotnega 
termina okrepljeni z igralci, ki igrajo tudi 
nogomet v avstrijskih ligah, tekmo pa 
bodo odigrali pred svojimi gledalci. Tako 
logika. Šport pa je imel drugačno pot. 

Ekipa je zaradi vsega postala še bolj 
povezana, borbenost je šla do konca, op-
timizem pa je glavni trener Dani Kalje-
vič črpal iz rezerv na prvi tekmi. In naši 
igralci so povratno tekmo res odlično 
začeli. V 5. minuti je zadel Tomaž Pus-
totnik, Denis Gale je dve minuti kasneje 
povišal na 2 : 0. Domačini so strnili vrste 

in do konca prvega polčasa izenačili. De-
nis Gale je zadel tudi v drugem polčasu, 
domačini pa so pet minut pred koncem 
ponovno izenačili. Semafor je takrat ka-
zal enak rezultat kot v naši dvorani – 3 
: 3. Če zadetkov ne bi bilo, bi odločitev 
prinesli streli s šestih metrov. 

A ni bilo tako. V 37. minuti je zadel 
zadnji igralec, ki se je priključil ekipi, Pri-
mož Potočar. To je pomenilo, da morajo 
domačini za igranje v najvišji ligi zadeti 
dvakrat. Ni jim uspelo, njihovo tveganje 
je v zadnji minuti kaznoval še Žiga An-
dolšek in postavil končnih 5 : 3. Koliko 



Naš kraj ■ april 2022 51••• Šport •••

pomeni igranje v 1. ligi našim igralcem, 
pove veselje na koncu. In ves trud na 
obeh tekmah. Kljub temu da se v letoš-
nji in lanski sezoni nismo mogli boriti za 
vrh v 1. SFL, pa si upamo trditi, da smo v 
tem času dobili najboljše navijače, trdno 
jedro ekipe za prihodnost in tudi ugled 
resnega in odlično organiziranega kluba 
pri Nogometni zvezi Slovenije. Imamo 
tudi ideje, kako v naslednji sezoni nare-
diti še en korak naprej in tudi po tekmo-
valni plati nadaljevati napredek kluba. 
Igramo namreč na dolgi rok, z mnogo 
nižjimi sredstvi kot konkurenca. A to je 
še razlog več, da vlagamo več truda in se 
počasi bližamo najboljšim v državi. Naj-
višja raven slovenskega futsala bo tudi 
naslednjo sezono gostovala v Dobrepo-
lju!

Obratni vrtiljak čustev je letos doži-
vljala ekipa U-17, ki je 2. aprila s pora-
zom na tekmi za tretje mesto sklenila 
sezono. Ekipa je redni del igrala odlično 
in ga sklenila na drugem mestu. Nato so 
se začele pojavljati težave, ki so se zdru-
žile na povratni tekmi polfinala. Zbolel 

je prvi in edini vratar ekipe, poškodbo 
je staknil eden od nosilcev igre. To je 
botrovalo tudi nekaj tveganim in, kot se 
je izkazalo kasneje, napačnim odločit-
vam trenerja. In porazu za en zadetek ...
Dve tekmi za tretje mesto tudi nista pri-
nesli kakih nasmehov sreče. Po tem, ko 
je ekipa na domači tekmi dominirala in 
si priigrala številne priložnosti, je bila 
končna zmaga proti najboljši ekipi re-

dnega dela (KMN Meteorplast) preniz-
ka (6 : 3). Na povratni tekmi je z igralci 
nogometa okrepljena ekipa iz Ljutomera 
prikazala odlično igro in zmagala z 10 : 3. 
Tudi tu na igrišču sreča ni igrala v našem 
dresu. Fantje so bili razočarani, saj so se 
spogledovali tudi z naslovom prvaka, za 
kar imajo nedvomno kakovost. Tako pa 
so osvojili končno četrto mesto v državi, 
kar je tudi velik uspeh.

Sezona tako poteka le še v državnem 
prvenstvu U-19. Tu je bilo zaradi kvalifi-
kacij za evropsko prvenstvo v preteklih 
tednih zatišje, sezono pa je naša ekipa 
v nekoliko spremenjeni zasedbi (spre-
memba na položaju trenerja) nadaljeva-
la v nedeljo, 10. aprila. Na domači tekmi 
se je pomerila z ekipo ŠD Mlinše. Boj za 
uvrstitev na eno prvih petih mest je ekipa 
začela z neodločenim rezultatom  2:2. Po 
zaostanku z 0:2 je dvakrat po podaji Da-
vida Noseta zadel Nejc Albreht. 

Ekipa bo odigrala še pet tekem in po-
skušala priti do četrtega mesta.

Ljubitelje futsala vabimo na zadnjo 
letošnjo domačo tekmo, ki bo v nedeljo, 
8. maja, ob 17.00. ■
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Je čas, ko umolknejo besede
in spregovori rosno oko.
Je čas, ko je človeku hudo,
ker je prišlo zadnje slovo.
Je čas, ko si hvaležen Bogu za dar,
ko ti je tega človeka v življenje poslal
in ti ga za očeta izbral.


ZAHVALA

Od nas se je poslovil in odšel v Očetovo hišo

ANTON DERNULJC
(3. 4. 1932–4. 3. 2022) iz Strug.

Na prvi petek, ko je v cerkvi svetega Petra zvonilo 

opoldansko angelsko češčenje, je Marija pomagala v nebesa 

našemu atu, ki je zadnji dan preživel na oddelku Kliničnega 

centra. Osebje nam je omogočilo, da smo se od njega 

poslovili. Za to čutečo gesto se jim iz srca zahvaljujemo. Prav 

tako se zahvaljujemo tudi bolniškemu župniku, ki je atu 

podelil bolniško maziljenje.

Hvaležni smo za lepo število let, ki jih je Stvarnik namenil 

našemu atu. Kljub temu je slovo težko in dokončno, 

predvsem pa boleče.

V trenutkih največje žalosti ste z nami sočustvovali vi, naši 

prijatelji, sosedje, sorodniki, sodelavci in znanci. Posebna 

zahvala Alenki Miklič za nesebično pomoč. Iz srca hvala 

za tolažbo, ki ste nam jo nudili, ko ste se od našega ata 

poslavljali v vežici, darovali za svete maše in sveče in 

darovali za našo župnijsko cerkev. Hvala gospodu župniku 

Marinku Bilandžiču za sočuten pogrebni obred, hvala 

pogrebnemu zavodu Novak za vso organizacijo pogrebnih 

storitev in pevcem, ki so s svojim petjem pogrebni 

slovesnosti vtisnili pečat tolažbe.

Hvala vsem, ki ste ga zadnjič pospremili v našo cerkev in na 

božjo njivo.

Hvala Slavki Novak za molitev v vežici. Hvala Jožici Oberstar 

in vsem molivcem, ki ste se še ves teden po pogrebu zbirali 

pri molitvi za pokojnega.

Hvala Bojani Hojnik za nego in pomoč pri njegovi oskrbi.

Hvala vsem, ki ste ga obiskovali, še posebej zadnja leta, ko 

je že zelo opešal. Veselil se je vaših obiskov in pogovorov z 

vami.

Ata! V naših srcih boš živel kot pošten in pokončen mož, 

vedno pripravljen pomagati, vedno biti tam, kjer smo in so 

te potrebovali.

Za dobroto tvojih rok obstaja le beseda HVALA, ki v naših 

srcih za vedno bo ostala!

Vsi tvoji

Za zmeraj si zaspala
v neskončni čas
in hkrati boš ostala še tu, del nas. 
Za vso dobroto, ki si nam jo dala, 
mama Vera, hvala.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, tašče 

in tete

VERE RUS
(21. 1. 1937–30. 3. 2022)

z Vidma
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče in za svete maše. 

Hvala župniku g. Škulju za opravljen pogrebni obred in 
sveto mašo.

Hvala ge. Erni in vsem za molitve v poslovilni vežici in v 
cerkvi.

Hvala pogrebni storitvi Novak iz Žužemberka za spoštljivo 
izvedbo slovesa in pevskemu zboru za zapete pesmi, ki so 

nas ganile.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame in jo 

pospremili na njeni zadnji poti k večnemu počitku.
Vsi njeni
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POGREBNO IN POKOPALIŠKO
DEJAVNOST TER 24 URNO
DEŽURNO SLUŽBO
V OBČINI DOBREPOLJE
VIDEM IN STRUGE
OPRAVLJA KONCESIONAR

POGREBNE STORITVE NOVAK
ROBERT NOVAK s.p.
Reber 2a
8360 ŽUŽEMBERK

S 01.01.2021 NAM JE OBČINA DOBREPOLJE PODELILA
KONCESIJO ZA OPRAVLJANJE POGREBNE, POKOPALIŠKE
IN 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE.

ZATO SE V PRIMERU SMRTI IN VSE V VEZI S 
POKOPALIŠČEM OBRAČAJTE NA NAS, DA NE BO 
PRIHAJALO DO NESPORAZUMOV IN DVOJNIH 
STROŠKOV. ZA VSE NEJASNOSTI IN VPRAŠANJA  NAS 
LAHKO POKLIČETE.

NAŠ NAMEN JE, POMAGATI VAM V NAJTEŽJIH 
TRENUTKIH OB IZGUBI SVOJIH NAJDRAŽJIH.

NUDIMO VAM KOMPLETNO STORITEV NA ENEM MESTU.

VSE LAHKO UREDITE NA SVOJEM DOMU.

NA VOLJO SMO VAM 24 UR NA DAN.

Telefon: 07/38-88-100  ali 031/876-276
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Ponudba 20 % popusta na mesečno naročnino, za obdobje 12 mesecev, velja za vse 
nove naročnike paketov MIO. Po izteku 12 mesecev se prične zaračunavati redna 
cena na paketih. Ponudba velja do 15. 3. 2022. Za pridobitev popusta vezava ni pogoj. 
Popusti se izključujejo. Popust ni prenosljiv in ga ni možno zamenjati za gotovino. Vse 
cene vključujejo DDV. Za pakete MIO veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih 
komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje 
elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, Posebni pogoji 
za izvajanje mobilnih storitev ter Opis paketov MIO, ki so skupaj s cenami ostalih 
storitev in pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na 040 40 40 40, 
A1.si in na prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, SI-1000.

A1.si

A1 Grosuplje
Brvace 1a, Grosuplje
M 040 979 788

Preklopite na 
znižane mobilne 
pakete MIO!

9 59 €
na mesec

miniMIO

11,99 €

13 59 €
na mesec

midiMIO

16,99 €

18 39 €
na mesec

maksiMIO

22,99 €

20 % 
popusta
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K R O M P I R J A  i n  o s t a l i h  s e m e n .

Avtohiša Zalar d.o.o. Male Lašče 105, 1315 Velike Lašče
01 78 81 999   031 331 920    040 490 070    prodaja@avtohisa-zalar si    www.avtohisazalar.si   FB   Instagram  Twitter



Zakrajšek Marko s.p.
Srobotnik 4

1315 Velike Lašče

01 788 14 62t:

031 883 191g:

e: info@markozakrajsek.si

www.markozakrajsek.si

Cvetličarstvo,

pogrebne in
pokopališke

storitve

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!

Info na: www.trubarjeva-domacija.si,  t: +386 1 781 03 60 

Če želite poroko pod okriljem duha prvega                          
slovenskega pisatelja Primoža Trubarja, si izberite             
za prvi korak na skupni življenjski poti Trubarjevo               
domačijo na Rašici.  

Primož Trubar:  
»[...] Bug je dva 
človeka stvaril, 
tiga moža inu to 
ženo, ...«                                                                        
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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

K V A L I T E T A
VA R N O S T

V A R Č N O S T

051 402 780  /  info@priba-okna.si  /  www.pribaokna.si
Obrtna cona Ločica pri Turjaku

VRHUNSKA KVALITETA IN 
BREZČASEN DIZAJN


