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Poštnina plačana pri pošti 1290 Grosuplje

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

31 let Šolsko leto 2021/22 je 
končano, pred učenci in dijaki 
so zaslužene počitnice  
(slika zgoraj).

Praznujemo dan državnosti 
in 31 let naše države. 
SREČNO, SLOVENIJA!  
(slika levo).



FIZIOTERAPIJA
KRAJNC Samoplačniške terapije za odpravo bolečin,

sanacijo poškodb ter boljše počutje za otroke
in odrasle:

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

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

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

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

www.fizioterapija-krajnc.si

Partner TRIGLAV zdravje za
SPECIALIST:

MAS – PUGELJ
Posek in spravilo lesa

 Prevoz lesa  
z gozdarsko prikolico

Strojno cepljenje drv

041 755 688 (Ele)

I n f o r m a t i v n o  g l a s i l o  o b č i n e  D o b r e p o l j e■ letnik XXIII. št. 5                                                                                                                                   ■maj 2017

Slika zgoraj:

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

 
Člani Gobarskega društva Štorovke Šentrumar so se udeležili tridnevnega gobarskega 

dogodka na Hrvaškem.

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

■ letnik XXIII. št. 1            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

           ■
 januar 2017

Slika zgoraj:

Osnovna šola Dobrepolje  

je konec decembra pripravila 

slovesno proslavo ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti.

Slika levo:

Končana je Pinkijeva decembrska 

dobrodelna akcija, podeljena so 

bila tudi že zbrana sredstva.

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

■ letnik XXIII. št. 2                                                                                                                                   ■ februar 2017

Slika zgoraj:

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

Slika levo:

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

Morebitni novi 

oglaševalci lahko 

vse informacije 

v zvezi z 

oglaševanjem 

dobite pri uredniku 

ali v tajništvu 

Občine Dobrepolje.

Možnost oglaševanja v Našem 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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Spoštovani bralci Našega kraja,
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Na š  k r a j
Ustanovitelj glasila je Občina Dobrepolje.  
Naslov uredništva: Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 
Odgovorni urednik: Bojan Novak. E-pošta: nas-kraj@dobrepolje.si, gsm: 031 536 121.
Lektoriranje: Mojca Pipan. 
Člani izdajateljskega sveta: Tina Kadunc (predsednica), Jasmina Mersel Šušteršič,  
Tamino Petelinšek, Ana Pugelj, Alenka Zabukovec. 
Glasilo Naš kraj je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo pod 
zaporedno številko 741.        
Oblikovanje, prelom in tisk: PARTNER GRAF zelena tiskarna, d.o.o. 
Glasilo izhaja enkrat mesečno v nakladi 1300 izvodov.

Naslednja številka 
Naslednja številka izide v četrtek, 25. avgusta.  
Rok za oddajo prispevkov je 15. avgust 2022.

dan pred našim največjim državnim pra-
znikom prihaja v vaše domove junijska 
številka našega glasila. Tudi tokrat v naj-
večjem možnem obsegu. Utrinkov je tok-
rat res veliko in hvala odgovornim v ob-
činski upravi, da omogočajo tak obseg.

Preden na kratko predstavim vsebi-
no poletne številke, se želim z razmi-
šljanjem pokloniti dnevu državnosti. 
Pred letom smo praznovali okroglih 30 
let samostojnosti, po državi so poteka-
le razne slovesnosti in prireditve. Žal ni 
šlo brez novih delitev, ki jim naš narod 
očitno ne more uiti. Vse tja do letošnjih 
parlamentarnih volitev so se delitve le še 
stopnjevale, nekateri kratkovidni politiki 
in vplivneži pa so naše domače razprti-
je celo izvažali v tujino. Razdeljena, vsaj 
politično gledano, bloka sta po volitvah 
zamenjala vlogi in vsaj na videz je zdaj 
bolj mirno, petki pa niso več namenje-
ni polapokaliptičnim scenam v središču 
našega glavnega mesta. Verjamem, da 
vsak lahko najde razloge za umiritev raz-
mer. Tudi če najde vsak drugačne, to ni 
narobe. Že od majhnih nog namreč vsak 
človek vidi določeno situacijo skozi svoje 
oči, bolje rečeno skozi svoje možgane. 

Tako se vse, kar skozi moje oči pride 
do mojih možganov, tam združi z moji-
mi vrednotami, prepričanji, izkušnjami, 
čustvi in tudi trenutnim razpoloženjem. 
Zakaj bi sicer ob pogovoru z dvema sprti-
ma šolarjema v prvi fazi dobil z njune 
strani dve različni zgodbi? O istem do-
godku … Seveda, ker sta ga oba videla 
različno. Ko odrastemo, pa je izkušenj 
še več, čustva so globlja, vrednote bolj 
zasidrane in prepričanja … no, recimo 
– trdnejša. Saj veste, kako včasih nekaj 
trdimo tudi povsem iracionalno, ampak 
se ne damo – zaradi principa. 

Življenje v skupnosti, kakršni koli že, 

pa zahteva nekaj več. Zahteva (vsaj) ob-
čutka za partnerstvo in soodvisnost. Za 
partnerstvo ni dovolj samo zasledovanje 
lastnih interesov in iskanje svoje pravi-
ce. Tako v družini zagotovo ne more biti 
vse v najlepšem redu, če nekdo uveljavlja 
samo svojo voljo, ne vidi pa drugih čla-
nov. Tudi v vasi se hitro podrejo odnosi, 
če nekdo niti za milimeter ne odstopi od 
svojih prepričanj, milimetra svoje zem-
lje za pločnik, ki bi vsem olajšal življenje 
ipd. Tudi v državi ni miru, če posameznik 
ali neka skupina pozabi na partnerstvo, 
na sodelovanje, na dialog. Najlažje je 
sicer slediti svojim interesom in ciljem. 
Še nekoliko lažje je to v skupini enako 
mislečih. Težko pa je sodelovati s tistimi, 
ki se s čim ne strinjajo ali imajo drugače 
poglede. Saj veste – zaradi prepričanj, 
izkušenj, vrednot, čustev … Menda smo 
ljudje vse bolj individualisti. Verjetno to 
pomeni, da imamo vse manj čuta za par-
tnerstvo, za sodelovanje in za zavedanje, 
da nekdo, ki ima drugačne poglede, ni 
naš sovražnik ali nasprotnik. 

Kakor koli obrnemo, in če nam je prav 
ali ne, življenje v skupnosti pomeni, da 
smo drug od drugega odvisni. Učenec v 
šoli je še kako soodvisen od učitelja. In 
obratno. Dejanja vsakega izmed nas še 
kako vplivajo na dejanja drugih. Ste že 
kdaj zaznali, da bi vas nekdo, ki ste ga 
prijazno pozdravili, odpravil z mrkim 
pogledom in kako grdo besedo? Ali obra-
tno – se vam je kdo, na katerega ste izlili 
svoj gnev, prijazno nasmehnil? Ponavadi 
ne gre tako. 

Mislim, da se vseh teh misli v vsak-
danjem življenju kar dobro zavedamo. 
Večja težava je pri tistih, ki so naši pred-
stavniki za vodenje skupnosti. Predvsem 
za vodenje države. Je lahko vlada mirna, 
prijazna in učinkovita, če je opozicija ves 

čas napadalna, usmerjena v rušenje pre-
dlogov in razdiralna? Je lahko opozicija 
konstruktivna in zrela, če ji vlada niko-
li ne prisluhne in je pri vodenju države 
noče slišati? Pa je vseeno, kdo igra kate-
ro od vlog. Zdi se, da po dobrih 30 letih 
tega vrh politike ne zmore razumeti. Tudi 
koga od vas kdaj spominjajo na otroke v 
vrtcu, ki svojim vzgojiteljicam tožarijo 
druge otroke, da se jim ne pustijo igrati 
z njihovimi igračami, da je nekdo neko-
mu pohodil igračko ali rekel, da se z njim 
noče več igrati?

Čas je, da se kot zelo majhna skupnost 
zavemo, da je življenje v skupnosti težko 
in naporno in je v to treba vlagati trud. 
Samo od sebe ne gre. Brez občutkov za 
partnerstvo in za soodvisnost pa prav 
tako ne. In to delo čaka vsakega od nas. 
Želim si, da bi se tega zavedali in našo 
malo in lepo državo dvignili tudi v tem 
smislu na višjo raven. 

Zelo sem vesel, da je junijska številka 
polna dobrih novic in prispevkov iz vrtca 
in šole, kjer so uspešno pripeljali h koncu 
še eno težko šolsko leto. Vesel sem, da je 
toliko naših pripadnikov organizacij in 
društev pripravljenih vlagati energijo 
v zapisovanje vtisov in poročil z raznih 
dogodkov. Obenem se vsem zahvalju-
jem, saj je glasilo lahko kakovostno le z 
razvejano mrežo dopisnikov. 

Dragi bralci, naj številni prispevki 
krajšajo vaše vroče poletne dni. V juliju 
Naš kraj ne izide, zato boste naslednji 
izvod prejeli šele konec avgusta. Naj bo 
prijetno, oddiha in zanimivih dogodkov 
polno poletje. 

Prijetno branje.

Urednik Bojan Novak
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Junij je praznični mesec

Letošnja pomlad je veliko obetala, dob-
ro je kazalo sadju in drugim pridelkom. 
Vendar nas je vreme kmalu začelo opo-
minjati, da je čisto vse negotovo. In kako 
je človek v svojem napuhu nemočen in 
majhen.

Vendar ima človek tudi neko drugo 
zelo dobro lastnost – nikoli ne odneha. 
Vedno se je spoprijemal z razmerami, se 
jim prilagajal in jih skušal obvladati.

Junij je mesec, ki je zelo bogat z do-
godki in spomini, zato imamo junija kar 
nekaj pomembnih praznikov. Sv. Rešnje 
telo s procesijami, ki se jih ljudje veli-
kokrat spomnijo. Leta 1941 npr. je za 
ta praznik naša godba v »telovski« pro-
cesiji nastopila zadnjič pred molkom, 
v katerega jo je prisilila druga svetovna 

vojna. Leta 1991 smo v juniju razglasili 
samostojnost. Zares najpogumnejše in 
najsvetlejše dejanje našega naroda.

Vsakič, ko kdo objokuje nekdanjo 
državo SFR Jugoslavijo, me zaboli srce. 
Vsakič, ko vidim, kako kdo izmed mojih 
narodnih bratov ali sester poveličuje ta 
zgrešeni poskus stvaritve nebes na zem-
lji, me začudi takšno razmišljanje. 25. 
junija 1991 nikoli nisem razumel kot de-
janja odcepitve od drugih narodov, s ka-
terimi smo živeli v skupni državi, kar vča-
sih kdo skuša poenostaviti. Makedonci, 
Srbi, Hrvati, Bosanci so ravno tako pa-
metni, dobri ali slabi kot mi. Nekaj dru-
gega pa je ideologija. Odcepitev od SFRJ 
sem pred 31 leti doživljal kot osvobodi-
tev od komunističnega enoumja, kultov 

osebnosti in nadvlade članov Zveze ko-
munistov nad veliko večino vseh drugih 
državljanov. 

Zato me danes vznemiri in prizadene, 
ko na proslavah vidim simbole SFRJ in 
organizacij, ki so predstavljale totalitarni 
režim, ki nas je več desetletij ustrahoval 
in držal za vrat.

Spoštovane občanke in občani, prav 
zato vse vabim, da 25. junija veselo in 
slovesno izobesimo na hišah slovenske 
zastave in ob tem pomislimo, da živimo 
v dobri, urejeni in varni državi. Vsak pa 
naj si prizadeva po svojih močeh, da tako 
tudi ostane.

 
Igor Ahačevčič, župan

Prenova naše ambulante
Spoštovane občanke in občani. Z vese-
ljem vam sporočam, da bomo v nasled-
njih tednih začeli prenovo naše zdra-
vstvene postaje. 

Obnova bo relativno zahtevna, ker bo 
potekala tako, da bo hkrati v prostorih 
tekla tudi zdravstvena dejavnost. To bo 
vsekakor od nas vseh zahtevalo nekaj 
potrpljenja. Vendar pričakujem, da to vsi 
razumete, da se boste na to odzvali z ve-
seljem, ker vas bo čez kakšen mesec pri-
čakal obnovljen dom, v katerem se bomo 

vsi počutili bolje. Osebje v ambulanti, ki 
se trudi za nas, pa bo potem imelo boljše 
pogoje za delo in obravnavo pacientov.   

Zobozdravniška služba, katere delo 
je tehnično zahtevnejše (zobozdravni-
ški stol), se bo za nekaj tednov preselila 
na drugo lokacijo, o čemer boste paci-
enti še posebej obveščeni. Verjetno bo 
dejavnost potekala v Velikih Laščah, a 
ta trenutek tega še ne vemo zagotovo. 
Starejši brez lastnega prevoza boste za 
prevoz do zobozdravnika lahko uporab-

ljali tudi Prostofer.
Za zdaj načrtujemo, da bo prenova 

trajala kakšna dva meseca, vsaj polovi-
co tega časa v poletju, ko običajno tudi 
zdravnika potrebujemo manj, tako da res 
upam, da se bo vse izteklo brez večjih te-
žav, zato vas še enkrat prosim za pomoč, 
razumevanje in dobro voljo.

Igor Ahačevčič, župan 

Spoštovane državljanke in državljani  
Republike Slovenije!

Ob 25. juniju, 
dnevu, ko se spominjamo  
velikega koraka našega naroda,

ob dnevu državnosti
vsem iskreno čestitamo.
                     
Občina Dobrepolje
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OBVESTILO
 

Javni razpis za dodelitev 
nepovratnih finančnih 
sredstev za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav 
v Občini Dobrepolje za leto 
2022, vključno z obrazci 

razpisne dokumentacije, je 

objavljen na spletni Občine 

Dobrepolje: www.dobrepolje.si.

NNŠŠ AAII   RR ČČEEUU TTJJ  AA..11

VABILO

25. junija 2022, ko bomo praznovali dan državnosti, se bomo veterani 
vojne za samostojno Slovenijo spomnili dogodkov iz leta 1991 in 
našega prispevka k zmagoviti vojni in rojstvu naše Slovenije. Ob tej 
priložnosti pripravljamo srečanje pri obeležju na Vidmu. Veterani 
bomo kuhali jurišni golaž za vse pripadnike oboroženih sil iz leta 
1991 in tudi za vse zavedne Slovence, ki nas boste na ta veliki praznik 
obiskali na Vidmu. 

Zahvaljujemo se vsem prebivalcem dobrepoljske občine, ki s svojimi 
dejanji širite domoljubje do naše Slovenije, še posebna zahvala pa 
našima dvema pokroviteljema – Slikopleskarstvu Zdravko Miklič in 
mizarstvu Tone Jakič – za dar, ki bo pomagal pri izvedbi dogodka. 
Za pomoč se zahvaljujemo tudi gospodu županu Igorju Ahačevčiču.

Lepo praznovanje vam želijo pripadniki jurišne čete Dobrepolje!

                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):

• VSAK PETEK PODJETNIŠKA KAVA 
S TADEJO BUČAR, davčno in raču-
novodsko svetovalko ter SPOT-sve-
tovalko Osrednjeslovenske regije, 
med 8.00 in 15.00, Dom obrtnikov 
v Grosupljem. Vabljeni vsi podjetni-
ki in podjetnice ter tudi tisti, ki to še 
nameravate postati. Potrebna je pred-

hodna prijava na: tadeja.bucar@ozs.
si. Projekt je sofinanciran s pomočjo 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter SPIRITA Slovenija, 
javne agencije.

• Strokovna delavnica »POSTOPEK 
ZAPOSLITVE« z Nino Ličar, univ. 
dipl. pravnico, v mesecu septembru 
v Domu obrtnikov v Grosupljem. 
Udeležba na seminarju je za podjetja 
iz Občine Dobrepolje brezplačna, je 
pa potrebna predhodna prijava, naj-
kasneje do 30. avgusta 2022. 

Seznam prihajajočih dogodkov je tok-
rat nekoliko krajši, kar lahko pripišemo 
prihajajočim poletnim počitnicam. Zato 
bomo izkoristili priložnost, da vam zaže-

limo mirno, sončno in veselo poletje ter 
da si naberete veliko energije za prihaja-
jočo jesen. Za vas bomo medtem pripra-
vili veliko novih in zanimivih izobraže-
vanj ter delavnic, zato nas spremljajte na 
naši spletni strani: www.ooz-grosuplje.si.

DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Vsem 
svojim članom in strankam predlagamo, 
da obisk pisarne OOZ Grosuplje zaradi 
poletnih dopustov opravijo ob predho-
dnem dogovoru. Vsa komunikacija po-
teka po elektronski pošti: ooz.grosuplje@
ozs.si in po telefonu: 01 786 51 30. Vse 
pomembne informacije ažurno objavlja-
mo na spletni strani OZS: www.ozs.si.

Vera Brezovar, mag. inž. geod. geoinf., 
poslovna sekretarka OOZ Grosuplje
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Skupnosti vrt
Kjer je volja, tam je moč.

Jožefa (Jožica) Fabjan

Od besed smo prišli k dejanjem. Naš 
skupnostni vrt je dobil prvo podobo. 
Nastala je na podlagi temeljitih priprav 
in vznesenosti, da je možno stopiti sku-
paj in v naše dobro narediti nekaj novega, 
skupnega. Potrebne so bile volja in pri-
dne roke. Tako je v soboto, 4. junija, zače-
la nastajati dvigajoča se kamnita spirala. 
Seveda je bilo treba priti do teh materia-
lov. Kakovosten kamen so nam darovali 
in dostavili iz Komunalnega podjetja Lju-
bljana – Kamnolom Predstruge, »piker« z 
Lukom Perkom iz Zdenske vasi nam je 
razrezal večje kose kamenja. Tako je bila 
gradnja spiralne grede lažja in manj za-
mudna. Hvala, Luka! Pod rokami Irene in 
Matjaža ter številnih pomočnikov je do-
bivala greda svojo podobo. Dodali smo 
ji pesek in zemljo, ob njej izkopali jamo 
za bajer, ga oblekli z vodoodporno folijo, 
obdali s kamenjem in peskom in na kon-
cu so nam ga ustrežljivi gasilci napolnili 
z vodo. Kasneje smo bajerju dodali prvo 
vodno rastlino – lokvanj –, ki nam ga je 
daroval Vrtni center Ferbežar z Malega 
Vrha pri Šmarju - Sapu. Spiralno gredo 
smo zasadili z zelišči. Predhodno smo se 
dogovorili, katero zelišče bo kdo prinesel 
od doma. Gregor Mlakar iz Predstrug je 
naredil lične lesene tablice z imeni zelišč.

4. junij je bil zelo vroč dan. Močna 

preizkušnja za fizično zahtevna opravi-
la. Zmogli smo. Bili smo iz različnih vasi, 
različnih starosti, poklicev ... Vsi z eno že-
ljo, da naredimo nekaj za skupno dobro. 
Prišli so tudi otroci s starši, ki so ravno 
tako vzneseno poprijeli za delo. V bistvu 
je vse to, kar smo začeli delati, namenje-
no nam vsem, zlasti pa otrokom, z željo, 
da vnesemo v ta središčni prostor svoje 

občine vrt, kjer bodo domovale različne, 
zlasti avtohtone in stare pozabljene upo-
rabne rastline. To je prostor, kjer se bomo 
družili in ob delu opazovali dogajanje na 
vrtnih površinah.

Ta prostor je do nedavnega same-
val med občinsko stavbo, Jakličevim 
domom, igriščem, zdravstvenim in ga-
silskim domom. Gospod župnik Franc 
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Škulj nam ga je zaupal v upravljanje, 
občina z županom gospodom Igorjem 
Ahačevčičem nam je priskočila na po-
moč z dovoljenjem in prvimi finančnimi 
sredstvi. Vse to nastaja na pobudo Ma-
teje Lohkar izpred dveh let, da posveti-
mo našemu okolju več časa pri pridelavi 
lastnih semen vrtnin in poljščin. Korona-

čas je sicer malo oddaljil začetek dejav-
nosti, vendar čas, v katerega smo stopili 
zdaj, še bolj kliče po lastni samooskrbi, 
po zavedanju, da živimo v dolini, ki nam 
nudi vse osnovne pogoje preživetja.

Prvi koraki so narejeni. Sledijo novi. 
Zato vsi, ki čutite, da lahko na kakr-
šen koli način prispevate svoj delež k 

skupnostnemu vrtu, vabljeni. Dobivamo 
se namreč vsak zadnji ponedeljek v me-
secu. Vabljeni že na srečanje 27. junija 
2022. Zbrali se bomo v avli Jakličevega 
doma ob 20. uri. Če ne bo dežja, s sabo 
prinesite tudi vrtno orodje (motiko, lo-
pato, grablje). ■

Tečaj slovenščine za Ukrajince
Z veseljem sporočam, da se je kot prostovoljka za učenje slovenskega jezika za begunce iz Ukrajine javila gospa  
Zalka Jeršin. 

Marta Šuštar

V Dobrepolju je v času, ko to pišem, 14 
beguncev iz Ukrajine. S pomočjo mnogih 
dobrotnikov in angažiranostjo sodelav-
cev Župnijske karitas smo poskrbeli, da 
je njihovo prisilno bivanje v tuji deželi 
kolikor toliko udobno in da je poskrblje-
no za njihove osnovne življenjske pot-
rebe. Do tega trenutka dokumentacija z 
državo še ni dokončno urejena in nimajo 
še nobene finančne podpore od države.

Gospe, ki so sicer že upokojene, a so 
še pri močeh, bi se želele zaposliti. Vsaj 

za krajši delovni čas. Vse so izobražene 
(srednja ali visoka šola), a so pripravlje-
ne delati preprosta dela: pospravljanje, 
čiščenje, nega, urejanje vrta itd. Če imate 
potrebe po tovrstni zaposlitvi ali kakšne 
informacije v zvezi s tem, sporočite sode-
lavcem Župnijske karitas. 

Želijo se učiti slovenščine. Enkrat smo 
jih peljali v Grosuplje, kjer je tečaj orga-
niziral KO Rdečega križa Grosuplje, ven-
dar je bilo tam veliko ljudi in premajhen 
prostor. 

Iskali smo možnosti, da bi tečaj orga-
nizirali v Dobrepolju. Prav takrat pa se je 

javila ga. Zalka, da je pripravljena sprejeti 
ta izziv. Prvo srečanje so že imeli. Med 
njimi je stekla prijetna komunikacija v 
zadovoljstvo vseh udeležencev in ga. Zal-
ka se že zavzeto pripravlja na naslednje 
srečanje. Župnijska karitas je nabavila 
nekaj primernih učbenikov in delovne 
zvezke za vse udeležence. Srečanja bodo 
imeli v veroučni učilnici.

Hvala vsem, ki prispevate finančno 
ali materialno, da jim lahko pomagamo. 
Hvala tudi Rdečemu križu za dobro in 
uspešno sodelovanje. ■

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm

Dva učenca 6. razreda dosegla 100 % na NPZ-ju  
iz angleščine
Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) je pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 
šolskega dela. Namen NPZ-ja je, da preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih 
z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. 

Helena Erčulj, učiteljica angleščine  

NPZ se opravlja vsako leto ob koncu 6. in 
9. razreda osnovne šole in je obvezen za 
vse učence. Ob koncu 6. razreda se pre-
verja znanje iz matematike, slovenščine 
in tujega jezika, ob koncu 9. razreda pa 
se poleg znanja iz matematike in slo-
venščine preverja tudi znanje iz tretjega 
predmeta, ki ga določi minister, pristojen 
za šolstvo. 

Preverjanje znanja ob koncu 6. razreda 
poteka tudi iz tujega jezika – angleščine. 
NPZ iz angleščine je sestavljen iz štirih 
delov. V prvem delu so naloge, ki prever-
jajo slušno razumevanje, v drugem delu 

naloge preverjajo spretnost branja, v tret-
jem delu so naloge, ki preverjajo rabo in 
poznavanje besedišča, in četrti del je na-
menjen pisnemu sporočanju, kjer učenci 
napišejo kratek sestavek v tujem jeziku. 

Na OŠ Dobrepolje je NPZ iz anglešči-
ne pisalo 50 učencev obeh 6. razredov in 
štirje učenci PŠ Struge. Učenci so dosegli 
zelo lep uspeh. Povprečen dosežek pri 
angleščini na šoli je 63,65 %, kar je malo 
nad državnim povprečjem.  

Učenka 6. a razreda Petra Mihelič in 
učenec 6. b razreda Nick Virant sta pri 
NPZ-ju iz angleščine dosegla vse možne 
točke (50/50), kar se v obdobju pisanja 
NPZ-jev na naši šoli še ni zgodilo. Poleg 

njiju sta tudi dva učenca, ki sta dosegla 
skupno število točk nad 90 %, in kar 11 
učencev, ki so dosegli 80 % in več. Tudi na 
PŠ Struge je učenka Maša Struna dosegla 
92 % vseh točk. 

Učenci naše šole dosegajo ali celo 
presegajo cilje in standarde znanja uč-
nega načrta. Dober rezultat kaže tudi na 
dejstvo, da imajo učenci radi angleščino 
in pri pouku radi sodelujejo, v prostem 
času pa svoje znanje angleščine širijo s 
pomočjo uporabe različnih aplikacij na 
telefonu in računalniku. 

Petri in Nicku iskreno čestitamo za 
odličen uspeh in jima želimo, da nadgra-
dita znanje angleškega jezika. ■
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Vrtec v naravi
V mesecu maju smo v skupini Sovice vsakodnevno preživeli veliko časa v naravi. Narava je naša največja učilnica.  
V igralnici v vrtcu se učimo, v naravi se (na)učimo. V vrtcu stalno spodbujamo učenje na prostem.

Mateja Lohkar 

Otroci za razvoj celovite osebnosti potre-
bujejo izkustveno učenje. Med učenjem 
izven igralnice v naravi poteka nepo-
sredna interakcija z naravo, doživljanje 
izkušenj je bolj povezano, sistematično. 
V glavnem je pa velik pomen bivanja v 
naravnem okolju prosto gibanje.  

V maju smo odšli raziskovat Ponikve. 
Mojca Gačnik nas je vodila po naravni 
poti do potoka Rašice, ogledali smo si 
tudi ostanke starega mlina ter spodnji del 
ponikalnice Rašica. Otroci so bili navdu-
šeni nad pogledom, kako naenkrat potok 
zapusti svojo strugo in se poda v skriv-
nostni in neznani svet podzemlja dobre-
poljskega krasa, ki ima suhokrajinske 
značilnosti. Pri tem so si domišljali, kam 
voda odteče, da bi lahko šli pogledat, da 
bi bilo zanimivo s čolni veslati po jami in 
raziskovati, kam vsa ta voda odteče. Res, 
otroci nimajo meja v raziskovanju, pri 
tem pa se veliko naučijo, eksperimenti-
rajo, samostojno odkrivajo in ustvarjajo. 
V Ponikvah deluje tudi zavod Prizma, 
posebni socialnovarstveni zavod. Po do-
govoru z direktorico go. Špelo Selan smo 
z nastopom, pesmijo in plesom njihovim 
oskrbovancem polepšali dopoldne. Mo-

ram priznati, da vedno, ko nastopamo za 
starejše, nas ti pozdravijo z aplavzom in 
rosnimi očmi. Starejši si želijo stika z ot-
roki in jim to vsekakor dobro dene in jih 
popelje v njihov svet otroštva. Direktorici 
ge. Špeli Selan se zahvaljujemo za gosto-
ljubnost in pogostitev. Obiskali smo tudi 
družini Eme Bohnec in Lovra Kastelica. 
Pri njih so se otroci poigrali na igralih in 

z igračami. Družini sta poskrbeli, da od 
njih nismo odšli s praznimi želodčki. Iz 
Ponikev smo odšli polni vtisov, energije, 
ki smo jo dobili v naravi, in prijetno ut-
rujeni. 

V mesecu maju smo odšli tudi do sv. 
Antona. Pot, ki je razgibana in nekoliko 
strma, otrokom ne dela preglavic. Na 
Tisljevem razgledišču smo za otroke 
pripravile gibalne naloge in FIT gibalno 
metodo. Otroci so zelo uživali, bili tek-
movalno razigrani in uspešno opravili 
vse naloge. Za osvežitev s sladoledom je 
poskrbela mami Žaka Kastelica, za pija-
čo pa družina Zrnec. Ogledali smo si tudi 
lipov gaj in družino koz na kmetiji Zrnec. 
Med potjo so otroci pomagali obrniti po-
košeno travo na travniku, pri tem pa so se 
neznansko zabavali. 

Veliko časa smo prebili tudi v gozdu, 
kjer smo imeli gozdne dejavnosti. V maju 
smo uredili tudi gredice v našem ekovr-
tu. Zdaj komaj čakamo na prve maline, 
jagode pa dnevno končajo v otroških že-
lodčkih. Letos smo vzgojili kar nekaj sa-
dik, zato so jih otroci odnesli domov, jih 
posadili na svojo gredo in jih tudi sami 
oskrbujejo in opazujejo v rasti. Zelo smo 
veseli, da je na Vidmu dobil začetno po-
dobo naš skupnostni vrt. Pri začetnem 
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delu je sodeloval tudi naš Oskar Šinko-
vec s svojo mami Lucijo. Oskar je otro-
kom z navdušenjem pripovedoval, kako 
je spiralna greda nastala in kako je pri 
tem pomagal. 

Obiskali smo tudi čebelnjak pri Vodi-
čarjevih v Bruhanji vasi. Tone, Branko in 
Erna so nam na zelo zanimiv način pri-
kazali življenje čebelic, delo z njimi in 
tudi, na kaj moramo biti pozorni. Druži-
ni Vodičar se iskreno zahvaljujemo. Pos-
krbeli so tudi, da od njihove hiše nismo 
odšli lačni in žejni. Otroci so v trenutku 

pojedli domače in najboljše flancate, ki 
jih ga. Erna vedno pripravi za nas. 

V mesecu juniju smo imeli celodnev-
no bivanje v rekreacijskem centru Gmaj-
na. Tam smo se veliko gibali, igrali in raz-
iskovali. Odigrali smo odbojko na mivki, 
se preizkusili na fitnesu in na badmin-
tonu. Imeli smo tudi pohod do lovske 
opazovalnice in si ogledali Peharček 
(majhen studenček pod hribom). Kosilo 
smo imeli v naravi, po kosilu smo imeli 
tudi počitek in pri tem poslušali zvoke 
narave. Zahvala Lojzu Kuplenku, ki nam 

vsako leto omogoči bivanje v Gmajni in 
je vesel, da imajo otroci veliko željo po 
gibanju, kar je vsekakor njegov življenj-
ski moto in prispevek za vse občane. 

Ker so otroci ljubitelji vode in plavanja 
ter pri tem zelo uživajo, smo imeli tudi 
kopalno dopoldne. Otroci so v bazenu 
in ob bazenu zelo uživali in igre z vodo 
ni nikoli preveč. Obiskali smo tudi Staro 
lužo, lužo v Bruhanji vasi in kočo pri Ko-
ritu. Otroci so neizmerno uživali v nara-
vi, se pri tem veliko naučili in spoznavali 
značilnosti naše prelepe doline. ■

Srečanja pri Zajčkih
V skupini Zajčki smo z vzhičenostjo čakali na odpravo koronskih ukrepov, saj smo si zelo želeli obiska naših najbližjih v 
vrtcu. Tako smo konec maja in v začetku junija medse povabili mamice in očke ter babice in dedke. Z mamicami smo 
se odpravili na krajši FIT aktivni sprehod, očke smo povabili na igralne urice v igralnico, babice in dedke pa na druženje 
na vrtčevsko igrišče.

Sanja Davidović, Veronika Žnidaršič

V četrtek, 26. maja, smo se z otroki in ma-
micami popoldan zbrali na novem par-
kirišču pri osnovni šoli, s katerega smo 
se nato peš odpravili na sprehod okrog 
nove športne dvorane. Nekateri otroci so 
si okolico športne dvorane malce srame-
žljivo ogledovali iz naročij svojih mamic, 
spet drugi so veselo tekli in poskakovali 
okrog mamic ter iskali tudi tiste bolj skri-
te kotičke v naravi. Tako nas je pot pri-
peljala tudi mimo gozdička, ki nam bo 
nudil zavetje in prostor za igro ter razi-
skovanje, ko otroci še malo zrastejo.

Z navihanimi enoletniki in njihovimi 
mamicami smo pot nadaljevali do mes-
ta, kjer so bili pripravljeni rekviziti za 
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igro. Ko so izpraznili zaboj z gumijastimi 
obroči in mrežasto vrečo z žogami, so se 
mali nadobudneži začeli igrati. Podili so 
se za žogami, jih brcali in kotalili, metali 
in lovili so obroče ter opazovali travniške 
živali, ki so lezle naokrog. Ko je popol-
dansko vroče sonce otroke utrudilo, so se 
osvežili z vodo in okrepčali s prigrizki, ki 
so jih prinesli s seboj.

Enourno druženje je hitro minilo 
in otroci so prizadevno sodelovali pri 
pospravljanju žog in obročev. Ko smo se 
vračali proti parkirišču, smo občudovali 
razgled, ki se nam je od športne dvorane 

odpiral na vrtec in vrtčevsko igrišče, na 
končni postaji pa smo naredili še skupin-
sko fotografijo za spomin.

V sredo, 25. maja, in v torek, 31. maja, 
smo očke povabili na igralne urice. Otro-
ci so najprej kar malce začudeno strmeli 
v svoje očete, saj jim ni bilo čisto jasno, 
kaj počnejo v igralnici in zakaj jih ne od-
peljejo domov. Po začetnem čudenju so 
se otroci vendarle sprostili in svojim oč-
kom razkazali igralnico ter jih popeljali 
v kotičke, v katerih se najraje zadržujejo 
oziroma igrajo.

Tako so očetje svojim malčkom pre-
birali zgodbice in si ogledovali slikanice 
ter kartonke z njimi v knjižnem kotičku, 
se igrali z ročnimi lutkami, gradili in ses-

tavljali so različne konstrukcije iz kock, 
ki so jih nato otroci z navdušenjem ved-
no znova in znova podirali, otroci pa so 
očetom pokazali tudi teraso in umivalni-
co. Na terasi so malčki očkom pokazali, 
kako se že znajo spuščati po toboganu, 
se gugati na gugalnikih in splezati skozi 
predor. Najbolj pa so otroci na svoj račun 
prišli v umivalnici, saj vsako umivanje 
rok in obraza izkoristijo za igro z vodo, ki 
jo res obožujejo in v njej nadvse uživajo.

Tako kot vsaka lepa stvar so tudi igral-
ne urice hitro minile. Očetje so lahko 
opazovali svoje otroke med igro in inte-
rakcijo s svojimi vrstniki, v katero so se 
vključevali tudi sami, imeli pa so prilož-
nost spoznati druge očke in poklepetati 
z njimi, tako kot je bilo tudi mamicam 
na sprehodu omogočeno medsebojno 
spoznavanje.

V četrtek, 2. junija, smo na popoldan-
sko druženje v vrtec povabili še babice 
in dedke. Otroci so svoje stare starše 
ponosno pripeljali skozi vrata vrtca in 
igralnice ter jih po terasi odpeljali ven na 
vrtčevsko igrišče. Babicam in dedkom so 
hiteli razkazovati igrišče vse do zadnjega 
kotička.

Malčki so se navdušeno spuščali po 
toboganih, dedki in babice pa so jih z 
nasmehi na obrazih ter razširjenih rok 
pričakali ob vznožjih toboganov. Med 
guganjem na gugalnicah so se vnukom 
in vnukinjam pridružili tudi nekateri od 
starih staršev, kar je lep dokaz za to, da za 
igro nikoli ni prepozno. Babice in dedki 
so otrokom sledili po celotnem igrišču, 
med drugim so si ogledali tudi naš eko 
vrt in Zajčkovo eko gredo, v kateri so iz-
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Zaključno srečanje pri medvedkih
V skupini Medvedki smo v petek, 10. junija 2022, v vrtcu zaključili letošnje šolsko leto, se še zadnjič vsi skupaj poigrali 
in podružili ter se poslovili od otrok, ki drugo šolsko leto nadaljujejo v šoli. 

Mojca Babič, skupina Medvedki

Povabili smo starše na druženje in jim 
pripravili kratko predstavo, v kateri smo 

zajeli, kaj vse smo med letom počeli v 
vrtcu. Zapeli smo jim nekaj pesmi, za-
plesali na polko in valček, z igranjem na 
klavir pa jih je prijetno presenetil tudi 

naš Florijan. Otrokom, ki odhajajo v 
šolo, smo podelili diplome, vsi pa so ob 
koncu druženja domov dobili vse svo-
je izdelke in priznanja, ki so jih prejeli 
med letom. Tudi starši so se potrudili 
in nam pripravili presenečenje, zaigrali 
so nam na harmoniko in kitaro in nam 
zapeli nekaj pesmi. Od doma so prinesli 
veliko domačih slaščic, ki so še dodatno 
popestrile naše druženje, skupaj pa smo 
na vrtčevskem igrišču posadili drevo, ki 
bo za vedno pustilo pečat otrok v našem 
vrtcu. Zagotovo so bili otroci najbolj 
navdušeni nad prav posebnim obiskom. 
Otroke je v vrtcu obiskal dinozaver in z 
njimi zaplesal na nekaj pesmi. Še enkrat 
bi se rade zahvalile otrokom in staršem 
za celoletno sodelovanje in pomoč ter 
vsem želimo lepe poletne počitnice, 
septembra pa se znova skupaj srečamo 
v vrtcu, šolarjem pa želimo veliko sreče 
in uspehov v šoli. ■

pod bujnega zelenega listja že kukale po-
samezne rdeče jagode. Starim staršem je 
bilo všeč naše prostrano in lepo urejeno 
igrišče, nekateri od njih so se sprehodi-
li tudi skozi naš gozdiček, ki v poletnih 
dneh nudi prijetno senco. Dedki in babi-
ce so se na popoldanskem srečanju dru-
žili s svojimi vnuki in z drugimi starimi 
starši ter njihovimi vnuki, se spoznavali 

in sproščeno pokramljali o vsakdanjih 
rečeh.

Ko se je naše enourno druženje bliža-
lo koncu, smo se vsi skupaj sprehodili po 
terasi nazaj do svoje igralnice, kjer smo 
se pogostili s sadnimi sokovi in z vodo 
ter s slanim in sladkim pecivom. Ko so 
se otroci in stari starši poslavljali, sta se 
veselje in zadovoljstvo dala razbrati z nji-

hovih lic, kar nama je dalo potrditev in 
dodatno motivacijo za tovrstna srečanja 
in pedagoško delo z otroki v prihodnje.

Na koncu naj se zahvaliva vsem star-
šem in starim staršem za njihovo odziv-
nost in množično udeležbo na srečanjih, 
saj je to tisto, kar otrokom največ pomeni 
– naša prisotnost in čas, ki ga preživimo 
z njimi. ■
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Ko bom velik/-a, bom ...
Prvošolci se še kako dobro zavedajo, kako pomembno se je pravilno odločiti, kaj bodo, ko odrastejo. Zato smo v 
podaljšanem bivanju cel teden namenili poklicem.

Teja Pajk, učiteljica v OPB

Teden smo začeli s pogovori o poklicih. 
Našteli smo poklice, ki jih poznajo, po-
govarjali smo se, kaj delajo ljudje z do-
ločenimi poklici, zakaj so ti pomembni 
v družbi. Ugotovili smo, da o poklicih že 
veliko vedo.

Učenci so se nato narisali pri opravlja-
nju svojega poklica in povedali, zakaj si 
želijo postati točno to.

Ko bom velik/-a, bom …
LARA.: »… učiteljica, ker je moja 

mami učiteljica.«
EVGENIJA: »… frizerka, ker mi je 

všeč.«
SARA: »… frizerka, da bom lahko de-

lala kitke.«
JAKA P.: »… mizar, ker bi lahko vse iz-

delal iz lesa.«
OSKAR: »… mizar, zato da si bom lah-

ko hišo naredil in kaj zaslužil.«
MATIC: »… nogometaš. Ker rad igram 

nogomet.«
NEJC: »… strojevodja, ker so mi všeč 

vlaki.«
MONIKA: »… učiteljica, ker mi je ta 

poklic všeč, ker bi rada učila likovno in 
matematiko.«

TINA: »… frizerka. Zato ker bom stri-
gla lase.«

JAKA B.: »… mizar, ker bi lahko vse 
izdelal iz lesa.«

ANES: »… športnik, zato ker hočem 

dobiti največ denarja, ker si hočem ku-
piti dobre avte.«

FLORA: »… gasilka in vodovodarka, 
zato ker hodim na vaje za gasilce in bi 
rada gasila požare in plezala po lestvi. 
Rada bi popravljala cevi, ker nam je 
enkrat zmanjkalo vode v pipi.«

ALINA: »… učiteljica. Zato ker lahko 
učiš predmete in rišeš po tabli.«

Prvošolci so se želeli čim bolj vživeti 
v svoj poklic, zato smo se igrali tudi igre 
vlog. Igrali smo se šolo, potovali smo z 
vlakom, igrali nogomet, izdelovali iz 
lesa …

Na koncu tedna so povedali, da so jim 
bile igre poklicev zelo všeč in da si želijo 
še več tematskih tednov. ■

Noč v šoli 
Učenci 6. a in 6. b razreda, ki so uspešno opravili bralno značko, so imeli v petek, 10. junija 2022, prav poseben 
dogodek, noč v šoli.

Breda Božič, OŠ Dobrepolje

Ker je branje izjemno pomembno, sva 
razredničarki 6. razredov učence celo 
šolsko leto spodbujali k sodelovanju pri 
bralni znački. Čas epidemije je vplival 
na omejitev družabnega življenja v šoli 
in izven nje, zato sva se odločili, da bo 
letošnja nagrada za uspešno opravlje-
no bralno značko dogodek, ki ga bova 
za svoje učence organizirali v šoli. Tako 
je šola za eno noč gostila 22 učencev in 
učenk iz 6. a in 6. b razreda ter tri uči-
teljice (Bredo Božič, Emo Zajc in Matejo 
Javoršek).

Večina učencev je v šolo ob dogovor-
jeni uri prišla s kolesom. Najprej so imeli 
dejavnosti v šolski telovadnici: nogomet, 
košarko, odbojko ... Po večerji so uživali v 
različnih dejavnostih: igranju družabnih 
iger, poslušanju glasbe, plesu, urejanju 
pričesk in klepetanju ter se malo kasneje 
kot običajno prepustili sanjam. 

Zjutraj nas je obiskal gospod ravna-
telj in nas pogostil s kakavom, sledila sta 

zajtrk ter skupno pospravljanje učilnic 
in hodnika. Za konec smo odšli v šol-
sko telovadnico, kjer smo odigrali tekmo 
med dvema ognjema, in sicer fantje proti 
puncam in učiteljicam. Zmagali so fan-

tje, a to ni pokvarilo razpoloženja deklet. 
Po končani tekmi smo odšli domov: uči-
teljice malo neprespane in zadovoljne, 
učenci pa polni energije in z iskricami v 
očeh. ■



Naš kraj ■ junij 2022 13••• Iz vrtca in šole •••

Na sejmu Altermed
Maj je bil mesec, ko je ponovno potekal sejem Altermed v Celju. Z veseljem smo se ga udeležili tudi mi in predstavili 
koruzne žgance s cvrtjem. 

Ema Zajc in Dragica Volek, OŠ Dobrepolje

V soboto, 21. maja, smo se ekipa petih 
učenk 8. razreda (Ana Žnidaršič, Ela 
Zajc, Lana Virant, Vita Hočevar in Zala 
Škrlj) in dveh učiteljic mentoric odpravili 
na sejem Altermed v Celje. Kljub zgodnji 
uri so se pričakovanja vseh udeleženk 
stopnjevala z vsakim prevoženim kilo-
metrom. Mentorici sva učenke v sodelo-
vanju z drugimi učiteljicami dobro prip-
ravili. Zaradi izkušenj iz preteklih let, ko 
so naši učenci že odlično zastopali našo 
šolo in predstavljali jedi, ki so značilne 
za naše kraje, nisva niti najmanj dvomili 
o uspehu. 

Kot uigrana ekipa smo hitro pripravile 
stojnico. Pred prihodom obiskovalcev so 
se dekleta preoblekla v folklorna oblačila 
in že kmalu se je pri naši stojnici ustavi-
la komisija, ki ocenjuje nastop, vsebino 
predstavitve in vizualno podobo stojnice. 
Dekleta so komisijo pričakala s pevskim 
nastopom pesmi Pastirica žgance kuha, 
predstavile jed koruzni žganci s cvrtjem 
in opisale, kako je še v predkoronskem 
času na šoli potekal dan, posvečen žgan-
cem, kjer sta svoje znanje in izkušnje z 
njimi delili gospa Nada Lunder in gospa 
Ivanka Zrnec. Na panoju so bile fotogra-

fije delavnice, ki smo jo imeli v šoli, igra-
če iz ličkanja, ki so jih naredile spretne 
roke vrtčevskih otrok, miza je odražala 
spoštovanje tradicije in skrb za okolje. 
Vse, kar smo uporabile, je bilo izdelano 
iz naravnih materialov. 

Med dnevom je bila naša stojnica vse-
skozi mesto, kjer so se ljudje radi ustavi-
li, poslušali petje naših učenk, poskusili 

žgance in poklepetali z njimi.
Letos smo želeli narediti korak naprej, 

zato smo se odločili, da bomo prvič so-
delovali tudi na demonstracijskem odru. 
Učenki Ela in Vita sta svoje delo odlično 
opravili in med pripravo jedi živahno 
klepetali z obiskovalci. 

Po pospravljanju stojnice smo se 
odpravile proti domu. Ker so učenke od-
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lično opravile svoje delo, so si zaslužile 
tudi sladko nagrado. Na Trojanah so se 
posladkale s trojanskimi krofi.

Prepričani sva, da so tovrstne dejav-
nosti izjemna promocija za našo šolo, 
domači kraj, za vse udeležence lepa iz-
kušnja, učenkam pa dragocen spomin na 
osnovnošolske dni. 

Mentorici se iskreno zahvaljujeva 
vsem, ki ste nam pri pripravi na ta do-
godek kakor koli pomagali. Veseli sva, da 
delava v kolektivu, kjer imava podporo 
vodstva in pomoč zaposlenih. Pohvala 
sodelujočim učenkam, saj ni veliko šol, 
ki bi se lahko pohvalile s tem, da imajo 
na pouka prost dan številne učence, ki 
bi želeli zastopati šolo in domači kraj. To 
nama daje voljo in energijo, da že snu-
jeva načrte za predstavitve v prihodnjih 
letih.

Vtisi udeleženk

Dan na sejmu Altermed je bila izjem-
na izkušnja in zelo sem uživala. Tako 
obiskovalci kot komisija so bili zelo pri-

jazni. Ljudje so bili navdušeni, da smo 
bile oblečene v folklorne obleke, in ne-
kateri izmed njih so se celo hoteli slikati 
z nami. Na tej točki moram omeniti, da 
veliko ljudi sploh še ni jedlo žgancev, kar 
me je zelo presenetilo. Vendar pa so jih 
tudi ti z veseljem poskusili in pohvalili.

Ela Zajc, 8. a

Ko sem izvedela, da grem na se-
jem Altermed, sem bila vesela, a hkrati 
prestrašena, saj nisem vedela, kaj naj pri-
čakujem. Prišle smo na sejem in začele 
postavljati stojnico. Kmalu so že začeli 
prihajati prvi obiskovalci. Poskusili so 
naše žgance in bili so jim zelo všeč. Na 
koncu smo se tudi same sprehodile po 
sejmu in videle, kaj ponujajo druge stoj-
nice. Ta dan mi je bil odličen in zato mi 
bo za vedno ostal v lepem spominu.

Lana Virant, 8. a

Ta dan mi je bil zelo všeč. Najbolj mi 
je bilo všeč, ko sva z Elo v demo kuhinji 
pripravljali žgance in cvrtje. Na naši stoj-
nici so ljudje lahko poskusili naše žgan-

ce. Veliko ljudi žgancev sploh še ni jedlo, 
kar me je zelo presenetilo. To izkušnjo bi 
še kdaj ponovila.

Vita Hočevar, 8. a

V soboto, 21. maja, smo se s štiri-
mi sošolkami ter z dvema učiteljicama 
Dragico Volek in Emo Zajc odpravile na 
sejem Altermed, kjer smo predstavljale 
koruzne žgance. Za sejem smo porabile 
kar večino dneva, a splačalo se je. Vse je 
bilo, kot je treba. Mislim, da smo lahko 
ponosne in vesele, da smo doživele tako 
pozitivno izkušnjo, saj je to nekaj res le-
pega in vsak si lahko tega samo želi.

Ana Žnidaršič, 8. a

Pot do Celja je bila dolga, a ob dobri 
družbi sošolk nepozabna. Na sejmu smo 
predstavljale zares domačo okusno jed. 
Po sejmu smo se sprehajale v folklornih 
oblačilih, ki so pričarala pravo vzdušje 
vsem obiskovalcem. Imela sem se zelo 
lepo in upam, da bom tako uporabno in 
živo izkušnjo lahko ponovila.

Zala Škrlj, 8. a

Sodelovanje pri projektu Misija: zeleni koraki 2021–2022 
Z učenci tretje triade OŠ Dobrepolje smo sodelovali pri projektu Misija: zeleni koraki v sklopu programa Ekošola. 
Sodelovali smo z ustvarjalnimi likovnimi izdelki z aktualno temo trajnostne mobilnosti. Najboljši izdelki dveh učencev 
in dveh učenk so našo ustanovo uvrstili na zmagovalno tretje mesto v projektu. 

Veronika Gnidovec, mentorica 

Z učenci tretje triade OŠ Videm in 
PŠ Struge smo pri pouku likovne 
umetnosti izpeljali likovno nalogo 
s tematiko trajnostne mobilnosti, s 
katero smo sodelovali pri projektu 
Misija: zeleni koraki.

Učenci so v stripu razmišljali, 
kakšne posledice pustijo njihove 
odločitve na okolje in kaj lahko 
storijo, da ne bo tako. Večinoma so 
razmišljali, na kakšen okolju pri-
jaznejši način lahko pridejo v šolo 
in nazaj domov. Nastalo je kar nekaj 
zanimivih likovnih del. Na ocenje-
vanje sem poslala ožji izbor boljših 
likovnih izdelkov. Med nagrajene 
likovne izdelke so se tako uvrstili 
stripi treh učencev iz 9. a razreda 
in en izdelek učenca 8. a razreda.  

Z nagrajenimi učenci smo se 7. 
junija 2022 udeležili slavnostne po-

delitve nagrad v SiTi Teatru v BTC 
ju. Nagrajeni stripi so razstavljeni 
na ogled do konca junija v kleti 
Dvorane A v BTC Cityju Ljubljana. 
Fotografije njihovih stripov si lahko 
virtualno ogledate v spletni galeriji 
OŠ Dobrepolje.

Izdelki vseh sodelujočih učen-
cev pri projektu bodo razstavljeni 
septembra, ko bo potekal evropski 
teden mobilnosti v prostorih OŠ 
Dobrepolje.

Vsem sodelujočim iskrene če-
stitke, veliko ustvarjalnosti in zele-
nih korakov še naprej. ■

Učenci z nagrajenimi likovnimi izdelki: 
Anja Ostanek, Lina Strnad, Nejc Mustar, 
Žan Štefanc
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Eko projekt Hrana ni za tjavendan in drugi slovenski dan 
brez zavržene hrane na OŠ Dobrepolje 
24. aprila 2022 je potekal drugi slovenski dan brez zavržene hrane.
Na naši šoli OŠ Dobrepolje smo v okviru eko projekta Hrana ni za tjavendan ta dogodek obeležili v petek, 22. aprila 
2022. Pokrovitelji tega dogodka so Ekošola, Lidl Slovenije ter mnogi drugi.

Metka Laharnar, mentorica eko projekta 
Hrana ni za tjavendan na OŠ Dobrepolje

Slovenski dan brez zavržene hrane je 
pobuda, s pomočjo katere si poleg šir-
še javnosti tudi izobraževalne ustanove 
prizadevamo preprečevati nastajanje 
odpadne in zavržene hrane pri malici 
in kosilu, spodbujati ponovno uporabo 
užitne hrane ter to znanje predajati svo-
jim učencem.

Svet zaradi zavržene hrane trpi finanč-
ne in etične posledice in plačuje visoko 
okoljsko ceno. Zavržena hrana izjemno 
negativno vpliva na naše okolje, saj z 
razgradnjo organskih odpadkov nastaja 

toplogredni plin metan, ki v primerjavi 
z ogljikovim dioksidom še intenzivneje 
vpliva na globalno segrevanje. 

Na naši šoli so se v okviru pobude 
drugega slovenskega dne brez zavržene 
hrane izvajale dejavnosti, usmerjene k 
ozaveščanju šolske populacije v smeri 
razvijanja odgovornega odnosa do hrane 
– izdelava in razstava tematskih plakatov 
in oglasov v eko kotičku jedilnice, temat-
ske razredne ure po razredih, spodbuja-
nje učencev k zmanjševanju zavržene 
hrane v času malice in kosila ter merje-
nje količine zavržene hrane v času mali-
ce, sodelovanje učencev eko krožka na 
natečaju izdelave videoposnetka – oglasa 

na dano tematiko –, objava vsebine po-
bude na spletni strani šole itd.

Otroci se že zavedajo, da je treba na 
našem planetu še marsikaj spremeni-
ti v njegovo dobrobit. Ena izmed težav, 
s katero se spoprijemajo trenutno vse 
generacije, tudi mladi, je problematika 
zavržene hrane in odnosa do nje. Na 
tem področju je treba še naprej izvajati 
ozaveščanje populacije ter teorijo pod-
krepiti v vsakdanji praksi odgovornega 
ravnanja s hrano.

»Človek, najprej iskreno spoštuj sebe, 
da boš lahko nato iskreno spoštoval svojo 
naravo in svoj planet Zemljo.« ■

Zjutraj jej kot kralj, opoldne kot meščan, zvečer kot berač.

Kdor pije, ne da bi bil žejen in je, ne da bi bil lačen, zgodaj umre.

Jabolko je zjutraj zlato, opoldne srebrno, zvečer pa svinčeno.
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Bioexo na obisku
Rahljanje ukrepov, ki so veljali v času epidemije, je omogočilo, da smo na šoli ponovno izvedli naravoslovni dan za 
učence 7. razredov v sodelovanju z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo. 

Ema Zajc, OŠ Dobrepolje

V sredo, 18. maja, so imeli učenci 7. ra-
zredov prav poseben dan. Na šolo so v 
družbi Aleša in Nike z Bioexa prišle šte-
vilne živali in popestrile naš dopoldan.

Učenci so bili razdeljeni v dve skupi-
ni. Ena skupina je spoznavala značilnosti 
kač, kuščarjev, pajkov in ščurkov. Z žival-
mi, razen s ptičjim pajkom, so lahko tudi 
rokovali ter jih pobližje spoznali. Nika 
je v drugi skupini učencem predstavila 
kosmate prijatelje: deguja, činčilo, mor-
skega prašička, mongolskega skakača 

in hrčka. Učenci so rokovali z živalmi, 
opazovali njihovo vedenje in izvedeli 
veliko uporabnih informacij glede skrbi 
za omenjene živali. Skupini sta se na po-
lovici dopoldneva zamenjali. 

Aleš in Nika imata veliko znanja in 
izkušenj, ki sta jih delila z učenci, odgo-
varjala na njihova vprašanja in kot prava 
ljubitelja živali z zgledom vsak trenutek 
obiska izkazovala spoštovanje do živali.

Po dolgem koronskem času je bil ta 
dan več kot dobrodošel in je pričaral 
nasmehe na obraze učencev in učite-
ljev. ■
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Po poteh Ančke Lazar
Z učenci drugih in tretjih razredov smo v torek, 24. maja, in četrtek, 26. maja, izvedli športni dan, ki pa je bil vse prej kot 
običajen. Dodano vrednost je namreč nosila literarna nota, ki se je celotno dopoldne prepletala z izvedenim pohodom.  

Ines P. Šilc in Mateja Hočevar

Najprej smo se zbrali v razredu. Razdelili 
smo si malico, preverili, če imamo s se-
boj dovolj vode, če smo se zaščitili proti 
soncu in klopom, ter se odpravili pred 
šolo. Bilo je toplo jutro, zato smo bili vsi 
veseli, da bomo dan preživeli zunaj.

Pred šolo sta nas pričakali ga. Dušica 
Hočevar in ga. Marička Žnidaršič. Ker 
ju že vsi dobro poznamo, smo se njune 
družbe zelo razveselili. 

Za nas sta pripravili pohod. Že uvo-
doma sta nam razložili, da nas tisti dan 
ne čaka samo hoja, ampak tudi pestro 
obarvane naloge, ki jih bomo izvajali 
med pohodom na posameznih postajah.

Vsi polni energije, veselja in pričako-
vanja smo se odpravili na pot. Po nekaj 
sto metrih je sledila že prva postojan-
ka. Obnovili smo znanje o tem, kdo je 
bila Ančka Lazar in kakšen kulturni po-
men ima za našo Dobrepoljsko dolino. 
Spomnili smo se na to, da je bila rojena 
v Zagorici in da je bilo njeno poslanstvo 
ohranjanje ljudskega izročila. Znana je 
bila po pripovedovanju zgodb, ki so bile 
pripovedovane v narečju. In ker je žele-
la, da ljudska beseda živi naprej tudi po 
njeni smrti, je svoje poslanstvo predala 
naprej, in sicer ge. Marički, ki pa je nalo-
go vzela precej resno, s spoštovanjem in 
odgovornostjo tako do gospe Ančke kot 
tudi do dobrepoljske kulturne dediščine.

Spomnili smo se tudi na knjigo z nas-

lovom Dobrepoljska dolina stoji na jeze-
ru. V njej so zapisane ljudske pripovedi 
tega kraja. In ker ga. Marička pozna prav 
vse te zapisane zgodbe, nam je zaupa-
la, da nam bo na večini naših postojank 
pohoda pripovedovala zgodbe. Ker je bil 
torej pohod začinjen z zgodbami oz. što-
rijami Ančke Lazar, smo ga poimenovali 
Po poteh Ančke Lazar. 

Vsaka druga postaja, ki ni bila vezana 
na pripovedovanje zgodb, je bila aktivno 
obarvana. Na eni izmed postaj so morali 
v gozdu poiskati palico in narediti nekaj 
poskokov pred palico in za njo. Na drugi 
postaji so morali narediti nekaj počepov, 
spet na tretji poslušati ptičje petje itd. 
Posamezne naloge so bile napisane na 
listkih, ki so nas čakali ob poti.

Ko smo iz Podgorice prišli skozi gozd 
do Zagorice, smo tam zavili še na va-

ško igrišče, si tam izposodili dve žogi 
in naredili krajše štafetno tekmovanje 
med razredoma. Na koncu so morali 
vsi skupaj poiskati tudi zaklad. V njem 
so se skrivali bomboni, ki so nam dali 
še dodatnih moči, da smo pohod lažje 
nadaljevali proti Bruhanji vasi.

Pohod se je zaključil pri šolskih klo-
pcah pred vhodom. Tam smo se za 
sodelovanje zahvalili ge. Dušici in ge. 
Marički, onidve pa sta nam zaželeli sre-
čo pri opravljanju šolskih obveznosti in 
nas spodbudili, da si v roke večkrat vza-
memo knjigo tudi med počitnicami, saj 
nam bo to zagotovo lepa popotnica za v 
četrti in vsak naslednji razred. 

In najlepše je bilo, ko se je za na ko-
nec iz otroških ust slišal stavek: »Lahko 
še eno zgodbico?« ■
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Kolesarski izpit
Z učenci 5. razredov JVIZ OŠ DOBREPOLJE smo uspešno izvedli kolesarski izpit.

Darja Bartolj, Anja Tekavčič

Z učenci 5. a in 5. b razreda smo imeli 
tehniški dan, na katerem smo se prip-
ravljali na izvedbo praktičnega dela ko-
lesarskega izpita. V prvem delu dneva 
smo odšli na igrišče, kjer so se učenci 
najprej naučili pravilno namestiti čelado 
in določiti pravilno višino sedeža. Tam 
so se igrali različne igre in se tako urili 
v spretnosti s kolesom. Pomerili so se v 
tekmovanju polžje vožnje na kolesu, si 
predajali štafetne palice, predvsem pa so 
morali spremljati dogajanje okoli sebe in 
paziti drug na drugega. V drugem delu 
svojega dneva smo postavili spretnostni 
poligon. Učenci so prenašali skodelico 
z vodo, vozili med stožci in deščicami, 
vozili po »žagi« in se natančno ustavljali. 

Spoznali so, da je lahko vožnja s kole-
som zahtevna in da bo za pravilno rav-
nanje v prometu potrebne še nekaj vaje. 
Ko smo skupaj premagali prve ovire ko-
lesarskega izpita, smo nadaljevali vožnjo 
po javnih prometnih površinah. 

Z učenci smo najprej prehodili pot v 
neposredni bližini šole, po kateri smo 
se pozneje peljali s kolesom. Pogovorili 
smo se o pravilnem ravnanju na posa-
meznih točkah. Učenci so bili razdeljeni 
v skupine po štiri oz. pet otrok. Učiteljici 
sva s kolesom vodili svoji skupini, saj so 
naju na ta način učenci lahko opazovali 
pri ravnanju v prometu. V nadaljevanju 
usposabljanja pa sva vozili za njimi in jih 
po potrebi popravljali ter opozarjali na 

nevarnosti. Prisotni sta bili še učiteljici 
Marjana Rus in Iva Jereb, ki sta še dodat-
no poskrbeli za varnost učencev v pro-
metu. Sledil je praktični del kolesarskega 
izpita, ko so morali učenci samostojno 
prepeljati določeno pot v okolici naše 
šole. Območje, na katerem so učenci 
vadili vožnjo v prometu, je bilo ustrezno 
označeno z dodatno prometno signaliza-
cijo, tako da so bili vozniki še previdnej-
ši in pozornejši na naše mlade kolesarje. 
Poleg tega nam je na pomoč, skupaj s 
sodelavci Policijske postaje Grosuplje, 
priskočil tudi policist Damjan Zver in 
omogočil, da so se skozi nevarna križi-
šča naši učenci vozili varneje. Pri orga-
nizaciji sta sodelovala tudi Urša Žiberna 
in Martin Cesar. 

Kolesarski izpit je prvi otrokov izpit, 
prva prava preizkušnja, da dokaže svojo 
usposobljenost za vožnjo s kolesom. To 
je tudi prvi pravi dokument, ki mu daje 
pravico za samostojno udeležbo v pro-
metu, hkrati pa tudi dolžnost, da v pro-
metu sodeluje varno. 

Po opravljenem kolesarskem izpitu 
so tako učenci s ponosom prejeli njim 
zelo pomemben dokument, kolesarsko 
izkaznico. Skupaj smo si zaploskali in 
si obljubili, da bomo vedno uporabljali 
čelado in se v prometu vzorno obnašali 
ter tako postali vzgled tudi drugim učen-
cem. 

Izvedba kolesarskega izpita se je izka-
zala kot projekt celotne šole, pri katerem 
so nam pomagali številni učitelji, za kar 
se jim zahvaljujeva. Za podporo se zah-
valjujeva pomočnici ravnatelja Sonji Le-
narčič in ravnatelju Ivanu Grandovcu. ■

Tjaša Križman 

KOLO 

Kolo je naprava,
ki dve kolesi ima, 
veliko krmilo in
sedež za dva.

Voziti se z njim,
to je zabava,
koles je vseh,
prava razstava.

Zavore, pedala,
čelada in luč,
če dolgo se voziš,
čisto so fuč.

A da ne zaletiš
se v zid,
zagotovo potrebuješ
kolesarski izpit.
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Pregled dela pri športu v celotnem šolskem letu 
2021/2022
Šolsko leto je pri koncu in v prispevku sem zbrala nekaj odličnih dogodkov na področju šolskega športa.

Alenka Leskovar

Področno prvenstvo v atletiki – tri 
medalje

Atletska tekmovanja so bila letos zaradi 
epidemije covida-19 nekoliko okrnje-
na, vendar se tekmovanja in dogajanje 
na srečo že vračajo v svoje stare okvire. 
V mesecu maju je potekalo področno 
tekmovanje na stadionu ŽAK v Ljublja-
ni. Naša šola se je tekmovanja udeležila 
s 24 učenci in učenkami, kjer smo imeli 
nekaj kakovostnih želez v ognju za dobre 
rezultate.

Zdaj ni več naključje, da z atletskih 
tekmovanj večkrat prinašamo medalje, 
in tudi tokrat, na srečo, ni bilo nič dru-
gače. Na tekmovanju smo osvojili kar tri 
medalje. Poudariti pa je treba, da smo 
imeli še nekaj vidnejših uvrstitev, ki bi 
jih bil vsakdo vesel.

Tekmovanja se je udeležilo kar 24 šol v 
našem področnem centru, tako da je bila 
konkurenca močna in kakovostna. Ven-
dar se konkurence učenci niso ustrašili, 
postala jim je še večji izziv, motivacija, da 
so se pognali zagrizeno v boj. Vedno smo 
očarani nad njihovo borbenostjo, med-
sebojno povezanostjo in kako drug dru-
gega spodbujajo, predvsem pa, kako se 

skupaj veselijo uspeha drugega, čeprav 
je njim samim morda malo spodletelo. 

Tudi vreme je bilo lepo, otroci pa so 
tako še bolj začutili pozitivno energijo, 
sproščenost in bili s tekmovanjem zelo 
zadovoljni.

Končni izplen tekmovanja je bil tak-
šen, da so se iz naše šole na državno tek-
movanje uvrstili kar trije učenci. Moramo 
poudariti, da gre za izjemen uspeh, saj je 
to celo eden izmed najboljših rezultatov 
do sedaj na takšnem tekmovanju. Izje-

mne pohvale vsem učencev za uspehe, 
predanost, borbenost in nepopustljivost. 

Očitno rezultati niso samo posledi-
ca sreče ali trenutnega navdiha, ampak 
so posledica predanosti, trdega dela in 
usmerjenosti pri pripravah za tekmova-
nje. Učenci spoznavajo, da rezultat ne 
izostane, če vložiš dovolj truda. 

Najlepše od vsega pa je, da je v osnovi 
vse skupaj predvsem igra in veselo dru-
ženje, če pa pridejo še dobri rezultati, je 
to kakor češnja na torti. Dan je bil tako 
izjemen in domov smo odhajali ponos-
ni, prešerno razpoloženi, nasmejani in 
veseli.

Učenci, ki so prejeli medalje:
MARK SVETEC je dosegel 1. mesto v 

teku na 60 metrov.
NUŠA STRNAD je dosegla 1. mesto v 

skoku v daljino.
LARISA ZALOŽNIK je dosegla 2. 

mesto v teku na 600 metrov.

Mark Svetec, drugi na šolskem 
državnem tekmovanju v atletiki

S ponosom lahko povemo, da smo se 
letos udeležili tudi državnega tekmova-
nja v atletiki, ki predstavlja tisti najvišjo 
možno raven tekmovanja v okviru šol-
skih tekmovanj. Že uvrstitev na državno 

Mark Svetec Larisa Založnik Nuša Strnad
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tekmovanje je izjemen, praktično veli-
časten uspeh za učenca in za šolo, ki jo 
predstavlja. Letos pa se je v to zaključno 
fazo tekmovanja uspelo prebiti kar trem 
učencem naše šole.

Za našo šolo je ta podvig uspel nasled-
njim učencem:

MARK SVETEC v teku na 60 metrov,
NUŠA STRNAD v skoku v daljino in
LARISA ZALOŽNIK v teku na 600 me-

trov.

Tekmovanje se je odvijalo v začetku 
meseca junija v Mariboru. Takrat vreme 
ni bilo naklonjeno atletom, saj je bilo 
precej hladno in na začetku je celo rahlo 
rosilo. Za atlete so takšne razmere izje-
mno zahtevne in neugodne, saj se ne 
morejo primerno ogreti ali pa se hitro 
ohladijo, kar vodi v slabše rezultate, da 
ne govorimo o možnosti poškodb. Am-
pak učenci so stisnili zobe in se pregrizli 
tudi čez to oviro.

Lahko si predstavljate, da učencem in 
učenkam motivacije na takšnem tekmo-
vanju ni manjkalo. Čeprav gre za visoko 
kakovost nastopajočih, med katerimi 
so takšni, ki tudi redno trenirajo, si naši 
učenci niso delali utvar, da lahko nare-
dijo čudeže. So se pa zato potrudili, da 
so se prikazali v najlepši luči, iztisnili iz 
sebe, kar so lahko, kar so bili tisti trenu-
tek sposobni. Domov so odšli ponosno, 
s pokončno glavo in z nasmeškom na 
ustnicah.

Resnično je bilo užitek gledati, kako 
so bili na nastope osredotočeni in isto-
časno v nastopih tudi sproščeno uživali. 
Izgubiti niso imeli kaj, zato so ponosno 

zastopali »barve« naše šole.
Po koncu dneva je bil izplen naših tek-

movalcev naslednji:
MARK SVETEC je zasedel izjemno 2. 

mesto.
NUŠA STRNAD je zasedla 4. mesto.
LARISA ZALOŽNIK je zasedla 8. mes-

to.

Zaključimo lahko, da so vsi učenci 
dosegli dobre rezultate, predvsem pa so 
izpolnili ali celo presegli pričakovanja. 

Z državnim tekmovanjem se je zaklju-
čila še ena prijetna in predvsem uspe-
šna sezona naših tekmovanj v atletiki. 
S takšnimi tekmovalci, s takšno preda-
nostjo in zanosom, ni nobene bojazni, 
da nas učenci naše šole ne bi še naprej 
razveseljevali z dobrimi rezultati. 

Ogled planiške velikanke

Zimske dneve smo se letos odločili 
zaključiti z obiskom Planice. Ogledali 
smo si smučarske polete najboljših le-
talcev na svetu, trening in kvalifikacije, 
en dan finala svetovnega pokala v smu-
čarskih skokih.

Planico smo obiskali v okviru špor-
tnega dne, ki je bil organiziran za 7. ra-
zred. Izlet v Planico pa je bil tudi nagra-
da za vse tiste učenke, ki v prostem času 
še dodatno trenirajo in igrajo odbojko.

Bil je zelo lep, topel in sončen dan, 
kakor bi ga umil s cunjo. Kasneje se je 
izkazalo, da je bil dan celo prelep, saj so 
se temperature ozračja preveč dvignile, 
tudi sonce pa je bilo tako toplo, da se je 
sneg preveč topil in so nastale težave na 

zaletni smučini. To je vodilo v prestavlja-
nje kvalifikacij.

Kljub čakanju na dobre razmere in 
predolg odmor so učenci videli veli-
ko dobrih poletov ter bili nad dogodki 
noro navdušeni. Planica vedno očara, če 
ne s predstavami tekmovalcev, pa ved-
no z vzdušjem, ki ga pričarajo gledalci 
in katerega del so z veseljem prispevali 
tudi naši učenci. Z užitkom so navijali 
in spodbujali tekmovalce ter tako sami 
postali del dogodka, ki ga sicer opazuje-
jo samo po televiziji.

Vsi učenci so v en glas zatrjevali, da 
je bilo izjemno in bi zanesljivo radi po-
novili obisk.

Zimska šola v naravi

Izjemno smo bili veseli, da nam je pozi-
mi uspelo izpeljati uspešno šolo v naravi 
v Kranjski Gori, saj smo imeli velike te-
žave s koronavirusom. Najprej je bil da-
tum izvedbe šole v naravi predviden za 
obdobje od 24. do 28. januarja, ki pa smo 
ga morali prestaviti zaradi velikega števi-
la okužb med učenci na obdobje od 28. 
februarja do 4. marca. Vendar je vsaka 
stvar za nekaj dobra, saj ni zmotilo dob-
rega vzdušja, pa tudi krasno vreme smo 
ujeli. Celih pet dni so bili dnevi sončni in 
prijetno topli, tako da se je veselo razpo-
loženje še bolj pokazalo.

Veseli nas, da je bilo zanimanje za 
šolo v naravi letos izjemno veliko in nad-
povprečno. Očitno je epidemija opravi-
la svoje in nam je že manjkalo gibanja v 
naravi, druženja in sprostitve. Opažamo 
tudi, da se z leti krepi tudi zavest ljudi, 
da je gibanje koristno za telo in hkrati 
zabavno.

V šoli v naravi smo spoznavali različ-
ne zimske športne dejavnosti, vključili 
smo tudi tako imenovane zimske ra-
dosti, seveda s poudarkom na smuča-
nju. Dopoldanski čas je bil zato vedno 
namenjen smučanju, medtem ko smo 
popoldanski čas izkoristili za ukvarjanje 
z drugimi, bolj raznolikimi dejavnostmi 
ali se preizkusili v drugih športnih pano-
gah. Tako smo popoldne šli na drsališče, 
vadili tek na smučeh, igrali nogomet na 
snegu, se zabavali tudi z odbojko na sne-
gu ali igrali igro med dvema ognjema. 
Dejavnosti smo prilagajali situaciji. Vse 
opisano je minilo v prijetnem druženju, 
saj ekipne igre vedno še povečajo pove-
zanost in dobro voljo med učenci.

Poleg vseh navedenih dejavnosti smo 
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imeli tudi predavanja o različnih temah, 
ki so povezane s programom šole v na-
ravi, kjer so učenci izvedeli marsikaj no-
vega in zanimivega.

Izvedli smo tudi tekmovanje v vele-
slalomu. Pri deklicah je zmagala Alja 
Lenarčič, pri dečkih pa Maks Meglen. 
Rezultati:

DEKLICE: 
1. Alja Lenarčič
2. Žana Groznik
3. Neja Buščaj 

DEČKI:
1. Maks Meglen
2. Jon Novak
3. Rene Gliha Škufca

Da ne bi ostalo vse tako suhoparno in 
učiteljsko kot v učilnicah, se za šolo v na-
ravi tudi spodobi, da se malo sprostimo 
in posladkamo tudi v slaščičarni. Izje-
mno nas je veselilo, da je bila prav super 

skupina učencev, ki so se dobro razumeli 
med seboj, krasno sodelovali in uživali 
v vseh dejavnostih. Ni bilo čutiti nobene 

napetosti ali slabe volje, saj smo uživali 
v vsakem dnevu. Ostala nam bo v lepem 
spominu. ■

Simbioza
Naša šola že več let sodeluje v projektu Simbioza, katerega namen je medgeneracijsko povezovanje. 

Ema Zajc, OŠ Dobrepolje

Letos so nekateri učenci z razredne in s 
predmetne stopnje s svojimi zapisi sode-
lovali pri ustvarjanju Simbioza zakladni-
ce običajev, šeg in navad. Osnovna ideja 
je bila misel, da je treba poskrbeti, da 
tudi naslednjim generacijam zapustimo 
zaklad vsega lepega in dobrega, kar pre-
more naša skupnost. Zapisi in slikovno 
gradivo bodo del Simbioza zakladnice, 
pri čemer sodelujejo številne šole. 

Nekateri najmlajši so poleg zapisanih 
spominov svojih babic in dedkov ustvari-
li risbe, dodali stare fotografije ipd. Poleg 

ustvarjalnosti so na ta način krepili svoj 
odnos z babicami in z dedki.

Učenci PŠ Struge so pod vodstvom 
učiteljice Mojce Pugelj izdelovali voščil-
nice za ostarele, bolne in osamljene kra-
jane. Pomagali so ji tudi najmlajši učenci 

z učiteljico Karmen Kljun. To naredijo 
vsako leto skupaj v sodelovanju s Karitas, 
Rdečim križem in Župnijskim pastoral-
nim svetom. ■
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Pot očarljivih rastlin
Sredi meseca maja so se učenci 1. razreda videmske šole ter 1. in 2. razreda podružnične šole Kompolje skupaj s 
svojimi učiteljicami odpravili po poti očarljivih rastlin od Ponikev do Lašč.

Špela Bobnar

Pred šolama nas je pobral avtobus in 
nas odpeljal na začetno točko našega 
pohoda pri gasilskem domu v Poni-
kvah. Od tam smo mimo Zavoda Priz-
ma prišli do obrobja gozda, kjer nas je 
pričakal lovec, gospod Franci Kastelic, 
član Lovske družine Dobrepolje. V nje-
govem spremstvu smo pot nadaljevali 
po prijetno hladni gozdni poti proti Laš-
čam. Na poti smo bili močno pozorni na 
modre tablice, na katerih so bile foto-
grafije rastlin in njihova imena. Otroci 
so priznali, da so za veliko rastlin slišali 
prvič, a so si nova imena hitro zapom-
nili. 

Iskanje tablic, petje, poslušanje na-
rave in raziskovanje sledi v blatu so 
pot naredili zabavno, in kot bi mignil, 
smo bili pri Laščah na zasluženi malici. 
Okrepčani smo se vrnili v Ponikve, kjer 
smo se pri učiteljici Martini posladkali 
s sladoledom in se naplesali ob dob-

ri glasbi. Prijetno utrujene nas je šofer 
Franjo pripeljal nazaj v šolo.

Lovcu Franciju Kastelicu se najlep-

še zahvaljujemo za njegovo spremstvo 
in zanimive informacije, ki jih je delil z 
nami. ■

Ogled vojaškega helikopterja
V sredo, 1. junija 2022, so imeli učenci 6., 7. in 8. razredov možnost ogleda vojaškega helikopterja. 

Z učenci 6. razredov centralne šole in 
učenci 6., 7. in 8. razreda PŠ Struge smo 
pričakali helikopter na varni razdalji za 
športno dvorano. 

Pripadnik Slovenske vojske je učen-
cem sprva pojasnil, da je v zadnjih dneh 
zaradi vaj povečano število preletov letal 
in helikopterjev nad našimi kraji. 

Pilot je učencem predstavil helikop-
ter, povedal nekaj tehničnih podatkov 
o njem, jim razkazal opremo, predstavil 
poklic in z veseljem odgovarjal na njiho-
va vprašanja. 

Medtem so se nam pridružili tudi ne-
kateri mlajši učenci, kasneje pa še učen-
ci 7. in 8. razredov. Slednji so si ogledali 
vzlet helikopterja, nato pa polni vtisov 
odšli nazaj v šolo. ■
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Valeta 2022 na OŠ Dobrepolje
Valeta je dogodek ob koncu obiskovanja osnovne šole in je vrhunec devetletnega šolanja, odraščanja in druženja. 
Beseda izhaja iz latinščine (valete – srečno!) in pomeni slovesno srečanje s pojedino ob koncu šolanja. Na valeti 
učenci, ki zaključujejo šolo, izročijo svojim naslednikom tudi ključ šole. 

Helena Erčulj in Magdalena Tanko, 
razredničarki 9. a in 9. b razreda

Učenci 9. a in 9. b razreda Osnovne šole 
Dobrepolje so 15. 6. 2022 še zadnjič sedli 
v osnovnošolske klopi in prejeli zaključ-
na spričevala. Od šole in učiteljev so se 
poslovili na valeti, ki je bila v torek, 14. 6. 
2022, v Jakličevem domu na Vidmu. Za-
radi izboljšanja epidemioloških razmer 
je bila dvorana Jakličevega doma polna 
staršev, učiteljev, učencev 8. razreda in 
drugih obiskovalcev. 

Učenci so valeto oblikovali in prip-
ravili sami s pomočjo razredničark. Na 
valeti so se predstavili s predstavitvenim 
videom ter popestrili valeto s skečem in 
štirimi plesnimi točkami in tako pokazali 
občinstvu, da znajo plesati brez plesnih 
vaj, ki jih zaradi razmer niso mogli ime-
ti. Skupaj so zaplesali angleški valček in 
račke. Občinstvo pa je bilo navdušeno 
nad plesno točko deklet in vseh fantov 
9. razreda. Letošnja generacija je dobila 
naziv koronageneracija, saj so se učenci 
tri leta trudili sprejemati izzive epidemi-
je in karantene. V ta namen so posneli 

tudi zabaven zoom skeč in tako pokazali 
občinstvu, kako je potekal pouk v času 
karantene. 

Na valeti so preizkusili tudi učence 8. 
razreda in jim po opravljenih nalogah 
izročili šolski ključ. 

Proti koncu valete so učenci, ki so 
bili uspešni na športnem in učnem po-

dročju, prejeli tudi priznanja. Valeto so 
zaključili s himno ob spremljavi kitare in 
ukulel in vsi skupaj smo zapeli Naša pot, 
vodi nas, čez življenje skoz čas. 

Dragi devetošolci, naj vas vaša pot 
vodi strmo navzgor. Pogumno stopajte 
po pravih poteh, upajte si sanjati in us-
pelo vam bo. Srečno, generacija 2007. ■

Valeta 2022 na 
Podružnični šoli Struge
Mesec junij je za učence mesec pričakovanj, 
pričakovanj konca pouka, začetka počitnic in novih 
dogodivščin.  
Za devetošolce pa je to tudi mesec, ko se končajo 
njihova osnovnošolska leta.

Razredničarka Mateja Javoršek

V torek, 14. 6. 2022, se je na zaključni prireditvi od svojih 
osnovnošolskih let poslovila še ena generacija struških 
devetošolcev – Zala, Martina, Martin, Luka in Sebastjan.

Na valeti, na kateri so bili starši, učitelji, gospod rav-
natelj in gospod župan, so nam učenci  pokazali svoje 
igralske in pevske spretnosti, pokazali pa so nam tudi, 
da so skozi osnovnošolska leta stkali prava prijateljstva. 
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Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov 
občin Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje – 
Zborovski bum 2022
Po zelo dolgem zatišju zaradi epidemije covida-19 je po celotni Sloveniji ponovno zazvenelo ubrano petje otroških in 
mladinskih pevskih zborov. 

Maja Hrovat

Letos se je organizacija JSKD odločila, 
da proslavimo petje na poseben način, 
in sicer tako, da se pevski zbori povežejo 
v en velik pevski zbor, pri čemer so se 
zgledovali po štajerskem Zborovskem 
bumu, ki je v Mariboru velikokrat združil 
že okoli 7000 pevcev iz celotne Slovenije, 
ki so skupaj zapeli celoten program. Le-
tos so skupno petje organizatorji prene-
sli na vse območne revije in organizirali 
mini Zborovske bume, kjer so pevke in 
pevci z lokalnih območij skupaj prepe-
vali na več kot 60 koncertih po vsej Slo-
veniji. 

Zborovski bum na igrišču OŠ Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični je potekal v pe-
tek, 27. maja 2022. Otroški in mladinski 
pevski zbor OŠ Dobrepolje je pod vod-
stvom zborovodkinje Maje Hrovat na 

omenjenem dogodku nastopil še z Mla-
dinskim pevskim zborom OŠ Ferda Vese-
la Šentvid pri Stični z zborovodkinjo Si-
mono Zvonar, Otroškim pevskim zborom 
OŠ Stična z zborovodkinjo Bojano Mulh, 
Otroškim pevskim zborom OŠ Zagradec 
z zborovodjem Žigom Jernejčičem, Otro-
škim in mladinskim pevskim zborom OŠ 
Luisa Adamiča Grosuplje z zborovodki-
njo Natašo Kocjančič, Otroškim pevskim 
zborom OŠ Brinje z zborovodkinjo Majo 
Kavčič, Otroškim in mladinskim pevskim 
zborom OŠ Šmarje - Sap z zborovodkinjo 
Nives Kemperle in z Mladinskim pev-
skim zborom GŠ Grosuplje z zborovod-
kinjo Polono Kopač Trontelj. 

Pevke in pevci so prepevali pesmi 
štirih tematskih sklopov. Prvi tematski 
sklop se je imenoval Domovina, ti in jaz. 
Prva je pod vodstvom zborovodkinje 
Polone Kopač Trontelj zazvenela naša 

čudovita miroljubna himna Zdravljica, 
ki jo je napisal France Prešeren, uglas-
bil pa skladatelj Stanko Premrl. Zatem 
je sledila pod vodstvom zborovodki-
nje Maje Kavčič izvedba pesmi Ksenije 
Medved Basko in Violeta, ki jo je uglasil 
skladatelj Jani Golob. Domovinski sklop 
pa je pod vodstvom zborovodkinje Maje 
Hrovat zaobjela še pesem Toneta Pavčka 
Lepa je dežela naša, skladatelja Tomaža 
Habeta. 

Sledil je sklop, imenovan Zrak in son-
ce, to je zdravo!, kjer so poslušalci pod 
vodstvom zborovodkinje Simone Zvo-
nar sprva slišali pesem Tomaža Habe-
ta Sončna. Zborovodske vajeti je nato 
prevzela zborovodkinja Nives Kemperle 
s pesmijo Boruta Gombača Črke čutne 
abecede, skladatelja Matica Romiha. 
Kot zdravi sončno-zračni sklop pa je v 
poklon letos preminulemu skladatelju 

Dosegli so mnogo uspehov, še posebej 
pa bi omenila učenca Zalo Ferkulj in 
Martina Puglja, ki sta dosegla odličen 
uspeh v vseh devetih letih šolanja ter 
učenko Martino Struna, ki je osvojila 
Zlato Jakličevo priznanje za opravljeno 
bralno značko vseh devet let. 

Dragi struški devetošolci! S svojimi 
vrednotami, kot so poštenost, trud, skro-
mnost, skrb za druge, ste bili lep zgled 
mlajšim učencem, ki vas bodo zagotovo 
pogrešali. Ohranite te svoje vrednote in 
videli boste, da nobena pot ne bo prete-
žka. 

Ne hodite tja, kamor vodi utečena pot. 
Namesto tega pojdite tja, kjer ni poti, in 
pustite sled. Samo tisti, ki si drznejo iti 
predaleč, lahko ugotovijo, kako daleč 
lahko sežejo. (T. S. Eliot) ■
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Jakobu Ježu zaokrožila pesem Entente-
rera, ki je zazvenela pod vodstvom zbo-
rovodkinje Nataše Kocjančič. 

Tretji sklop, imenovan Kdor vesele 
pesmi poje, je bil zares vesel, saj sta za 
veselje poskrbeli že skorajda ponarode-
li pesmi skladatelja Marijana Vodopiv-
ca. Prva je zazvenela –z zborovodkinjo 
Bojano Mulh – znamenita pesem Kaja-
tana Koviča Kekčeva pesem, sledila pa 
je Pavčkova pesem Bratovščina Sinjega 

galeba pod vodstvom zborovodje Žige 
Jernejčiča. 

Zaključili pa smo s sklopom, poime-
novanim Sredi zvezd, noč in dan, ki je že 
napovedoval prepevanje slovenskih zim-
zelenih popevk. Poslušalci so lahko pris-
luhnili pesmi Dan ljubezni Dušana Vel-
kaverha, ki jo je uglasbil Tadej Hrušovar, 
priredil pa Samo Ivančič. Za izvedbo te 
brezčasno zimzelene pesmi je poskrbela 
zborovodkinja Maja Hrovat. Za sklepno 

pesem pa je poskrbela zborovodkinja Si-
mona Zvonar, ki je vse navzoče razvese-
lila z ritmi znamenite popevke Gregorja 
Strniše Zemlja pleše, skladatelja Mojmir-
ja Sepeta. 

Za klavirsko spremljavo vseh slišanih 
pesmi je poskrbel Dominik Jakšič. Skozi 
celotno prireditev pa je navzoče popeljal 
Gašper Jarni. 

Na koncu sta ravnateljica OŠ Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični Angelca Moho-
rič in organizatorka Zborovskega buma 
Simona Zorko z JSKD OI Ivančna Gorica 
podelili priznanja vsem zborovodjem, 
ki so nastopajoče pevske zbore odlično 
pripravili. 

Za konec so vsi nastopajoči pevke 
in pevci v spomin na čudoviti dogodek 
prejeli še vetrnice različnih barv, ki so 
jih izdelali učenci gostujoče osnovne 
šole. Nekatere pevke in pevce Otroškega 
in mladinskega zbora OŠ Dobrepolje je 
dogodek tako prevzel, da so ubrano pre-
pevali še na poti v Dobrepoljsko dolino 
in se veselili novih trenutkov, ko bodo v 
vsej svoji veličastnosti zazveneli njihovi 
glasovi. ■

Dobrodelna akcija »Pokloni zvezek« v PŠ Struge
Delati dobro je vrednota, ki jo nosimo v srcu. Početi dobro je izjemna sposobnost posameznika in slej ko prej se 
dobrota povrne ravno takrat, ko to najmanj pričakuješ, pa če si želiš ali ne. Preprosto se vrne.

Mojca Pugelj in Karmen Kljun

Tudi letos smo v dobri veri in upanju 
zbrati čim več zvezkov in tempera barvic 
v PŠ Struge učenci skupaj z razredničar-
kami pristopili k akciji »Pokloni zvezek«, 
ki jo vsako leto organizira Slovenska 
karitas. Z omenjeno akcijo smo želeli 
zbrati čim več zvezkov in tempera bar-
vic za socialno ogrožene otroke in otro-
ke spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. 
Mislim, da nam je uspelo, saj smo kljub 
majhnemu številu učencev, ki obiskuje-
jo našo šolo, zbrali 80 zvezkov in deset 
tempera barvic. Vsako leto številne dru-
žine prosijo za pomoč; še posebej tiste, 
ki so prizadete zaradi brezposelnosti 
staršev, zaradi bolezni in drugih težkih 
okoliščin. In stisk je čedalje več. In do-
brodelnih akcij je čedalje več. In nikoli 
ne vemo, kdaj bomo tudi mi potrebova-
li pomoč nekoga, ki mu bo v naši stiski 
mar za nas. 

V imenu otrok, ki bodo dobili zvezke, 
se zahvaljujeva vam učencem in vam 
staršem za izkazano sočutje. »Vse, kar 

otroci potrebujejo, je malo pomoči, malo 
upanja in nekoga, ki verjame vanje« 
(Magic Johnson).
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Učenci PŠ Struge opravili kolesarski izpit
V četrtek, 19. maja 2022, je 12 učencev iz 4. in 5. razreda na PŠ Struge opravilo težko pričakovani kolesarski izpit.

Mojca Pugelj, mentorica

Že med šolskim letom smo se z učenci pripravljali na teoretični 
del kolesarskega izpita. Usvajali smo znanja o prometnih zna-
kih in pravilih, ki veljajo za udeležence v prometu. 

Po opravljenem teoretičnem delu so učenci skupaj s starši v 
šolo pripeljali kolesa, ki jih je pregledal policist Policijske po-
staje Grosuplje. Učenci so prejeli nalepke VARNO KOLO. Za-
čeli smo izvajati spretnostni poligon na igrišču, nato pa vadili 
vožnjo po naselju Lipa in Pri cerkvi. Hvala učiteljici Karmen 
Kljun za pomoč.

Policist je na izpitni vožnji učence pohvalil, da so dobro 
vozili in skrbno nakazovali spremembo smeri. Zaželel jim je 
srečno vožnjo in vsi veseli so se po končanem pouku s kolesi 
odpeljali domov.

Učenci, čestitam vam za opravljeni izpit in vam želim varno 
vožnjo. 

Vozniki, pazite na njih! ■

15. polk vojaškega letalstva v PŠ Struge
V četrtek, 2. junija 2022, so v PŠ Struge prišli pripadniki Slovenske vojske in našim šolarjem predstavili vozila in 
pripadajočo opremo.

Mojca Pugelj in Karmen Kljun

V tednu od 30. maja 2022 do 3. junija 
2022 so v našo Struško dolino prišli vo-
jaki 15. polka vojaškega letalstva. Na na-
šem območju so izvajali že deseto med-
narodno vojaško vajo ADRIATIC STRIKE 
2022. Slovenska vojska je v sodelovanju 
z zavezniškimi državami in ob podpori 
vojaškega letalstva izvedla usposabljanje 
usmerjevalcev zračne podpore.

Otroci so bili nad vojaškim dogaja-
njem navdušeni. V njihovem pogovoru 
so bili glavna tema vojaki. Njihove oči so 

med poukom velikokrat zahajale skozi 
okna učilnice, kjer so se po cesti vozila 
vojaška vozila. 

Končno je napočil četrtek, ko so se vo-
jaška vozila ustavila tudi pred šolo. Otro-
ci so navdušeni hiteli iz učilnic, kjer so jih 
pričakali prijazni vojaki. Bili smo deležni 
zelo lepe predstavitve. 

Za to nepozabno izkušnjo se tako 
učenci kot učitelji zahvaljujemo nadpo-
ročniku Matjažu Lorberju, ker se je prija-
zno odzval naši prošnji, da nas obiščejo, 
in njegovim vojakom, ki so odgovarjali 
na radovedna vprašanja naših šolarjev.

In kakšne lastnosti mora imeti vojak? 
To vprašanje smo postavili našim naj-
mlajšim in dobili smo zelo srčne in iskre-
ne odgovore: spoštljiv odnos do domovi-
ne, pogum, prijateljstvo, čast, predanost, 
odgovornost, spoštovanje nadrejenih, 
solidarnost, srčnost, vztrajnost … ■

Danes sonce naj me greje,
ko na pot odhajal bom.
Branit grem slovenske meje
in svoj ljubi dragi dom.

(Tone Gaberšek)
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Ana Žnidaršič

V ponedeljek, 6. junija 2022, smo osmo-
šolke Ana in Eva Žnidaršič, Lana Virant, 
Ela Zajc ter naša mentorica Polona Oto-
ničar Pajk obiskale predsedniško palačo. 
To nagrado smo si zaslužile tako, da smo 
napisale spise na temo slovenska pleme-
nitost in dobrodelnost ter se z njimi pri-
javile na natečaj Moja rodna domovina.

Obisk palače je potekal v času pouka. 
Z Vidma smo se odpravili ob 8.30. Me 
in učenci drugih šol ter njihovi men-
torji ali starši smo se ob 9.30 zbrali pred 
predsedniško palačo, natančneje pred 
Kidričevim spomenikom na Prešernovi 
cesti v Ljubljani, ki se nahaja v nepo-
sredni bližini predsedniške palače. Ker 
je nekaj udeležencev zamujalo, smo kar 
malo nestrpno pričakovale vstop v Urad 
predsednika Republike Slovenije. A oko-
li desete ure smo le vstopili. Že takoj ob 
vstopu smo ugotovile, da je predsedni-
ška palača res lepa, brezhibno urejena 
… Tako urejena, da lahko le gledaš in 
si rečeš: »Vav!« Po prvem navdušenju 
in pogledih smo odšli v največji prostor 
v palači, ki se imenuje Vélika kristalna 
dvorana. Ta je namenjena sprejemom 
in je bila prvotno kapela. Po drugi sve-
tovni vojni je bila spremenjena v sejno 
dvorano, kjer je zasedala vlada. V prosto-
ru me je najbolj navdušil veliki kristalni 
lestenec. Vélika kristalna dvorana pred-
sedniške palače je namreč dobila ime 
po dveh imenitnih lestencih, izdelanih 
iz muranskega stekla. En lestenec naj bi 

tehtal več kot tono in pol. Vélika kristalna 
dvorana je danes prizorišče državniških 
dogodkov najvišje ravni. Prav v kristalni 
dvorani je nato potekal krajši kulturni 
program. Približno na polovici progra-
ma je v prostor vstopil tudi predsednik 
države Borut Pahor. Bil je zelo prijazen, 
iskren, česar glede na njegovo funkcijo 
nisem ravno pričakovala. Po predsedni-
kovem nagovoru je potekalo skupinsko 
fotografiranje, nato pa nas je sam pred-
sednik Republike Slovenije Borut Pahor 
popeljal po predsedniški palači. Nasproti 
Vélike kristalne dvorane je velika sejna 
soba, preprosto imenovana Soba 70, ki 
je bila nekdaj sprejemna pisarna glavne-
ga oblastnika, danes pa se uporablja za 
delovne pogovore večjega števila udele-
žencev ob različnih priložnostih. Sledil 
je vstop v Zlati salon, ki je med manjšimi 
dvoranami, vendar je zaradi zlatih štu-
katur, po katerih je poimenovan, med 
najimenitnejšimi prostori predsedniške 
palače. Iz Zlatega salona smo vstopili v 
predsobo Dvorane France Bučar, kjer je 
otroški kotiček, v katerem so svoje po-
sebno mesto v predsedniški palači do-
bili otroci in njihovi izdelki. Razstavni 
prostor je bil urejen in uveden prav na 
pobudo sedanjega predsednika republi-
ke Boruta Pahorja. Otroškemu kotičku je 
sledila Dvorana Franceta Bučarja, ki je 
prva od štirih dvoran predsedniške pa-
lače, poimenovanih po očetih slovenske 
politične pomladi in državnosti. Odlo-
čitev o poimenovanju dvoran je pred-
sednik republike Borut Pahor sprejel v 

luči 25-letnice samostojnosti Republike 
Slovenije kot izkaz hvaležnosti in počas-
titev spomina nanje in njihove zapušči-
ne. Preostale tri dvorane so v severnem 
delu palače. Dvorani France Bučar je 
sledila sprejemna pisarna predsednika 
republike, ki vodi do njegove pisarne. V 
tem prostoru so svojo pisarno imeli vsi 
dosedanji predsedniki republike, zani-
mivo pa je, da je bil prostor nekdaj kadil-
nica. V tem prostoru smo lahko Borutu 
Pahorju zastavili vprašanja; izvedeli smo, 
da je tudi on kdaj po službi utrujen, da je 
bilo v času koronavirusa še posebej težko 
opravljati delo predsednika republike, da 
je bil večkrat napaden s strani ljudi ter 
da jeseni ne bo ponovno kandidiral za 
predsednika republike. V tem prostoru 
smo imeli tudi možnost individualnega 
fotografiranja s predsednikom države. 

Obisk predsedniške palače 
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Za »selfi« z njim se je opogumila le naša 
mentorica, me pa smo se na njeno prigo-
varjanje pozneje le fotografirale z njim, 
in to kar za predsedniško mizo.

Po sproščenem pogovoru s predse-
dnikom smo nadaljevali ogled predse-
dniške palače. Ustavili smo se tudi v sobi, 
kjer je le nekaj ur pozneje predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor sprejel 
zveznega ministra za evropske in med-
narodne zadeve Republike Avstrije mag. 
Alexandra Schallenberga, ki se je ravno 
tiste dni mudil na obisku v Republiki Slo-
veniji. Nato smo vstopili na osrednji ho-
dnik Urada predsednika Republike Slo-
venije, ki teče vzdolž sprejemne pisarne 
predsednika republike, Dvorane France 
Bučar in Zlatega salona. Na hodniku je 

razstavljen izbor protokolarnih daril, ki 
jih je v času obeh mandatov prejel pred-
sednik republike Borut Pahor ob uradnih 
dolžnostih v tujini ali po Sloveniji. Ta da-
rila so sicer last države in ne predsednika 
republike osebno. Na hodniku so razsta-
vljena tudi nekatera najvišja odlikovanja 
tujih držav, ki jih je prejel predsednik 
republike Borut Pahor, prostor pa krasi 
tudi edinstvena zastava Republike Slove-
nije, na kateri so zbrani podpisi najodlič-
nejših slovenskih športnic in športnikov. 
Na stopnicah, ki vodijo do izhoda/vhoda 
v predsedniško palačo, nas je za posla-
dek čakal še sladoled. Pred predsedniško 
palačo so nas nato predstavniki natečaja 
Moja rodna domovina povprašali o vtisih 
in nas prosili, naj jim predlagamo temo 

natečaja za leto 2022/2023. Tudi me smo 
podale svoje predloge, sedaj pa čakamo 
na nov razpis, da vidimo, ali smo bile us-
pešne.

Po ogledu predsedniške palače smo 
nagrajenke skupaj z mentorico v znani 
ljubljanski slaščičarni Maxi malo pose-
dele, poklepetale in se veselile. Maxijeva 
slaščičarna je ena najstarejših v Ljublja-
ni. Že 40 let slovi po svoji orehovi Maxi 
rezini, ki jo je priznani slaščičarski moj-
ster Avgust Plestenjak pripravljal za an-
gleško kraljevo družino. 

To je bila odlična izkušnja, in če bi se 
dalo, bi jo z veseljem ponovila!

Vabljeni še k ogledu fotoreportaže, ki 
jo je pripravila šolska novinarka Eva Žni-
daršič. ■

Slovenski biografski almanah z Dobrepoljcem  
Milanom Jakličem 
Ob omembi priimka Jaklič pomislimo najprej na pisatelja Frana Jakliča – Podgoričana. V zadnjem času pa odgrinjajo 
prevleko pozabe še o pravniku, politiku in prevajalcu Milanu Jakliču (*14. 2. 1886–†30. 6. 1963), prav tako iz 
dobrepoljske Podgorice, saj sta s Podgoričanom bila bratranca. 

Drago Samec

Milanu Jakliču se je v zborniku Sloven-
ski biografski almanah XIX. stoletja, ki je 
v zbirki Biografske študije pred kratkim 
izšel v uredništvu in založbi ZRC SAZU, v 
obsežnejšem prispevku posvetil dr. Jurij 
Perovšek, politični zgodovinar z Inštitu-
ta za novejšo zgodovino. Prispevek na 
straneh 51–71 prinaša njegov mladostni 
portret in celovit pregled dejavnosti, ki se 
jim je Jaklič posvečal. 

Milan Jaklič je bil sicer rojen v Pod-
gorici, a njegov oče (Josip Jaklič, 1846–
1931) je bil oskrbnik več gradov, med 
njimi Mokronog in Radelca, zato je dru-
žina tedaj živela v Bučki (blizu Škocjana). 
Osnovno šolo in gimnazijo pa je obisko-
val v Ljubljani. 

Že kot dijak se je politično profiliral, 
pritegnila ga je socialna demokracija, saj 
je preštudiral tedanjo relevantno marksi-
stično literaturo. Leta 1904 se je vpisal na 
pravno fakulteto dunajske univerze, 1908 
pa opravil diplomske izpite in pravosod-
ni izpit. V študijskih letih je spletel stike s 
predstavniki socialističnega gibanja, tudi 
Henrikom Tumo in Ivanom Cankarjem. 

Jakličeva študijska leta je v političnem 

in publicističnem pogledu zaokrožil nje-
gov prevod Komunističnega manifesta 
leta 1908, ki je bil prvi na Slovenskem, 
izšel pa je v Idriji. 

V beležnico si je tedaj zapisal: »Re-
volucionarec sem, socialistični prevrat 
kapitalistične družbe hočem … Škoda je 
proletarske krvi, predragocena je, da bi 
jo pili kapitalistični vampirji.« 

Po študiju je Milan Jaklič delal v ure-

dništvu revij Naš list, Rdeči prapor, po-
tem je začel souredništvo pri stranki-
nem glasilu Zarja in sodeloval pri glasilu 
Železničar, nato pa pri mesečniku Naši 
zapiski. 

Izpostavljal se je tudi v delu stranke, 
potem pa so ga vpoklicali v vojsko, kjer 
je opravljal vojaško sodno službo, tudi na 
sodišču poveljstva soške fronte. 

V novi jugoslovanski državi je vodil 
posle poverjeništva za socialno skrbstvo 
deželne vlade, nato je vodil osrednji urad 
za zaščito delavcev v Zagrebu. 

Ob vsem uredniškem in publicistič-
nem delu se je posvečal tudi prevajanju. 
V Zarji je od junija do novembra 1911 
(sicer brez omembe prevajalca) izhajal 
njegov prevod dela Maksima Gorkega 
Mati, ki je naslednje leto izšel v knjižni 
obliki. Konec leta 1911 je v Zarji spet 
brez omembe prevajalca objavil prevo-
de 18 novel Antona Pavloviča Čehova. V 
letu 1911 je izšel še njegov prevod dela 
iz marksistične literature Enrica Ferrija 
Socializem in moderne vede. Sodeloval 
je tudi pri prevodu Nove zaveze pro-
testantskega pastorja Antona Chraske 
(1908), pri Slovenski socialni matici pa je 
v letu 1921 izšel še njegov prevod Pravljic 

Milan Jaklič v članku dr. Jurija Perovška. 
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Oscarja Wilda. 
Pod objave in prevode se je Jaklič pod-

pisoval M. J., M. J-Č, Leo Roman, Leon 
Roman, več pa je anonimnih objav. 

Pred drugo svetovno vojno se je kot 
zasebnik na zakupnih zemljiščih blizu 
Gabrovke pri Litiji posvečal raziskovanju 
kulture krompirja, posebej topinambur-
ja, in izsledke objavljal v glasilu Kmeto-
valec, med vojno pa je sodeloval z OF, 

nato je bil interniran v italijanskih tabo-
riščih Gonars, Treviso in Visco. 

Po koncu vojne je živel na Vrhniki, 
kjer je še v letu 1962 delal kot kmetijski 
referent pri okrajnem ljudskem odboru 
ter na Občini Vrhnika. Krajši čas se je še 
posvečal povečanju donosa kulturnih 
rastlin. 

Milan Šuštar med znanimi Dobre-
poljci v Dobrepoljsko-struškem zborni-

ku omenja še njegovega brata, pravnika 
Josipa Jakliča, ki se je tudi literarno iz-
postavljal, Milana pa so doslej opazili le 
v Slovenskem prevajalskem leksikonu, 
2007. 

Članek dr. Perovška nam torej predsta-
vi »dejavnega ter družbeno in politično 
občutljivega presojevalca svojega časa« 
in kot takega Milana Jakliča lahko doda-
mo med izstopajoče Dobrepoljce. ■

Videm 34, 
1312 Videm Dobrepolje 

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

Okusi suhorobarske dežele
Pri projektu z delovnim naslovom Obedi ter obredi – OTO smo sodelovali Zavod Coknpok, Javni zavod Rokodelski 
center Ribnica in Riko Invest – podružnica Škrabčeva domačija. Projekt se izvaja v okviru LAS Po poteh dediščine od 
Turjaka do Kolpe in je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Mag. Andreja Škrabec 

Okusi suhorobarske dežele so nas med 
raziskavo popeljali v preteklost, a nam 
ob tem ponujajo nove poslovne prilož-
nosti, saj nam lokalno pridelana hrana in 
narečje dajeta vznemirljivo drugačnost, 
lepote krajev ter lokalni običaji pa všeč-
no zanimivost. K raziskavi, opravljeni na 
območju Ribnice, Sodražice in Loškega 
Potoka, smo pristopili strokovno. Etno-
loško oblikovani vprašalniki o hrani in 
običajih so nam prinesli neizmeren na-
bor informacij. Intervjuvanci so poveda-
li, kar smo pričakovali, pa tudi tisto, če-
sar si nikoli ne bi mislili ali predstavljali, 
zato so ti spomini tako dragoceni. Vsak 
ima svojo zgodbo, ki je posebna in samo 
njegova, pa vendar povzetek pokaže, da 
so bile prehranjevalne navade podob-
ne. Poljščine so pripravljali na podo-
ben način, praznike in običaje podobno 
proslavili, a vendar obstajajo razlike. V 
Loškem Potoku so gojili bob, saj zaradi 
nizkih temperatur fižol tam ni dobro us-
peval. V nekaterih krajih so jedli jedi, ki 
jih drugje ne poznajo ali jih pripravljajo 
drugače: kuhlni, potoško filanje, žlinkro-
fi, snežne kepe, povance. Nedeljsko ali 
praznično kosilo se je razlikovalo od tis-
tega ob delavnikih. Spekla sta se boljši 
kruh in potica. Tudi miza je bila drugače 
pogrnjena, bolj razkošno. Ponekod so za 
krst pripravili bagrle. Ob porokah si za 

na pot dobil šajdesen. Raznolikost pre-
hranjevalnih navad in običajev prinaša 
na krožnike pestrost, ki smo ji posvetili 
posebno pozornost. 

Navdih za svoje jedi smo črpali iz 
preteklosti. Uporabili smo sestavine in 
začimbe, ki so jih tu pridelovali ali upo-
rabljali. Z novimi vedenji o kulinariki 
smo oblikovali štiri menije, vsakega za 
svoj letni čas. Raziskava je pokazala, da 
je bila hrana neločljivo povezana z obi-
čaji in prazniki. Ob teh priložnostih so se 
vsi veselili bolj obilnih in razkošnih obro-
kov. Najbolj so bili navdušeni otroci, saj 
je bila to ena redkih priložnosti, da so se 
do sitega najedli potice, boljšega kruha, 
mesa in klobas. Običaji so združili dru-
žino, ob nekaterih praznikih so se obda-
rovali. 

Ker je kulinarika danes pomemben 
del turistične ponudbe, smo znotraj 
projekta oblikovali štiri nove kulinarične 
aranžmaje, ki povezujejo recepte z izdel-
ki suhe robe in lončarstva. V muzejski tr-

govini JZ Rokodelski center boste lahko 
izbirali med kulinaričnimi aranžmaji z 
imeni: Ribniška Alenčica, Reci bobu bob, 
Vsi za skupno mizo in Zajčja pojedina. 
Vsak od njih prinaša svojevrstno zgodbo. 

Šolski prehrani smo posvetili samos-
tojno poglavje. Ozaveščanje o kulturni 
dediščini se začne doma, v šolah ji do-
damo znanje in pomembnost. 

S projektom Okusi suhorobarske de-
žele želimo poudariti zavedanje, da je 
prehrana teh krajev pestra in zanimiva, 
zato jo je vredno ohranjati v spominu. 
Zadovoljni smo, da imamo tudi v suho-
robarski deželi raznoliko in kreativno ku-
linariko, kar velja izkoristiti. To je odlična 
turistična priložnost.

Projekt smo predstavili v knjižnici 
Dobrepolje, kjer si lahko publikacijo z 
naslovom Okusi suhorobarske dežele, ki 
je nastala v okviru projekta, tudi izposo-
dite. ■



30 Naš kraj ■ junij 2022••• Iz društev •••

PGD Videm - Dobrepolje je praznovalo 120 let
120 let je za človeka trenutno nedosegljiva in častitljiva starost. To starost in s tem pogojeno delovanje je društvo 
doseglo že v letu 2020. Žal nam je virusna situacija preprečila, da bi se takrat dostojno poveselili. Tako smo 3. junija 
2022 pripravili vse potrebno za izvedbo gasilske parade in proslave ob počastitvi 120 let delovanja društva, obenem pa 
smo na ta dogodek slovesno prevzeli v uporabo novo gasilsko vozilo GVC-1, nov društveni prapor, obnovljeno motorno 
brizgalno Ilo iz leta 1934, sliko sv. Florijana na pročelju stavbe, dozidavo ter energetsko sanacijo gasilskega centra z 
ureditvijo okolice.

Uroš Gačnik

Med vabljenimi gosti, ki so se udeležili 
slovesnosti, so bili: namestnik poveljnika 
Gasilske zveze Slovenije tov. Darko Mu-
hić, predstavnica Uprave Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje mag. Ka-

tarina Gobec, župan Občine Dobrepolje 
g. Igor Ahačevčič, poveljnik GZ Ivančna 
Gorica Slavko Zaletelj, poveljnik GZ Ko-
čevje Leon Behin, poveljnik GZ Ribnica 
Janez Puželj, predsednik GZ Dobrepolje 
Jože Prijatelj, poveljnik GZ Dobrepolje 
Boštjan Hren, predstavniki vseh dru-

štev iz GZ Dobrepolje ter predstavniki 
prijateljskih društev iz PGD Barje, PGD 
Grosuplje, PGD Ivančna Gorica, PGD 
Kočevje, PGD Mala Ilova Gora, PGD Rib-
nica, PGD Velike Lašče, PGD Ponova vas 
in PGD Stična. V postroju so se razvrstili: 
konjenik Toni Pečjak, ki je nosil sloven-
sko zastavo, mladinci so nosili gasilski 
grb ter imeli svoj ešalon, sledila sta eša-
lon praporov ter ešalon članic in članov. 
Na koncu povorke so bila razvrščena ga-
silska vozila. Več kot 150 uniformiranih 
gasilcev in mladih je bilo pripravljenih, 
da v taktih Godbe Dobrepolje zakorakajo 
na prizorišče proslave. Žal nam je vreme 
ta veličastni sprevod onemogočilo, tako 
smo se preselili v dvorano Jakličevega 
doma, kjer smo izvedli proslavo.

Proslavo je odprla petletna Eva Ka-
dunc, ki nam je zapela himno. Na slo-
vesnosti smo se v nagovorih dotaknili 
zgodovine društva. Nabito polno dvo-
rano zbranih so nagovorili: predsednik 
društva, predsednik GZD, župan Občine 
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Dobrepolje ter nam. poveljnika GZS. Na 
prireditvi so nastopili najmlajši iz vrtca 
Ringaraja (skupina Sovice), ki so nam za-
peli dve pesmi ter nam poklonili maketo 
gasilskega centra, ki so jo izdelali v vrtcu. 
Glasbeni vložek sta prispevala naša mla-
da člana: Patrik Erčulj na harmoniki in 
David Kadunc na klavirju. Na prireditvi 
je župan Igor Ahačevčič predal poveljni-
ku in vozniku ključe novega kamiona in 
nato kot boter razvil novi prapor, ki je po-
nos in simbol vsakega društva. G. župnik 
Franc Škulj je vse pridobitve blagoslovil 
in zaželel vsem gasilcem obilo zdravja, 
varnosti ter nas priporočil varstvu zave-
tnika sv. Florijana.

Na prireditvi smo podelili članom 
zahvale in priznanja ter se jim tako na 
simbolen način zahvalili za ves čas, ener-
gijo in sredstva, ki jih vlagajo v delova-
nje društva. Iz rok namestnika poveljnika 
GZS smo prejeli srebrno plaketo, mag. 
Gobec pa nam je v imenu URSZR pode-

lila zlati znak CZ RS.
Na koncu smo se zahvalili vsem pri-

jateljem, pokroviteljem, donatorjem, ki 
so pripomogli, da smo vse pridobitve in 

načrte lahko izpeljali. 
Program je spretno povezovala Tina 

Kadunc. 
Ob koncu proslave se je vreme zjasni-



32 Naš kraj ■ junij 2022••• Iz društev •••

Gasilska mladina – PGD Videm
Delo z mladimi je pomembno, zato smo se z gasilsko mladino že 1. aprila sestali in se začeli pripravljati na gasilsko 
mladinsko orientacijo, ki je bila izvedena 28. maja v dvorani OŠ Dobrepolje.  

Uroš Gačnik

Okolica gasilskega centra je zaživela, 
živžav je bil tudi na igrišču, kjer smo s 
športnimi igrami nabirali kondicijo. Iz-
vedli smo osem srečanj in pridobljeno 

lo, tako smo pozno v noč nadaljevali praznovanje ob 
pravi gasilski veselici, na kateri je igral ansambel Novi 
spomini. Vsekakor smo si ta večer ustvarili kar nekaj 
lepih spominov, ki nam bodo greli srca v poznejših 
časih. Kljub obilici dela, ki smo ga člani PGD Videm-
-Dobrepolje opravili, da smo pripravili vse potrebno, 
smo bili na koncu zadovoljni.

Hvala vsem, ki ste na prireditvi sodelovali, nas obi-
skali ter praznovali z nami, veselica je bila odlično obi-
skana in se je odvila v prijetnem okolju pred gasilskim 
centrom. ■

Ekipa se je s pokalom vrnila z občinske orientacije

Vabljeni vsi mladi, da se nam pridružite.
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Dogodki in intervencije gasilcev PGD Videm - Dobrepolje

Uroš Gačnik

10. aprila 2022 ob 14.41 smo bili pozva-
ni na pomoč k občanu v Kompolje, ki 
je padel s podstrehe. Zaradi poškodbe 
hrbtenice je bila poleg nujne medicin-
ske pomoči Ljubljana aktivirana tudi 
HNMP. Skupaj s PGD Kompolje smo 
oskrbeli poškodovanca, zavarovali kraj 
nezgode, usmerili pristanek helikopter-
ja ter pomagali reševalcem pri prenosu 
poškodovanega.

21. maja 2022 ob 20.41 smo bili na 112 
pozvani, da preverimo prometno nesre-

čo, pri kateri je bil udeležen motorist. 
Pričakalo nas je le prevrnjeno vozilo. Za-
varovali smo cestišče, razsvetlili lokacijo 
nezgode ter po prihodu policije in reše-
valcev zaključili posredovanje.

7. junija ob 18.58 je Občino Dobrepo-
lje zajelo močno neurje s točo. Po celotni 
občini je veter prevračal predmete in od-
krival strešnike ter druge manj pritrjene 
kritine. Najhuje je bilo v vasi Ponikve, 
kjer je zaradi obilice dežja in toče prišlo 
do zamašitve odvodnih jaškov in kanalet. 
Ker je bilo poplavljenih objektov več, so 
se v PGD Ponikve odločili, da nas aktivi-

rajo. V Ponikvah je bilo tako kar deset de-
lovišč. Črpala se je voda iz poplavljenih 
kleti in garaž, uredila se je odstranitev 
podrtega drevja na magistralni cesti Po-
nikve–Rašica. Med tem so gasilci iz PGD 
Hočevje črpali vodo tudi v objektu v Ho-
čevju, gasilci iz Zdenske vasi pa odstrani-
li drevo na cesti Zdenska vas–Ilova Gora.

Poplavljenih oz. zalitih prostorov je 
bilo po občini še več. Pohvalno je, da 
znamo občani sami pristopiti k reševa-
nju svojega premoženja, saj v danih po-
gojih tudi gasilcem primanjkuje raznovr-
stnih resursov. ■

Posredovanja HNMP v Kompoljah Zavarovanje mesta nezgode
Pomoč ob sanaciji poplav 
v Ponikvah

znanje s področja orientacije, vezanja 
vozlov in rokovanja z gasilsko opremo 
nam je uspelo uspešno unovčiti s tretjim 
mestom ekipe mladincev (Ana Golobič, 
Miha Golobič, Timotej Rak). Tudi druge 
tri ekipe so se odlično odrezale in men-
torji smo ponosni na njih in jim iskreno 

čestitamo. Prav tako smo kot pravi gasil-
ci priskočili na pomoč ekipam PGD Ho-
čevje in jim »posodili« dva tekmovalca. 
Mentorji se namreč zavedamo, da so po-
vezovanje, druženje, pomoč in razume-
vanje bistvenega pomena. Na tak način 
dolgoročno pride tudi uspeh. 

V velikem številu smo se ob tragični 
izgubi Žaka skupaj s PGD Zagorica od 
njega poslovili in prisostvovali njegovi 
zadnji poti. Žal je smrt sestavni del živ-
ljenja, gasilsko delo je tako, da se večkrat 
srečujemo s podobnimi situacijami. S 
simbolno predajo majic, žalno povorko, 
izpustom balonov so se tako tudi otroci 
poklonili spominu na svojega prijatelja 
in tovariša. Potočili smo kar nekaj solzic, 
kar priča, da smo imeli Žaka radi in da ga 
pogrešamo. Večkrat se tudi sedaj spom-
nimo nanj ter, ko je le mogoče, obiščemo 
njegov prerani grob.

Prav tako je celotna mladina v začetku 
junija sodelovala pri pripravi parade ob 
120-letnici društva, pod vodstvom Pri-
moža pa so prevzeli tudi prodajo sreče-
lova. Oblekli smo se v nove majice, na kar 
smo še posebej ponosni. Da otroke delo 
veseli, priča dejstvo, da so soudeleženi 
pri košnji trave okoli gasilskega centra. 
Med samimi vajami smo se malo razve-
drili z vodnimi igrami in igrami z žogo. 
Pred prihajajočimi poletnimi počitnica-
mi pa imamo v načrtu gasilski pozdrav 
poletja … ■

Razvrščanja za parado
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12. občinsko tekmovanje v orientaciji gasilske mladine 
GZ Dobrepolje
V soorganizaciji mladinske komisije GZ Dobrepolje in PGD Hočevje je v soboto, 28. maja 2022, potekalo občinsko 
tekmovanje v orientaciji gasilske mladine. Po načrtu bi se moralo tekmovanje odvijati v Hočevju, vendar smo morali 
zaradi slabega vremena tekmovanje prestaviti v prostore OŠ Dobrepolje.

Rok Klinc, mladinska komisija GZ Dobrepolje

Ob 7.30 so se vse ekipe zbrale v OŠ 
Dobrepolje. Po uspešnih prijavah in 
pregledu podatkov se je z dvigom tek-
movalne zastave začelo tekmovanje. 
Mladi gasilci so se preizkusili v različnih 
praktičnih vajah, orientacijski tek pa je 
letos zaradi vremena odpadel. Rezultati 
so pokazali, da so ekipe odlično priprav-
ljene. 

Na tekmovanju je nastopilo 38 ekip 
v petih kategorijah. Najboljši dve ekipi 
v vsaki kategoriji sta se uvrstili na regij-
sko tekmovanje, ki je potekalo 18. junija 
2022 v PGD Sveti Gregor, GZ Ribnica. 
Gasilsko zvezo Dobrepolje je na regij-
skem tekmovanju zastopalo deset ekip. 

Čestitke vsem ekipam in mentorjem 
za nastop na občinskem tekmovanju. 

O tem, kako so se na regijskem tekmo-
vanju odrezale naše ekipe, pa poročamo 
v naslednji številki.

Hvala OŠ Dobrepolje, ki nam je od-
stopila šolske prostore in omogočila ne-
moteno izpeljavo tekmovanja.

Gasilci pripravniki

Pionirke

Mladinke

Pionirji

Mladinci
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REZULTATI 
TEKMOVANJA:

PIONIRJI:
1. mesto: Zagorica 1 (Ela, Nejc, 
Nika)
2. mesto: Hočevje 3
3. mesto: Zdenska vas 1
4. mesto: Ponikve 1
5. mesto: Hočevje 2
6. mesto: Kompolje 3
7. mesto: Zdenska vas 3

8. mesto: Zagorica 2
9. mesto: Hočevje 4
10. mesto: Videm 2
11. mesto: Struge cevka
12. mesto: Videm 1
13. mesto: Struge hidrantki
14. mesto: Zdenska vas 2

PIONIRKE:
1. mesto: Kompolje 2
2. mesto: Hočevje 6
3. mesto: Zdenska vas 4
4. mesto: Kompolje 1

MLADINCI:
1. mesto: Kompolje 4
2. mesto: Kompolje 6
3. mesto: Videm 3
4. mesto: Zagorica 4
5. mesto: Zdenska vas 5
6. mesto: Kompolje 8
7. mesto: Zagorica 3
8. mesto: Videm 4
9. mesto: Hočevje 1
10. mesto: Ponikve 3
11. mesto: Hočevje 5
12. mesto: Struge ogenj

MLADINKE:
1. mesto: Kompolje 5
2. mesto: Zdenska vas 6
3. mesto: Kompolje 7
4. mesto: Ponikve 4

PRIPRAVNIKI:
1. mesto: Kompolje 9
2. mesto: Struge tamčk
3. mesto: Struge GVC
4. mesto: Zagorica 5

Občinsko tekmovanje gasilske mladine v orientaciji 
To pa je bil dan! Dan, ko je bil naš trud poplačan!

Barbara Štefanc, mentorica za mladino v PGD 
Kompolje

28. maja 2022 se je PGD Kompolje z de-
vetimi in dodatno ekipo udeležilo tek-
movanja gasilske mladine v orientaciji. 
Tokrat je zaradi slabega vremena tek-
movanje potekalo v OŠ Dobrepolje. Tek-

movanje je bilo zaradi tega tudi nekoliko 
prilagojeno, a kljub vsemu mislim, da je 
bilo izpeljano super in da smo se vsi od-
lično počutili.

Najprej naj omenim tisto dodatno 
ekipo. To so bili tisti ta najmlajši, ki so 
tekmovali izven konkurence. Ela, Tea in 
Maj so pokazali, da se vse da, tudi če si 

še tako majhen. Odlično so se odrezali.
Kot že omenjeno, je bil za nas popoln 

dan! Devet ekip in šest pokalov! Naša 
mladina se je res izkazala. Zavedamo se, 
da je včasih potrebno imeti tudi malo 
športne sreče, tokrat je bilo vse na naši 
strani.
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Rezultati naših ekip:
Pionirke Glorija T., Taja T. in Ines F. 1. mesto. 
Pionirke Taja, Ana Marie, Manca 4. mesto.
Pionirji Lovro T., Tia Ž., Vid H. 5. mesto.
Mladinke Anja O., Maja A., Nadja A. 1. mesto.
Mladinke Vita H., Neja B., Kiara Ž. 3. mesto.
Mladinci Naja V., Nina O., Anej B. 1. mesto.
Mladinci Aljaž A., Timi M., Mark S. 2. mesto.

Mladinci Liam V., Gabriel T., Maks M. 6. mesto.
Pripravniki Gaja S., Mija H., Jaka G. 1. mesto.
Naj povem, da se je s tem pet ekip (1.  in 2. mesto) uvrstilo 

naprej na regijsko tekmovanje. 

Še enkrat čestitke vsej mladini in seveda pohvala vsem men-
torjem. Veseli me, da smo vsi ena velika druščina, kjer je eden 
za vse in vsi za enega. ■

Vabi na odprtje obnovljenega gasilskega doma 
ter prireditev ob državnem prazniku z veliko 
vrtno veselico pod šotorom, ki bo 
v petek, 24. 6. 2022:

– ob 18. uri bo gasilska parada,
– ob 20. uri pa gasilska veselica  

s skupino Calypso!

Čaka vas bogat srečelov!
Vljudno vabljeni!

Na pomoč!

Ženska konjenica, konjenica štirih občin 
Drugi konec tedna v juniju, 11. in 12. 6. 2022, sta se skozi štiri občine slišala ropot konjskih kopit in vrisk dvajsetih 
žensk. S konjskimi prikolicami so se pripeljale iz vseh koncev Slovenije. Nekatere iz Gorenjske, Dolenjske in Štajerske, 
nekatere pa smo bile domačinke. 

Barbara Cimerman; foto: Tadej Cimerman in 
Barbara Cimerman

Konjenico smo odprle v Čušperku 
(Grosuplje), nato pa nas je pot vo-
dila skozi občino Dobrepolje, mimo 
Predstrug v vas Ponikve, kjer smo imele 
krajši odmor. Tam smo konjem ohladi-
le noge in jih napojile v potoku Rašica. 
Po makadamski poti smo dalje odjahale 
proti velikolaški občini v Velike Lašče, 
kjer smo prvič razjahale in konje prive-
zale v senco ter se odpočile. Vseskozi nas 
je po poti spremljal kombi z malico in 
pijačo. Nadaljevale smo na Veliko Slevi-
co, kjer nam je dih zastajal ob čudovitih 
terenih in razgledih na mehke gozdne 
poti, prekrite z mahom, v podrasti pa so 
že dozorevale prve borovnice. Pot se je 
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vila do Karlovice, kjer smo prečkale dru-
gi potok, in naši konji so lahko spet na-
močili kopita. Pred nami je bila še zadnja 
tretjina poti, ki nas je popeljala v bloško 
občino, na Volčje, in še naprej, in tako je 
tudi naša ženska konjenica prispela na 
ciljno destinacijo, na Runarsko. Zvečer 
smo se poveselile, besed in smeha pa 
kar ni zmanjkalo. Prespale smo v družbi 
svojih konj, na senu. Naslednji dan smo 
zasedlale in odjahale po isti poti nazaj 
proti grosupeljski občini, v Čušperk. 
Kljub temu, da je bilo na ženski konje-
nici dvajset žensk, nismo imele prav nič 
dežja, ravno nasprotno. 

Zahvalile bi se rade tudi svojim po-
kroviteljem, ki so nam omogočili lažjo 
izvedbo konjenice. Najlepša hvala kme-
tiji Puc, kmetiji Jakopič, Arhitekturi SEM 
DOM, podjetju Priba okna, MM prefor-
mance horses in Bdesign. Najlepša hvala 
tudi partnerjem, ki so nas spremljali po 
poti in bili z nami! Hvala tudi gostujoči 

kmetiji Pavčič – Pr Gudnovih, da so nam 
odstopili hlev za konje. Še enkrat pa bi 
rada pozdravila prav vse, ki ste nas z nas-
mehom in dvignjenih rok pozdravljali 

in spodbujali ob poti! Konjenico želimo 
ohraniti tradicionalno in obljubljamo, 
da se vrnemo drugo leto, in to še v več-
jem številu! ■
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Predavanje o gobah Društva gobarjev Štorovke 
Šentrumar Hočevje v prostorih prostovoljnega 
gasilskega društva Hočevje v Hočevju  
Že tradicionalno vsako leto člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje organiziramo strokovno predavanje o 
gobah in vsakič izberemo drugo temo.

Gerta Gregorka 

Naslov letošnjega predavanja, ki je bilo 
3. junija 2022, letos prvič v prostorih Pro-
stovoljnega gasilskega društva Hočevje v 
Hočevju, je bil »Osnove gobarjenja, gobe 
poletja«. Predavanje je bilo namenjeno 
članom društva, vaščanom Hočevja, ob-
čanom Občine Dobrepolje in širši javno-
sti.  

Predavala je članica našega društva 
Veronika Tratnik, determinatorka samo-
stojna svetovalka. 

Veronika je v uvodu pojasnila, kaj 
gobe so, kako se moramo obnašati obi-
skovalci gozdov v gozdu, da ne motimo 
živali, in naj nabiramo le tiste gobe, ki jih 
zares dobro poznamo, in še to v dovolje-
ni količini, to je 2 kg po osebi na dan. S 
pravilnim obnašanjem obiskovalci goz-
dov sodelujemo pri ohranjanju narave, 
in prav to počnemo člani društva z or-
ganiziranjem in izvajanjem predavanj o 
gobah. 

Udeležencem predavanja je pojasnila, 
katere gobe rastejo v poletnem času na 
ozemlju Slovenije, katerih gob se mora-
mo izogibati, ker so neužitne, strupene 
ali smrtno strupene. Povedala je, da v 
poletnem času rastejo gobani, lisičke, 

več vrst golobic, sirovke, mokarice in še 
mnogo drugih vrst gob, med njimi tudi 
strupene in smrtno strupene gobe. 

Glive hrano črpajo iz okolja, v kate-
rem živijo – predvsem organske snovi, 
ki so jih predelali drugi, višje razviti or-
ganizmi. Organskih snovi glive same ne 
morejo proizvesti in si jih morajo zato 
na različne načine priskrbeti. Po načinu 
prehranjevanja se delijo v tri skupine:
• Gniloživke, ki se hranijo z odmrlimi 

ali razpadajočimi organskimi ostanki.
• Zajedavke, ki zajedajo žive organizme 

in iz njih črpajo hranilne snovi. Pri 
tem jih oslabijo ali celo uničijo. 

• Soživke, ki živijo v sožitju z rastlinami, 
drevesi  ... Z drevesom si gliva izme-
njuje hranilne snovi in zato oba bolje 
uspevata. Gliva drevesu daje mineral-
ne snovi, v zameno pa prejme ogljiko-
ve hidrate in druge snovi, ki jih glive 
ne proizvajajo. Pri drevesu je lahko 
več kot 30 mikoriznih partnerjev, ki so 
povezani z enim ali pa z več različnimi 
drevesi. Ena bolj znanih mikoriznih 
gliv so gobani (jurčki).

Z obiskom na predavanju o gobah v 
Hočevju smo bili zelo zadovoljni, saj se 
ga je udeležilo lepo število vaščanov, tudi 
z otroki. Naša namen in cilj sta, da čla-
ne društva in širšo javnost ozaveščamo, 
izobražujemo in seznanjamo z gobami, 
njihovimi vrednotami in pomenom za 
okolje in ohranjanje narave. Nikoli ne 
pozabimo povedati, da je zaščitene vrste 
gob prepovedano nabirati, da tudi gob, ki 
so na rdečem seznamu, ne smemo nabi-
rati, ker so ogrožene. V društvu se dobro 
zavedamo, da je spreminjanje navad in 
pogledov ljudi na okolje in naravo na-
sploh ter njeno izkoriščanje in varovanje 
dolgotrajen in zahteven proces. ■
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Naš dan s krvodajalci v Beli krajini
Krvodajalci so čisto navadni ljudje, pa vendar to niso. Vzamejo si čas, da pridejo na akcijo, tudi če jim služba ali 
delodajalec to komaj omogoči, medtem ko si marsikdo ne vzame niti pet minut za pogovor z osamljenim starim 
sosedom; zaupajo nam svoje podatke, tudi zelo osebne, medtem ko marsikdo za nepomembne podatke o otroku v 
šoli že kliče odvetnika; krvodajalec nam daruje kri, del svojega telesa, marsikomu reši življenje, medtem ko smo videli 
med epidemijo covida-19, da marsikdo za javno zdravje ni pripravljen storiti ničesar. 

Anica Smrekar in Zora Korošec Koruza

Krvodajalcem na Rdečem križu se po-
skušamo v našem in vašem imenu zah-
valiti z majhnimi pozornostmi, med nji-
mi je tudi enodnevni izlet.

Prvič po koronskem premoru smo 
peljali krvodajalce in prostovoljce RKS 
– OZ Grosuplje na izlet. Bela krajina, ki 
smo jo obiskali v soboto, 14. maja, nas je 
resnično navdušila in očarala.

Najprej smo doživeli gostoljuben 
sprejem s tradicionalno belokranjsko 
pogačo in kavico od članov Rdečega kri-
ža Metlika v Gradcu, kjer smo si ogledali 
Muzej Rdečega križa. Zelo lepo urejeno 
zbirko o delu te velike humanitarne or-
ganizacije si je vredno ogledati, človek 
pozabi, kaj vse so prostovoljci že napra-
vili dobrega v preteklosti in kako zavezu-
joča je ta dediščina humanitarnosti tudi 
za današnji čas.

Pri Treh farah smo spoznali prizade-
vanja za ohranitev kulturne dediščine 
kar treh zelo starih cerkva. Prelepe stare 
poslikave in častitljive stare orgle, kate-
rih glasbo smo lahko okusili v živo po 
zaslugi gospoda Smrekarja, so se ohra-
nile s prizadevanjem tamkajšnjih ljudi 
in župnije.

Pouk v šoli Brihtna glava v Radovici 
nas je nasmejal do solz, ob tem pa smo 
izvedeli ogromno o snovni in nesnovni 
dediščini te sončne in mehke pokrajine. 
Kdo bi si mislil, da iz take stare, nedigi-
talne šole lahko kaj odnesemo, pa smo. 
Jaz, ki sem mislila, da vem nekaj o vinu, 
nisem prav odgovorila na vprašanje 
stroge učiteljice, katero vino je najbolj-
še. Ker verjetno tudi vi ne veste, vam 
zaupam njen odgovor: »To je vino, ki je 
prodano in plačano.«

Ob prihodu na turistično kmetijo 
Matkovič nas je gospodinja pozdravila v 
narodni noši, z obvezno pogačo in pri-
jetno domačo besedo. Po odličnem ko-
silu so se mnogi zavrteli ob poskočnih 
vižah harmonike. Andrej Bajuk pa res 

zna privzdigniti razpoloženje! Z gospo 
Anico Smrekar, našo neumorno tajni-
co RKS – OZ Grosuplje, sva udeležence 
izleta komaj spravili nazaj na avtobus. 
Zaključili smo z degustacijami odličnih 
vin v Čurilah na kmetiji Pečarič, ki je lep 
primer uspešne mlade družine, ki se je 
odločila ostati na kmetiji, jo spremeniti 
v pravo podjetje in prijeten dom za pet 
otrok in stare starše.

Dan je bil resnično prekratek. Bela 
krajina ponuja še veliko zakladov, ki jih 
je vredno obiskati, pojdite pogledat, če 
nam ne verjamete.

Vtisi krvodajalke, udeleženke izleta:
»V soboto sem se udeležila izleta v Belo 

krajino in bila prijetno presenečena. Zelo 

lepo pripravljena ekskurzija. Cel dan je 
v skupini vladalo tako prijetno vzdušje, 
pozitivna energija ... Sonce je samo še 
dopolnilo lep dan. HVALA za prijetno 
druženje, za odkrivanje lepot Slovenije. 
Že prvo srečanje s predstavniki RK je ka-
zalo na to, da bo dan prečudovit. Topel 
sprejem, s pogačo, kavo ... Nadaljevanje 
do Treh far in krofi pa potem še nasme-
jana ura v šolskih klopeh. In sledilo je 
kosilo. Topel sprejem, odlična hrana in 
še harmonika. Čudovita lokacija, čudo-
viti gostitelji, ko preprosto ne delaš nič 
in samo uživaš. In še češnja na torti, de-
gustacija vina, razkošje, ko preprosto po 
tako srčni predstavitvi ne moreš domov 
brez steklenice ali dveh v vrečki. Da smo 
nadaljevali lep dan še v nedeljo.« ■
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Prizma Ponikve je zaplula v poletje 
Tudi mi smo pospravili dolge rokave, si nadeli kape s ščitkom, se namazali s sončno kremo in vstopili v poletno sezono. 
V mesecu maju smo predvsem poskrbeli, da bomo v cvetju. 

Dipl. del. ter. Barbara Bavdek, Prizma Ponikve 

Na prvi delavnici smo presadili vse hišne 
rastline, poskrbeli, da imajo večje lonč-
ke in dovolj novih hranil, in v nadaljnjih 
dveh dnevih poskrbeli tudi za balkon-
sko cvetje. Nasadili smo več kot 30 korit 
in upamo, da jih naslednje leto še več. 
Seveda nismo pozabili na svoj vrt. Ure-
dili smo vse grmovnice, posadili buče, 
peteršilj, kumare, papriko itd. Sprva nas 
je malo mučila suša, s katero smo se s 
stanovalci dobro borili z rednim zaliva-
njem. Danes pa se spoprijemamo s točo, 

ki je divjala naokoli. Vseeno se nadeja-
mo, da se bomo pohvalili z nekaj pridel-
ka ob koncu sezone.

Nekaj barve nam je uspelo pridobiti 
tudi s pridnim urejanjem okolice. Nas-
lednji teden imamo namreč piknik. Radi 
bi, da sta park in stezica pred tem taka, 
kot se šika. Gre počasi, a je zabavno v 
senci naših dreves.

Maja so se odvile tudi mnoge ustvar-
jalne delavnice. V Prizmi smo pripravlje-
ni na morske dogodivščine. Iz das mase 
smo izdelali morske ježke in zvezde ter 
v kovček spakirali kopalke. Seveda brez 
dobrega sedeža, kopalne brisače in knji-
ge ne gre. Ustvarjalni pa smo bili tudi v 
kulinariki, saj smo spekli pico. Nikakor 

pa ne smemo pozabiti nam zelo po-
membnega dogodka. Z obiskom so nas 
razveselili naši najmlajši iz vrtca, skupi-
na Sovice. S svojim plesnim in pevskim 
nastopom so nam narisali nasmeške na 
usta. Nekatere od nas je zamikalo, da bi 
kar porajali z njimi. Najlepša hvala vzgo-
jiteljicam, vzgojiteljem in otrokom za ves 
trud in prosim, pridite še kdaj! ■
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Utrinki iz Zavoda sv. Terezije
V Zavodu sv. Terezije so stanovalci vsakodnevno udeleženi v različnih dejavnostih. Zadnji mesec smo imeli večji 
poudarek na gospodinjskih dejavnostih.

Eva Kovačič, dipl. del. ter.

Stanovalci so bili v svojih življenjih ne 
glede na izobrazbo, poreklo, način živ-
ljenja v svojem okolju vajeni delati. To 
se vidi tudi dandanes, ko v vsakodnev-
nih dejavnostih uživajo in si tako krajšajo 
čas. Da dan ni enak dnevu, se v zavodu 
trudimo z izvedbo čim več različnih de-
javnosti. Stanovalci imajo najraje gospo-
dinjske dejavnosti, kot je kuhanje, sem 
sodijo tudi peka palačink, mišk, pripra-
va sadja za čežano in smuti. Prav tako 
pa radi lupijo tudi čebulo, zato imamo v 
dobrem sodelovanju s svojimi kuharica-
mi enkrat tedensko na urniku lupljenje 
čebule. 

Svoje ročne spretnosti stanovalci kre-
pijo in ohranjajo tudi z zlaganjem peri-
la v sodelovanju s pralnico. Zložimo in 
razvrstimo oblačila, krpe in posteljnino, 
obenem pa še kakšno zapojemo, da je 
vzdušje še bolj veselo. Ker pa je prav, da 
se poleg dela na urniku znajdejo tudi 
druženje, krepitev telesa in duha, večkrat 
tedensko obiščemo naš vrt, ki smo ga 
skupaj s stanovalci zapolnili tako, da smo 
posadili cvetje, zelišča in zelenjavo. Na 
vrtu radi poklepetamo, telovadimo, se 
družimo ob glasbi in dobri kavi. V želji, 
da se naučimo nekaj novega, smo ko-
nec meseca maja imeli dve predstavitvi. 
Najprej smo na Zoomu imeli izobraže-

vanje z naslovom Igra možganov: kako 
se možgani igrajo z nami in kako se mi 
lahko igramo z njimi. Drugo predavanje 
je potekalo v živo, in sicer nas je obiskal 
g. Aleš Bambič iz Naravoslovnega doma 
Loški Potok. Predstavil nam je vse divje 
živali, ki jih lahko srečamo po naših goz-
dovih. Predavanji sta bili zelo poučni in 
zanimivi. ■

Nikoli nisi prestar, da si ne bi 

postavil še kakšnega cilja ali 

da bi sanjal nove sanje.

(C. S. Lewis)
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Pozdravljeni!

V letih 2020 in 2021 zaradi epidemije nis-
mo smeli organizirati srečanja s svojimi 
starejšimi člani. To smo storili v nedeljo, 
29. maja 2022. Odziv je bil velik, kar 53 
članov se je odzvalo našemu povabilu. 
Srečanje smo pripravili skupaj s krajevno 
organizacijo Rdečega križa. Za dobrodo-
šlico smo jih toplo pozdravili in jim zaže-
leli prijetno popoldne. Po pozdravu ge. 
Korošec Koruze jim je nekaj besed na-
menil tudi g. Marinšek, predsednik Ob-
močne zveze Rdečega križa Grosuplje. 
V veselje in čast nam je bilo, da nas je 
s svojim obiskom počastil g. župan Igor 
Ahačevčič. Po pozdravu se je opravičil, 
da se našega praznovanja ob 70-letnici 
zaradi zadržanosti ne bo mogel udeležiti. 
Čestital nam je in nam v čast zrecitiral 
»Zdravljico«.

Po dobrem kosilu smo se v dobrem 

razpoloženju še dolgo zadržali. Lepo je 
bilo prisluhniti njihovim zgodbam in 
jih opazovati, kako so klepetali s svoji-

mi prijatelji in znanci. Dobre volje smo 
zaključili popoldan in si obljubili, da se 
prihodnje leto ponovno srečamo.

Ne bodi sam, pridruži se nam
IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBREPOLJE

Srečanje 80-letnikov

Kronika Društva upokojencev Dobrepolje  
ob 70-letnici obstoja
V velikem številu smo se zbrali v soboto, 11. junija, v prostorih društva v Jakličevem domu, da proslavimo 70-letnico 
obstoja svojega društva. Ob tem jubileju smo prejeli kar dve priznanji, to je priznanje Zveze društev upokojencev 
Slovenije in Mestne zveze upokojencev Ljubljana ter plaketo za odlično delo prav tako Mestne zveze upokojencev 
Ljubljana. 

Marija Tegel

Po predvajani himni je bila prisotnim 
predstavljena kronika Društva upoko-
jencev Dobrepolje vse od leta 1952 dalje. 
Po dobrem kosilu smo se še posladkali z 
jubilejno torto.

Društvo upokojencev Dobrepolje je 
bilo ustanovljeno 9. novembra 1952. 
Ustanovitelj je bil Anton Tavželj iz 
Predstrug. Bil je boter praporu in dolga 
leta sam za vse. Leta 1964 sta se mu pri 
vodenju pridružili ga. Franja Žnidaršič 
z Vidma, ki je prevzela delo tako ime-
novane »tajnice«, in ga. Malči Zgonc iz 
Ponikev.

Na začetku delovanja društvo ni imelo 
svojih prostorov. Sestanki so se odvijali 
po domovih članov ali celo po gostilnah. 

Za g. Tavžljem je prevzel predsedni-

kovanje g. Alojz Ponikvar iz Predstrug in 
društvo vodil polnih 30 let. Od leta 1960 
do 1990. Tajniška dela je prevzela ga. 
Anči Šteh in tajništvo vodila vse do leta 
2000. Podpredsednik je bil g. Franc Rus, 
ki je bil kasneje tudi dolgoletni prapor-
ščak. Dolgoletni praporščak je bil tudi 
Alojz Oblak, ki je kar 49 let nosil prapor 
za člane iz Ponikev.

Ob pomoči g. Dušana Kavčiča iz 
Predstrug so se začele dejavnosti za pri-
dobitev prostorov za delovanje društva. 
G. Kavčič je tedaj služboval na Občini 
Grosuplje in lažje mu je bilo predstaviti 
težavo pristojnim na občini.

Končno so leta 1983 dobili prostore v 
stari šoli na Vidmu.

Prostor so si lepo uredili in sestanki, 
občni zbori in druga druženja so se za-
čeli odvijati »doma«. Kasneje so tu odprli 

tudi svoj bufet. Vsi so ga radi obiskovali, 
po maši, po pogrebih ali pa kar tako. »Ta-
prava kelnarca« pa je bila ga. Micka Pe-
terlin. Še mnogi se je dobro spomnimo, 
kako je okoli novega leta po dobrepolj-
skih vaseh kar s kolesom ali peš pobirala 
članarino.

Ti ljudje so orali ledino našega društva.
Leta 1990 po prenehanju predsedni-

kovanja g. Ponikvarja je mesto predse-
dnika prevzel g. Anton Adamič iz Poni-
kev in društvo vodil dve leti. Po njegovem 
odstopu je bil leta 1992 na občnem zboru 
izvoljen g. Konrad Piko s Ceste.

Že v letu 1991 se je začelo zapletati 
glede prostorov društva. Dobesedno so 
bili iz teh prostorov pregnani. Spet so 
za dve leti ostali brez strehe nad glavo. 
Sledilo je veliko pogovorov, iskanja, dela 
in končno so društvu dodelili prostore v 
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kleti stare šole oziroma tedanje občine.
Po pripovedovanju članov, ki so se 

večkrat družili v teh prostorih, so se tu 
imeli lepo, predvsem pa zabavno in do-
mače. Gospa Micka Volf jim je v skromni 
kuhinji, če smo temu prostoru lahko rekli 
kuhinja, vedno pripravljala kaj dobrega 
za pod zob.

Leta 2000 je delo tajnice zaradi zdravja 
in ostarelosti opustila ga. Šteh. Nadome-
stila jo je ga. Tončka Kastelic z Vidma, ki 
ji je že zadnji čas pomagala.

 V letu 2003 smo se spet selili, ven-
dar tokrat na veliko bolje. Ob adaptaciji 
Jakličevega doma smo dobili nove svetle 
prostore. Tudi oprema je bila popolno-
ma nova. Dvorano je opremila Občina 
Dobrepolje, pisarno in kuhinjo pa smo 
opremili sami z lastnimi sredstvi. Lah-
ko rečemo od članarine. Na dan odprtja 
novih prostorov je bilo za nas zelo po-
membno dejanje tudi razvitje novega 
društvenega prapora, kajti stari je bil že 
zelo zdelan in zastarel, seveda, saj je bil 
še iz časov SFRJ.

Na občnem zboru leta 2005 je g. Piko 
zaključil svoje 12-letno delo predsedni-
ka. Ga. Kastelic pa je prenehala delo taj-
nice.

Na istem občnem zboru je bila izvolje-
na za predsednico ga. Fani Kralj, za pod-
predsednika pa g. Stane Rotar. Tajniška 
dela je prevzela ga. Marija Tegel.

Leta 2000 se je ustanovil MePZ »Škr-
janček«, ki je tedaj štel 25 članov. Zbor 
je imel tri samostojne koncerte, nastopal 
je po domovih za ostarele in na raznih 
prireditvah v dolini. Nastopali so na fe-
stivalu za tretje življenjsko obdobje v 
Cankarjevem domu. V letu 2021 je MePZ 

prenehal delovati zaradi premajhnega 
števila pevcev.

V letu 2013 se je iztekel drugi mandat 
vodstvu društva pod uspešnim delom 
predsednice Kralj. Na občnem zboru so 
potrdili novo vodstvo. Za predsednico je 
bila izvoljena ga. Marija Tegel, za pod-
predsednika g. Franci Strah in za tajnico 
Nada Lunder.

Delo predhodnega društva smo nada-
ljevali in prizadevali smo si, da so se še 
naprej odvijale vse dejavnosti, ki so bile 
že vpeljane. V prvi vrsti smo nadaljevali 
srečanja, kot so martinovanje, obdaritev 
za sv. Miklavža, prednovoletno srečanje, 
piknik, srečanje koordinacije, sedem-
dnevno letovanje v Izoli. Vsako leto smo 
izpeljali 2–3 izlete in vse dejavnosti so 
bile lepo obiskane.

V letu 2017 je gospa Nada Lunder pre-
nehala svoje delo in na občnem zboru je 

bila za tajnico izvoljena ga. Slavka Šalika, 
ga. Tegel pa je delo nadaljevala še v dru-
gem mandatu.

Tudi ta mandat smo že zaključili. Za-
radi protikoronskih ukrepov nismo mog-
li izpeljati občnega zbora, zato se delo 
dosedanjega vodstva nadaljuje. V marcu 
2022 je podpredsednik g. Strah prene-
hal delo v našem upravnem odboru in 
prevzel delo koordinatorja skupine za 
pikado. Prva njihova uspeha sta 2. in 4. 
mesto na tekmovanju pokrajinskih iger 
Mestne zveze Ljubljana. Na mesto pod-
predsednika pa smo korespondenčno 
izvolili g. Andreja Vrega. G. Vreg je do-
dobra zagrizel v svoje delo in izpeljal že 
dva krasna izleta, aktivno tudi sodeluje 
pri delu upravnega odbora.

Korona se je nekoliko potuhnila in 
izpeljali smo prekrasno srečanje z 80-le-
tniki in izlet v Arboretum Volčji Potok in 
naprej po Savinjski dolini. 

Omeniti pa je treba tudi naše vrle 
prostoferje. Marsikomu olajšajo obisk 
zdravnika v dolini ali v Ljubljani, Novem 
mestu, Valdoltri, Izoli, Ptuju in še kje. 
Hvala vam za vašo pripravljenost, da po-
magate sočloveku, za vaš čas in dobroto.

Naj zaključim z naslednjim:
Naše društvo šteje 244 članov. Član-

stvo se drastično zmanjšuje. Umrljivost 
naših članov je velika, vsako leto je ne-
kaj izstopov, novi upokojenci pa se nam 
ne pridružujejo. Menijo, da še niso za 
k »penzionistom«. Pa nič zato, mi smo 
nazdravili svojemu jubileju.

Z enominutnim molkom smo počasti-
li spomin na svoje pokojne člane.

Imejmo jih v lepem spominu! ■

Društvo je prijelo priznanje ZDUS in MZU LJ Ob tako velikem prazniku nam pripada tudi torta.
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Nekaj utrinkov z izleta 
Člani društva upokojencev smo se v soboto, 4. junija, odpravili na vsakoletni pomladanski izlet. Tokrat smo obiskali 
Arboretum v Volčjem Potoku in Savinjsko dolino.

Andreja Vreg

Dobro razpoloženi smo se zjutraj zbra-
li na avtobusni postaji Videm. Tam nas 
je pozdravila in nam zaželela srečno 
pot predsednica Društva upokojencev 
Dobrepolje ga. Marija Tegel, ki je tokrat 
ostala doma. Pot nas je vodila mimo Lju-
bljane, kjer smo pobrali še dva potnika, 
proti Radomljam na jutranjo kavico. 

Do našega prvega cilja v Volčjem Po-
toku nas je ločilo samo še nekaj minut 
vožnje. Mimogrede, kraj je svoje ime 
menda dobil zaradi volkov, ki so včasih 
pogosto plenili po okoliških gozdovih. 
Nas pa so očarale lepote Arboretuma, ki 
ga je ob koncu 19. stol. zasnovala in de-
setletja skrbno dopolnjevala ter negovala 
rodbina Souvan. Arboretum Volčji Potok 
sodi med najpomembnejšo vrtno arhi-
tekturno dediščino v Sloveniji. Razpro-
stira se na 85 hektarjih površine ter ima 
več kot 5000 drevesnih in rastlinskih vrst. 
V vseh letnih časih nas Arboretum očara 
s svojo lepoto in številnimi razstavami. 
Tokrat so najbolj blestele vrtnice, ki so 
s svojimi čudovitimi dehtečimi svetovi 
naravnost očarale. Zasajenih je 1000 raz-
ličnih sort, ki tvorijo več rozarijev. Med 
njimi je tudi rozarij papeških vrtnic, v 
katerem so sorte, povezane z rimskoka-
toliško cerkvijo. 

Polni lepih vtisov čudovite narave 
smo se podali proti Savinjski dolini. Med 
potjo smo izvedeli nekaj zanimivih infor-
macij o hmelju, ki so ga v Savinjski dolini 
prvič zasadili pred 170 leti. Iz »prve roke« 
smo obujali spomine, kako so včasih roč-
no obirali to zeleno zlato, saj so bili na 
avtobusu kar štirje nekdanji obiralci.

Naš naslednji postanek je bil pri rimski 
nekropoli v Šempetru, kjer nas je sprejela 
prijazna vodička in nam predstavila del 
zgodovine ob nekdaj zelo pomembni 
rimski cesti, ki je povezovala Emono s 
Poetoviom. Nekropola je v arheološkem 
izrazoslovju grobišče. Rimljani so svoje 
pokojnike pokopavali ob cestah izven 
mest. Tako so v Šempetru sredi prejšnje-
ga stoletja po naključju odkrili ostanke 
imenitnih grobnic rimskih veljakov iz 

Celeie. Grobnice so delo vrhunskih moj-
strov takratnega časa in spadajo med 
najpomembnejše in najlepše ohranjene 
spomenike rimske dobe v Sloveniji in 
srednji Evropi.

V Petrovčah nam je zakristan Srečko 
Klepej podrobno razložil zgodovino in 
znamenitosti bazilike Obiskanja Device 
Marije. Bazilika je posvečena Materi Bož-

ji in je osrednje romarsko svetišče celjske 
škofije. Njena zgodovina je povezana s 
Celjskimi grofi in lastniki graščine Novo 
Celje, ki so veliko pripomogli k današnji 
podobi cerkve. Z lastniki graščine Novo 
Celje, ki leži med Petrovčami in Žalcem, 
pa je povezana tudi zanimiva zgodba pr-
stana na Marijinem kipu, ki krasi glavni 
oltar bazilike.



Naš kraj ■ junij 2022 45••• Iz društev •••

 Prazni trebuhi so nas že krepko opo-
minjali in zato smo se v Žalcu ustavili na 
kosilu. Po kosilu smo se osvežili s slado-
ledom, znanim daleč naokrog, in se spre-
hodili po starem trškem jedru do pivske 
fontane. Trško jedro sestavljajo hiše z 
lepo ohranjenimi portali, marsikatera še 
iz 16. in 17. stoletja. Med njimi so zlasti 
znamenite Savinova, v kateri se je rodil 
skladatelj Risto Savin, Zotlova kovačija, 
Kukčeva hiša in druge. Ob najstarejši 
stavbi, cerkvi sv. Nikolaja, stoji obramb-
ni stolp iz 16. stoletja, za njim pa tržnica 
in park s fontano piva. Pred sedmimi leti 
so se mnogi posmehovali ideji o pivski 
fontani, ki pa je že prvo leto postala pra-
va atrakcija in turistična zanimivost, ki 
privablja veliko število obiskovalcev od 
blizu in daleč. 

Zadovoljni in polni lepih vtisov smo se 
odpravili proti domu. ■

Spoštovane mlajše upokojenke in upokojenci!

V imenu vseh naših starejših občank in občanov, ki nimajo lastnega prevoza 
do zdravnika ali drugih uslug in servisov, vas vabim, da se pridružite ekipi 
prostovoljnih voznikov – PROSTOFERJEV – in omogočite nadaljevanje dela 
te zelo pomembne dejavnosti v naši občini.

Delo tehnično ni zahtevno, terja pa vaš čas, dobro voljo in seveda primerno 
psihofizično kondicijo, kar je na koncu poplačano z občutkom zadovoljstva, 
ker ste opravili neprecenljivo dobro delo.  

Brez dodatnih voznic ali voznikov se bo ta plemenita in zelo koristna dejavnost 
za mnoge občanke in občane končala. 

Vabimo tudi podjetja, ki bi bila pripravljena finančno podpreti dejavnost 
prostoferstva.

Prevoz PROSTOFER je namenjen starejšim od 65 let ali mlajšim invalidskim 
upokojencem, vendar ti potrebujejo ob prevozu spremstvo.

Prevozi se praviloma opravljajo na relacijah do Ljubljane, Kočevja in Novega 
mesta. 

Prevozi v druga mesta se opravljajo le izjemoma ob tehtnem razlogu in zago-
tovitvi ustreznega voznika.

Za sodelovanje se lahko prijavite osebno v tajništvu Občine Dobrepolje ali po 
telefonu: (01) 786 70 10 ali e-naslovu: obcina@dobrepolje.si.

Igor Ahačevčič, župan

VABILO
Župnijska karitas Dobrepolje vabi na tradicionalno 

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIH IN INVALIDOV,
 KI BO V NEDELJO, 30. JULIJA 2022. 

Ob 17. uri bo sv. maša v župnijski cerkvi na Vidmu,
 po maši pa družabno srečanje pod arkadami. 

Utrinek s srečanja 2013

Vabimo domače in sorodnike, da jih pripeljete  
in se tudi po maši pridružite srečanju.

Tako jim bomo skupaj z vami in sodelavci Karitas polepšali dan.

Če kdo nima prevoza, naj kakšen dan prej pokliče
 na: 041 393 893 (Marta) ali 041 658 762 (Marija).
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Uvod v Groševo poletje
Družabno življenje se po dveh letih spet hitro vrača na stare tirnice in tudi groševci smo že v nizkem startu za odprtje 
nove poletne sezone pestrih dogodkov.

Tjaša Bregar, ŠK GROŠ

Niz poletnih dogodkov smo počasi začeli 
nizati že konec meseca maja. Natančneje 
21. maja, ko smo se odpravili na pot proti 
Italiji. Naš cilj je bilo mesto Ronchi oziro-
ma park Gardaland, kjer smo se naužili 
adrenalina, sonca, zabave in druženja ter 
nabrali ogromno energije za prihajajoče 
izpitno obdobje.

Druženja nam ne manjka tudi na dru-
žabnih petkih, ki potekajo vsak petek od 
20. ure naprej v prostorih ŠK GROŠ. Da 
so srečanja še zanimivejša, je vsak teden 
na sporedu nov tematski večer. Tako smo 
imeli že pub kviz, twister night, družabne 
igre, plesne večere in tudi glasbeni kon-
certi pridejo na vrsto, pred kratkim, v pe-
tek, 20. maja, smo gostili koncert skupin 
The closhers in Rizična skupina. Dru-
žabne petke nadaljujemo tudi v poletne 
mesece in k druženju prav lepo vabimo 
vse svoje člane.

Kaj lahko za konec napovemo o priha-
jajočem Groševem poletju 2022? Z goto-
vostjo lahko trdimo, da bo pestro, zani-
mivo, zabavno in nepozabno. V načrtu 
je izvedba tako naših že tradicionalnih 
dogodkov kot tudi novih, povsem svežih 
projektov. Eden od bolj priljubljenih vsa-
koletnih dogodkov je bil na sporedu že 
16. junija, in sicer je na asfaltnih stezah 

Ljubljane Rudnik potekalo tekmovanje 
v kartingu. Letos bo ponovno organizi-
ran Grošev zajtrk. Od svežih projektov je 
bila 22. junija na sporedu Urbana terasa, 
kjer se vidimo na prijetnem koncertu v 
Grosuplju. Druge »fletne« poletne do-
godke pa vam izdamo sproti.

Za več informacij smo vam na voljo v 
času uradnih ur, te še vedno ostajajo v 
ustaljenih terminih, in sicer: v Grosuplju 
ob ponedeljkih, sredah in petkih med 
18. in 20. uro, v Ivančni Gorici ob torkih, 
med 18. in 20. uro, v Dobrepolju pa po 
predhodnem dogovoru. O vročem pole-

tnem dogajanju bomo obveščali tudi po 
naših družabnih omrežjih, Facebook in 
Instagram, zato vas lepo vabimo k spre-
mljanju.

Facebook: GROŠ študentski klub,
Instagram: @sk.gros,
spletna stran: www.klub-gros.si.
Groševcu ni nikoli dolgčas! ■

Letni zbor OZVVS smo vendarle izpeljali  
v normalnih razmerah
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje smo si, tako kot verjetno vsi sodržavljani, 
oddahnili. Grozeča mora, imenovana »koronakriza«, se je končno unesla, in čeprav še nekoliko s strahom, smo 
vendarle zadihali s polnimi pljuči. 

Franci Zorko

Naše območno združenje je sicer bilo 
dejavno tudi v preteklih dveh letih, le da 
so vse dejavnosti potekale v zelo oteže-
nih razmerah. 

Zato smo se nadvse razveselili dejstva, 
da smo letošnji redni letni zbor OZVVS 

Grosuplje vendarle lahko izpeljali v nor-
malnih razmerah. Zbor, ki so se ga ude-
ležili članice in člani našega združenja, 
gostje iz sosednjih območnih združenj 
ter predstavniki policijskega veteranske-
ga združenja Sever, se je začel z državno 
himno, ki jo je zapela vokalna skupina 
Samorastniki, in svečanim veteranskim 

dejanjem. Nadaljeval pa se je s spreje-
tjem poročila o delu v preteklem letu in 
programa dela za leto 2022. Podeljena 
pa so bila tudi priznanja najzaslužnejšim 
članom. Ni pa manjkalo tudi sproščeno 
druženje s soborci v vojni in prijatelji v 
miru, ki smo ga pretekli dve leti tako po-
grešali. 
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Da si naše članice in naši člani resnič-
no želijo druženja, je pokazal tudi odziv 
na povabilo na strokovno ekskurzijo v 
Velenje in Šoštanj konec meseca maja.

V Velenju smo obiskali Spominski 
center 1991. Ogledali smo si muzejsko 
zbirko najrazličnejših razstavnih pred-
metov iz časa slovenske osamosvojit-
vene vojne. Deležni pa smo bili tudi 
obširne predstavitve dejavnosti v času 
slovenskega osamosvajanja na tem delu 
naše domovine. Izredno zanimiv pa je 
bil tudi vodeni ogled Termoelektrarne 
Šoštanj. Presenečeni smo bili nad ob-
sežnostjo tega, za Slovenijo nadvse po-
membnega elektroenergetskega objek-
ta.

Upamo, da se razmere, ki so nam 
onemogočale druženje, ne bodo pono-
vile in da bomo lahko do konca leta or-
ganizirali še več tovrstnih druženj. Prvo 
bo že v tem mesecu, ko se bomo podali 
na tradicionalni spominski pohod Vi-
ljema Podržaja, ki bo tokrat potekal po 

Občini Dobrepolje. Jeseni pa bomo na 
strelišču v Ivančni Gorici znova orga-
nizirali odprto prvenstvo v streljanju z 
malokalibrsko puško. Seveda pa si želi-

mo, da bi nam razmere dovolile v celoti 
izpeljati tudi druge dejavnosti iz  našega 
dokaj ambiciozno zastavljenega progra-
ma dela za letošnje leto. ■

Zaključek projekta Po poteh občinskih meja
»Ko delajo noge in pljuča, delajo tudi možgani.«

Dušica Hočevar, TD Dobrepolje

V letu 2021 smo se družili na šestih po-
hodih po mejah naše občine. Pohodov se 
je udeležilo 94 pohodnikov. S skupnimi 
močmi in sodelovanjem smo prehodili 
88 kilometrov dolgo pot, na kateri smo 
odkrivali lepote narave, združevali zna-

nje in sodelovanje ter doživeli prijetne 
dogodivščine. Na vseh tromejah občin 
smo postavili piramide treh kamnov 
z oznakami mejnih občin. Pri izvedbi 
smo sodelovali z Občino Dobrepolje, 
Društvom gobarjev Štorovke, Krajevno 
skupnostjo Velika Račna, Planinskim 
društvom Dobrepolje in gozdarji iz Stru-

ške doline. Vsem se za pomoč in sodelo-
vanje prisrčno zahvaljujemo. 

3. junija 2022 smo v Jakličevem domu 
pripravili zaključek projekta. Obujali smo 
spomine na prehojeno pot in najvztraj-
nejšim pohodnikom podelili pet brona-
stih, štiri srebrne in pet zlatih medalj. 
Vsem pohodnikom iskreno čestitamo! ■
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in tekmovanje 
harmonikarjev 

 

 bo v soboto, 20. avgusta 2022, ob 15. uri 
na občinskem trgu na Vidmu. 

 
Ob zvokih harmonikarjev in ansambla bomo iskali najtežji dobrepoljski krompir, 

okušali krompirjeve jedi in predstavili pridelovanje krompirja skozi čas. 
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. 

Za prijetno razpoloženje bo poskrbel ansambel A’ BUP. 
Se vidimo! 

  
 

      Turistično društvo Dobrepolje in Občina Dobrepolje 
Partnerji: DPŽ Dobrepolje – Struge, PGD Kompolje, Primož 
Štefanc in Čebelarsko društvo Dobrepolje 
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Ekskurzija po slovenski Istri
V zgodnjih jutranjih urah smo se člani in simpatizerji Muzejskega društva Ribnica odpravili na potep po slovenski Istri. 
To je bila prva celodnevna ekskurzija društva po več kot dveh letih. Zanimanje je bilo veliko in temu primerna je bila 
tudi udeležba. 

Marina Gradišnik, Muzejsko društvo Ribnica; 
foto: Vasja Zidar 

Naš prvi postanek je bil v Luki Koper, po 
kateri nas je popeljal upokojeni delavec 
Luke. Izvedeli smo veliko zanimivih in-
formacij. Na primer, da je Luka Koper 
edino slovensko mednarodno tovorno 
pristanišče, nastalo je leta 1957, razcvet 
pa je doživelo po letu 1967, ko je postalo 
železniško povezano z zaledjem. Danes 
ima status mejne vstopne točke Evrop-
ske unije in proste cone. Svojo dejavnost 
opravlja na specializiranih terminalih: 
za zabojnike, avtomobile in druga vozi-
la, generalne tovore, hlajene tovore, les, 
minerale in rudnine, žita in krmila, gli-
nico, premog in železovo rudo ter živino. 
Sprejme lahko ladje z nosilnostjo tudi do 
180.000 ton. 

Po ogledu Luke Koper se nam je na av-
tobusu pridružil Pavle Goja, domačin iz 
Krkavč, ki smo se mu prepustili pri odkri-
vanju krajev v zaledju Istre. Najprej nas je 
peljal skozi Koper na Destradijev trg, kjer 
stoji frančiškanski samostan s cerkvijo 
sv. Ane. Samostansko poslopje je bilo po 
drugi svetovni vojni, leta 1954, nacionali-
zirano, in takrat so v njem uredili zapore. 
G. Goja nam je zaupal, da je kot mlade-
nič tudi sam delal v tem zaporu. V teh 
prostorih so bili zapori vse do leta 2004, 
ko so se naposled preselili v novo zgrad-
bo. Danes so ti prostori spet v lasti fran-
čiškanov. Po ogledu samostana smo se 
zapeljali do Koštabone, stare istrske vasi, 
ki je bila prvič v zgodovinskih virih zabe-
ležena že leta 1186. Ime je dobila po rim-
ski boginji Boni, boginji zdravja, plodno-
sti in materinstva. Po izročilu naj bi tam, 
kjer je danes župna cerkev sv. Kozme in 
Damijana, stal antični tempelj, posvečen 
boginji Boni. Prav ta boginja je kraju dala 
tudi ime – Castrum Bonae – Costa bona 
– Koštabona. Med sprehodom skozi vas 
smo si ogledali stare istrske hiše, nekda-
njo šolo in tudi hišo, danes spremenjeno 
v kapelo, kjer naj bi se rodil blaženi dia-
kon Elij, učenec sv. Mohorja, apostol in 
zavetnik Kopra in misijonar Istre. Videli 

smo tudi hišo, v kateri je bila rojena slo-
venska pevka Elda Viler. Po ogledu Ko-
štabone smo se odpravili na kosilo v vas 
Puče. Glede na vročino je bil pravi čas, 
da smo se ohladili v stari kmečki gostil-
ni, kjer so gostitelji poskrbeli za okusen 
obrok, g. Osvald pa za odlično vzdušje z 
igranjem na harmoniko.

Okrepčani smo pot nadaljevali proti 
Krkavčam, kjer smo si najprej ogledali 
oljarno, ki še vedno deluje, in vse zakoni-
tosti pridelave oljčnega olja. Po tem smo 
se odpravili na ogled same vasi Krkavče. 
Vas je zgrajena na treh živih skalah in 
nudi čudovite razglede na okolico. Na 
trgu v jedru vasi, na dveh ogromnih na-
ravnih kamnitih ploščah, stoji cerkev sv. 
Mihaela. Gre za bogato opremljeno ba-
ročno enoladijsko cerkev z renesančno 
zasnovo in beneškim tipom zvonika, 
ki se je včasih uporabljal kot obrambni 
stolp. Na ploščadi pred cerkvijo nas je 
gospod Goja ohladil z domačimi češnja-
mi in pijačo. Po ogledu cerkve je sledil 
za najpogumnejše še sprehod skozi vas 
Krkavče.

Za zaključek smo si z interpretacijo g. 
Goja v Novi vasi, v domu kulture »Zma-
ga«, ogledali poslikave domačina Emila 

Gaziča, ki prikazujejo kmečka opravi-
la, vas in njene prebivalce. Od gospoda 
Goje smo se na tem mestu poslovili, 
polni istrskih zelišč in šopkov smo kre-
nili proti domu, a spotoma zavili še v 
Marezige, od koder je fascinanten pogled 
na Koprski zaliv in Luko Koper, kjer smo 
začeli svoje celodnevno popotovanje. Po 
kozarčku avtohtonih istrskih vin na vin-
ski fontani smo se počasi odpravili nazaj 
proti domu.

Posebna zahvala gre članoma društva 
Ivanki Peterlin in Janezu Tanku, ki sta s 
svojim strokovnim znanjem pripomogla 
k celovitosti ekskurzije, saj smo od njiju 
dobili ključne informacije in širšo sliko 
v zgodovinskem in geografskem prerezu 
časa in prostora.

Hvala vsem za prijetno druženje. Bilo 
je nepozabno. Jeseni se ponovno vidimo 
– takrat pa gremo na Štajersko. ■
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Odmevna zmaga ekipe U-17 Futsal kluba  
Dobrepolje na mednarodnem turnirju v Zagrebu
V organizaciji Futsal akademije Zagreb – Gimka je v soboto, 11. 6., in nedeljo, 12. 6., v Zagrebu potekal veliki 
mednarodni futsal turnir za različne starostne kategorije. Naš klub je predstavljala ekipa U-17. Ekipa je igrala odlično 
in na koncu med 17 sodelujočimi ekipami več držav nekdanje Jugoslavije osvojila 1. mesto. Turnir ima visok renome, 
zato je rezultat v futsal krogih močno odmeval.

Bojan Novak

Ekipa U-17 je v letošnji futsal sezoni na-
nizala nekaj odličnih predstav. V njej se 
kalijo veliki dobrepoljski futsal talenti, 
ki tudi že trkajo na vrata članske ekipe. 
Nadarjene mladeniče je trener Dani Ka-
ljevič odpeljal na močan mednarodni 
turnir v Zagreb. K sodelovanju je pova-
bil nekaj mladih fantov iz dveh drugih 
slovenskih futsal klubov, ki so dopolnili 
ekipo. 

Ekipa je v soboto začela predtekmo-
valni del s porazom proti hrvaški ekipi 
MNK Good times (1 : 3). Izkazalo se 
je, da je bil to na dvodnevnem turnir-
ju edini poraz. Že nekaj ur kasneje je 
ekipa premagala drugo hrvaško ekipo 
MNK Vinkovci (1 : 0). V nedeljo je eki-
pa premagala še tretjo hrvaško ekipo v 
skupini, MNK Fotex Junajted (4 : 1), in 
se kot drugouvrščena ekipa iz skupine 
prebila v četrtfinale. Tam se je srečala s 
favorizirano ekipo (tudi za končno zma-
go) MNK Olmissum iz Omiša. Po trdem 
boju se je redni del končal neodločeno 
(2 : 2), odločali so streli s šestih metrov. 
Tam so bili naši igralci bolj zbrani in 
zmagali s 6 : 4.

Na krilih uspeha proti favoritom tur-
nirja je nato igra stekla v popolnosti. V 
polfinalu so s 3 : 1 premagali ekipo MNK 
Dominik Savio, nato pa v velikem finalu 
še MNK Samarijanac (3 : 0). Zasluženo 
slavje se je lahko začelo. 

Veselje se še ni poleglo, ko so organi-
zatorji objavili najboljšo peterko turnir-
ja, v kateri pa so se znašli kar trije igralci 
naše ekipe. Poleg Luke Grma in Klemna 

Marolta se je med najboljše uvrstil še 
Alen Jambriško, ki sicer igra za KMN 
Meteorplast. To je bilo za vse tri veliko 
priznanje. 

V klubu verjamemo, da so udeležbe 
na tovrstnih turnirjih sila pomembne, 
saj imajo tako fantje več težkih tekem, 
to pa posledično dviguje njihovo raven 
igre in samozavest, ki jo v športu vsaka 
ekipa tako potrebuje. ■
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Zaključno srečanje članov Futsal kluba  
Dobrepolje ob koncu sezone 2021/22
V soboto, 28. maja, je v športni dvorani in pred njo potekalo zaključno srečanje Futsal kluba Dobrepolje. Srečali smo 
se igralci, trenerji, vodstvo kluba, starši, pokrovitelji in drugi podporniki kluba, in tudi ob prisotnosti župana Igorja 
Ahačevčiča sklenili sezono 2021/22.

Bojan Novak

V popoldanskem času se je srečanje za-
čelo s predstavitvijo igralcev vseh selek-
cij. Na parketu nove športne dvorane se 
je zvrstilo veliko fantov in deklet, ki so 
v pretekli sezoni obiskovali treninge in 
tekme pod okriljem kluba. Na tribunah 
so jih spremljali starši in podporniki klu-
ba. Zbrane sta najprej pozdravila župan 
Igor Ahačevčič in predsednik kluba Jurij 

Žnidaršič. 
Glavni trener Dani Kaljevič je na krat-

ko orisal sezono v vseh selekcijah in 
poudaril glavne rezultate. Ob tem se je 
zahvalil vsem za zaupanje, pokroviteljem 
pa za vso podporo. 

Navzoče je nato s svojim stand up 
nastopom zabaval komik Mladen Paho-
vić, nato pa se je dogajanje razživelo še v 
večji meri. Otroci in nekateri starši so se 
pripravili za igranje futsala na manjšem 
igrišču in na manjše gole. Nato je 17 ekip 
več kot eno uro igralo futsal, drugi pa so 
jih bodisi spremljali na tribuni bodisi se 
okrepčali s hrano in pijačo pred dvorano. 

Omeniti velja še bogat srečelov, ki je os-
rečil številne otroke. 

Po koncu netekmovalnega turnirja je 
sledilo še eno presenečenje. Selekcija 
U-15, okrepljena z nekaj fanti selekcije 
U-17, je izzvala na tekmo ekipo trener-
jev in klubskih funkcionarjev. Razvila se 
je zabavna prijateljska tekma, rezultat pa 
seveda ni bil v prvem planu. 

Ob prijetnem druženju pred dvorano 
smo prijateljsko zaključili še eno uspeš-
no sezono. Načrtov za naprej nam ne 
manjka, zato se že veselimo naslednje, 
ko bodo ekipe Futsal kluba Dobrepolje 
spet ponesle ime doline po Sloveniji. ■
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»Že kot majhen sem si želel nositi dres s slovenskim 
grbom, zdaj pa bo to postala realnost.« Pogovor z Luko 
Grmom, obetavnim igralcem futsala
Luka Grm bi bil lahko navaden mladostnik, ki hodi v srednjo šolo in uživa svojo mladost. A ni (samo) to. Je najstnik, 
ki je velik del svojega življenja posvetil športu, natančneje futsalu. V Futsal klubu Dobrepolje je že od majhnih nog in 
vedno je kazal »nekaj več«. Tudi zdaj je tako. Luka je zaradi tega dobil vpoklic v reprezentanco U-19, ki se bo merila na 
mednarodnem parketu. Je tudi gonilna sila odlične nadarjene generacije igralcev v klubu in vzor številnim otrokom 
v klubu. Z Luko sva se pogovarjala nekaj dni po odmevnem mednarodnem dosežku in nekaj dni pred mednarodnim 
turnirjem z reprezentanco.

Bojan Novak

Luka, najprej iskrene čestitke za 
zadnji veliki uspeh. Z ekipo U-17 ste 
12. junija osvojili močan mednarodni 
turnir v Zagrebu. Lahko poveš nekaj o 
tem dvodnevnem tekmovanju? Kakšne 
vtise si odnesel iz Zagreba?

Hvala! Za ta turnir smo vedeli že nekaj 
časa in bili smo željni dobrega izkupič-
ka. Tekmovanje je med nami, igralci, in 
trenerjem vzpostavilo ekipni duh in neko 
posebno vrste kemije. Vesel sem tudi, da 
so se na povabilo odzvali tudi igralci dru-
gih klubov, ki so nam bili v veliko pomoč. 
Brez Lovra, Alena in Žige tako vrhunski 
rezultat ne bi bil mogoč. Ne glede na to, 
da z njimi nismo opravili treninga, smo 
se po prvi tekmi že spoznali in igra je 
stekla. Iz Zagreba sem odnesel zgolj in 
samo pozitivne stvari, predvsem nekaj 
izkušenj in slast zmage. Upam, da se v 
prihodnje še udeležimo podobnih tur-
nirjev, morda tudi s to isto ekipo, saj je 
po mojem mnenju kar idealna. Zmaga 
na turnirju mi je dala dodaten zagon in 
motivacijo za naprej, pokazale pa so se 
tudi slabosti, na katerih bo treba delati 
in jim posvečati pozornost. Na tem mes-
tu se še enkrat zahvaljujem celotni ekipi, 
klubu in trenerju Daniju Kaljeviču.

Sicer pa si novi član slovenske futsal 
reprezentance U-19. Z drugimi igralci 
in strokovnim vodstvom se boste kma-
lu udeležili mednarodnega turnirja v 
Poreču. Si šteješ v čast, da so v vodstvu 
reprezentance opazili tvoj razkošni ta-
lent? Se z drugimi fanti v reprezentanci 
že dobro poznate?

Najprej naj poudarim dejstvo, da za ta 
uspeh nisem zaslužen samo jaz, ampak 
tudi stric iz ozadja, ki se zame trudi, vame 

vlaga sredstva in veliko časa. Govora je o 
Daniju. Vsi ga poznamo, je obraz kluba 
in prva med ikonami. Lahko bi rekli, da 
diha za klub, to pa se vsako sezono bolje 
odraža na rezultatih in ambicijah kluba. 

Zahvalil bi se tudi svojim soigralcem v 
klubu, saj so mi vedno v podporo. Že kot 
majhen sem si želel nositi dres s sloven-
skim grbom, zdaj pa bo to postala real-
nost. Tako kot vsakemu igralcu mi to po-
meni čast, ponos, pa tudi odgovornost. 
Kdo ne bi bil ponosen predstavljati Slo-
venijo kot državo širom Evrope? V letoš-
nji sezoni smo se s strokovnim vodstvom 
in igralci na treningih dobivali enkrat 
mesečno, imeli smo tudi dvodnevne 
priprave v Podčetrtku. Na teh pripravah 
smo se bolje osebno spoznali, to pa se 
je poznalo na igrišču, kjer smo že kazali 
nekaj uigranosti. Znan nam je tudi sis-
tem igre, za katerega smo se dogovorili s 
selektorjem, vendar je pot do realizacije 
na tekmah še dolga. Lepo bi bilo, da ne-
kaj tega pokažemo že v Poreču. 

Lahko strneš nekaj misli o pretekli 
futsal sezoni, ko si bil zelo aktiven in ig-
ral za tri selekcije (matično U-17, U-19 
in tudi člansko)? Kako naporno je to?

Seveda je bilo predvsem naporno. 
Bilo je ogromno število tekem, vendar 
rad igram futsal in mi nikoli ni bil pro-
blem priti na tekmo, pa tudi če sem bil 
bolan, poškodovan, utrujen. Vedno rad 
pomagam ekipi.

Zaključek sezone v selekciji U-17 je bil 
veliko razočaranje. Pričakovali smo več, 
ker smo imeli dobro ekipo, s katero smo 
že dolgo skupaj. Žal se malenkosti niso 
poklopile in se žal ni izšlo za kaj več kot 4. 
mesto. V selekciji U-19 se mi zdi končno 
5. mesto v redu rezultat. Tudi individu-
alno sem se dobro odrezal. Med sezono 
smo rešili tudi kak konflikt, še vedno pa 
mislim, da bi bili lahko z nekaj več sreče 
še kako mesto više.

Kaj pa treningi in tekme s člansko 
ekipo?

Treningi s člansko ekipo mi vedno 
dajo nek zagon za trening. Naprej sem 
se moral navaditi na hitrejšo igro na viš-
ji ravni. Moram pa reči, da mi soigralci 
vedno pomagajo. Tudi trener veliko pri-
čakuje od mene in mi zaupa. Mislim, da 
je naša članska ekipa skupek nekaj dob-
rih mladih igralcev in nekaj izkušenejših, 
in ta ekipa bo lahko v naslednji sezoni še 
bolje konkurirala drugim ekipam.

 
Kako kot mlad fant gledaš na svoje 

dosedanje ukvarjanje s športom, pred-
vsem futsalom? Kaj ti je šport do zdaj 
dal?

Že kot otrok sem vedno rad migal, in 
to mi je ostalo v navadi. Šport mi je že 
od takrat ena izmed prioritet, brez nje-
ga ne zdržim, ne delujem, brez njega to 
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nisem jaz. Od vseh športov mi je priori-
teta futsal, ukvarjam pa se tudi z uličnim 
fitnesom, ki mi je za sprostitev. Fizična 
dejavnost zdravi duha, z njo se odklopiš 
od drugih stvari. Treningi so mi že nekaj 
časa rutina, in ravno zaradi tega se lahko 
bolj osredotočim, imam zastavljene cilje. 
Športna dejavnost vpliva tudi na splošno 
dobro počutje, dvig samozavesti in po-
dobno. Na dosedanji športni poti sem 
doživel nekaj grenkih in tudi veliko lepih 
trenutkov.

Si človek, ki si v življenju postavlja 
konkretne cilje? Recimo glede na-
predka v futsalu? Ali pa na izobraže-
valni poti?

V futsalu želim razviti svoj talent v čim 
boljšega igralca futsala, morda zaigrati 
kje v tujini. Bomo videli.

Kar se tiče izobraževanja, sem tre-
nutno na gimnaziji in še ne vem točno, 
kaj bom študiral. Po vsej verjetnosti bo 
to nekaj v povezavi s športom. Imam še 
nekaj časa za razmislek.

Ni skrivnost, da ti kljub številnim 
treningom in tekmam uspeva odlično 
združevati športne in učne obveznosti 
in da ti gre odlično tudi na gimnaziji. 
Na kakšen način ti uspe biti na obeh 
področjih tako uspešen?

Usklajevanje šole in treningov je vča-
sih stresno, vendar se kljub vsem obve-
znostim da. Med šolskim letom imam 
skoraj vsak dan načrtovan. Kadar je ob-
dobje testov, se po prihodu iz šole najprej 
učim, nato grem na trening, pojem ve-
čerjo, se morda še malo učim in grem 
spat. Imam tudi srečo, da si stvari hitro 
zapomnim in je tako vse lažje. Urnik je 
zelo natrpan, zato je treba biti organizi-
ran in pravilno razporejati čas za šolo in 
treninge. 

Poznam kar nekaj otrok iz kluba, 
ki jim predstavljaš vzornika. Si imel ti 
kot otrok kakega vzornika (v klubu, v 
športu nasploh)? Ti predstavlja to kako 
breme ali vlogo vzornika dojemaš kot 
čast in priznanje za trud, ki ga vlagaš v 
treninge?

Da sem že pri teh letih vzornik, mi je 
malce nenavadno, sebe si še ne pred-
stavljam v tej vlogi. Kot otrok sem imel 
vzornika, to je še vedno Lionel Messi. 
Poznam njegovo zgodbo in trud, ki ga je 
vlagal, da je postal to, kar je. Seveda je 
vloga vzornika meni v čast in priznanje 

za trud, vodilo, da postanem boljša ver-
zija sebe.

V naslednji sezoni boš verjetno do-
bival priložnosti na tekmah najvišjega 
kakovostnega ranga v futsalu, v prvi 
slovenski članski ligi. Kako kot mlade-
nič gledaš na to, da je ekipa iz majhne-
ga okolja del elitne druščine prvoliga-
šev?

To je dokaz pravilnega dela trenerja 
in zaupanja v to, kar delamo. Vendar je 
prostora za izboljšanje še zelo veliko. Ve-
selim se nove sezone in novih priložnosti 
ter uspehov.

In še za konec pogovora – kje vidiš 
sebe čez tri, pet, deset let?

Grem iz dneva v dan, imam pa zastav-
ljene cilje, tako v futsalu kot v šoli. Želim 
si nekoč zaigrati za slovensko člansko 
reprezentanco. Rad bi z igranjem futsala 
tudi kaj zaslužil. Kratkoročno pa si želim 
uspešno odigrati kvalifikacije za evrop-
sko prvenstvo 2022 z reprezentanco 
U-19. In seveda tudi zaigrati na evrop-
skem prvenstvu. Za izobraževalno pot 
pa mogoče študij fizioterapije. 

Luka, hvala za pogovor. Srečno 
najprej na reprezentančni akciji, po-
tem pa lepe počitnice. ■

Pojasnilo k članku »Nepotrebna gradnja« 
Alojzij Erčulj

Bralce Našega kraja seznanjam, da na-
men mojega prvega članka v Našem kra-
ju, ki je bil v dobrepoljski javnosti odme-
ven, ni bil, da bi se komur koli obešal na 
njegov križ, ki ga mora nositi, in ga s tem 
dodatno bremenil. 

Trdno pa sem prepričan, da bi realiza-

cija predlaganega odvzela breme s križa 
vsem, ki so povezani z Zavodom sv. Tere-
zije na Vidmu, predvsem pa varovancem 
in negovalnemu osebju. Vendar če bodo 
pristojni gledali stran od problemov in 
dvigali glave proti nebu ter se samo hva-
lili, kako je vse v najlepšem redu, premi-
kov ne bo. 

Namesto ukrepanja pa si lajšajo vest 

z izgovorom, češ da nergajo samo neka-
teri »majhni« ljudje (med katerimi sem 
nedvomno mišljen jaz), ki naprednih ne 
razumejo in ne morejo prenesti njiho-
ve sposobnosti. Zaradi takšnega stanja 
duha se jim niti ne zdi vredno, da bi tem 
»majhnim« ljudem odgovarjali, kaj šele 
pojasnili kakšno stvar. ■

PISMO BRALCA
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Poletni teniški tečaji v Zalipovcu 2022
Na teniških igriščih v Zalipovcu tudi letos med poletnimi počitnicami organiziramo teniške tečaje. V letu 2021 se 
je tečajev udeležilo več kot 25 otrok, ki so tečaje odlično sprejeli in pohvalili, prav tako njihovi starši. Z izjemnim 
zadovoljstvom in nestrpnim pričakovanjem se veselimo ponovnega druženja v teniškem krogu.

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN

Dejavnosti so namenjene dekletom in 
fantom, starim od 5 do 18 let. Vabljeni 
so vsi otroci, ki bodo prvič prišli v stik s 
tenisom, kot tudi tisti »napredni« teniški 
igralci, ki že trenirajo v okviru drugih 
klubov ali šol. Predvsem pa vsem, ki si 
želijo poletje preživeti v odlični družbi 
s svojimi vrstniki, biti športno aktivni in 
se preprosto imeti lepo pod strokovnim 
nadzorom.

POTEK VADBE IN DRUGIH DEJAVNOSTI

Tečaji bodo potekali od ponedeljka do 
petka, po dve uri vsak dan, v skupnem 
številu deset ur, na dveh teniških igriščih 
v Zalipovcu, kjer je na voljo tudi pokrita 
terasa s toaletnimi prostori. Tečaji bodo 
potekali od 8. do 10. ure ter od 10. do 12. 
ure, v primeru povečanega števila prijav 
bodo tečaji potekali še od 12. do 14. ure. 
V vsaki skupini bo okrog osem otrok. 
Udeleženci tečajev bodo sorazmerno 
razporejeni v skupine glede na starost 

in predhodno teniško znanje, skupina 
se prilagodi tudi glede na logistiko in 
želje staršev. Načrt dela bo primerno 
prilagojen, s čimer bo vsak otrok prejel 
kar največ teniškega znanja in gibalnih 
izkušenj. Z otroki se bomo učili teniških 
osnov, jim predstavili igre z žogo, štafe-
te in poligone, kjer bomo vključili ne-
kaj atletskih vsebin, odigrali nogomet v 
sproščenem vzdušju ipd. 

Otroci naj imajo s sabo: 
• svoj teniški lopar (po vnaprejšnjem 

dogovoru se poskuša zagotoviti tudi 
izposoja),

• primerno športno opremo ter obutev 

(športna obutev z gladkim podpla-
tom), 

• zaščito pred soncem + kapo s senčni-
kom + dolgo majico za primer hladne-
ga vremena,

• steklenico vode,
• manjšo malico/sadje.

TERMINI
1. termin: 27. 6.–1. 7. 2022,
2. termin: 18. 7.–22. 7. 2022, 
3. termin: 8. 8.–12. 8. 2022.

Cena posameznega teniškega tečaja 
(deset ur) je 60 EUR na otroka. Mesta na 
posameznem terminu so omejena. V pri-
meru premajhnega števila prijav na tečaj 
za posamezni termin se ta ne izvede. Za 
prijave in vse dodatne informacije sem 
dosegljiv na: 041 247 582 ali po e-pošti: 
nal.dobnikar@siol.net.

Veselim se druženja z vsemi otroki ter 
hvala za zaupanje!

Nal Dobnikar,  
mag. kineziologije in teniški trener 

Poletna teniška sezona 
Aleš Tegel

V mesecu maju smo začeli sedmo sezono 
tekmovanja teniške piramide. V tekmo-
vanju, ki šteje tudi za občinsko prvenstvo, 
sodeluje več kot 40 tekmovalcev. Razpored 
in rezultate vseh dvobojev lahko tudi v živo 
spremljate na povezavi: https://zalipovc.
pyra.si.  

Seveda pa se za igranje tenisa lahko od-
ločite tudi brez sodelovanja v tekmovalnem 
sistemu in odigrate le prijateljski dvoboj s 
prijateljem ali znancem. Vsem, ki bi radi 
prvič poprijeli za teniški lopar, in tistim, ki bi 
le izpopolnili svoje teniško znanje, je na raz-
polago licencirani teniški trener Nal Dob-
nikar. Po vzoru prejšnje sezone bodo med 
poletnimi počitnicami organizirani tudi 
poletni teniški tečaji za otroke in mladino. ■
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Začenja se ples
V predvolilni kampanji zmagovalcev volitev smo se naposlušali besed o odpravi ukrepov Janševe vlade, kar bi prineslo 
svobodo.

Jože Tanko, poslanec

Po volitvah so ulični protesti popolnoma 
izginili. Nikogar več ni, ki bi ga v sloven-
ski družbi in politični stvarnosti kar koli 
motilo. Civilna družba, nevladniki, t. i. 
kulturniki, kolesarji so z oblikovanjem 
nove koalicije potešeni, čeprav nova 
oblast ni predlagala še prav nobenih 
ukrepov, s katerimi bi popravili položaj 
državljanov in/ali odpravili privilegije 
elite. Te, domnevno socialno občutljive 
protestnike in borce za pravno državo, 
prav nič ne moti, da na oblast prihajajo 
posamezniki, ki so z delom ali s poslova-
njem s podjetji, ki so v pomembnem de-
ležu v državni solasti, letno zaslužili več, 
kot bodo oni, protestniki, v vsem svojem 
življenju.  

Predvolilni čas je vedno nekoliko po-
seben čas. Tedaj se kandidatom odprejo 
usta, skozi katera izlijejo marsikatero ob-
ljubo. Tudi tako, za katero kandidat ve, 
da je nerealna oziroma neuresničljiva. 

Ena takih obljub zmagovalcev volitev 
so strokovnjaki, ki jih »imajo« stranke 
za najpomembnejše politične in druge 
funkcije, na katere neposredno ali po-
sredno kadruje oblast. Verjamem, da 
je bil marsikdo hudo presenečen, ko 
je novi predsednik vlade objavil svojo 
ministrsko listo. Na njej so predsedni-
ki na volitvah odpisanih strank, še več 
politično odpisanih kadrov je na mestih 
državnih sekretarjev, v kabinetih minis-

trov, direktoratih in na drugih položajih. 
Celo vsi imenovani ministri niso zmogli 
opraviti štiriletne srednje šole. A nič ne 
de, važno je, da so naši in »na liniji«. 
Ena voditeljica ene vladne stranke se je 
hvalila, da imajo za vsako funkcijo pet 
ali več izjemno kakovostnih kandidatov, 
a ko je bilo treba z imeni na mizo, se ji 
ni ravno izšlo.

Zanimiva je tudi postavitev ministrov. 
Minister za obrambo je Marjan Šarec, 
človek, ki je še pred polovico svojega 
mandata predsednika vlade obupal in 
vrgel puško v koruzo. Minister za druži-
no oziroma borec proti staranju sloven-
skega prebivalstva bo nekdo, ki naj bi bil 
aktivist istospolnega gibanja, finance bo 
usmerjal nekdo, ki mu kot kriznemu me-
nedžerju menda ni uspelo sanirati nobe-
nega podjetja, v katerem je bil zaposlen, 
zunanja politika je poverjena osebi, ki bi 
verbalno na vsak način rada v »jedrno 
Evropo«, gleda pa proti Rusiji in s svo-
jimi izjavami že povzroča nelagodje v 
sosednjih državah, v Hrvaški in Avstriji. 
Z odstopom od nakupa orožja za lahko 
bataljonsko oklepno enoto pa je poslano 
tudi jasno sporočilo Natu. 

Je pa Golobova vlada na eni od svojih 
prvih sej preklicala soglasja za uvedbo 
postopkov proti organizatorjem neza-
konitih protestov in drugim kršiteljem 
»protikovidnih« ukrepov ter protestni-
škim kršiteljem javnega reda in miru. 
Ti kršitelji so po mnenju mnogih ob iz-

datni medijski podpori glavnih medijev 
pripomogli k sistematičnemu slabšanju 
vzdušja v državi, kar je bil eden od razlo-
gov za slabši volilni rezultat prejšnje, Jan-
ševe koalicije. To tudi pomeni, da bodo 
stroški izgredov preneseni na proračun 
in posledično na vse davčne zavezance. 

Kljub temu da so prilivi iz naslova 
davkov v proračun bistveno višji od na-
črtovanih, tudi bilanca proračuna je zelo 
pozitivna, pa nova vlada načrtuje bistve-
ne posege na davčno področje. Znatno 
naj bi se zmanjšale dohodninske ugo-
dnosti in olajšave, kar pomeni oteženo 
»poslovanje« gospodinjstev, ter povišali 
davki za gospodarske subjekte. Slednje 
pa pomeni težje poslovanje družb, upo-
časnjen razvoj in zaposlovanje, tudi seli-
tev družb na tuje ter manjšo privlačnost 
za tuje vlagatelje, kar bo imelo najbrž 
večje posledice za konkurenčnost naših 
podjetij in za trg dela. Uvedba davka na 
premoženje po predlogih Levice, po-
memben del njih je zapisan v koalicijski 
pogodbi, pa pomeni postopno naciona-
lizacijo (podržavljenje) zasebnega pre-
moženja. Upam, da bo prevladal razum 
in da tega, kar obljubljajo, ne bodo zares 
izpeljali. Da nam bodo pustili »davčno« 
svobodo, da bomo lahko sami upravljali 
s svojim premoženjem. 

Ko bodo prišli na mizo prvi zakoni, 
bomo dejansko videli, kakšen ples bomo 
plesali. In ali bomo v njem uživali, se 
smejali ali stiskali zobe. ■

Čestitka ob državnem prazniku

Spoštovane občanke in občani, 25. junija 1991 smo Slo-
venci končno prišli do tako zaželene svoje države. Mnoge 
generacije so hrepenele po njej, naši je uspelo. Bodimo 
ponosni na našo državo in storimo vse, da bomo v njej 
srečni in zadovoljni.
Iskrene čestitke ob državnem prazniku, dnevu državnos-
ti. Ponosno ga praznujmo.

Jože Tanko, poslanec

Zahvala
Volivkam in volivcem Občine Dobrepolje se zahvaljujem 
za močno podporo, ki ste mi jo dali na državnozborskih 
volitvah in s tem pripomogli k rezultatu SDS. Potrudil se 
bom po najboljših močeh, da bi se načrti in projekti, ki so 
pomembni za vaše območje, izvedli, kljub temu da se je 
sestavila drugačna koalicija. Kot vse dosedanje mandate 
se bom trudil za dobrobit podeželja.  

Jože Tanko, vaš poslanec
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Dvigujem oči 
h goram, s katerih
mi prihaja pomoč.
Moja pomoč prihaja od
Gospoda, ki je ustvaril
nebo in zemljo

ZAHVALA

Ob izgubi mame, babice in prababice

KRISTINE HREN
(5. 11. 1938–6. 5. 2022)

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, posebej sestri Nadi, 
prijateljem in znancem, ki so jo v času bolezni obiskovali in 

ji krajšali čas. Vsem, ki so ji dajali pomoč in spodbudo.
Zahvaljujemo se gospodu kaplanu Marinku Bilandžiću za 

obiske na domu, gospe Mileni Žnidaršič za prijazno pomoč 
pri negi, gospe Klavdiji Kastelic in osebju zdravstvenega 

doma za strokovno pomoč.
Ob njenem slovesu se zahvaljujemo gospodu župniku za 

opravljeni obred, pogrebnemu podjetju Novak, pevcem za 
ganljivo petje in trobentaču.

Zahvaljujemo se vsem za darovano cvetje, sveče  
in dar za maše.

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste nam stali ob strani,  
se od nje poslovili na zadnji poti in izrazili sožalje.

Hvala svaku Janezu za molitev, doma in v vežici, in vsem,  
ki se je v dobrem spominjate.

Domači

Solze žalost naj blažijo,

a spomin naj ne zbledi,

vsi, ki v večnosti živijo,

na svetu puščajo sledi.

Dobrota tvojih rok ne mine,

čas ohranja nam spomine.

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage tete

BERNARDE KASTELIC
(19. 9. 1938–2. 6. 2022)

iz Ljubljane

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 

sveče in svete maše. 
Hvala osebju DSO Moste - Polje za njeno oskrbo v času 

bivanja pri njih.
Zahvala župniku g. Škulju za lepo opravljen pogrebni obred 

in sveto mašo. 
Iskrena hvala moškemu pevskemu zboru Rafko Fabiani za 
lepo petje, citrarki za čustveno zaigrane pesmi ob njenem 
grobu in pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba. 

Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše tete in jo pospremili 
na njeni zadnji poti k večnemu počitku. 

Vsi njeni

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.
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Z mobilno poslovalnico na kolesih pridemo tja, kjer ste vi. Posebej 
prilagojeno vozilo namreč omogoča izvajanje bančnih storitev na 
terenu.

Kdaj in kje bo v vašem kraju?

Kdaj?  Ponedeljek, 30. maja ter 13. in 27. junija,  
 od 13.30 do 15.30 ure

 Četrtek, 26. maja in 9. in 23. junija,  
 od 8.30 do 10.30

Kje?  pred Kmetijsko zadrugo 

Urnik in vse aktualne informacije o mobilni poslovalnici  
so vam vedno na voljo na 
https://www.nlb.si/bankgo.

Kaj vam mobilna poslovalnica omogoča?
Če želite urediti finančni opravek ali potrebujete finančni nasvet, 
morda pomoč glede uporabe spletne in mobilne banke ter drugih 
načinov poslovanja, ki so vam na voljo 24/7, vam je na voljo naš 
bančni strokovnjak.  
Za gotovinsko poslovanje pa je na voljo bankomat.  

V mobilni poslovalnici lahko: 
• Odprete bančni račun in sklenete bančni paket.
• Naročite plačilno kartico (Mastercard, Visa, Karanta).
• Oddate vlogo za kredit. (Če vlogo za kredit oddate že prek 

videoklica, lahko v mobilni poslovalnici le še podpišete 
pogodbo.)

• Sklenete varčevanje ali depozit in se posvetujete tudi o drugih 
vrstah naložb.

• Dobite nasvet o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih. 
• Opravite brezgotovinsko plačilo z računa na račun.
• Na bankomatu dvignete ali položite gotovino in plačate 

položnice. Ne pozabite, da za uporabo bankomata potrebujete 
bančno kartico (osebnega računa) ter številko (PIN)

NLB Mobilna poslovalnica 
Bank&Go – urnik obiskov 
maja in junija v Videm 
Dobrepolju

Foto: Iztok Lazar, NLB

Naročnik vsebine je NLB

Posebno ponudbo lahko izkoristijo vsi novi naročniki A1, ki do 31. 7. 2022 sklenejo novo naročniško razmerje na kateremkoli 
paketu A1 Net + TV. Po izteku 12-mesečnega obdobja promocijske cene se uporabniku prične zaračunavati redna cena 
naročniškega paketa. Popusti se med seboj izključujejo. Programski sklop VOYO je brezplačno vključen v vse pakete A1 
Net + TV. Za ponudbo veljajo Posebni pogoji A1 fiksnih paketov, posebni pogoji promocije »vsi paketi« ter drugi posebni 
in splošni pogoji, ki so skupaj s cenami ostalih storitev ter pogoji ponovne vezave na voljo na A1.si. Vse cene vključujejo 
DDV. A1 Slovenija, d. d.

A1.si

A1 Grosuplje
Brvace 1a, Grosuplje
M 040 979 788

Vsi paketi 
A1 Net + TV

19 99 €
na mesec

Prvo leto samo
Hitrosti do 
500 Mb/s
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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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Avtohiša Zalar d.o.o.  Male Lašče 105, 1315 Velike Lašče
031 331 920,  040 490 070, prodaja@avtohisa-zalar.si,   www.avtohisazalar.si,  FB, Instagram, Twitter

SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi 
modeli. KONA Electric se ponaša z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem električno vožnjo s pritiskom na 
gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu.  Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren 
način premikanja v prihodnost.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so 
simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. 
Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko 
razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.

NA J BODO

POPOLNI
VAŠI

V poslovalnicah: 
TURJAK, NOVA VAS in LOŠKI POTOK

MESO 

TOČENO
PIVO /sod
Vikend najem naprave
s sodom PIVA (Laško ali Union).



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


