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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

V zadnjem obdobju sta 30-letnico 
delovanja praznovali dve pomembni 
organizaciji v naši občini – dobrepoljska 
podružnica Glasbene šole Grosuplje 
(slika v sredini) in župnijska Karitas (slika 
spodaj). Foto: Tamino Petelinšek. 
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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
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Naslednja številka 
Naslednja številka izide v četrtek, 22. decembra.  
Rok za oddajo prispevkov je 12. december 2022.

v tednu med drugim krogom predse-
dniških volitev in prvim krogom lokal-
nih volitev prihaja do vas novembrska 
številka Našega kraja. 

Zaradi bližajoče se volilne nedelje 
je pomemben del te številke namenjen 
volilni tematiki. Poleg priloge pa seve-
da poročamo tudi o dogodkih zadnjih 
tednov. Posebej moram izpostaviti pra-
znovanji dveh 30-letnic. Naša podružni-
ca Glasbene šole je obeležila praznik s 
koncertom v Jakličevem domu, župnij-
ska Karitas pa s slovesnostjo v župnijski 
cerkvi ter z druženjem pred njo. Tisti, 
ki ste aktivni člani kake organizacije, ki 
praznuje okroglo obletnico, veste, koliko 
odrekanj in skupnega dela je potrebnega 
za to. 

V preteklem mesecu, ki je tudi me-
sec požarne varnosti, so bila spet zelo 
dejavna gasilska društva. Tokrat si boste 
lahko prebrali utrinke iz gasilske zveze 
ter iz dogajanja v PGD Ponikve in PGD 
Hočevje. Gasilci so svoje delo predstavili 
tudi v vrtcu, iz katerega je tokrat veliko 
prispevkov. 

Nazaj na lokalne volitve. Sedanji žu-
pan Igor Ahačevčič se za novo kandi-
daturo ni odločil. Ob koncu štiriletnega 
mandata sem ga povabil na daljši pogo-
vor, v katerem sva analizirala delo v zad-
njih letih. Na tem mestu se mu z mesta 
urednika našega glasila zahvaljujem za 
odlično sodelovanje in za podporo ra-
zvoja glasila. Vabim vas, da si pogovor 
preberete, saj se lahko v njem najde tudi 
kak odsev v ogledalu.

V nedeljo bomo imeli na glasovnici 
za župana le eno ime. Pred štirimi leti 
sem v posebni predvolilni številki razmi-

šljal o tem, da imamo na vsakih volitvah 
manj kandidatov. Trend se ni spremenil, 
še več – še nadaljeval se je. Ker je nekda-
nji župan Janez Pavlin edini kandidat in 
potrebuje le en glas, je praktično že pred 
volitvami izvoljen za nov mandat. Tudi 
z njim sem opravil pogovor, kjer sva se 
pogovarjala o načrtih, ciljih in metodah 
vodenja. Obeta se nekaj sprememb, zato 
vas vabim k branju. 

Ko govorimo o kandidatnih listah za 
člane občinskega sveta, moramo najprej 
ugotoviti, da imamo eno kandidatno 
listo manj kot pred štirimi leti. Na petih 
kandidatnih listah za 12 svetniških mest 
kandidira 42 kandidatov. Pred štirimi 
leti je bilo na šestih listah 51 kandidatov. 
Najmlajši letošnji kandidat je star 19 let, 
najstarejša kandidatka pa 74 let. 

V predvolilni prilogi najprej najdete 
nekaj tehničnih informacij (možnosti 
glasovanja, seznam volišč), nato razglas, 
kjer so vsi osnovni podatki o kandidatih, 
za tem pa oglase posameznih kandida-
tnih list oziroma kandidata za župana. 
Ob koncu priloge je še prej omenjeni 
zapis pogovora z g. Pavlinom.

Kot urednik našega glasila imam 
možnost malce pobliže spremljati do-
gajanje v občini in v občinski sejni sobi. 
Prisoten sem na vseh sejah občinskega 
sveta in lahko potrdim, da se občinska 
politika razlikuje od tiste, ki jo lahko 
spremljamo v medijih in na družbenih 
omrežjih. Občinska politika je zagotovo 
bolj konkretna, tudi bolj konstruktivna. 
Medtem ko je državna politika po mo-
jem skromnem mnenju precej iztirila in 
se pogosto ukvarja z lovljenjem lastne-
ga repa in z mlatenjem po oslovi senci, 

je v zadnjih mandatih na srečo v naši 
sejni sobi drugače. Seveda, pogledi na 
določene projekte so različni, med sve-
tniki, posebej tistimi z daljšim stažem 
in z izrazitejšim delovanjem, prihaja do 
nasprotovanj, tudi ostrih besednih spo-
padov in očitanj dejanj iz preteklosti. A 
ko je treba sprejeti glavno odločitev vsa-
kega leta – občinski proračun –, se znajo 
svetniki dogovoriti in ga po usklajevanjih 
večinsko sprejeti. Ko je bilo treba spreje-
ti odločitve za gradnjo Jakličevega doma, 
novega vrtca, športne dvorane in čistilne 
naprave, je bila odločitev sprejeta. 

Različnost mnenj je dvorezni meč. 
Lahko nas bogati, skozi postopek izbolj-
ša projekt ali nas dela zrelejše. Lahko 
pa nas paralizira, pahne v začarani svet 
polarizacije in delitev in v nas celo kre-
pi sovražna čustva. Prepričan sem, da 
bo tudi v novem mandatu v naši občini 
prevladala prva plat meča. 

Vedno pred volitvami vas povabim 
na volišča. Težko namreč razumem, da 
lahko kdo pomembne odločitve za ob-
čino in državo prepusti v roke drugim. 
Bodimo odgovorni občani in pojdimo v 
nedeljo na volišča izrazit svojo voljo. 

Naslednja številka našega glasila bo 
izšla pred božičnimi prazniki. Do takrat 
nas čaka še obeleženje občinskega pra-
znika. Vse informacije o tem poiščite na 
spletni strani občine.

Želim vam prijetno branje.

Bojan Novak, urednik 
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Mislim, da se (pre)malo ljudi zaveda, da je Dobrepolje 
naša občina, naš dom, naše zavetje in prihodnost naših 
otrok.« Pogovor z županom Igorjem Ahačevčičem
Zdajšnji župan Igor Ahačevčič se za novo kandidaturo ni odločil. Ob koncu mandata sva spregovorila o razlogih za 
to in v nekoliko daljšem pogovoru analizirala opravljeno delo v preteklem mandatu. Tako kot vedno v tem mandatu 
je župan tudi tokrat odgovarjal neposredno in odkrito ter povedal marsikaj zanimivega. Občane vabim k branju in k 
razmisleku o povedanem.

Bojan Novak

G. župan, čez nekaj dni bodo letoš-
nje lokalne volitve. Za kandidaturo 
se niste odločili, tako da zaključujete 
svoje delo v županovi pisarni. Mogoče 
najprej vprašanje o razlogih, da se nis-
te odločili za še eno kandidaturo …

Odločitev za kandidaturo oz. nekan-
didaturo je večplastna in je ni mogoče 
pojasniti v enem stavku. Predvsem pa 
se nisem odločil za to, ker so bile moje 
predstave o županovanju in cilji, ki sem 
si jih postavil, zelo drugačni od realnosti. 
Kljub vsemu sem si prizadeval po naj-
boljših močeh, da sem cel mandat delal 
korektno in predano. 

Zdaj že vemo, da bo župan postal Ja-
nez Pavlin, ki je občino vodil tri man-
date pred vašim vodenjem. V kakšnem 
stanju mu boste predali občino?

V bistveno drugačnem, kot sem jo od 
njega prejel. Zdaj bo imel priložnost, da 
bo svoje začeto delo na marsikaterem 
področju dokončal ...

Se vam zdi nenavadno, da se je za 
župansko mesto prijavil samo en kan-
didat? Do zdaj smo jih vedno imeli 
več …

Dejansko naša občina ni edina s samo 
enim kandidatom, je pa morda to res 
nenavadno. Zelo pomemben je namreč 
razlog za to. Če so ljudje presodili, da je 
g. Pavlin tako izjemno dober, da lahko na 
podlagi dolgoletnih izkušenj z župano-
vanjem naš kraj dvigne iz zaostalosti, je 
to dobro. Če pa je to posledica tega, da 
je ljudem vseeno, kaj se z našo občino 
dogaja, potem je to zelo slabo. 

Preden malce pobliže pogledava na 
opravljeno delo v iztekajočem se man-
datu – v kakšni meri so vas pretekla šti-

ri leta spremenila? Drugače gledate na 
našo občino in na občane?

Zelo so me spremenila ta štiri leta; ne 
bi pa mogel reči, da na bolje. V Dobre-
polju sem živel od rojstva, a sem o njem 
imel očitno povsem napačno predstavo.

V zadnji številki Našega kraja ste 
navedli 71 projektov, ki ste jih uspeš-
no izvedli v tem mandatu. Kako ste ob 
pogledu nazaj zadovoljni s svojim de-
lom in delom ekipe v občinski stavbi? 
Na kaj ste najbolj ponosni?

Glede na svoje predstave o tem, kaj bi 
lahko v enem mandatu naredil, nisem 
zadovoljen. Vendar si pred nastopom 
županstva nisem mislil, da je stanje tako 
težko, da je v eni tako mali skupnosti lah-
ko toliko intrig in izmišljanj stvari. Sem 
pa zadovoljen, da nam je uspelo ohrani-
ti občino finančno nad vodo in smo ob 
tem zgradili športno dvorano, dokončali 
suhokranjski vodovod in zgradili central-
no čistilno napravo. Prometno smo ure-
dili šolski kompleks, na žalost pa nam 
ni uspelo zgraditi še zunanjega šolskega 
igrišča. Obnovili smo zdravstveno po-

stajo in v sodelovanju z Direkcijo RS za 
infrastrukturo zelo dobro trasirali rekon-
strukcijo državnih cest v občini. Zdaj bo 
od naslednje ekipe odvisno, kako bodo 
delali naprej. Ob prihodu so mi rekli 
podporniki prejšnjega župana, da sem 
pogumen, da si upam stopiti v Pavlino-
ve čevlje. Če bi vedel, koliko zmede me 
čaka, se verjetno res ne bi odločil za to.

Ponosen sem, da smo zelo dobro 
vzpostavili sodelovanje s sosednjimi ob-
činami. Zlasti z občinami Skupne občin-
ske uprave (SOU) 5G, da smo bili dejav-
ni v Skupnosti občin Slovenije (bil sem 
član predsedstva), da smo veliko delali 
na področju zdravstva (bil sem član sku-
pine pri ministru Poklukarju, ki je prip-
ravljala strategijo primarnega zdravstva), 
po skupnosti občin in Kluba županov 
NSi sem veliko pripomogel k temu, da 
je bilo v Načrt za odpornost in okrevanje 
(NOO) vključeno financiranje malih ka-
nalizacijskih in vodovodnih sistemov, od 
koder smo dobili milijon evrov pomoči 
za kanalizacijo, itd.

Ponosen sem tudi na to, da nam je 
uspelo urediti pokopališko dejavnost ter 
pridobiti državna sredstva za sofinanci-
ranje prenove zdravstvene postaje.

Tudi na to, da smo postavili obračun 
NUSZ tako, da je obračun za vse enak in 
jasen, na podlagi uradnih evidenc, kar se 
pred mano ni dogajalo.

Realno gledano lahko rečem, da smo 
veliko naredili, nismo pa pripravljali 
slavnostnih odprtij, ker sem želel čim 
več denarja nameniti za delo, ljudem pa 
se očitno zdi, da nismo nič delali, ker ni 
bilo fešt. Za komuniciranje z javnostjo mi 
je res zmanjkalo časa. 

Kako drugačna se vam zdi naša ob-
čina zdaj v primerjavi s štirimi leti na-
zaj? Smo se občani kaj spremenili? Je 
pripravljenosti za delo v skupno dobro 
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več ali manj kot ob začetku mandata? 
Zdi se mi zelo drugačna. Veliko stvari 

je pripomoglo k temu. Zelo veliko epi-
demija covida-19, ne pa največ. Veliko 
zunanjih ljudi mi pravi, da smo Dobre-
poljci posebni, drugačni od drugih, celo 
čudaški. Zato se različni strokovnjaki 
(zdravniki, finančniki …) težko odločijo, 
da bi sprejeli delo v Dobrepolju. Mor-
da nismo dovolj podjetniško dejavni, 
pa tudi na področju kulture, po čemer 
smo bili nekdaj zelo razpoznavni, nis-
mo dejansko več dejavni. Zelo veliko je 
prisotnega individualizma in strahu, iz 
tega pa agresije. Odziva ljudi in priprav-
ljenosti za prostovoljno delo za skupno 
dobro ni prav veliko. Izvzeti pa moram 
naše požrtvovalne in prizadevne gasilce, 
ki so vedno pripravljeni na akcijo. Sem 
se pa zaradi vsega tega precej spremenil 
tudi sam. 

Vas je v tem mandatu pri opravljanju 
nalog župana kaj posebej razočaralo 
ali prizadelo?

Morda na tem mestu omenim niz-
ko raven odnosov. Velikokrat je bilo vse 
skupaj nestrpno, veliko zahtev in izsi-
ljevanja, ne pa pogovora in poslušanja 
argumentov druge strani. Čudi me, kako 
si ljudje kar izmišljajo stvari! Kako mi 
pripisujejo izjave in dejanja, ki jih nikoli 
nisem storil. Morda me je to še najbolj 
razočaralo.

V veliki meri je sredino mandata za-
znamovala epidemija covida-19, ki nas 
je vse presenetila in nas povsem nep-
ripravljene prisilila v nove odločitve in 
načine ravnanja. Kako gledate na tisti 
čas danes, ko lahko že gledamo nazaj z 
neko kritično distanco?

Čas epidemije je bil dejansko stresen 
čas. Vsi smo se prvič srečali s takšnim 
virusom in nihče ni znal prav povedati, 
kako ravnati. Trudili smo se na vse na-
čine, da bi čim bolj vplivali na omejitev 
širjenja virusa. A nekateri so že takoj 
namerno ravnali drugače. Takrat nisem 
mogel razumeti, zakaj jim je vseeno za 
trud in prizadevanja drugih. Čas korone 
je bil edinstvena priložnost, da bi spre-
menili način življenja. Pa smo to prilož-
nost zavrgli. Enako se dogaja z nasled-
njim opozorilom – vojno v Ukrajini. Tudi 
to nas kaj preveč ne spreminja na boljše. 
Ne spreminjajo nas niti napovedi, da se 
povprečna temperatura planeta prehitro 
dviga, kar pelje v katastrofo. Generalno 

gledano pa je bilo tudi to obdobje enako 
kot vsak težak čas v zgodovini – pri enih 
je spodbudilo najboljše, kar imajo v sebi, 
pri drugih najslabše (k sreči je teh manj, 
a so bolj slišni).

Športna dvorana. Ni skrivnost, da 
izgradnja ni bila vaša prva prioriteta, 
ste pa gradnjo prevzeli nekako v zak-
ljučni fazi, ko je bilo treba napeti veliko 
moči, da je bilo vse pripravljeno za nje-
no uporabo. Še več, zdaj se gradi tudi 
takrat nekako pozabljeni povezovalni 
hodnik do šole. Pa še okrog šole in vrt-
ca vam je uspelo urediti prometno in-
frastrukturo, kar tudi ni bilo opravlje-
no prej. Kako lahko pokomentirate vsa 
ta dela? Kako vidite življenje v športni 
dvorani danes, ko je tako rekoč polno 
zasedena od zjutraj do 22.30? 

Glede športne dvorane (ŠD) moram 
pojasniti nekaj stvari. Samo zdelo se je, 
da sem proti gradnji dvorane, ker je bila 
v prostor lansirana takšna misel mo-
jih nasprotnikov. In tudi kar pravite, da 
sem gradnjo prevzel v zaključni fazi, še 
zdaleč ne drži. V resnici pa je bilo slab-
še, kot če bi jo načrtoval od začetka. Dve 
leti sem se zaradi slabo pripravljene fi-
nančne konstrukcije vsak dan boril z ne-
likvidnostjo občine, kajti finančna kon-
strukcija izgradnje ni bila zagotovljena in 
celo tudi tehnična ne (npr.: povezovalni 
hodnik bi bil lahko zgrajen istočasno, 
prav tako prometna ureditev, vključno s 
kotlovnico, kar bi vse zahtevalo bistveno 
manj sredstev izgradnje, pa tudi manj 
sprotnega vzdrževanja). 

Samo kdor je imel kakšno podobno 
izkušnjo, lahko razume, kaj pomeni, da 
vsako jutro, ko prideš na delo, zbiraš po 
nekaj sto evrov, da lahko plačaš najnuj-
nejše in se potem dogovarjaš s stranka-
mi in jih dobesedno prosiš, naj ne vložijo 
izvršbe. Sem pa vesel, da smo to zmogli. 
In res, ŠD ni bila moja prva prioriteta in 
še zdaj pravim, da je to za nas prevelik 
objekt, ob tem, da imamo npr. vse poti 
med Vidmom in okoliškimi vasmi v sla-
bem stanju, da ni pločnikov in varnih 
kolesarskih povezav za otroke. Da smo 
šele v zadnjih dveh letih postavili ne-
kaj avtobusnih postaj. Hvala Bogu pa je 
dvorana dokaj polna in zelo sem zadovo-
ljen, da smo dobro zastavili upravljanje 
dvorane, kjer smo z g. Kaljevičem dobili 
dobrega sodelavca. Če bi lahko pred leti 
sam načrtoval dela v občini, bi najprej 
gradil infrastrukturo na vseh področjih 

in ob tem stanovanjske cone. To je na-
mreč poganjalec razvoja, na ta način se 
pridobivajo sredstva. Šele v drugi fazi bi 
sledila gradnja drugih objektov (razne 
dvorane in nadstandardi, ki so dejansko 
samo potrošnik denarja). Tako delajo v 
pametnih občinah in navsezadnje tudi 
v družinah. Če bi dobro in pridno dela-
li v preteklosti, bi dejansko danes ime-
li marsikaj na mnogo višji ravni, kot je. 
Več kot 20 let se zaganjamo v izgradnjo 
obrtne cone, ki se je je občina lotila brez 
pravega načrta in strategije. Prav enako 
je bilo z Zazidalnim načrtom Predstruge, 
povrh vsega je bil OPN pripravljen brez 
dobrega razmisleka o tem, kje naj se kaj 
razvija in gradi. To nas danes zelo tepe, 
v prihodnjih letih pa bo z vso silo prišlo 
na plan. 

Veliko ljudi zahteva od občine nemo-
goče, a se sploh ne poglobijo v to, kaj je 
občina in koliko ima prostih sredstev, po-
tem ko odštejemo vse izdatke za socialo, 
šolstvo in otroško varstvo. In odplačilo 
dolga, ki zdaj znaša nekaj nad 300.000 € 
letno. Če k temu dodam še subvencije za 
znižanje cene vode in kanalščine za Po-
nikve in Zdensko vas, potem …. Nekaj bo 
v naslednjih letih treba korenito spreme-
niti, ker sicer sistem ne bo zdržal. Občina 
je, preprosto rečeno, neke vrste podjetje, 
ki ne more zapraviti več, kot ustvari.

Zelo pomemben projekt je gradnja 
osrednje čistilne naprave in pripada-
jočega kanalizacijskega omrežja. Kako 
zadovoljni ste z doslej opravljenim de-
lom in časovnico izgradnje? Koliko 
dela bo ostalo naslednji ekipi, da pride 
do prvih priklopov?

Na gradnjo kanalizacije in vodovo-
da sem ponosen, čeprav se mi zdi tako 
smešno, ko veliko ljudi govori, da se v 
tem mandatu pri nas ni nič naredilo. 
Poglejte si v oktobrski številki Našega 
kraja, kjer sem navedel skoraj vse pro-
jekte, izvedene v tem mandatu. Seveda, 
zakopane cevi se ne vidijo, so pa za našo 
prihodnost zelo pomembne. Mi smo z 
vodo praktično povsem oskrbljeni, razen 
na žalost Vodic, ki nimajo pitne vode v 
pipah. Kanalizacija se zelo pospešeno 
gradi, tako da se bodo priklopi na sistem 
lahko začeli spomladi, morda celo že v 
zimskem obdobju. To bo pomembno 
za vse ljudi. Pa tudi za občino, ker bo s 
priklopi in komunalnim prispevkom, ki 
ga bomo občani plačevali za priklope, 
začela nazaj prejemati sredstva, ki jih 



6 Naš kraj ■ november 2022••• Iz občine •••

je vložila v to izgradnjo. To bo nov po-
memben vir prihodka za nove naložbe in 
upam, da ga bo občina znala usmeriti v 
naložbe, ki bodo vračale denar (gradnja 
infrastrukture in oprema stanovanjskih 
con). Mnoge občine nimajo še niti vodo-
voda za vse prebivalce, kaj šele kanaliza-
cije. Tu smo mi med boljšimi, a smo za to 
dali ogromno denarja. 

Posebej pa sem vesel, da sem lahko 
veliko prispeval k pridobitvi enega mili-
jona evrov sredstev za izgradnjo kanali-
zacije v Kompoljah, ki jo bo treba zgraditi 
v naslednjih treh letih (pogoj).

Trenutno poteka tudi obnova zdra-
vstvene postaje na Vidmu. Vemo, da je 
bila stavba v slabem stanju in že dolgo 
ni bila deležna kakšnih resnih obno-
vitvenih del. Mislite, da bodo storitve 
po prenovi za nas boljše in bomo laž-
je dobili tudi še kakega družinskega 
zdravnika?

Tudi to je ena od akcij, ki nam jo je 
uspelo izpeljati. Kako pametno se je 
odločila prejšnja vlada, da je zagotovila 
sredstva za naložbe v zdravstvo. Bilo pa 
je še kako pomembno, da smo imeli pra-
vi čas pridobljeno gradbeno dovoljenje 
za prenovo in smo lahko takoj po objavi 
javnega razpisa vložili vlogo in pridobi-
li sredstva. Je pa seveda ta prenova zelo 
težka in zahtevna, ker ob popravljanju 
stare stavbe neprestano odkrivamo pre-
senečenja. To bo poleg slabo načrtovane 
gradnje športne dvorane edina naložba 
v mojem mandatu, ki bo zahtevala več 
sredstev, kot smo jih dejansko načrtovali. 

Nikakor pa novi ali prenovljeni prosto-
ri niso garancija za pridobitev ali obsta-
nek zdravnika. Veliko pomembnejše je, 
kakšen odnos imajo do zdravnika ljudje. 
Več o tem ne bom govoril, naj premisli 
vsak pri sebi, kako ravna. Žalosti me, ker 
se veliko občank in občanov ne zaveda, 
kljub sprotnemu obveščanju in opozar-
janju ustreznih ustanov, kakšno je v Slo-
veniji stanje na področju zdravstva. Brez 
osebnega zdravnika je 130.000 ljudi, no-
vih zdravnikov pa ni in jih dejansko ni kje 
dobiti. Sam sem zelo vesel in zadovoljen, 
da imamo tako dobrega in prizadevnega 
zdravnika, kot je dr. Golouh, in sem mu 
od srca hvaležen, da dela pri nas. Enako 
velja za zobozdravnika dr. Marklja in pa-
tronažno sestro go. Kastelic.

V svojem poročilu ste nekaj točk 
posvetili tudi tistemu delu svojega de-

lovanja, ki se ne vidi, mora pa biti op-
ravljeno – ureditev delovanja občinske 
uprave, arhiva, inventure, raznih not-
ranjih sistemov … Je bilo s tem veliko 
dela in je zdaj to urejeno?

Presenečen sem, koliko ljudi misli, 
da je občina kar neka ustanova, vreča 
brez dna, kjer se pač deli denar, komur 
koli, da je vse to en cirkus. V resnici je 
čisto drugače. Gre za ustanovo, ki mora 
delati, tako kot vsaka organizacija, po 
določenih zakonitostih, usmeritvah in 
predpisih. Občina res pridobiva denar 
za izpolnjevanje potreb skupnosti, ven-
dar so tudi te natančno določene. Gre 
namreč za denar, ki ga v neko navidezno 
vrečo prispeva vsak izmed nas, ki služi-
mo denar. Ta denar je namenski oziroma 
ga lahko lokalna skupnost troši samo za 
določene naložbe. Zato se lahko ta de-
nar potroši le na čisto jasen in pregleden 
način in predvsem po pravilih, ki so za 
vse enaka. To se zagotovi z določenimi 
odloki, pravilniki in sklepi ter z javnimi 
razpisi in pozivi. Za čisto vsakega člana 
naše občine mora veljati to pravilo. To je 
bilo moje vodilo pri županovanju, zato 
smo tudi vse delali tako. Očitkov pa sem 
na ta račun dobil veliko in mnogi so mi 
očitali, kako kompliciram, kako so prej 
lahko dobili sredstva brez te birokracije. 
Moramo pa vedeti, da tega sistema ne 
postaviš enkrat za vselej. Za to je treba 
stalno skrbeti. Pri vsakem javnem razpi-
su, pri vsakem obračunu nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča in komu-
nalnega prispevka. Tu ni milosti oziroma 
odstopanja, ki bi si ga lahko izmislil »ve-
liki« župan. In potem je treba poskrbeti 
tudi za to, da so vse zaračunane stvari ali 
storitve tudi plačane. Če ne drugače, jih 
je treba izterjati. Vse drugo je zavestno 
razmetavanje občinskega (tvojega) de-
narja. Ko sem prišel na občino, je bilo 
okoli 300.000 € neplačanih terjatev, hkra-
ti pa tudi občina ni poravnala vseh ob-
veznosti (brez jasnih razlogov). Res sem 
ponosen, da nam je to uspelo urediti, in 
upam, da si tega v prihodnje ne bodo pri-
voščili podreti. 

V kolikšni meri pa ste zadovoljni 
z dinamiko priprave protipoplavnih 
ukrepov? Vemo, da to ni preprost pro-
jekt. Do kje vam ga je uspelo pripeljati, 
kaj čaka novo vodstvo in občinski svet?

To je res velik, pomemben zalogaj in 
občutljiv po tematiki, zato tudi ne gre 
naprej s takšnim tempom, kot sem si 

želel. Pomembno je, da nam je uspelo 
našo občino uvrstiti na seznam obmo-
čij s pomembnim vplivom poplav, kar je 
ključ za pridobivanje državnih in evrop-
skih sredstev za gradnjo protipoplavnih 
ukrepov. Trenutno še imamo nekaj 
razčiščevanj s strokovnjaki Direkcije za 
vode in Ministrstva za okolje RS. Potem 
pa sledi javna razprava doma. Ko bomo 
doma dogovorjeni, bo sledilo projektira-
nje konkretnih ukrepov. Čeprav se sam 
s tem ne bom ukvarjal, pa spet prosim 
vse Dobrepoljce, da k temu vprašanju 
pristopite pozitivno, da boste v javni 
razpravi iskali rešitve, ne le izpostavlja-
li težav in sebično gledali le nase. Če v 
tem poskusu ne bo dosežene končne in 
dobre rešitve, potem bomo še naprej ob 
vsakem deževju trepetali pred poplavo. 
Zdaj je priložnost, tudi sredstev je veliko 
na voljo. V preteklosti so že bili poskusi 
ureditve protipoplavnih ukrepov, a se je 
menda vse končalo tako, da so se ljudje 
skregali in odnehali. Ne dopustimo tega!

Spominjam se prejšnje predvolilne 
kampanje, ko je bil eden od pomemb-
nih tem promet oziroma rešitev pro-
metnih ožin v občini. Lahko še enkrat 
strnete dosežke tega mandata na tem 
področju? Kako je z ozkimi grli v 
Zdenski vasi, na Vidmu Pri Krajčku, v 
Kompoljah, v Strugah? 

To je za našo občino eno najbolj pe-
rečih področij. Ko sem takoj po izvolitvi 
prišel na Ministrstvo za infrastrukturo RS 
(MZI), so mi povedali, da je naša občina 
ekonomsko tako nezanimiva, da pri nas 
ne bodo obnavljali ali gradili cest, kar je 
bil zame totalen šok. K sreči se je kasneje 
to precej spremenilo, navezali smo zelo 
dobre odnose in odlično delali tri leta.

Središče Strug je v fazi priprave razpi-
sa za izbiro izvajalca (projekt je končan, 
odkupi zemljišč so po nerazumljivo dol-
gih zapletih opravljeni, podpisan je sofi-
nancerski sporazum z MZI-jem).

V Zdenski vasi je v delu projekt uredi-
tve ceste med mostom nad železnico in 
odcepom ceste proti Mali vasi, odkuplje-
na je parcela ob kapelici. Upam pa, da 
se bodo v končni fazi vaščani odločili za 
prestavitev kapelice, ker bi to zelo pripo-
moglo k videzu vasi v vseh pogledih. 

Odkupljena je tudi gostilna »Pri Krajč-
ku«, kjer bo možno razširiti cesto in zgra-
diti pločnik. 

Z Direkcijo za infrastrukturo (DRI) pa 
se dogovarjamo tudi o rešitvah prome-
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tnih zamaškov v Kompoljah, kjer upam, 
da bodo našli strokovnjaki in prebivalci 
skupno rešitev. Zlasti je pomembno raz-
širiti t. i. »Jaklev ovinek«, za kar je dose-
žen dogovor z DRI, tudi Zavod za varstvo 
kulturne dediščine (ZVKD) je dal prista-
nek na odstranitev objektov (Kompolje je 
namreč spomeniško zaščiteno obcestno 
naselje, zato odstranitev objektov ni do-
pustna).

Zelo pomembno je omeniti tudi, da 
smo v prejšnjem letu dosegli z MZI-jem 
dogovor o ureditvi cestne povezave med 
Ljubljano in Petrino ter da je v tem na-
črtu spet oživljena obvoznica Ponikve. V 
tem sklopu je tudi reševanje rondoja na 
Rašici, ki bi ga že začeli graditi, pa so na-
stale težave z odkupom zemljišča. Tudi 
tu je dejavnik ovire naš občan. 

Zelo hvaležen sem MZI-ju in DRI, da 
so nam prisluhnili in konkretno pristo-
pili k reševanju prometnih zagat. Novo 
vodstvo občine bo imelo glede tega od-
lično izhodišče in upam, da ga ne bodo 
zapravili.

Občani nestrpno čakamo tudi na 
obnovo drugih cest, podobno kot se 
je v tem mandatu dogajalo na relaciji 
med Predstrugami in Ponikvami. Tu 
smo v veliki meri odvisni od državnih 
načrtov in časovnic. Pa vendar – kje 
smo trenutno glede obnove glavne 
prometne žile med Zdensko vasjo in 
Strugami?

Odgovoril sem v glavnem pri 
prejšnjem vprašanju. Je pa zanimivo to, 
kar sem poudaril že pri enem od vpra-
šanj. Vsi vse nestrpno čakamo! Ampak za 
vse nimamo denarja. Zato pa je še kako 
pomembno, kaj delamo prej in kaj po-
zneje. Kot doma! Pesnik Janez Menart je 
napisal že davno nazaj aforizem, ki gre 
približno tako: »Gospod se v ličnem fič-
ku pelje, a trebuh melje kislo zelje!« Pa-
metne občine naredijo najprej osnovno 
infrastrukturo in potem nadgradnjo, pri 
nas pa smo delali nadstandard, za osno-
vo pa zmanjkuje. 

Kar nekaj je bilo v času vašega man-
data narejenega na področju obeležij. 
Imamo nov kip umetnikov bratov Kralj 
pa spominsko ploščo ob 30-letnici slo-
venske osamosvojitve. Središče Vidma 
so pristojne službe razglasile za kultur-
ni spomenik, začeli pa ste tudi postop-
ke za vpis Jakličevega doma v register 
kulturniške infrastrukture. Vse to je 

naložba v ohranjanje bogate zgodovi-
ne in priložnosti za naprej, kajne?

Nekateri so me celo zaradi teh obele-
žij dokaj nesramno obdelovali. Ampak 
vse to, kar ste našteli, daje kraju pravo 
vrednost. Ljudje od drugod ne pridejo k 
nam pogledat komasacijske poti, temveč 
to, kar lahko nekomu ponudimo za bo-
gatitev njegove duše. Lahko bi bili bolj 
ponosni na svoje velike ljudi in jih bolj 
izpostavili in poudarili. To je osnova za 
turizem in dodatno služenje denarja ter 
priložnost za podjetne posameznike. 

Ko ste ravno omenili, tudi tukaj v pre-
teklosti niso bili izpeljani vsi potrebni 
administrativni postopki, posledično pa 
nismo mogli kandidirati za državna in 
evropska sredstva za obnovo kulturniške 
infrastrukture. V zaključni fazi ureditve 
je vpis Jakličevega doma v kataster stavb 
in naslednja ekipa bo to lahko uporabila. 
Upam pa, da bo še kakšen razpis na to 
temo. 

Hvaležen sem g. Marku Kastelicu 
(Evromojster), da je zelo velikodušno in 
odločno pristopil k postavitvi spomenika 
ob 30-letnici osamosvojitve našega naro-
da. Saniral pa je tudi podstavek spome-
nika Franu Jakliču na Vidmu.

Hvaležen sem TD Dobrepolje, ki je 
»izposlovalo« ureditev spomenika Jakli-
čevi materi Mariji na pokopališču in 
prav tako ureditev groba starinoslovcu 
Jerneju Pečniku. Pa obeležje Luki Dobre-
poljskemu in pripravo knjige o njem itd. 
Zelo pomemben je projekt poti »mlade-
ga Prešerna« od Račne do Ribnice skozi 
Struge, kjer je pokopana Prešernova teta. 
In seveda, še naprej si bo treba prizade-
vati, da se tudi uradno začne uporabljati 
in objavljati v medijih, da je bilo mesto 
prvega spopada v drugi svetovni vojni na 
Mali gori nad Rapljevim, v naši občini. 
Tam je bil spopad Italijanov s pripadniki 
organizacije TIGR. Upam, da se bo tudi 
na to mesto, k temu obeležju, začel prip-
ravljati spominski pohod. Vse to bogati 
naše kraje in jih dela prepoznavne. 

Izgradnja širokopasovnega omrežja 
se je v teh štirih letih prav tako premak-
nila naprej in zdaj imamo že skoraj v 
celoti pokrito občino. Ste zadovoljni z 
dinamiko širitve »komunikacijske av-
toceste«? 

Sam sicer tega nisem preverjal, ven-
dar na Telekomu pravijo, da smo zdaj 
prva občina na njihovem teritoriju, ki je 
praktično v celoti pokrita s širokopasov-

no infrastrukturo (OŠO). Nimajo razloga, 
da bi me zavajali, in s tem smo lahko za-
dovoljni. Zdaj je na vrsti še zadnja faza 
– priključevanje odjemalcev v Strugah, 
Hočevju in Ponikvah. Z dinamiko pa 
seveda nisem zadovoljen, kajti če bi vse 
teklo tako, kot smo se dogovorili v začet-
ku leta 2019, bi moralo biti to narejeno 
že pred časom. Odmiku je precej botro-
vala epidemija na eni strani in tudi skoraj 
enoletni zastoj pri napeljavi v Ponikvah 
zaradi tega, ker nismo našli celotnih na-
črtov zakopanih kablov skozi vas in zara-
di pogajanj glede odkupa TK kanalizacije 
od operaterja. 

S Telekomom smo v tem mandatu 
veliko in dobro sodelovali in naredili. 
Poleg napeljave OŠO v Hočevju, Cesti, 
Mali vasi, Vidmu, Ponikvah, Strugah smo 
postavili tudi bazno postajo za mobilno 
telefonijo v Strugah, tako da je s signa-
lom pokrita cela občina. Nova občinska 
ekipa bo morala še nadaljevati pogovore 
za postavitev ojačevalca signala na Ti-
sovcu, kar bo zdaj, ko je postavljena mo-
bilna postaja in širokopasovno omrežje v 
Strugah, tudi omogočeno. 

Hvala sodelavkam in sodelavcem iz 
Telekoma, da so prisluhnili in pomagali.

Kako pa ocenjujete sodelovanje z 
občinskim svetom, odbori, komisija-
mi, člani vaških odborov? Ste kot žu-
pan čutili dovolj podpore in pomoči 
kompetentnih občanov? Se vam zdi, da 
se ljudje dovolj zavedamo, da je Dobre-
polje naša občina, naše okolje? 

Če začnem na koncu – mislim, da se 
(pre)malo ljudi zaveda, da je Dobrepolje 
naša občina, naš dom, naše zavetje, pri-
hodnost naših otrok. To je bilo zame eno 
najhujših spoznanj. 

Sodelovanje z občinskim svetom lah-
ko v glavnem pohvalim in se zahvalim 
vsem, ki so pripravljeni dati svoj čas za 
delo v lokalni samoupravi. Motita pa me 
dve stvari. Prvič to, da nekateri ne more-
jo preklopiti iz svojih zasebnih interesov. 
Ko postaneš občinski svetnik, bi morala 
biti dobrobit občine središče delovanja 
tega človeka, ne pa lastni interes. Drugič 
pa to, da nekateri člani občinski svet je-
mljejo kot politični poligon. Za občino je 
pomembno, kaj se bo naredilo dobrega 
za ljudi in da bo to narejeno po pravilih. 
Samo to. Drugo je nepotreben nesmi-
sel in navlaka brez učinka. Upam, da se 
bodo v novi ekipi to dogovorili, da se ne 
bodo delili na pozicijo in opozicijo. Pra-
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vilnost dela pa bosta nadzorovala nad-
zorni odbor in revizor, tako da se ni bati 
poneverb.

G. Ahačevčič, mandat se počasi za-
ključuje. Pred nami so najprej lokalne 
volitve, nato občinski praznik, nato pa 
predaja mandata g. Pavlinu. Kaj name-
ravate početi po koncu mandata? 

Po koncu mandata bom šel spet v 
»normalno« službo. Moram pa poveda-
ti tole. Pred štirimi leti, 29. novembra 
2018, ko sem prišel na občino, nisem 
dobil pripravljene niti ene postavke 
proračuna. Pisarna je bila napolnjena s 
kakšnim kubikom neurejenega papirja 
in sporočilom, da je 6. decembra ob-
činski praznik in proslava. In vse smo 
izpeljali.

Zdaj zapuščam pospravljeno pisarno, 

s pripravljenim proračunom. Proslave 
pa letos nasledniku ne bom pripravljal. 

Vem, da bi lahko po štirih letih go-
vorila še o marsičem. Želite ob koncu 
še vi kaj poudariti, se mogoče komu 
zahvaliti? 

Za uspešno delo in doseganje rezulta-
tov so vedno potrebni ljudje. Ob koncu 
se res od srca zahvaljujem možem, ki da-
jejo svoj čas kot PROSTOFERJI, pa tistim, 
ki svoj čas dajejo za delo v društvih, zlasti 
vodilnim v društvih, obema župnikoma 
za dobro sodelovanje. Knjižnici, glas-
beni šoli, vsem okoliškim zdravstvenim 
domovom in posebej dr. Zavirškovi, ki so 
nam pomagali v času največje krize na 
področju primarnega zdravstva. Dr. Go-
louhu in njegovi ekipi, ki si prizadeva de-
lati za naše zdravje. Dr. Katji Gradišar, ki 

nam je v času prenove zobne ambulante 
odstopila svoje prostore. Zahvaljujem se 
tudi posameznikom, ki tiho in predano 
delajo za našo skupnost. Med te uvrščam 
predsednike vaških odborov, poveljnika 
CZ Aleša Strnada in njegov štab, gasil-
ke in gasilce, učitelje – zlasti go. Sonjo 
Lenarčič, pa g. Tamina Petelinška za 
njegovo široko in pogumno delo, Lucijo 
Šinkovec za delo na pevskem področju. 

Zelo pa sem hvaležen tudi vam, g. 
Bojan, za vaše delo na novinarskem po-
dročju, ki od vas zahteva res ogromno 
časa in stalno podrejenost datumu izda-
je glasila, na katerega morate dejansko 
naravnati svoj življenjski ritem.

Tudi jaz se vam ob tej priložnosti 
zahvaljujem za odlično sodelovanje in 
vam želim vse lepo v prihodnosti. ■

Poročilo z 22. redne seje občinskega sveta  
Občine Dobrepolje
Zadnja redna seja v mandatu 2018–2022 je potekala v četrtek, 10. novembra. Dnevni red je bil tokrat kratek, saj sta bili 
na njem poleg sprejema zapisnika in vprašanj svetnikov le še dve točki – obravnava in sprejem občinskega proračuna 
za leto 2023 ter imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije. 

Bojan Novak

Svetniki so najprej obravnavali in spre-
jeli zapisnik prejšnje seje, nato pa prešli 
na drugo obravnavo predloga proraču-
na za prihodnje leto. Predlog je bil v prvi 
obravnavi sprejet na zadnji seji. Nato je 
bil čas za javno razpravo, v kateri so na 
občino prišle tri pobude. Vaški odbor 
Podgorica je predlagal postavitev prika-
zovalnika hitrosti v vasi, tri pripombe pa 
so podali na Osnovni šoli Dobrepolje. 

Župan je z občinsko upravo pripravil 
dopolnjen predlog, na katerega je vpli-
val tudi dvig povprečnine, do katerega 
je prišlo v času od prve obravnave. Ob-
čina ima tako nekaj več prihodkov, kot je 
bilo sprva načrtovano. Del teh sredstev 
bo namenjen obrtni coni, del nakupu 
kombija za OŠ, del pa za nakup novih 
uniform dobrepoljskih godbenikov, ki 
naslednje leto praznujejo 90-letnico.  

Dopolnjen predlog je bil predhodno 
obravnavan na sejah odborov in komi-
sij. Na vseh je predlog dobil zeleno luč 
za sprejem. Jernej Stare se je županu 

zahvalil za korektnost, ker je vložil veli-
ko napora in izpeljal postopek sprejema 
proračuna in tako naslednjemu vodstvu 
zelo olajšal začetek mandata. Tudi Jan-
ko Nose je izrazil podporo predlogu. 
Svetniška lista Janeza Pavlina je nato vlo-
žila amandma, ki bi zagotovil sredstva 
za ureditev večnamenskega gasilske-
ga prostora v Zdenski vasi. Predlogu je 
oporekal Jože Prijatelj, ki je pojasnil, da 
v gasilski zvezi konstruktivno koordini-
rajo porabo sredstev za gasilska društva. 
Sredstva za podobno ureditev v Kompo-
ljah in na Vidmu so tamkajšnji gasilci za-
gotovili sami, zato predlog ni pošten do 
gasilcev omenjenih društev. Podobnega 
mnenja je bil tudi Slavc Palčar. O tem 
predlogu je stekla precej dolga in burna 
razprava, po njej pa je večina amandma 
zavrnila. 

Enajst svetnikov je predlog proračuna 
sprejelo. Takoj za tem pa so isti svetniki 
podprli še tehnični sklep o zadolžitvi ob-
činskega proračuna v letu 2023.

Član občinske volilne komisije je sre-
di oktobra odstopil, na javni poziv za 

nadomestnega člana pa se je prijavil en 
kandidat. Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja je obravnava-
la predlog in ga posredovala v potrditev 
občinskemu svetu. Namesto Mihe Jakiča 
je po soglasni podpori občinskega sveta 
nov član občinske volilne komisije pos-
tal Sašo Pajk. 

Ob koncu je Jernej Stare podal pobu-
do, da svetniki ob koncu mandata vrne-
jo občinske računalnike. Slavc Palčar je 
spraševal, če je direkcija za ceste zame-
njala poškodovano ogledalo ob cesti v 
Predstrugah. Župan Ahačevčič je pojas-
nil, kakšne so možnosti zmanjšanja noč-
ne osvetljenosti z namenom prihranka 
električne energije. Svetnike je vprašal 
za mnenje glede praznične razsvetljave. 
Svetniki so bili enotnega mnenja, da se 
letos praznično okrasi le drevesa v cen-
tru Vidma.

Zadnje dejanje je bilo namenjena 
zahvali župana ob koncu mandata ter 
besedam svetnika Slavca Palčarja, ki se 
po 24-ih zaporednih letih poslavlja iz 
občinske sejne sobe. ■
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Delovni čas pomembnih služb, ustanov
ZDRAVNIŠKA OSKRBA
Ordinacijski čas ambulante:
ponedeljek popoldne,
torek dopoldne,
četrtek popoldne,
petek dopoldne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA
Torek: 18.00 do 20.00

POŠTA VIDEM
Ponedeljek in sreda: 14.00–18.00.

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

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

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

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

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

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 5G:

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

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

MEDOBČINSKO REDARSTVO
Kontaktna telefonska številka: 01 788 87 50, 
e-naslov: redarstvo@grosuplje.si.

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.



10 Naš kraj ■ november 2022••• Iz občine •••

Skupnostni vrt
Kdor zaseje vrt, zaseje ljubezen. (Neznani avtor)

Jožefa (Jožica) Fabjan

Da, prva semena na skupnostnem vrtu 
so položena v delček obdelovalne zem-
lje. Seveda je bilo treba predhodno na-
rediti grede in jih pripraviti za prvo je-
sensko setev. Glede na poraščenost tal z 
raznoraznimi pleveli smo se odločili za 
kartonsko blokado teh plevelov in dovoz 
rodovitne zemlje ter dodatek hlevskega 
gnoja in slamnate zastirke. Grede so ra-
hlo dvignjene. Pripravljene so na mrzli 
del leta in na prva pomladna vrtna op-
ravila.

Med tem časom, ko bo vrt v mirova-
nju, bodo izvedene izobraževalne vse-
bine v obliki predavanj, delavnic, semi-

narjev o semenih. Prvo tako srečanje bo 
v ponedeljek, 28. novembra 2022. Zbrali 
se bomo v avli Jakličevega doma ob 19. 
uri. Poudarek zimskih srečevanj bo na 
poznavanju avtohtonih in starih pozab-
ljenih semen, ki so si nekoč našle dom 
v naši bližnji okolici. V zimskem času 
bomo uredili tudi društveni prostor.

Vsa dosedanja dela ne bi bila opravlje-
na v predvidenem času, če ne bi bile pri-
sotne volja, darežljivost in delavnost. Vsa 
dela se izvajajo na prostovoljni ravni, kjer 
združujemo delo z druženjem, sponta-
nim učenjem ... Ker se nas je na delovnih 
akcijah zbralo več, so se dela opravila z 
lahkoto. Seveda tu ne smemo pozabiti 
dela pridnih rok ne glede na spol, sta-

rost, pripadnost in zavedanja, da op-
ravljamo nekaj, kar bo pustilo pozitivne 
sledove v prostoru. Ker smo za izvedbo 
del potrebovali materiale in orodja, tudi 
tu ni bilo težav. Ves material in prevoze 
smo prostovoljno opravili člani skupno-
stnega vrta. Posebej bi tu izpostavila Jo-
žeta Šuštarja iz Bruhanje vasi, ki je da-
roval hlevski gnoj in slamo, ter Janeza in 
Matejo Lohkar, ki sta darovala rodovitno 
zemljo. Hvala tudi Franciju Babiču, ki je 
zemljo na naš vrt pripeljal. Posebno pre-
senečenje je bila lično izdelana lesena 
klop na vrtu. Kasneje smo izvedeli, da jo 
je daroval Slavko Nusdorfer.

Morda nam tudi spiralna greda ne bi 
dala prvih semen, če ne bi nekateri ano-

Petek, 18. 11. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 20.30)

Sobota, 19. 11. prvi domači turnir selekcije U-13 Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 10.00 do 16.00)

Nedelja, 20. 11. lokalne volitve 2022 (volišča odprta od 7.00 do 19.00)

Nedelja, 20. 11. domača tekma selekcije U-15 Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 16.00)

Nedelja, 27. 11. domača tekma selekcije U-15 Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 14.30)

Nedelja, 27. 11. domača tekma selekcije U-19 Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 18.00)

Ponedeljek, 28. 11. izobraževalno srečanje o semenih (avla Jakličevega doma, 19.00)

Petek, 2. 12. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 20.30)

Sobota, 3. 12. drugi domači turnir selekcije U-13 Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 10.00 do 15.00)

Nedelja, 11. 12. domača tekma selekcije U-19 Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 17.00)

Sobota, 17. 12. domača tekma selekcije U-17 Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 16.00)

Nedelja, 18. 12. domača tekma selekcije U-15 Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 14.30)

Nedelja, 18. 12. domača tekma selekcije U-19 Futsal kluba Dobrepolje (športna dvorana, 18.00)

Koledar prihajajočih dogodkov – november in december 2022
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nimni sosedje v najhujši vročini občas-
no zalili najbolj ogroženih zelišč. Hvala, 
hvala vam vsem imenovanim in neime-
novanim za vsa dobra in koristna dela ter 
vse dobronamerne misli in želje!

Skupnostni vrt postaja tudi preizkus 
našega odnosa do narave. Je odprtega 
značaja, dovoljen za ogled vsakemu. 
Ima namen, da zdaj in še bolj v prihod-
nje postane prostor, kjer spoznavamo 
celoten razvoj rastlin (od semen do se-
men). Posebej me radosti, da smo čla-
ni skupnostnega vrta različni in hkrati 
enaki v svojem skupnem delu. Zato va-
bljeni vsi, ki imate potrebo in željo po 
druženju ob delu v dobrobit narave in 
vseh nas! ■
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Prihaja zima in z njo zimske razmere na cestah
Vozniki, dočakajte dež, meglo, sneg in poledico pripravljeni. Dodatna previdnost in večja pozornost sta v jesenskih 
in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo, kajti tudi vozilo mora biti tehnično brezhibno in 
predpisano opremljeno. Ponovimo glavne poudarke.

Damjan Lenček, pomočnik načelnika PP 
Grosuplje

Priporočila za vožnjo v zimskih 
razmerah in pozimi
1. Hitrost vozila zmanjšajte in jo prila-

godite razmeram ter stanju vozišča.
2. Povečajte varnostno razdaljo med 

svojim vozilom in vozilom, ki vozi 
pred vami.

3. Zavirajte narahlo in po potrebi po-
stopno, z večkratnim pritiskom na 
stopalko.

4. Ne spreminjajte smeri vožnje sun-
kovito, saj lahko vsako tako ravnanje 
povzroči zanašanje vozila. Podobno 
velja tudi za sunkovito speljevanje.

5. Zelo pomembna je izbira pravilnega 
prestavnega razmerja, ker lahko pre-
majhna moč na pogonskih kolesih 
zmanjša učinkovitost vodenja vozi-
la in onemogoči potrebne popravke 
smeri vožnje, prevelika pa povzroči 
zdrsavanje pogonskih koles in zana-
šanje vozila.

6. Vozite čim bolj enakomerno, brez 
premočnega pospeševanja ali 
zmanjševanja hitrosti.

7. Posebej bodite pozorni na iz-
postavljene dele ceste, kjer se pogo-
steje pojavlja poledica.

8. Računajte z daljšim časom potova-
nja, zato se od doma odpravite prej 
kot običajno.

9. Med vožnjo bodite zbrani, predvsem 
pa strpni do drugih udeležencev v 
prometu. V takih razmerah so še po-
sebej pomembne vozniška kultura, 
etika in solidarnost.

10. Pred vožnjo dobro očistite vsa stekla 
in poskrbite, da se z vozila ne bodo 
raztresali sneg, led, voda ali druge 
snovi.

Pravočasno preverite:
1. pnevmatike,
2. zavore,
3. svetlobne naprave,
4. zimsko opremo.

Druga zimska oprema
Priprava motornega vozila na zimo naj 
zajema tudi pregled drugih naprav in 
opreme vozila. Poleg pnevmatik, zavor, 
krmilnega mehanizma in luči je tu še vr-
sta drugih naprav, ki jih mora uporabnik 
vozila občasno, pred zimo pa pravočas-
no in skrbno preveriti:
1. akumulator – pregledati, očistiti in 

namazati je treba kabelske priključ-
ke ter preveriti stanje elektrolita v 
celicah;

2. hladilni sistem – preveriti je treba 
gostoto in raven hladilne tekočine;

3. sistem za dovod zraka v vozilo – 
priporočljivo je preveriti, ali so v sis-
temu tujki (smeti ali posušeno listje);

4. olje v motorju – gladina olja mora 
vedno segati med obe oznaki (max 
in min) na merilni palici;

5. sistem za močenje vetrobranskega 
stekla – preveriti je treba količino 
vode v posodi ter ji dodati zadostno 
količino sredstva proti zmrzovanju;

6. metlice brisalcev – preveriti je treba 
njihovo izrabljenost in jih po potrebi 
zamenjati;

7. klinasti jermen – preveriti je treba 
stanje in napetost jermena, ki zago-
tavlja vrtenje alternatorja, črpalke 
hladilne tekočine in drugih naprav;

8. sistem za dovod goriva – pri vozilih 
z dizelskim motorjem je priporočlji-
vo pregledati in po potrebi očistiti 
filter za gorivo;

9. tesnila vrat – če jih bomo občas-
no namazali z glicerinom, v mrzlih 
dneh kljub mokroti vrata ne bodo 
primrznila;

10. ključavnice na vratih in pokrovu 
prtljažnika – občasni vbrizg WD 40 
ali podobnega penetrirajočega an-
tikorozivnega sredstva bo preprečil 
pomrznjenje ključavnice.

V avtomobil, pripravljen na zimsko vo-
žnjo, spadata metlica in strgalo za čišče-
nje stekel. Preverite tudi brisalce, morda 
je guma natrgana ali drugače poškodo-
vana.

V posodi s tekočino za čiščenje ve-
trobranskega stekla naj bo dovolj teko-
čine, ki v mrazu ne bo zmrznila.

Naprave za odtajevanje in sušenje 
vetrobranskega stekla ter naprave za 
ogrevanje in zračenje morajo zagotoviti 
normalno vidljivost skozi steklo.

Pred daljšo vožnjo preverite, ali imate 
v rezervoarju dovolj goriva. Sneg lahko 
preseneti tudi zimsko službo in zgodi se, 
da vozilo z nemočnimi potniki obstane 
na cesti, zato tudi odeja v vozilu ne bo 
odveč.

Pnevmatike
Vozilo bo pravilno in dobro opremljeno, 
če bomo upoštevali naslednja pravila:
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1. Vsa štiri kolesa opremimo z zimski-
mi pnevmatikami (»M+S« ali »M.S« 
ali »M&S«).

2. Štiri mesece (najmanj od 15. no-
vembra do 15. marca naslednje leto) 
imejmo zimske pnevmatike na vozi-
lu.

3. Globina profila zimskih pnevmatik 
mora biti najmanj 3 mm.

4. Samo zimske pnevmatike na vseh 
kolesih omogočajo uspešno spelje-
vanje in pospeševanje, učinkovito 
zaviranje, nespremenjeno smer 
pri zaviranju in varno vožnjo sko-
zi ovinke. Zaradi posebne snovi pa 

bodo zimske pnevmatike tudi pri 
temperaturi pod 7 °C dovolj meh-
ke, da bodo zagotovile ustrezen 
oprijem tudi na suhi in nezasneženi 
cesti.

5. Le zadostna globina profilov bo 
omogočila dobro odstranjevanje 
vode in brozge izpod koles ter sta-
bilnost v snegu in ledu. Kadar je 
na cesti več snega, pa priporočamo 
uporabo snežnih verig.

6. Ker se guma kot organska snov stara, 
po štirih letih ne glede na obrablje-
nost izgubi sposobnost optimalnega 
oprijemanja na cestišču. Pnevmati-

ke so edini stik našega vozila z vo-
ziščem, zato skrbimo, da bo vedno 
dober.

7. Za zimsko opremo štejejo tudi pole-
tne pnevmatike na vseh štirih kole-
sih in ustrezne snežne verige, ki mo-
rajo biti v zimskih razmerah pravilno 
nameščene na pogonskih kolesih.

Razpis za sedmo (zadnjo) skupino usposabljanja  
za samostojno podjetniško pot 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila sedmi (zadnji) razpis za vključitev 
v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in 
napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. 

Barbara Boh

Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih usvo-
jijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj 
ideje ter zagon podjetja. 

V okviru projekta jih čakata zaposlitev na agenciji ter po-
polno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in 
uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij 
bodo pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ide-
je do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in 
promocijskih dejavnosti, poslovne komunikacije, upravljanja 
z IKT, pridobivanja virov financiranja in osnovnih pravnih ter 
finančnih znanj.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede 
na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj 
je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče 
v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred 
začetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih 
mesecev. 

Razpis je objavljen na spletni strani: www.rralur.si. Prijave 
so možne do 5. decembra 2022, udeleženci pa bodo v projekt 
vključeni predvidoma s 1. februarjem 2023.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 
2. decembra 2022 med 10.00 in 12.00, na telefonski številki: 01 
306 19 35 oz. elektronski pošti: poni@rralur.si. Vabljeni tudi na 
informativni dan, ki bo potekal 24. novembra 2022 ob 10. uri 
s pomočjo aplikacije Zoom. Obvezne so predhodne prijave z 
obrazcem, objavljenim na: www.rralur.si. ■

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v Lju-
bljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 EUR bo ESRR prispeval 582.036,00 EUR. 
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LOKALNE VOLITVE 2022
Pred nami je nedelja, 20. novembra, ko bodo potekale lokalne volitve po vseh slovenskih občinah. Na naslednjih 
straneh boste našli vse pomembne informacije in oglase petih kandidatnih list za člane občinskega sveta, predstavitev 
edinega kandidata za župana ter pogovor z njim. Načrtovano je bilo, da s kandidati za župana pred volitvami naredim 
skupinski pogovor. Zaradi le ene kandidature pa je predstavljen samo aktualni kandidat Janez Pavlin.

Bojan Novak

MOŽNOST PREDČASNEGA GLASOVANJA:

Vsem, ki bodo v nedeljo, 20. novembra, odsotni, je omogočeno 
glasovanje že v
SREDO, 16. 11. 2022, od 7.00 do 19.00 v Jakličevem domu 
na Vidmu.

GLASOVANJE NA VOLILNI DAN:

V nedeljo, 20. 11., bo potekalo glasovanje med 7.00 in 19.00 na 
uveljavljenih voliščih (enako kot na predsedniških volitvah).

Seznam volišč v občini:
Jakličev dom Videm, Videm 34
Gasilski dom Hočevje, Hočevje 19
Gasilski dom Zagorica, Zagorica 36a
Vaški dom Predstruge, Predstruge 60
Gasilski dom Kompolje, Kompolje 60
Prizma Ponikve, Ponikve 76
OŠ Struge, Lipa 16

MOŽNOST GLASOVANJA NA DOMU:

Po zakonu lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti 
na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred 
volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu 
predložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo 
se šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi po elektronski 
pošti), iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more 
zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko izda kateri koli 
zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe 
(ne le osebni zdravnik).

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji zaradi 
okužbe s koronavirusom, pod pogojem, da vlogi priložijo ustre-
zno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS-sporočilo o po-
zitivnem testu).

Namero o glasovanju na domu morajo volivci sporočiti Ob-
činski volilni komisiji najpozneje tri dni pred glasovanjem 
oz. najkasneje v sredo, 16. novembra! Obrazec za sporoča-
nje namere o glasovanju na domu je na spletni strani Občine 
Dobrepolje. 
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R  A  Z  G  L  A  S 
Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in smiselni uporabi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) 

OBJAVLJA SEZNAM KANDIDATOV

ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE DOBREPOLJE, KI BODO 20. NOVEMBRA 2022.

PREDČASNO GLASOVANJE BO V SREDO, 16. NOVEMBRA 2022, OD 7.00 DO 19.00  
V JAKLIČEVEM DOMU, VIDEM 34, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE.

KANDIDAT ZA ŽUPANA JE:

1.

JANEZ PAVLIN
 Rojen 7. 5. 1969,

 Ponikve 34, 1312 Videm – Dobrepolje,
univ. dipl. inž. strojništva,

profesor.
Predlagatelj: Janez Pavlin in skupina volivcev.

Območje volilne enote 1: celotno območje Občine Dobrepolje, voli se en (1) župan.

Občinska volilna komisija
DOBREPOLJE,
predsednica
mag. Sonja Ilovar Gradišar
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R  A  Z  G  L  A  S
Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in smiselni uporabi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21)

OBJAVLJA SEZNAM LIST KANDIDATOV IN KANDIDATK 

ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET V OBČINI DOBREPOLJE,  
KI BODO 20. NOVEMBRA 2022.

PREDČASNO GLASOVANJE BO V SREDO, 16. NOVEMBRA 2022, OD 7.00 DO 19.00  
V JAKLIČEVEM DOMU, VIDEM 34, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE.

Liste kandidatov in kandidatk za občinski svet so:

I. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

1. FRANCI ŽNIDARŠIČ, roj. 14. 5. 1965, Videm 70, 1312 Videm - Dobrepolje, orodjar, direktor družbe.
2. MARTINA STRNAD, roj. 2. 11. 1977, Cesta 4c, 1312 Videm - Dobrepolje, mag. upr. ved., sam. str. del./svetovanje.
3. JOŽE PUC, roj. 19. 4. 1949, Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje, ekonomski tehnik, upokojenec.
4. BREDA ŽUNIČ, roj. 10. 4. 1983, Ponikve 1a, 1312 Videm - Dobrepolje, vrtnarski tehnik, prodajalec.
5. IGOR AHAČEVČIČ, roj. 30. 4. 1962, Videm 22a, 1312 Videm - Dobrepolje, dipl. inž. agronomije, župan.
6. IVANKA GRUDEN, roj. 3. 5.1 961, Predstruge 38, Videm - Dobrepolje, osnovna šola, upokojenka.

II. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)

1. MATEJA LOHKAR, roj. 3. 6. 1977, Bruhanja vas 14, 1312 Videm - Dobrepolje, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, 
vzgojiteljica. 

2. JANEZ JAKOPIČ, roj. 13. 11. 1990, Podpeč 30, 1312 Videm - Dobrepolje, diplomirani inženir kmetijstva in živinoreje, kmetovalec.
3. NINA SERNEL, roj.  6. 9. 1998, Podpeč 8, 1312 Videm - Dobrepolje, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica.
4. JOŽE PRIJATELJ, roj. 17. 1. 1958, Kompolje 30, 1312 Videm - Dobrepolje, univerzitetni diplomirani ekonomist, podžupan.
5. TARA KRALJ, roj. 17. 5. 1997, Kolenča vas 11a, 1313 Struge, zobna tehnica, zobotehnica.
6. MARKO MAROLT, roj. 29. 11. 1970, Videm 33e, 1312 Videm - Dobrepolje, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, vodja 

sektorja.
7. KLARA SADAR, roj. 26. 8. 1999, Zagorica 40, 1312 Videm - Dobrepolje, diplomantka upravnih ved, študentka.
8. JAN ZRNEC, roj. 22. 8. 2003, Zdenska vas 51, 1312 Videm - Dobrepolje, gospodar na podeželju, dijak
9. ALEKSANDER ČESEN, roj.  4. 4. 1978, Videm 48c, 1312 Videm - Dobrepolje, inženir logistike, nabavni referent.
10. JOLANDA MIHELIČ, roj. 9. 2. 1967, Zagorica 13, 1312 Videm - Dobrepolje, magistrica znanosti kadrovskih ved, varnostna 

menedžerka.
11. ANTON ŠPORAR, roj. 1. 2. 1957, Mala vas 24, 1312 Videm - Dobrepolje, vodovodni inštalater, upokojenec.
12. ROBERT GOLOB, roj. 23. 4. 1965, Videm 122, 1312 Videm - Dobrepolje, zdravstvenik, medicinski tehnik v intenzivni terapiji.
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III. LISTA JANEZA PAVLINA IN SAMOSTOJNIH KRAJANOV

1. Dr. JERNEJ STARE, roj. 6. 6. 1973, Videm 102, 1312 Videm - Dobrepolje, doktor znanosti, višji znanstveni sodelavec, univ. 
profesor. 

2. Dr. NADA PAVŠER, roj. 16. 4. 1948, Vodice 28, 1312 Videm - Dobrepolje, doktorica znanosti, upokojenka.
3. JANKO NOSE, roj. 24. 11. 1973, Tisovec 11a, 1313 Struge, u. d. i. s., direktor.
4. TEJA RAJAR, roj. 27. 1. 1989, Potiskavec 15, 1313 Struge, magistra molekulske biologije, ocenjevalka dosjejev za registracijo 

fitofarmacevtskih sredstev.
5. PRIMOŽ PUGELJ, roj.  2. 8. 1989, Potiskavec 11, 1313 Struge, inž. gozdarstva in lovstva, vodja gozdnega obrata.
6. ALENKA LEVSTIK, roj.  8. 11. 1978, Podgorica 10, 1312 Videm - Dobrepolje, univ. dipl. inž. zoot., generalistka v klicnem centru.
7. ANTON NUČIČ, roj. 24. 6. 1968, Cesta 4, 1312 Videm - Dobrepolje, elektrotehnik telekomunikacij, nadzor RTV oddajniške mreže.
8. ALENKA ZABUKOVEC, roj. 16. 2. 1980, Cesta 56, 1312 Videm - Dobrepolje, magistra inženirka geotehnologije in rudarstva, 

namestnica vodje materialne baze.
9. BARBARA BRODNIK, roj. 21. 5. 1976, Ponikve 81, 1312 Videm - Dobrepolje, diplomirana ekonomistka, key account manager.
10. JANEZ PAVLIN, roj.  7. 5. 1969, Ponikve 34, 1312 Videm - Dobrepolje, univ. dipl. inž. strojništva, profesor strokovnih predmetov.

IV. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

1. MIHA JAKIČ, roj. 6. 4. 1990, Mala vas 29, 1312 Videm - Dobrepolje, dipl. inženir strojništva, mizar.
2. ZDENKA NOVAK NOSE, roj. 5. 8. 1968, Tisovec 2a, 1313 Struge, mag. upravnih ved, samostojna strokovna sodelavka.
3. ANDREJ NAHTIGAL, roj. 30. 7. 1985, Zdenska vas 40, 1312 Videm - Dobrepolje, gimnazijski maturant, vodenje družinskega 

podjetja.
4. ANJA STRNAD, roj. 29. 11. 1981, Cesta 4b, 1312 Videm - Dobrepolje, dipl. ekonomistka, namestnica vodje potujoče trgovine.
5. VINCENCIJ ERČULJ, roj. 9. 1. 1970, Zagorica 16, 1312 Videm - Dobrepolje, lesarski tehnik, mizar.
6. JASNA CELARC, roj. 12. 9. 1990, Mala vas 10, 1312 Videm - Dobrepolje, inž. informatike, programerka.
7. MARKO MEGLEN, roj. 2. 5. 1965, Potiskavec 5, 1313 Struge, gradbeni tehnik, vodja projektov.
8. SABINA PUGELJ, roj. 22. 2. 1975, Zdenska vas 10, 1312 Videm - Dobrepolje, administ. tehnica, pisarniško delo.
9. JOŽE HREN, roj. 29. 3. 1968, Zagorica 27, 1312 Videm - Dobrepolje, lesarski tehnik, samostojni podjetnik.
10. ALENKA NOVAK, roj. 6. 12. 1957, Ponikve 42, 1312 Videm - Dobrepolje, med. sestra, upokojenka.
11. JANEZ ŠKULJ, roj. 13. 4. 1957, Ponikve 27a, 1312 Videm - Dobrepolje, avtomehanik, upokojenec.
12. ALEN KASTELIC, roj. 2. 11. 1986, Podgora 13, 1312 Videm - Dobrepolje, gimnazijski maturant, programer.

V. SOCIALNI DEMOKRATI – SD

1. ALVINA BAJRAMI, roj. 6. 8. 1989, Podgora 22, 1312 Videm - Dobrepolje, inženirka naravovarstva, šivilja.
2. FRANJO KASTELIC, roj. 27. 11. 1956, Ponikve 2a, 1312 Videm - Dobrepolje, lesarski tehnik, upokojenec.

Območje volilne enote 1: celotno območje Občine Dobrepolje, voli se 12 članov občinskega sveta.

Občinska volilna komisija
DOBREPOLJE,
predsednica
mag. Sonja Ilovar Gradišar
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1 Janez
Pavlin

za župana

Spoštovani Spoštovani 
sokrajani in sokrajani in 
sokrajanke,sokrajanke,
Odločil sem se, Odločil sem se, 
da kandidiram da kandidiram 
za vašega za vašega 
župana za novo župana za novo 
mandatno mandatno 
obdobje, obdobje, 
v katerem v katerem 
bomo skupaj bomo skupaj 
z občinsko z občinsko 

upravo in z veliko pomočjo svetnic in svetnikov, ki jim upravo in z veliko pomočjo svetnic in svetnikov, ki jim 
boste namenili svoj glas na volitvah, naredili kar največ za boste namenili svoj glas na volitvah, naredili kar največ za 
vse nas in dokončali, kar še ni bilo zaključenega, za naše vse nas in dokončali, kar še ni bilo zaključenega, za naše 
skupno dobro. skupno dobro. 
V občinsko politiko se vračam po enem mandatu V občinsko politiko se vračam po enem mandatu 
premora. Čeprav nisem bil udeležen v delovanju občine, premora. Čeprav nisem bil udeležen v delovanju občine, 
sem tako iz odzivov krajanov kot tudi iz spremljanja sem tako iz odzivov krajanov kot tudi iz spremljanja 
problematike »od daleč« ugotovil, da bi bilo lahko problematike »od daleč« ugotovil, da bi bilo lahko 
postorjenega mnogo več in vem, da se da občino voditi postorjenega mnogo več in vem, da se da občino voditi 
bolje. Še posebej bode v oči veliko povečanje stroškov bolje. Še posebej bode v oči veliko povečanje stroškov 
občinske uprave in neučinkovita komunikacija ali celo občinske uprave in neučinkovita komunikacija ali celo 
odsotnost komunikacije s krajani v najbolj perečih odsotnost komunikacije s krajani v najbolj perečih 
tematikah kot npr. zdravstvena oskrba. Spopadanje tematikah kot npr. zdravstvena oskrba. Spopadanje 

z realnimi problemi ni lahek izziv, kar vem iz lastnih z realnimi problemi ni lahek izziv, kar vem iz lastnih 
izkušenj. Odhajajoči župan ni imel težav v občinskem izkušenj. Odhajajoči župan ni imel težav v občinskem 
svetu, pa se na koncu niti on niti kdorkoli od njegovih svetu, pa se na koncu niti on niti kdorkoli od njegovih 
tesnih sodelavcev ni odločil za kandidaturo. Županstvo ni tesnih sodelavcev ni odločil za kandidaturo. Županstvo ni 
lahka služba blizu doma in ni posel, ki se ga po nekaj časa lahka služba blizu doma in ni posel, ki se ga po nekaj časa 
naveličaš. naveličaš. 
Krajani boste izvolili župana in občinski svet v časih, Krajani boste izvolili župana in občinski svet v časih, 
ki niso enostavni. Komaj so učinki epidemije začeli – ki niso enostavni. Komaj so učinki epidemije začeli – 
upajmo – izzvenevati, že preti vojna, ki divja nedaleč od upajmo – izzvenevati, že preti vojna, ki divja nedaleč od 
nas, grozi pa tudi energetska in gospodarska kriza. Ker nas, grozi pa tudi energetska in gospodarska kriza. Ker 
bo naš dosedanji način življenja na preizkušnji, bo tem bo naš dosedanji način življenja na preizkušnji, bo tem 
bolj pomembno, da bomo znali vzpostaviti in ohraniti bolj pomembno, da bomo znali vzpostaviti in ohraniti 
sodelovanje in solidarnost; in ker je lokalna skupnost sodelovanje in solidarnost; in ker je lokalna skupnost 
eden izmed osnovnih gradnikov naše družbe, se nas bodo eden izmed osnovnih gradnikov naše družbe, se nas bodo 
svetovni tokovi dotaknili tudi tu, v naših krajih.svetovni tokovi dotaknili tudi tu, v naših krajih.
Izzivov in nalog je torej dovolj, in te presegajo sposobnosti Izzivov in nalog je torej dovolj, in te presegajo sposobnosti 
posameznika. Ker premorem izkušnjo vodenja občine z posameznika. Ker premorem izkušnjo vodenja občine z 
dvema največjima uspešno zaključenima projektoma v dvema največjima uspešno zaključenima projektoma v 
njeni zgodovini – novega vrtca in športne dvorane – in njeni zgodovini – novega vrtca in športne dvorane – in 
ker imam ob sebi ekipo sposobnih in aktivnih, pa tudi ker imam ob sebi ekipo sposobnih in aktivnih, pa tudi 
kritično mislečih sodelavcev, sem gotov, da bomo ob kritično mislečih sodelavcev, sem gotov, da bomo ob 
sodelovanju, dialogu in medsebojnem spoštovanju v sodelovanju, dialogu in medsebojnem spoštovanju v 
prihajajočem mandatu naredili veliko dobrega za našo prihajajočem mandatu naredili veliko dobrega za našo 
skupnost. Zato vas vabim, da se v čim večjem številu skupnost. Zato vas vabim, da se v čim večjem številu 
udeležite volitev ter podprete mene in našo listo!   udeležite volitev ter podprete mene in našo listo!   

IZ NAŠEGA PROGRAMA: 
•	 Zmanjšanje stroškov občine. Ne potrebujemo 

poklicnega župana in poklicnega podžupana. 
Politično vodstvo občine bo funkcijo opravljalo 
nepoklicno; delo bo projektno organizirano.

•	 Transparentno delovanje in racionalno upravljanje z 
javnimi sredstvi.

•	 Obnova državne in lokalne cestne infrastrukture s 
kolesarskimi stezami in pločniki.

•	 Izboljšanje zdravstva v občini.
•	 Izvedba protipoplavnih ukrepov v sodelovanju s 

krajani, ki jih ukrepi zadevajo.
•	 Priklop gospodinjstev na kanalizacijski sistem, 

izgradnja manjkajoče kanalizacije in ostale 
komunalne infrastrukture v vaseh (vodovod Vodice).

•	 Podpora energetski samooskrbi.
•	 Dokončanje optičnega omrežja.

•	 Zagotavljanje sredstev za požarno varnost; podpora 
gasilskim društvom in civilni zaščiti.

•	 Ustvarjanje pogojev za ekokmetijstvo, uvedba 
tržnice, uvedba blagovne znamke Dobrepolje.

•	 Zagotavljanje sredstev za uspešno delovanje društev 
in klubov; ustanovitev zveze društev.

•	 Večja raznovrstnost športnih programov.
•	 Ureditev in posodobitev igrišč.
•	 Pričetek aktivnosti za izgradnjo nove šole.
•	 Ponovna izvedba poletnih večerov.
•	 Negovanje in varovanje naravne in kulturne 

dediščine.
•	 Podpora trajnostnemu razvoju in kvalitetnemu 

bivanju, zlasti za mlade in mlade družine.
•	 Uvedba sklada za spodbujanje in promocijo znanja.
•	 Odprt in strpen dialog ter sodelovanje z vsemi 

krajani.
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1. JERNEJ STARE, dr. kemijskih znanosti, raziskovalec, univerzitetni 
profesor, fotograf, občinski svetnik.
2. NADA PAVŠER, dr. naravoslovnih znanosti, ustanoviteljica mreže 
ekošol, koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo, podpredsednica 
Zelenih Slovenije, občinska svetnica.
3. JANKO NOSE, univ. dipl. ing. strojništva, zaposlen v lastnem 
tehnološkem podjetju, ponosen Tisovčan in Stružanc’, občinski svetnik.
4. TEJA RAJAR, mag. molekulske biologije, presojevalka za registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev, članica UO šolskega sklada.
5. PRIMOŽ PUGELJ, ing. gozdarstva in lovstva, odpremnik GLS – 
koordinator proizvodnje.
6. ALENKA LEVSTIK, univ. dipl. ing. zootehnike, ljubiteljica narave, ki 
z vsem srcem ljubi svojo družino, občinska svetnica.
7. ANTON NUČIČ, elektrotehnik, nadzornik obrata oddajnikov in zvez 
pri RTV.
8. ALENKA ZABUKOVEC, mag. ing. geotehnologije, zaposlena v 
gradbenem podjetju.
9. BARBARA BRODNIK, dipl. ekonomistka, vodja folklorne skupine 
Ponikve.
10. JANEZ PAVLIN, univ. dipl. ing. strojništva, profesor strojništva, 
nekdanji župan Občine Dobrepolje.

3 JanezaPavlina
in samostoJnih

kraJanov
lista

Janez Pavlin, kandidat za župana

ter kandidati za občinski svet

liste Janeza Pavlina in samostoJnih kraJanov

vas vabimo na sklepni predvolilni srečanji:

v četrtek, 17. 11. 2022, ob 18.00
pred gasilskim domom na vidmu

ter

v petek, 18.11.2022, ob 18.00
v gasilskem domu v strugah.

vlJudno vablJeni.

Spoštovani sokrajani in sokrajanke,
Pred štirimi leti smo z vašo podporo postali politična 
skupina v občinskem svetu. Tekom mandata se je pokazal 
precejšen razkorak med predvolilnimi obljubami in realnim 
stanjem, ko so stroški delovanja občine močno narasli, pa 
se to žal ni poznalo v velikih pridobitvah za skupnost. Kot 
skupina smo bili konstruktivni, pa tudi kritični in včasih 
ostri; kajti ob še tako dobrih namenih nismo mogli podpreti 
praks, ki so bile nepremišljene in potratne – posebej bode 
v oči zaposlitev poklicnega podžupana ter zelo drag najem 
cestnega radarja. Med vsemi svetniškimi 
skupinami smo podali največ pobud. 
Delovali smo po svoji vesti in nismo bili 
vezani na navodila stranke ali političnega 
zakulisja. 
Ker smo nestrankarska skupina, je 
že naš nastop na volitvah odvisen od 
podpore krajanov. Veseli in hvaležni 
smo, da ste nas podprli v še večjem 
številu kot prejšnjič. To razumemo 
kot priznanje našim dosedanjim 
prizadevanjem in kot spodbudo za 
nadaljnje delo, hkrati pa nas utrjuje v 
zavezi, da ohranimo tesne vezi s krajani. 
Ena najpomembnejših stvari, ki smo se 
jih naučili tekom mandata je, da je treba 

ohraniti občutek za realnost ter ne izgubiti stika s sokrajani. 
Smo majhna in povezana skupnost, kjer vsako mnenje ali 
pobuda hitro najde pot do naslovnika. To je naša velika 
prednost, ki nam je bila in nam bo tudi v prihodnje v veliko 
pomoč pri delovanju. Le z vami lahko namreč ustvarimo 
vizijo našega razvoja, ki jo ta skupnost potrebuje; toliko bolj, 
ker je trenutna občinska politika utrujena in apatična. Ker 
premoremo tudi pogled »od zunaj«, smo prepričani, da smo 
zmožni prevetriti in obogatiti naš politični prostor s svežimi 
idejami in angažiranim delovanjem. To pa je možno le z 

obojestranskim sodelovanjem. 
Zato vas vabimo k podpori našim 
prizadevanjem za skupno dobro; pa tudi 
k predlogom in kritiki. Verjamemo, da je 
naš program dobra osnova za izgradnjo 
uspešne skupnosti in je vreden podpore. 
Verjamemo pa tudi, da je med kandidati 
s konkurenčnih list veliko takih, ki 
bodo interese skupnosti postavili pred 
osebne koristi in s katerimi bomo dobro 
sodelovali v prihajajočem mandatu.
Vljudno vas vabimo, da izrazite svoje 
mnenje z udeležbo na volitvah. Odločili 
se boste prav.  

Jernej Stare, nosilec liste

za občinski svet

Naročnik oglasa: Janez Pavlin in skupina volivcev.



20 Naš kraj ■ november 2022••• Lokalne volitve 2022 •••

MARTINA STRNAD, magister upravnih ved, samostojna strokovna delavka
VARNOST, STRPNOST, SOLIDARNOST
• Želim in upam na uravnoteženem razvoju vseh vasi.
• Želim večjo varnost v cestnem prometu.
• Prizadevala si bom za zdravo in urejeno okolje  
ter za strpnost in solidarnost med občani naše občine.

FRANCI ŽNIDARŠIČ, orodjar, direktor
PODJETNIŠTVO, ZNANJE, USTVARJALNOST
• 5-letne izkušnje na samostojni podjetniški poti.
• Znanje in ideje so ključ za gospodarsko rast in razvoj, ki temelji na zdravem jedru 
podjetništva, na katerem gradi podporno okolje.
• Delo naj bo vrlina, trud cenjen, ustvarjalnost spodbujena.

VERJAMEMO
v občino Dobrepolje

DELALI BOMO ODGOVORNO!

KANDIDATI NSi ZA OBČINSKI SVET OBČINE DOBREPOLJE

Z dosedanjimi izkušnjami vseh, z bogatim znanjem in kompetencami bomo prispeval za bolj 
učinkovito Občino Dobrepolje na  ključnih segmentih, za gospodarstvo, za črpanje evropskih 
sredstev, za ureditev obeh dolin v občini, za povezovanje in prispevek vseh pomembnih 
strokovnih inštitucij, za transparentnost in skladen razvoj vseh vasi v občini Dobrepolje.

1

PUC JOŽE, ekonomski tehnik, upokojenec
ZA OSTARELE, ZA BOLNE, ZA INVALIDE
• Moj glas bo šel za bolnike, invalide in ostarele, ne glede na svetovni nazor.
• Vsem, ki imajo zdravstvene, socialne in ekonomske težave bom svetoval,  
prisluhnil in jih aktivno zastopal v okviru obstoječih programov.
• Hvala za vaš glas, naj bo Bog z vami!
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1

PUC JOŽE, ekonomski tehnik, upokojenec
ZA OSTARELE, ZA BOLNE, ZA INVALIDE
• Moj glas bo šel za bolnike, invalide in ostarele, ne glede na svetovni nazor.
• Vsem, ki imajo zdravstvene, socialne in ekonomske težave bom svetoval,  
prisluhnil in jih aktivno zastopal v okviru obstoječih programov.
• Hvala za vaš glas, naj bo Bog z vami!

BREDA ŽUNIČ, vrtnarski tehnik, prodajalec
ZA DOBRO VSEH MLADIH, ZA NJIHOVO LEPŠO PRIHODNOST
• Za dobrobit vseh kmetov in delavcev, še posebno mladih,  
ki si želijo delo in z dobrimi zaslužki tudi lepšo prihodnost.
• Za varnejšo cestno in prometno ureditev na celotnem teritoriju naše občine.
• Za očem in srcu lepo naravo, za čisto in urejeno občino.

IVANKA GRUDEN, upokojenka
OBČINA NAJ BO BOLJ POVEZANA, VARNA, ODPRTA
• Delala bom za varen korak za vse občane, najmlajše in starejše.
• Varnost v prometu je zelo pomembna in za njo se bom vztrajno zavzemala.
• Za celotno občino povezano z boljšimi cestami, s pločniki in kolesarsko stezo.

ZA OBE NAŠI DOLINI, 
ZA NAŠO OBČINO DOBREPOLJE!

Spoštovani,
vrednote NSi zastopajo izkušeni in srčni kandidatke in kandidati, ki jih 
na letošnjih volitvah lahko podprete v kar 200 občinah. Lokalne volitve 
so izjemnega pomena, saj je občina oziroma kraj, v katerem živimo, 
najbolj pomemben kriterij za kakovost bivanja. Občine so tiste, ki rešujejo 
konkretne težave v posameznem okolju. Močne občine lahko najbolj 
intenzivno in najučinkoviteje odpravljajo regionalne razlike v Sloveniji, 
zato v NSi delamo za to, da se občinam iz državnega proračuna zagotovi 
čim več sredstev. 
V NSi dajemo poudarek delu. Delo mora biti spoštovano in primerno 
nagrajeno. Kdor dela, ne sme biti reven! 
Družino vidimo kot osnovno celico našega vsakodnevnega bivanja, zato ji 
moramo dati vso podporo in jo čim bolj zaščititi.
Zelo pomembna vrednota, ki omogoča razvoj vseh drugih področij 
človekovega življenja, je tudi varnost države in državljanov. Varnosti je 
zato potrebno nameniti dovolj sredstev in pozornosti, da bo Slovenija še 
naprej lahko ostala država, kjer se bomo počutili varne in sprejete. 
Spoštovani sodržavljanke in sodržavljani, 
glas za kandidatke in kandidate NSi v občini Dobropolje je glas za podjetne in 
ustvarjalne ljudi ter hitrejši in bolj enakomeren razvoj občin. Zato vas vabim, da se 
lokalnih volitev udeležite v čim večjem številu in tako prispevate k lepši prihodnosti. 

mag. Matej Tonin  
predsednik NSi
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IGOR AHAČEVČIČ, univ. dipl. ing. agronomije, župan
SODELOVANJE BO NUJNO ZA NADALJNJI RAZVOJ OBČINE
• Vsi si zaslužimo občino prijazno prav vsem občanom, starejšim in mladim.
• Za enakomeren gospodarski razvoj cele občine, kmetijstvo, zdravstvo in turizem.
• Za okolju prijazne dejavnosti, varno cestno in za celotno infrastrukturo kraja s 
skupnim odločanjem pri projektih, za dolgoročen razvoj.



22 Naš kraj ■ november 2022••• Lokalne volitve 2022 •••

PREDSTAVITEV KANDIDATNE LISTE SLS – SLOVENSKE 
LJUDSKE STRANKE ZA OBČINSKI SVET OBČINE DOBREPOLJE 

 

Spoštovani občani, spoštovane občanke Občine Dobrepolje! 

Kar nekaj let sem že predsednica Občinskega odbora Slovenske 
ljudske stranke, stranke, ki mi je blizu zaradi tradicije, vrednot in 
vizije. Vedno si je tudi prizadevala za dobrobit ljudi. Moje 
razmišljanje pred temi lokalnimi volitvami gre v smeri, da lokalna 
politika ni politika prvih novic v dnevnoinformativnih oddajah. V 
lokalni politiki ni pomembno, iz katere politične opcije prihajaš. 
Pomembno pa je, da se kot izvoljeni posameznik trudiš delovati za dobrobit cele občine in za vse občane.  

Tisti, ki me tudi sicer poznate ali ste me spoznali v tem mandatu občinske svetnice, veste, da sem bila za občino in 
občane vedno delovno aktivna. Če sem le ocenila, da je šlo za razvoj in napredek občine. V iztekajočem se 
mandatu sem želela kot predsednica odbora za družbene dejavnosti narediti korak naprej pri delu z mladimi. Iskali 
smo sinergije in programske rešitve za podporo in vključevanje mladih v lokalno skupnost. Načrte nam je malo 
prekrižala epidemija koronavirusa. V naslednjem mandatu bomo dejavnost nadaljevali, če nam boste le namenili 
svojo podporo.  

Imela sem tudi drzen načrt, da bi v našem okolju ustanovili semensko banko. In v letošnjem letu smo s strokovno 
podkovano in neizmerno pozitivno osebo, ki je tudi velika ljubiteljica naše zemlje in semen, gospo Jožico Fabjan, 
to tudi uresničili. Prihajajo časi, za katere nismo nikoli pomislili, da pridejo. Namreč, da na tržišču ne bo semen. 
Zato je pomembno, skoraj nujno, da bomo kot občina to imeli. Tu smo imeli veliko podporo župana, g. Igorja 
Ahačevčiča.  

Naša lista je pisana in raznolika. Večina kandidatk in kandidatov je nestrankarskih in imajo različna  prepričanja, 
vsem pa nam je skupno, da si želimo delati skupaj za dobrobit vseh občanov in občank. Vesela sem, da je prišel 
čas, ko se tudi mladi odločajo in prevzemajo odgovornost in funkcijo na občinski ravni. Na svoji listi imamo 
najmlajšega kandidata za občinskega svetnika, 19-letnega Jana, ki si je že v mladih letih postavil visoke cilje.  

Po volitvah bomo taki kot vse mandate od ustanovitve do zdaj – KONSTRUKTIVNI. Sodelovali bomo z vsemi v 
skupno dobro, dajali in podpirali bomo dobre predloge, ampak se tudi odločno zoperstavili neumnostim.  

Za vas želimo premikati stvari na bolje, in to bomo tudi delali. Želimo, 
da bi bili vsi ponosni na življenje v našem kraju in občini. Z vašim 
zaupanjem, drznimi načrti, konstruktivnostjo, sodelovanjem z vsemi in s 
trdim delom lahko dosežemo najboljše za vse.  

Vabimo vas, da se volitev udeležite, čeprav imamo samo enega 
kandidata za župana. Zelo pomembno je, kdo sedi na občinskih 
svetniških stolih. Glas za nas je glas za ljudi, ki nosimo občino v srcu. 
Obljubimo, da vas ne bomo razočarali.  

Na glasovnici nas najdete pod številko 2.  

Kandidatom in kandidatkam na listi SLS lahko namenite tudi 
preferenčni glas.  

 

Mateja Lohkar, predsednica OO SLS Dobrepolje 
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V OBČINSKEM SVETU VAS ŽELIMO ZASTOPATI: 

1. MATEJA LOHKAR 
3. 6. 1977 
Bruhanja vas 
Diplomirani vzgojitelj 
predšolskih otrok 
VZGOJITELJICA  

2. JANEZ JAKOPIČ 
13. 11. 1990 
Podpeč 
Diplomirani inženir 
kmetijstva in živinoreje 
KMETOVALEC  

3. NINA SERNEL 
6. 9. 1998 
Podpeč 
Diplomirani vzgojitelj 
predšolskih otrok 
VZGOJITELJICA  

4. JOŽE PRIJATELJ 
17. 1. 1958 
Kompolje 
Univerzitetni diplomirani 
ekonomist 
PODŽUPAN  

5. TARA KRALJ 
17. 5. 1997 
Kolenča vas 
Zobni tehnik 
ZOBOTEHNIK 

 

6. MARKO MAROLT 
29. 11. 1970 
Videm 
Univ. diplomirani inženir 
elektrotehnike 
VODJA SEKTORJA  

7. KLARA SADAR 
26. 8. 1999 
Zagorica 
Diplomantka upravnih ved 
ŠTUDENTKA 

 

8. JAN ZRNEC 
22. 8. 2003 
Zdenska vas 
Dijak 
GOSPODAR NA 
POSESTVU  

9. ALEKSANDER ČESEN 
4. 4. 1978 
Videm 
Inženir logistike 
NABAVNI REFERENT 

 

10. JOLANDA MIHELIČ 
9. 2. 1967 
Zagorica 
Magistrica znanosti 
kadrovskih ved 
VARNOSTNI MENEDŽER  

11. ANTON ŠPORAR 
1. 2. 1957 
Mala vas 
Vodovodni inštalater 
UPOKOJENEC 

 

12. ROBERT GOLOB 
23. 4. 1965 
Videm 
Zdravstvenik 
MEDICINSKI TEHNIK V 
INTENZIVNI TERAPIJI  

 
NAŠ PROGRAM: 
Povezanost vseh bomo gradili na ljudeh. Zavzemali se bomo za:  
– spoštljivo in strpno komunikacijo ter za občanom prijazno občino; 
– dokončanje vseh že začetih projektov v tem mandatu (cestna infrastruktura, dokončanje kanalizacijskega in 
optičnega omrežja); 
– kulturo, oživitev kulturne dejavnosti in razvijanje domačih društev; 
– še nadaljnje omogočanje športnih dejavnosti; 
– vzdrževanje družbenega življenja (poletni večeri, kulturni dnevi, druženje občanov); 
– spodbujanje turizma, malega podjetništva in kmetijstva; 
– postavitev učilnice v naravi in učnih poti po Dobrepolju; 
– podporo skupnostnemu vrtu na Vidmu ter lokalno preskrbo javnih zavodov; 
– starejše in socialno ogrožene, obenem pa spodbujali talente, ki jih premorejo mladi; 
– prilagajanje infrastrukture starejšim in invalidnim osebam; 
– spoštovanje okolja in trajnostni razvoj občine. 

PRIDI VOLIT! 
 

VOLI 
DVOJKO! 

Naročnik oglasa: OO SLS Dobrepolje 
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Pride čas, ko ni več časa 
 

Tak je bil naslov razmišljanja, ki sem ga v imenu Slovenske demokratske stranke napisal v
Naš kraj pred državnozborskimi volitvami v aprilu letošnjega leta. 

 
Ni več časa za napačne odločitve, ker je posledice teh včasih zelo težko, včasih pa tudi
nemogoče popraviti. 

 
Rad bi vas spomnil na vrednote, ki jih Slovenska demokratska stranka od svojega nastanka
oziroma od nastanka samostojne Slovenije zagovarja. Vrednote slovenske pomladi. To pa
pomeni več demokracije, večjo kakovost življenja, spoštovanje človekovih pravic,
medsebojno spoštovanje, gospodarsko učinkovitost, svobodo in solidarnost ter seveda
ljubezen do domovine. Ta dejstva vam mediji na tisoč načinov spreobračajo in
interpretirajo. Toda ljubezen do domovine, svojega kraja, slovenske kulture in načina
življenja ni razlog za razdvojenost, nesoglasja in celo sovraštvo.

 
Stranke liste in posamezniki se pred vsakimi volitvami pojavljajo in mnogokrat kmalu
potem tudi izginejo iz javnega življenja. Slovenska demokratska stranka pa je tu za vse čase.
Se posebej pa takrat, ko nas Slovenija in naš kraj resnično najbolj potrebujeta. 

                          Zato se v nedeljo, 20. novembra 2022, udeležite 
                                                          volitev in obkrožite listo Slovenske demokratske 
                                                          stranke pod številko 4. 

                                                        Slovenska demokratska stranka
 

                                                                                       Zate. Za Dobrepolje. Za Slovenijo.

                                                                                                                                                    Roman Bukovec

Spoštovane Dobrepoljke in spoštovani Dobrepoljci, 

verjamem, da vsakdo med nami želi, da bi bilo njegovim bližnjim, otrokom in vnukom
dobro. Da bi bil kraj, v katerem živimo, prijazen do mladih in družin. Da bi nudil številne
priložnosti za podjetniški začetek, uspešno delo in napredek. Da bi živeli v zdravem okolju
ter varno in zadovoljno starost. Ko razmišljamo o tem, je gotovo res, da je več tega, kar nam
je skupno, kot tega, kar nas ločuje. In vsi smo v življenju tudi že izkusili, da marsikaj
dosežemo hitreje, ko združimo svoje moči, znanje in izkušnje.

V Slovenski demokratski stranki (SDS) nas delo za skupno dobro povezuje. Vliva nam
zaupanje pred vsako oviro. Na letošnjih lokalnih volitvah za župane ter mestne in občinske
svete tako kandidira več kot 3000 članov in simpatizerjev SDS. Prosim vas, da jih podprete.

Naše dosedanje delo lahko vidite na vsakem koraku. Vedno smo podpirali vse ukrepe, ki so
obsežna sredstva, evropska in domača, namenjali projektom za dobro ljudi. Ko je bila SDS
zadnje dve leti v vladi, smo Slovenijo pospremili na pot največjega investicijskega cikla v
zgodovini samostojne države. V vsakem kraju gotovo že vidite sadove našega dela, v mnogih
pa jih še boste. 

Kot je pomembno, kdo vodi državo, je pomembno tudi, komu zaupate vodenje občine. V
nedeljo, 20. novembra, zato pojdite na volitve. Glasujte za kandidate, ki imajo radi svoj kraj.
Ljudi, ki imajo pogum in trdno vero, da se je za boljšo prihodnost treba truditi vsak dan.
Tiste, ki jim je delo za dobro skupnosti v ponos in veselje. Hvala za vsak vaš glas
kandidatkam in kandidatom SDS. 

                                                                                                                           Janez Janša, predsednik SDS
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Datum rojstva: 6. 4. 1990
Naslov: Mala vas 29,
1312 Videm - Dobrepolje
Poklic: dipl. inženir 

Delo, ki ga opravlja:
mizar

1. Miha Jakič

       strojništva 

Datum rojstva: 5. 8. 1968
Naslov: Tisovec 2a, 1313 

Poklic: mag. upravnih
ved
Delo, ki ga opravlja: 
 samostojna strokovna
sodelavka

  

2. Zdenka Novak Nose

        Struge

Datum rojstva: 30. 7.
1985
Naslov: Zdenska vas  40,
1312 Videm - Dobrepolje
Poklic: gimnazijski 

Delo, ki ga opravlja:   
 vodenje družinskega
podjetja

  

3. Andrej Nahtigal

        maturant

Datum rojstva: 29. 11. 

Naslov: Cesta 4b, 1312

Poklic: dipl.
ekonomistka
Delo, ki ga opravlja: 

  

4. Anja Strnad

        1981

        Videm - Dobrepolje

        namestnica vodje        
        potujoče trgovine

Datum rojstva: 9. 1. 1970
Naslov: Zagorica 16,
1312 Videm - Dobrepolje
Poklic: lesarski tehnik
Delo, ki ga opravlja:
mizarstvo

 

 5. Vinko Erčulj

  

Datum rojstva: 12. 9.
1990
Naslov: Mala vas 10,
1312 Videm - Dobrepolje
Poklic: inž. informatike
Delo, ki ga opravlja:  
 programerka

  

6. Jasna Celarc

  

Datum rojstva: 2. 5. 1965
Naslov: Potiskavec 5,
1313 Struge
Poklic: gradbeni tehnik
Delo, ki ga opravlja:
vodja projektov

  

7. Marko Meglen

  

Datum rojstva: 22. 2.
1975
Naslov: Zdenska vas 10,
1312 Videm - Dobrepolje
Poklic: administrativna 

Delo, ki ga opravlja: 

  

8. Sabina Pugelj

        tehnica

        pisarniško delo
  

Datum rojstva: 29. 3.
1968
Naslov: Zagorica 27, 1312 

Poklic: lesarski tehnik
Delo, ki ga opravlja: 

  

9. Jože Hren 

        Videm - Dobrepolje

        samostojni podjetnik
  

Datum rojstva: 6. 12.
1957
Naslov: Ponikve 42, 1312 

Poklic: med. sestra
Delo, ki ga opravlja:

  

10. Alenka Novak

        Videm - Dobrepolje

        upokojenka
  

Datum rojstva: 13. 4.
1957
Naslov: Ponikve 27a,
1312 Videm -Dobrepolje
Poklic: avtomehanik
Delo, ki ga opravlja: 

  

11. Janez Skulj

        upokojenec
  

Datum rojstva: 2. 11.
1986
Naslov: Podgora 13, 1312
Videm - Dobrepolje
Poklic: gimnazijski 

Delo, ki ga opravlja:
programer

  

12. Alen Kastelic

        maturant
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 ■ Zagotavljanje varnega in prijaznega okolja za 
bivanje.

Brez varnega okolja, čiste vode, zdravih gozdov, neokrnjene 
narave, zdravih in obsežnih kmetijskih površin ne moremo 
dolgoročno imeti lepe prihodnosti. Prizadevali se bomo za: 
zagotavljanje varnega in prijaznega okolja za bivanje in delo za 
vse generacije. 
Konkretno: se bojujemo proti revščini in socialni 
izključenosti.

 ■ Mladim prijazna občina. 
Svet stoji na mladih. Tega se danes še premalo zavedamo.
Konkretno: Podeliti čim več štipendij, vključevati mlade v 
družbene aktivnost, posebno v manjših krajih. Osredotočili 
se bomo tudi na stanovanjih za mlade. Mladim moramo 
nujti dati priložnost in jih hkrati usmerjati v družbeno-
koristno preživljanje prostega časa.

 ■ Prometna infrastruktura.
Spodbujanje trajnostne mobilnosti in vzpostavitev prometne 
infrastrukture, ki bo omogočala dostopnost in varne pešpoti in 
kolesarske steze za vse občane. 
Konkretno: varne ceste in aktivno delovanje na obrobnih 
krajih in vaseh občine.

 ■ Kmetijstvo v občini.
Mladi ne vidijo prihodnosti na vaseh, starejši ne morejo več 
delat. Zato se bomo osredotočili na spodbujanju samooskrbe, 
ki temelji na ekološkem in integriranem kmetijstvu v občini, 
hkrati se bomo zavzemali za pomoč prevzemnikom kmetij in za 
spodbujanje oživitve zapuščenih kmetij in kmetijskih površin.
Konkretno: pomoč prevzemnikom kmetij in oživitev 
zapuščenih kmetij

 ■ Maksimalno črpanje sredstev iz državnih in 
evropskih sredstev.

Kot je bilo že javno objavljeno, v občini Ivančna Gorica nismo 
ravno uspešni pri črpanju sredstev.
Konkretno: maksimalno črpanje denarja in  nudenje pomoči 
vsem občanom, ki želijo pridobiti sredstva! 

To bomo naredili.
Skupaj, za Dobrepolje:

Zakaj se v občini Dobrepolje odločiti za Socialne 
demokrate:
Ker verjamemo v spremembe in razumemo 
problematiko manjših krajev oddaljenih od 
centrov. Za boljšo, iskreno prihodnost  se moramo v 
Dobrepolju vsi aktivirati. Verjamemo v prihodnost, 
ki ji vladajo pozitivne vrednote in v družbo kjer 
je poskrbljeno za blaginjo vseh. Zato vas Socialni 
demokrati naprošamo, da se udeležite volitev in 
glasujete za nas in za SOCIALNO in DEMOKRATIČNO 
družbo. NA LOKALNIH VOLITVAH OBKROŽITE 
ŠTEVILKO 5.

Zaupajte nam, saj povezani zmoremo več.

1. ALVINA BAJRAMI,
inženir naravovarstva,
delovno mesto: šivilja v SNG Opera in balet 
Ljubljana

»Za svetnico kandidiram, ker razumem 
problematiko mladih na vasi in ker je 
pomembno, da tudi mladi dobimo svojo 
priložnost, da pokažemo in dokažemo, da 
nam ni vseeno.«

2. FRANJO KASTELIC,
lesarski tehnik, v pokoju

»S svojimi izkušnjami in znanjem lahko 
vplivam na nadaljnji razvoj občine. 
Prizadeval se bom za enakopraven in 
pravičen razvoj družbe in hkrati za razvoj 
konkurenčnega, inovativnega in globalno 
povezanega gospodarstva.«

Lista Socialnih demokratov
za boljše Dobrepolje:

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

5
obkrožite

Bojan Novak; povzeto po gradivu NIJZ

Mesec november, ki je bil proglašen za 
movember, je mesec, ki je namenjen 
zdravju moških, predvsem opozarja-
nju na raka prostate, mod, na duševno 
zdravje in preprečevanje samomora. Za 
rakom letno po svetu zboli več kot 12 
milijonov ljudi, pri čemer je rak prostate 
najpogosteje diagnosticirana oblika raka 
pri moških.

Rak prostate je najpogostejši rak moš-
kih, predvsem starejših; več kot dve tre-
tjini bolnikov je starejših od 65 let. Na 
leto ga v Sloveniji diagnosticirajo pri 
okrog 1.500 moških. Število primerov 

se iz leta v leto veča tudi zaradi strogega 
upoštevanja izvida testa PSA (preseganja 
mejne ravni za prostato specifičnega an-
tigena). 

V dobri tretjini primerov tako 
postavljene diagnoze rak namreč nikoli 
ne napreduje in ne povzroči pomemb-
nejših kliničnih težav; bolezni sploh ne 

bi odkrili, če je ne bi iskali. Žal pa medi-
cina še ne zna napovedati, kateri primer 
bo napredoval in kateri ne, zato se mnogi 
moški raje odločijo za operacijo, kot da 
bi v negotovosti redno hodili na kontro-
lne preglede.

Movember je mednarodno gibanje, 
katerega cilj je osveščanje javnosti o 
zdravju in boleznih, ki prizadenejo mo-
ško populacijo. Člani svojo podporo gi-
banju izražajo z nošenjem brk v mesecu 
novembru, od koder tudi ime. Gibanje se 
je leta 2003 začelo v Avstraliji in preras-
lo v globalno gibanje, ki po celem svetu, 
tudi v Sloveniji, združuje več kot 5 mili-
jonov ljudi. ■

Movember – z brki proti raku prostate
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»Ne maram natolcevanj in praznih besed.« Pogovor z 
edinim kandidatom za župana na lokalnih volitvah, 
Janezom Pavlinom
Janeza Pavlina občani poznamo. Občino je kot župan vodil v obdobju med letoma 2006 in 2018. Ob poteku roka za 
vlaganje kandidatur se je pokazalo, da se je prijavil kot edini županski kandidat, kar mu praktično že zagotavlja nov 
mandat v županovi pisarni. O morebitnih spremembah, ki jih želi vpeljati, ter o načrtih za novi mandat sva govorila na 
praznični dan reformacije. 

Bojan Novak

G. Pavlin, kot edini kandidat za žu-
pana se podajate na volitve, kar pome-
ni, da je že en glas dovolj, da postanete 
novi župan. Kako komentirate dejstvo, 
da ste edini kandidat za župansko mes-
to?

Malo me je presenetilo, da ni bilo še 
kakšnega kandidata. Po eni strani to sicer 
razumem, saj delo župana ni preprosto. 
Župan je stalno na udaru občanov, na 
vsakem koraku. Zavedati se moramo tudi 
tega, da imamo mi raj na zemlji – imamo 
naravne danosti, mir, čist zrak, ampak vse 
to jemljemo kot samoumevno. In potem 
tudi zahtevamo veliko. Najboljši primer 
je pozimi, ko se zjutraj odpravimo v služ-
bo in je zapadlo pet centimetrov snega. 
Takrat smo prepričani, da bi moralo biti 
spluženo. Ja, ljudje so zahtevni, zato delo 
župana ni preprosto. Zahteva kar nekaj 
znanja in izkušenj, da se znaš na različ-
nih »parketih« pravilno obnašati. Sam 
nikoli ne gledam na to vlogo po finančni 
plati, saj vem, da delo župana ni primer-
no plačano. Nekateri pred kandidatu-
ro verjetno gledajo tudi na to. Pretekle 
mandate sem na delovnem mestu žu-
pana delal kot občinski uradnik, saj nas 
je bilo le pet, kar je absolutno premalo. 
Ura ni bila nikoli moja omejitev, saj sem 
se zavedal, da mora biti delo opravljeno. 

Pred zadnjim mandatom ste že tri 
mandate zapored opravljali delo župa-
na. Kaj vas je nagovorilo, da ste se po 
štirih letih spet prijavili kot kandidat?

Občani so me klicali, pa tudi ob ra-
znih srečanjih so me spraševali, če bom 
kandidiral. Rekoč, da so bili z mojim 
delom v prejšnjih mandatih zadovoljni. 
Prisluhnil sem željam, saj imam še veliko 
energije. Delo za skupno dobro mi vedno 
daje dodatno energijo. Ne maram pa na-

tolcevanj in praznih besed. Moje vodilo 
je: Imamo projekt. Če imaš konstruk-
tivne in konkretne pripombe, povej in s 
tem pomagaj. Če ne, se, prosim, umakni. 
Nekonstruktivno nagajanje samo jemlje 
energijo. 

V zadnjem mandatu vas ni bilo veli-
ko videti v javnosti. Kako je v tem času 
teklo vaše življenje? Ste ostali v stiku z 
dogajanjem v občini?

Ne, nisem ostal v stiku. Volivci so pred 
štirimi leti izbrali drugega in jaz sem pus-
til novoizvoljenim prosto pot. V tem ob-
dobju sem čas v večji meri namenil sebi, 
dobil tudi novo zaposlitev. Časovno je 
tudi sovpadalo, da sem v večji meri oskr-
boval bolnega očeta. Tako je vse nekako 
pripomoglo k dobremu. Morate namreč 
vedeti, da je bilo leto 2018 noro. Zdravni-
kov takrat nismo imeli, vsakodnevno smo 
morali skrbeti, da smo imeli zdravstveno 
oskrbo. Veliko dela je bilo z gradnjo špor-
tne dvorane, zaključeval se je projekt iz-
gradnje vrtca. To je bilo res leto garanja. 

Sem človek, ki ne pozna vmesnega – če 
se nekam podam, se podam stoodstotno.  

Glede na to, da je vaša izvolitev le še 
formalnost, vas lahko vprašam, kako 
si na podlagi izkušenj in mogoče no-
vih znanj predstavljate vodenje občine 
v mandatu 2022–2026. Boste delo op-
ravljali kot v prejšnjih mandatih – kot 
profesionalni župan – ali imate kakšne 
drugačne načrte? Imate mogoče že iz-
branega podžupana?

Najprej moram povedati, da je odlič-
no, da bo ob začetku mandata proračun 
za naslednje leto sprejet. Se bo pa treba 
ob začetku posvetiti nekaj težavam. Ni-
mamo direktorja občinske uprave, sledi 
tudi razpis zaradi porodniškega dopusta 
ene od zaposlenih. Funkcijo župana 
bom opravljal nepoklicno. A za to pot-
rebujem dobrega direktorja občinske 
uprave ter podžupana. Občinska uprava 
namreč potrebuje usmeritve tudi v času 
odsotnosti župana. 

Podžupana še nimam izbranega. Raz-
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mišljam o dveh neprofesionalnih podžu-
panih, ki bi bil vsak podkovan na svojem 
področju. Ni treba, da bi fizično delala na 
občini, mnogo dela je mogoče opraviti 
tudi na daljavo. Je pa pri izbiri podžupa-
na precejšnja omejitev, saj mora biti po 
zakonu to nekdo od svetnikov. Sicer bi 
bila izbira širša. 

Zagotovo vam županskih izkušenj 
ne manjka. Kaj boste pri županovanju 
v prihodnje delali drugače kot v prete-
klih mandatih? Katere prijeme pa na-
meravate obdržati?

Zdaj bo delo vsekakor bolj projektno 
naravnano. Ustanoviti želim tudi nekaj 
dodatnih komisij. Župan se dejansko ne 
more ukvarjati z vsemi zadevami, zato je 
treba delo porazdeliti. Ustanovil bom na 
primer komisijo za protipoplavne ukre-
pe, v kateri bodo predstavniki iz vsake 
vasi. Delo bo transparentno in želim si, 
da se vključijo tisti, ki jih bo delo zani-
malo. 

Ohraniti želim sestanke s predstavniki 
vaških odborov, kjer dobimo veliko dob-
rih idej. Vedno sem bil odprt za vse, niko-
li nisem udaril po mizi in se samovoljno 
odločil. Želim si, da bi pridobili občane, 
ki so strokovnjaki za posamezna področ-
ja. Bistvo pa je, da si želim sodelovanje in 
povezovanje. Vsi moramo čutiti, da je to 
naša občina in da mora vsak prispevati v 
razvoju kakšen delček. 

Odličen primer tega je bila napeljava 
optičnega omrežja v Predstrugah. Ko so 
se angažirali vaščani in hitro zbrali vsa 
soglasja, je občina naročila izkope in vse 
skupaj je trajalo manj kot eno leto.

Takoj na začetku moramo narediti 
analizo stanja in potem gremo naprej.  

 
Nekateri občani menijo, da je naša 

občina precej zaspana, da se bolj malo 
dogaja. Kako vi gledate na to? 

Že ko sem bil v zadnjem svojem man-
datu, je šlo družbeno življenje nekako 
navzdol. Ljudje so začeli na družbeno 
angažiranje gledati skozi prizmo denar-
ja: če bo plačano, ja, sicer ne. Potem je 
svoje dodala še epidemija, ki je družbeno 
angažiranje še bolj pognala navzdol. Ne 
vem sicer, koliko je bilo v zadnjih letih 
prireditev. V programu stranke imamo, 
da pomagamo dejavnim društvom. Ne 
želimo pa podpirati društev, ki obstajajo 
samo na papirju. Tukaj je treba gledati 
projektno – tisti, ki delajo, naj dobijo tudi 
dodatna sredstva od občine. Vedno sem 

bil na primer podpornik projekta Rock 
kamnolom, tudi prostor je primeren za 
take zadeve. Podobno velja za Dobre-
poljsko vandranje, ki ga je treba, vključ-
no s tekom, spodbujati. Pri teh stvareh je 
moje vodilo, da mora občina poskrbeti 
za začetni zagon, nato pa se projekti lah-
ko finančno pokrivajo sami. Želim si, da 
naredimo selekcijo tistih, ki se res trudi-
jo, nikakor pa se ne strinjam s tem, da se 
sredstva razdelijo kar tako, med vse. 

Tudi v preteklih mandatih smo vedno 
našli način za podporo prizadevanjem 
za vse, ki so prišli do mene. 

Če se malo dotakneva različnih pod-
ročij življenja v občini … Kako gledate 
na trenutno razvitost gospodarstva? In 
seveda, kaj spodbudnega želite pred 
novim mandatom sporočiti gospodar-
stvenikom v občini?

Gospodarstvo ali podjetništvo je tre-
ba podpreti v okviru možnosti, ki jih ima 
občina. Sedaj je treba pomagati obrtni 
coni, ki malce že živi, priti do uporab-
nega dovoljenja. Naloga župana je, da 
poišče kanale, po katerih lahko kakšen 
domači gospodarski subjekt dobi posel. 
Imam že nekaj poznanstev, tako da bo 
lažje. 

V zadnjem mandatu je bila dograje-
na športna dvorana, ki je začela »ras-
ti« v vašem zadnjem mandatu. V tem 
trenutku se izvaja tudi gradnja povezo-
valnega hodnika med šolo in dvorano. 
Kako ste zadovoljni z zaključkom izgra-
dnje? Verjetno tudi veste, da je športna 
dvorana zelo dobro zapolnjena in da v 
njej poteka kombinacija tekmovalne-
ga športa in rekreativnih dejavnosti. 
Na tekmah ob koncih tedna se zbere 
tudi po več kot 200 ljudi. Z rekreacijo 
se ukvarja vse več naših občanov, na 

vadbe pa prihajajo tudi vadeči iz dru-
gih, sosednjih občin. Kako gledate na 
to? Kaj si lahko v naslednjem mandatu 
obetajo športni zanesenjaki?

Navdušen sem, da smo prišli do tega 
prepotrebnega objekta. V občini je bil 
zelo razvit futsal, a so morali trenirati in 
igrati tekme v Velikih Laščah. Z dvorano 
so zagotovljeni pogoji za športne de-
javnosti tako za vrtec kot šolo. Prejšnja 
telovadnica ni ponujala dovolj dobrih 
pogojev za športni program osnovne 
šole, učenci so bili prikrajšani. Tudi tek-
movalni šport ima zdaj dobre pogoje. V 
naslednjem mandatu bomo v dvorano 
pripeljali tudi še kakšno državno tekmo, 
rokometno zagotovo. 

Po srcu sem športnik in podpiram vse 
športne dejavnosti, tako rekreativne kot 
tekmovalne. Če bomo podpirali rekrea-
cijo, bo tudi manjša vrsta pri zdravniku. 
Vsekakor podpiram razvoj športa. Tudi 
prej, ko sem bil župan, smo se vedno do-
govorili, kaj lahko kot občina ponudimo. 
Razumljivo, da v nekih razumnih okvir-
jih. Spet pa ponavljam: nekega društva, 
ki ni dejavno, občina ne more in tudi ne 
sme podpirati. Društva nastajajo, društva 
vegetirajo in društva tudi ugašajo, to je 
normalen proces. 

Je pa ta dvorana namenjena tudi ve-
čjim kulturnim prireditvam. Za zdaj je 
imela notri svoj koncert naša godba. 
Naša naloga je, da to dvorano napolnimo 
tudi s kulturnimi prireditvami. Pred leti 
je na primer Perpettum Jazzile večkrat 
nastopil v Dobrepolju in smo bili ved-
no omejeni na 250 sedežev v Jakličevem 
domu. Zdaj bo poslušalcev lahko več. 
Vesel sem, da smo izgradnjo izpeljali, in 
to celo po ugodni ceni, nižji kot drugje. 
Pa še prava lepotica je.

Če je področje športa nekako v pol-
nem razcvetu, pa ravno nasprotno ve-
lja za kulturo, po kateri smo bili dolga 
leta znani. Zdi se, da ni ljudi, ki bi pov-
lekli stanje na bolje … Boste spodbujali 
razvoj kulturnih dejavnosti?

V kulturi so trenutno težava ljudje, iz-
vajalci. Kot sem že prej omenil, je že v 
mojem zadnjem mandatu prišlo do stag-
nacije kulture. Leta 2010 je bila na višku, 
potem pa je začelo to padati. Če hočemo 
kulturo dvigniti na višjo raven, moramo 
ustanoviti zvezo društev. Dober primer je 
Zveza športnih organizacij, ki je vez med 
občino in športnimi društvi. Sredstva, 
namenjena kulturi, je treba transparen-
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tno in projektno razdeliti med društva, 
ki delujejo. 

Od večjih sistemov morava omeniti 
še gasilstvo in civilno zaščito. Oboje de-
luje zelo dobro, celo odlično. Ogromno 
ljudi je pripravljenih priskočiti na po-
moč, tudi opremljenost je vse boljša. 
Koliko energije boste v novem manda-
tu namenili gasilstvu in civilni zaščiti?

Tudi tukaj je zelo dobro, da imamo 
dejavno gasilsko zvezo. Vesel sem, da 
smo proračun po poplavah 2010 dvignili 
za 100 %. Do poplav v novembru 2014 
smo dokupili, kar je manjkalo, in potem 
smo bili po odzivu na naravne nesreče 
(vetrolom, žledolom) najbolj vzorna ob-
čina. Vesel sem, ko pogledam na razvoj 
osrednjega Prostovoljnega gasilskega 
društva Videm. Leta 2006 skoraj ni bilo 
gasilcev, pet ali šest, danes pa jih je og-
romno. So usposobljeni, stalno se izo-
bražujejo in predstavljajo osrednjo eno-
to. Podpiram gasilce na polni črti. Tudi 
z gasilci smo vedno do zdaj našli skupni 
jezik. Tudi vnaprej bo občina financira-
la projekte po prioritetah in po strategiji 
opremljanja društev. Pri civilni zaščiti 
je treba zagotoviti potrebno opremo za 
redno dejavnost, zagotoviti vzdrževanje 
opreme in razvlažilnih naprav, ki jih tudi 
posojamo drugim občinam, ter poskr-
beti za ustrezno usposobljenost članov 
civilne zaščite. 

Zagotovo se zavedate, kolikšen del 
proračuna ostane za razne večje inve-
sticije, ko občinski proračun poravna 
vse obvezne dajatve in prispevke ter 

poplačila kreditov. Kako nameravate 
narediti čim več z relativno malo de-
narja, ki ostane v proračunu?

Kolikšne so obveznosti kreditov v tem 
obdobju, ne vem, mi ni znano. Če gle-
dam na kredit za vrtec in športno dvo-
rano, to ne predstavlja nobene težave za 
izvajanje dejavnosti občine. Treba se je 
zavedati, da se je v zadnjih letih dvignila 
glavarina in občina sedaj dobi več, kot 
smo dobili leta 2018. Je pa treba vedno 
racionalizirati stroške. V tem trenutku 
me najbolj v oči bode skupna občinska 
uprava 5G. Tukaj je treba pogledati, kaj 
občina plačuje in kaj dobi od tega. Tu gre 
za velika sredstva. Tudi ne potrebujemo 
celoletnega najema radarja. Seveda ra-
dar potrebujemo, ampak občasno. 

Ko sem bil nazadnje župan, sem ve-
liko področij racionaliziral, na primer 
šolske prevoze. Vem, da investicijskega 
denarja ostane malo. Poskrbeti je treba 
za druge vire financiranja. Kotlovnica, ki 
smo jo naredili kot javno-zasebno par-
tnerstvo, je super, saj občina ni imela 
stroškov. Treba se je vključevati tudi v 
evropske projekte. V naslednjih letih bo 
ena izmed prioritet gotovo izboljšanje 
cestne infrastrukture (državne in lokalne 
ceste, urejenost bankin in odtočnih jar-
kov, asfaltiranje makadamske ceste proti 
Kočevju), izgradnja pločnikov in kolesar-
skih stez. Med druge prioritete spada v 
prvi vrsti zdravstvo, saj je treba zagotoviti 
še enega zdravnika. 

Dotaknili ste se že prioritet. Je poleg 
omenjenih še kaj, na čemer gradite ci-
lje v naslednjem županskem mandatu?

Da. Najti moramo rešitev pri proti-
poplavnih ukrepih. Omenil sem že, da 
bom oblikoval komisijo, v kateri bodo 
predstavniki vsake vasi. Poskrbeti mora-
mo za izgradnjo vodovoda na Vodicah. 
Projekti so bili narejeni, pridobiti pa je 
treba nekaj finančnih sredstev sofinan-
ciranja. Dokončati moramo izgradnjo 
osrednje čistilne naprave, izgraditi ka-
nalizacijsko omrežje in začeti priklope. 
Nadaljevati je treba izgradnjo kanaliza-
cije v Kompoljah ter začeti dejavnosti za 
izgradnjo kanalizacije v Mali vasi.

Imam visoke cilje na področju energe-
tike. Rad bi, da bi občina postala samo-
oskrbna (toplotna in električna energija). 
Pot vidim v spodbujanju gradnje sonč-
nih elektrarn ter razmisleku o izgradnji 
termoelektrarne na lesno biomaso. 

Za mlade želim urediti športna igri-
šča, vedno pa sta v mojih željah tudi 
skate park in pump jump. Mogoče za 
konec omenim še turizem. Nekaj truda 
je že vloženega vanj, ampak bo treba 
narediti še korak naprej, saj imamo kar 
nekaj možnosti, zato je treba zagotavljati 
dodatne programe. Rad bi, da naredimo 
svojo dobrepoljsko blagovno znamko, 
ustvarimo pogoje za bio kmetovanje in 
uvedbo tržnice, obudimo poletne večere 
in začnemo dejavnosti za gradnjo nove 
šole na Vidmu. Moja želja je tudi uvedba 
participativnega proračuna, kjer občani 
sami sodelujejo pri projektih. 

G. Pavlin, hvala za pogovor. ■

POVABILO

Društva in organizacije vabim, 
da v decembrski številki 
objavite voščila za bralce 
Našega kraja.

Rok za oddajo voščil je 
ponedeljek, 12. decembra.

Urednik Bojan Novak

Razstave v Jakličevemu domu so 
za ogled odprte vsak petek  
od 16. do 19. ure in vsako soboto 
od 9. do 11. ure.

Razstava bo za ogled odprta do 
konca leta 2022.

Občina Dobrepolje
Javni zavod rokodelski center 

Ribnica, Muzej Ribnica

Ogled odprtih prostorov zbirk  
v Jakličevemu domu
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Jesen pri Zajčkih 
Otroci iz skupine Zajčki smo teto Jesen toplo sprejeli in ji dali priložnost, da se nam predstavi na različne načine. Kljub 
temu da smo še med najmlajšimi, nas to nikakor ne ustavlja pri dejavnostih, ampak še z večjo željo in z vsemi čutili 
raziskujemo, kar nam ponuja trenutni letni čas, saj smo radovedni, vedoželjni, dejavni mali raziskovalci.

Nina Sernel in Anita Glač

Z željo po raziskovanju jeseni v vsej nje-
ni razsežnosti in bogastvu, ki nam ga 
ponuja, smo si raziskovanje razdelili na 
jesen na vrtu in njivi, jesen v sadovnjaku 
in jesen v gozdu. Okušali, tipali, vonja-
li, poslušali in ogledali smo si različne 
jesenske plodove in druge značilnosti 
jeseni. Po svojih najboljših močeh smo 
ružili in ličkali koruzo ter se igrali s pše-
ničnimi semeni in fižolom. Prebrali smo 
pravljico Repa velikanka, izdelali lutke 
in si na koncu ogledali krajšo lutkovno 
predstavo. Barvali smo korenje, naredili 
trganko v obliki kostanja, v igralno ploščo 
vstavljali različne vrste zelenjave, se igrali 
različne matematične igre na to temo in 
tako krepili svoje možgančke. Urili smo 
tudi natančno naravoslovno opazovanje 
in pod drobnogled vzeli jabolko. Poslad-
kali smo se s sadnimi nabodali in s po-
močjo fit aktivne metode v »sadovnjaku« 
(v igralnici) nabirali »jabolka in hruške« 
(rumene in rdeče žoge). Ker nam še ni 
uspelo priti do bližnjega gozda, smo si 
gozd prinesli v igralnico in si tako na-
redili pravo gozdno igralnico, kjer smo 
se igrali z drevesnimi listi in drugimi 
gozdnimi elementi (mah, vejice, storži, 

želodi, kostanji, orehi, žagovina itd.). S 
svojimi dlanmi smo v likovnem kotičku 
izdelali listje, ki že krasi našo gardero-
bo, da pa ne bi samo ustvarjali gozdnih 
elementov, smo si spekli tudi kostanj ter 
tako okusili gozd. Spoznali in usvojili pa 
smo tudi novo pesmico: Kostanjček za-
spanček (M. Voglar), ki jo vedno znova 
radi zapojemo. ■
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Podnebni tek »Čas se izTEKa – Running Out of Time«  
v vrtcu Ringaraja
V okviru Ekošole smo sprejeli pobudo in sodelovali pri najdaljši in najbolj množični neprekinjeni podnebni pobudi, v 
kateri je podnebna štafeta potovala skozi 18 držav v skupni dolžini 7767 kilometrov.

Tatjana Zevnik, vrtec Ringaraja

Podnebna štafeta je začela svojo pot na 
Škotskem, prišla je tudi v Slovenijo in 6. 
novembra prispela v Egipt, kjer so njeno 
sporočilo predali svetovnim voditeljem 
in udeležencem COP17 v Šarm el Šejku. 

Podnebna štafeta je 18. in 19. okto-
bra 2022 prepotovala Slovenijo. Na treh 
osrednjih dogodkih ob trasi je sodelova-
lo več kot 1000 otrok z vzgojitelji in učite-
lji, pridružil se je tudi predsednik države 
Borut Pahor.

 V vrtcu Ringaraja smo dogodek obe-
ležili s podnebnim tekom Čas se izTEKa 
po okolici vrtca in se tako pridružili tiso-
čim mladim po celem svetu. Iz odpadnih 
materialov smo izdelali štafetno palico, 
ki je potovala iz rok v roke od najmlajših 

do najstarejših otrok. Kljub meglenemu 
dnevu je bilo pri otrocih čutiti navduše-
nje, energijo, zagnanost in naš pomemb-
ni prispevek k zavedanju o ohranjanju 
in graditvi spoštljivega in pozitivnega 
odnos do narave in okolja. S skupinsko 
fotografijo smo želeli pokazati našo moč 
v povezanosti in sodelovanju.

SPOROČILO PODNEBNE ŠTAFETE:

Za našo skupno prihodnost je zelo po-
membno kakovostno izobraževanje o 
podnebnih spremembah, v katero je 
treba vključiti vse generacije. Mladi so 
ključnega pomena v pogovorih o pod-
nebnih spremembah in jih morate pre-
poznati kot voditelje.

Naša naloga je, da svetovne voditelje 

pozivamo, da nam omogočijo, da bomo 
imeli možnost za izobraževanje. Le s pri-
dobljenimi spretnostmi bomo lahko pri-
pomogli k bolj trajnostnemu svetu.

Ker se naš svet segreva, moramo vsi s 
svojimi dejanji prispevati, da bomo us-
tavili segrevanje planeta na 1,5 stopinje. 
Zato potrebujemo močno podporo vas, 
svetovnih voditeljev, dosledno politiko 
in financiranje, da nam bo v pomoč pri 
doseganju skupnega cilja – nič emisij.

Obljubljamo, da bomo pomagali gra-
diti prihodnost, ki je pomembna in traj-
nostna za vse nas. Naj ne bodo le besede, 
temveč naj tudi vaša dejanja pokažejo, 
da nam ni vseeno za naš svet.

Podprite naša prizadevanja za dosego 
skupnega cilja! ■
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Obisk PGD Hočevje v vrtcu Ringaraja
Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Prav zato 
je sodelovanje med vrtcem in starši pomemben vidik kakovostne predšolske vzgoje. V vrtcu Ringaraja že vrsto let 
uspešno sodelujemo in se povezujemo s starši.

Darja Erčulj, Klavdija Kadunc

Očka Daše in Anžeta je dal pobudo, da 
gasilci iz Hočevja obiščejo naši skupini: 
Račke in Sovice, ki ju obiskujeta otroka. 

Dogovorili smo se za srečanje, ki je po-
tekalo v petek, 28. oktobra 2022. 

Otroke je v igralnici s svojo prisotnostjo 
presenetil gasilec Flori, ki jih je popeljal 

pred vrtec, kjer so že čakali gasilci.
Gasilci so otrokom razkazali gasilsko 

opremo in vozilo, v katero so se lahko 
usedli. Razdelili so jim otroške gasilske 
rekvizite, da so se otroci počutili kot pra-
vi gasilci. Pripravili so jim tudi zanimivo 
igro z vodo – gašenje požara. 

Otroci so z navdušenjem sodelovali 
v igrah in spoznavanju gasilskih veščin. 

Pri vsem tem pa je otroke spodbujal in 
zabaval gasilec Flori, ki se je z njimi tudi 
lovil in zaplesal. 

V skupinah Račke in Sovice se PGD 
Hočevju najlepše zahvaljujemo za 
obisk, zanimivo maskoto, ogled vozila in 
predstavitev dela gasilcev. Želimo si še 
veliko takih srečanj. 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! ■

Hišni ljubljenček v skupini Sovice
Otroci so s pomočjo družine Jančar iz Kompolj spoznali skakače ali mongolske puščavske podgane.

Sabina Novak

Benjamin je s pomočjo plakata in mami-
ce prijateljem podrobno predstavil svoja 
dva hišna ljubljenčka. Izvedeli smo, da 
živijo v visokogorju Mongolije, v južni 
Sibiriji in severni Kitajski. Prebivajo v 
polpuščavah in stepah, kjer so peščena 
tla pokrita s travami, zelišči in grmovjem. 
Za preživetje potrebujejo več prilagodi-
tev: varčujejo z vodo in jo shranjujejo v 
celicah, njihovi zobje rastejo ves čas živ-
ljenja in so primerni za drobljenje trdih 
semen in druge rastlinske hrane. Noge so 
prilagojene na skakanje in beg pred ple-
nilci. Sprednje tačke s po štirimi kremplji 
so prilagojene za tek, skakanje in prije-
manje, zadnje s po petimi kremplji pa za 
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Ogled kmetije Jakopič
Družinska kmetija Jakopič je v Podpeči. Pred tremi leti so zgradili nov hlev. S kmetijo Jakopič smo v vrtcu tudi 
prehransko povezani, saj nam dobavljajo mleko in krompir.

Mateja Lohkar

V četrtek, 13. oktobra 2022, smo z otroki 
iz skupine Žabice odšli v Podpeč. Tisto 
dopoldne je bila zelo gosta megla in ot-
roci so neučakano spraševali, kje je ta 
kmetija, ker nič ne vidijo. Kljub megli in 
slabi vidljivosti smo hitro prišli do kme-
tije. Na kmetiji sta nas prijazno sprejela 
Katarina in Janez Jakopič ter njuna si-
nova, Izak in Domen. Najprej smo odšli 
do novega hleva, kjer smo si ogledali 
kravice in teličke. Zmotili smo njihov 
mir, ampak so nas vseeno pozdravili z 
glasnim mukanjem. Otroci so se najprej 
ustavili pri teličkih, jih opazovali in jim 
nato hitro ponudili suho seno. Kravice 
so nas opazovale in z mukanjem vabile, 
da pridemo v njihovo bližino. Deklica 
je kravice opazovala in rekla, da imajo 
danes umazane nogavice. Ravno ob 10. 
uri se je vklopil samohodni krmni stroj, 
ki je z desne in leve strani hleva pribli-
žal krmo jaslim, da so krave lahko jed-

le. Toda otroci so hoteli malo pomaga-
ti, hitro so poiskali priložnost in še oni 
kravicam približali krmo. Otroke sta pri 
tem usmerjala ponosna Izak in Domen 

Jakopič. Opazovali smo, kako se krava 
ob čohalniku »počoha«. V hlevu imajo 
tudi avtomat za molžo krav, nekakšen 
sesalnik za kidanje gnoja in prostor, ki 
se imenuje porodnišnica, kjer pridejo 
na svet novi telički. Opazovali smo tudi 
robot za molžo krave. Otroci so začu-
deno opazovali, kako se krava postavi v 
boks za molžo in robota, ki pomolze kra-
vo. Deček se je za kravo nekoliko zbal in 
je na glas rekel: »Joj, zdaj bodo pa kravo 
pokvarili.«

Nato smo kravicam dali priboljšek, 
sladico, ki so jo z veseljem takoj pojed-
le. Po ogledu hleva smo se poslovili od 
krav in mlade živine (teličkov) in odšli 
na domačijo Jakopič, kjer smo posku-
sili domače jogurte in posušeno sadje, 
uheljne. V našo bližino je prišla tudi 
muca in otroke takoj »nagovorila«, da 
jo pobožajo. Ogledali smo si še njihov 
lastni mlin, na katerem meljejo izključno 

tek, skakanje in izvidniško držo ter držo 
pri hranjenju. Glava je široka in kratka, 
oči so bleščeče črne in okrogle. Uhlji so 
majhni, okrogli in položeni nazaj. Na 
podplatih imajo dlako, ki jih ščiti pred 
suhim mrazom in vročim peskom.

Hranijo se predvsem s semeni. So zelo 
družabne živali, nujno potrebujejo druž-

bo lastne vrste, zato ima Benjamin dva 
skakača istega spola in iz istega legla. Ku-
pil ju je v trgovini z malimi živalmi še kot 
mladička, zato mu je s svojo potrpežlji-
vostjo in priboljški uspelo skakače nava-
diti na prenašanje po rokah. Imata veliko 
kletko z mnogimi igračami in skrivališči, 
da jima ne postane dolgčas. Z veseljem 

vrtita kolo. Brejost traja 21–28 dni, v leglu 
je lahko 1–12 mladičev. Življenjska doba 
je 1–2 leti, največ šest let. V vrtcu smo ju 
imeli celo dopoldne, ju opazovali, hranili 
in skrbeli, da sta imela vodo.

Bilo nam je v veselje in se Benjaminu 
in mamici zahvaljujemo za nova spozna-
nja in izzive. ■
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doma pridelana žita. Skupaj smo zmleli 
koruzo, nekaj za koruzno moko, nekaj 
za koruzni zdrob (polento). Poprosili 
smo za pirine luščine, s katerimi bomo 
v zimskem času napolnili blazine, ki jih 

bomo v vrtcu uporabljali za igro, počitek 
in senzoriko. 

Hitro je minilo aktivno dopoldne na 
kmetiji. Zahvalili smo se družini Jakopič, 
Katarini za poučno vodenje, kravicam 

pa so otroci »obljubili«, da jih še pridejo 
pogledat. 

Megla se je dvignila in posijalo je 
sonce, zato je bila pot do vrtca prijet-
nejša. ■

V sadovnjaku pri družini Šuštar Marn
Letošnjo jesen so jablane bogato obrodile. Otroci iz skupine Sovic smo se odzvali povabilu obiranja jabolk v 
sadovnjaku.

Sabina Novak

Gospa Martina nam je pripravila lestve 
različnih dolžin in obirač. Otroci so 
imeli velik izziv splezati na lestev in obi-
rati jabolka. Obirali so tudi z obiračem. 
Delo jim je bilo že poznano, saj so tudi 
sami doma priskočili na pomoč dedkom 

in babicam.
Jabolka, ki smo jih obrali z obiračem 

in rokami, smo shranili v zaboje. Jabol-
ka, ki so padla na tla, smo pripravili za 
prešanje in stiskanje.

Izziv nam je bil tudi plezanje po 
jablani. Po končanem delu so nas po-
gostili z jabolčnim sokom in suhimi ja-

bolčnimi krhlji.
Družini Šuštar Marn se zahvaljujemo 

za povabilo in pogostitev. Seveda pa se 
veselimo še kakšnega povabila, saj nam 
je v veselje in čast, da lahko pomagamo 
starejšim ljudem. ■ 
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Po poteh vodomca
V mesecu oktobru smo se z učenci 3. razreda OŠ Videm podali na krožno naravoslovno učno pot Po sledeh vodomca. 
Pot povezuje naravno in kulturno dediščino Cerovega, raznolike oblike kraške pokrajine, življenjske prostore … 

Mateja Hočevar in učenci 3. razreda

Prepustili smo se interpretaciji izkušene 
vodičke, ki nam je pri tablah z naravo-
slovno vsebino razkrila skrite zgodbe iz 
narave. Pot nas je vodila skozi gozd, ob 
njivah, skozi mokrišče ter sadovnjak, do 
Vodomčeve učilnice.

Vodomčev gaj leži ob robu kraškega 
polja na poplavni ravnici potoka Pod-
lomščice, je okolje, ki živalim daje var-
no zavetje in bogat vir hrane. Tu živi in 

gnezdi mnogo vrst ptic, med njimi tudi 
najboljši ribič med pticami – vodomec. 
Zaradi človekovih posegov v naravo in 
utrjevanja rečnih bregov njegov življenj-
ski prostor izginja. Zanj so postavili gnez-
dišče in gnezdilno steno.  Učencem je 
bilo zelo zanimivo obročkanje ptic. Ob-
ročkovalec je seznanil učence, kako se 
določita vrsta in spol ptice, ugotavljali so 
njeno starost, videli tehtanje ptic. Vsaka 
ptica je dobila okoli noge unikaten obro-
ček z oznako. Ptica je z dlani nekaterih 

odletela v naravo.
Povzpeli smo se tudi na opazovalnico, 

ki je namenjena spoznavanju različnih 
življenjskih okolij in njihovi ohranitvi. 
Zasnovana je tako, da ptice in druge ži-
vali ne občutijo prisotnosti človeka.

Popeljali smo se s splavom »lokvanjev 
list«.

Učenci so z zanimanjem opazovali 
okolico, poslušali razlage in bližnje sre-
čanje s ptico je bilo zanje nepozabno 
doživetje. ■

Otroški ekstempore,  
Tabor Cerovo 2022
Z učenci OŠ Dobrepolje smo se družili in ustvarjali na območnem srečanju 
mladih likovnih ustvarjalcev ekstemporu mladih 2022 z naslovom Freska z 
Jelko Rojec. 

Veronika Gnidovec, prof. likovne umetnosti

V petek, 7. oktobra 2022, smo se odpravili 
na Tabor Cerovo nad Grosupljem. Skopaj 
s petimi učenkami in učencem z naše OŠ 
Dobrepolje smo se družili na ekstempo-
ru mladih, ki ga že vrsto let organizira 
JSKD Ivančna Gorica. Tu smo spoznali 
tudi učence z drugih šol. Med drugimi 
učence in mentorje z OŠ Stična, s PŠ Vi-
šnja Gora, OŠ Zagradec in OŠ Šentvid. 

Ob prihodu na tabor nas je učiteljica 
iz OŠ Šentvid Jelka Rojs, ki je bila glavna 
mentorica likovne delavnice ekstempo-
re, lepo pozdravila in predstavila celoten 
likovni program. Nato nam je predsednik 
TD Št. Jurij, g. Janez Kozlevčar, pokazal 
notranjost cerkve sv. Nikolaja, v kate-
ri se bohotijo 500 let stare freske še v 
prvotnem stanju. Freske v tej cerkvi so 
ene redkih, ki niso restavrirane, saj so še 
vedno brezhibno ohranjene. Predstavil 

Angel z lilijo in njegovi ustvarjalci: Neja 
Nose, Larisa Založnik, Kiara Žnidaršič, 
Domen Ficko, Hana Cimperman
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Medgeneracijska ura športa
Projekt Simbioza – povezovanje generacij z gibanjem

Iva Jereb, JVIZ OŠ Dobrepolje 

Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija 
ter šport so pomembne prvine kakovo-
stnega življenjskega sloga. Ker pa teles-
na dejavnost in gibanje nista pomembna 
samo za otroke, ampak sta ključnega po-
mena v vseh življenjskih obdobjih, smo 
učenci in učitelji četrtih razredov v me-

secu oktobru izvedli prav posebno učno 
uro športa – učenci so k pouku povabili 
svoje stare starše. Nekateri so se učen-
cem pridružili pri telovadbi, drugi so za 
vnuke navijali s tribun. S tem smo ustva-
rili medgeneracijsko sodelovanje, ki je 
v današnjem svetu še kako pomembno. 
V kombinaciji modrosti starejših in igri-
vosti ter vedoželjnosti mlajših smo us-

pešno izvedli različne štafetne igre pod 
vodstvom učitelja Andreja Škantlja in v 
duhu znanega reka – zdrav duh v zdra-
vem telesu – zaključili unikatno učno 
uro, ki se bo učencem in starim staršem 
zagotovo vtisnila v spomin. Vsem udele-
žencem se iskreno zahvaljujemo za ude-
ležbo! ■

nam je kratko zgodovino cerkve in obzid-
ja okrog cerkve, ki je takrat ljudi obrani-
lo pred Turki. Podrobneje je predstavil 
tehniko fresk, kako so freske nastale in 
motiviko verskih prizorov, ki jih vidimo 
na freskah. Po končani predstavitvi smo 
se lotili likovne delavnice po skupinah. 

Prva skupina je poustvarjala ornament 
freske z akrilnimi barvami na kos žaklje-
vine, druga skupina pa se je lotila večje 
naloge v tehniki kolaža. Iz kosov odpa-
dnega blaga so učenci sestavljali in lepili 
figuralni motiv iz freske. Kot motiv so si 
učenci izbrali angela, ki ima v roki lilijo. 

Končani kolaž je meril 2 × 1 m. 
Vsi izdelki sodelujočih učencev na 

ekstemperu so razstavljeni na gradu 
Cerovo, kjer si jih je mogoče ogledati. 
Čestitke vsem sodelujočim za odlično 
opravljeno likovno delo. ■

Zbiralna akcija starega papirja na PŠ Kompolje
Petra Andoljšek Žagar, učiteljica PŠ Kompolje

Z zbiranjem starega papirja lahko vsak-
do pripomore k ohranjanju okolja. Tako 
lahko rešimo drevesa, ki so mnogo več 
kot surovina za izdelavo papirja. Ena 
tona zbranega papirja v naravi ohrani 16 
odraslih dreves.  

Tudi letos smo v mesecu oktobru iz-
vedli zbiralno akcijo starega papirja. Z 
zbranim papirjem smo ohranili 31 odra-
slih dreves. Pomembno je, da se tradicija 
zbiranja ohrani, saj tako krepimo zavest 
ljudi o pomembnosti zbiranja papirja 
ter ostalih odpadkov. Z različnimi akci-
jami se tako ohranja zavedanje, da lahko 
vsakdo pripomore k ohranjanju okolja. ■ 
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AVTORICE: Ana, Eva, Ela, Hana, Lana, Maša.

V oktobrski številki Našega kraja smo vas šolske novi-
narke pozvale, da ugibate, kateri športnik je najljubši 
otrokom in odraslim, ki smo jih anketirale. In sedaj ima-
te priložnost, da preverite, ali ste imeli prav. Rezultati 
so pokazali, da je najljubši športnik otrok Luka Dončić; 
sledijo Tadej Pogačar, Cristiano Ronaldo in Lionel Messi 
(vsak s po tremi glasovi); nato pa Neymar, LeBron Ja-
mes, Benjamin Šeško, Jan Kozamernik in Peter Prevc 
(vsak z enim glasom).

Pa poglejmo še, kako je pri odraslih. Najljubša športni-
ka anketiranih odraslih sta brez dvoma Luka Dončić in 
Primož Roglič – vsak od njiju je prejel osem glasov. Tudi 
drugo mesto si delita dva športnika: Tina Maze in Tadej 
Pogačar (vsak po štiri glasove). Tretje mesto je s tremi 
glasovi dosegel Goran Dragić. Dva glasova je prejela Ja-
nja Garnbret. Po en glas pa so prejeli Jolanda Čeplak, 
Rok Možič, Ronaldo, Klemen Čebulj in Tine Urnaut. ■
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Evakuacija na PŠ Kompolje
Petra Andoljšek Žagar, učiteljica PŠ Kompolje

Oktober je mesec požarne varnosti. Na 
šoli smo izvedli požarno vajo evakuacije. 

Signal je vse v stavbi opozoril na ne-
varnost, zato smo vsi prisotni šolo hitro 
zapustili in se zbrali na igrišču, ki je v 
primeru požara ali drugih nesreč dolo-
čeno kot naše zbirno mesto. Pri evaku-
aciji smo bili uspešni. Ob tem so svoje 
delo odlično opravili tudi gasilci PGD 
Kompolje, za kar se jim iskreno zahva-
ljujemo.

Po opravljeni vaji so nam gasilci 
predstavili svoje delo in pripomočke. ■
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Gori, gori, so nas poklicali struški gasilci
V petek, 14. oktobra 2022, okoli 11.00 so v PŠ Struge prišli prostovoljni gasilci iz Strug in nas evakuirali na igrišče. 
Potekala je namreč evakuacijska vaja v mesecu požarne varnosti.

Mojca Pugelj in Karmen Kljun

Učenci so skupaj z učiteljicami in dru-
gimi strokovnimi delavci v verigi odšli iz 
učilnic po evakuacijski poti, učenci 8. ra-
zreda pa so morali na igrišče skozi okno 
učilnice.

Po evakuaciji so sledile analiza in po-
učni vaji – prikaz položaja nezavestnega 
in prikaz temeljnih postopkov oživljanja. 
Otroci so obe vaji pridno preizkusili.

Iskreno se zahvaljujemo struškim ga-
silcem, da si vsako leto v mesecu okto-

bru vzamejo čas in naše šolarje naučijo 
veliko pomembnih stvari za življenje, saj 
nam to prinaša veliko nepričakovanih 
situacij, v katerih se lahko znajdemo kot 
osebe, ki zmoremo in znamo pomagati. 

Mi pa vedno smo pripravljeni,
na pomoč hitimo, če gori,
ko vsi drugi se umikajo,
mi gasilci v tisto smer gremo.
     (Modrijani)

Zbiralna akcija starega papirja na PŠ Struge
V četrtek, 27. oktobra 2022, je na PŠ Struge potekala že tradicionalna akcija zbiranja starega papirja.

Mojca Pugelj, učiteljica RP

Kot vsako leto smo tudi letos sodelovali v akciji zbi-
ranja starega papirja. Akcija je že dobro poznana in 
utečena, krajani z učenci pridno polnimo zabojnik. 
Letos smo zbrali 3100 kilogramov papirja.

Hvaležni smo vsem, ki akcijo podpirate in v njej 
dejavno sodelujete!

Zahvaljujem se učencem, saj vsako leto pridno 
pomagate. Hvala tudi Igorju Pogorelcu, ki je poskr-
bel za prijeten zaključek akcije.

»Zemlja je kot lepa nevesta, ki za okras ne potrebu-
je draguljev, ki jih je obdelal človek, temveč je zado-
voljna z zelenenjem svojih travnikov, zlatim peskom 
svojih morskih obal in dragocenimi kamninami svo-
jih planin.«

(Kahlil Gibran)
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Trideset let Glasbene šole Grosuplje, podružnice 
Dobrepolje
Za Dobrepoljsko dolino je bil 1. september leta 1991 poseben dan – svoje delovanje je začela Glasbena šola Grosuplje, 
podružnica Dobrepolje. V svet glasbe sta 31 učencev popeljala Martin Strel (kitara) in Rezka Černač (klavir, električne 
klaviature in nauk o glasbi). 

Rezka Černač in Barbara Škrjanc za Glasbeno 
šolo Grosuplje, foto: Peter Zakrajšek (FRAME 
agencija) in Tamino Petelinšek

Že naslednje leto sta se poučevanju na 
Vidmu pridružili Suzana Paternost Žu-
žek z učenjem flavte in Barbara Škrjanc, 
ki je zamenjala Martina Strela. Dve leti 
kasneje se je podružnica razširila z od-
delki trobil, pihal in klarineta, leto kas-
neje še s harmoniko. Še dve leti pozneje 
se je začel poučevati saksofon, nato pa 
še tolkala. 

Glasbena šola je najprej delovala v 
prostorih Osnovne šole Dobrepolje. Ko-
liko zanimivih, prisrčnih dogodkov se je 
dogajalo ob poučevanju, vedo številni 
učitelji in učenci, ki so svoj čas namenili 
glasbenemu izobraževanju. Naš prostor 

je bila hladna gospodinjska učilnica, 
kjer je redno v času pouka s svojim rit-
mom pouk popestril pralni stroj. Učilo 
se je tudi za leseno pregrado v knjižnici, 
v provizorični učilnici ob telovadnici, v 
jedilnici brez oken, ravnateljevi pisarni 
in celo zobni ordinaciji. Svoje prostore 
sta nam ponudila tudi gasilski dom in 
občina. 

Po 11 letih je prav na kulturni praznik, 
leta 2003, Dobrepolje dobilo nov kulturni 
center, prenovljen Jakličev dom, v kate-
rem je svoje prostore dobila tudi glasbe-
na šola. V Dobrepolju se tako že skoraj 20 
let lahko upravičeno hvalimo z idealnimi 
pogoji za poučevanje.

Glasbena šola na leto pripravi več kot 
deset internih, javnih, razrednih in od-
delčnih nastopov. Radi sodelujejo tudi z 

lokalnim okoljem: vrtcem, osnovno šolo, 
knjižnico Dobrepolje in Domom sv. Te-
rezije. 

Na podružnici Dobrepolje se je v 30 
letih zvrstilo 54 pedagogov, danes jih tu 
poučuje devet. Šolo obiskuje 75 učen-



40 Naš kraj ■ november 2022••• Iz društev •••

cev, ki se lahko učijo klavir, kitaro, har-
moniko, flavto, kljunasto flavto, trobila, 
klarinet, saksofon, violino, nauk o glasbi, 
obiskujejo predšolsko glasbeno vzgojo in 
glasbeno pripravnico.

V torek, 25. oktobra 2022, smo učite-
lji skupaj z učenci pripravili slavnostni 
koncert ob 30-letnici delovanja glasbe-
ne šole na Vidmu. V programu, ki ga je 
povezovala ga. Jasmina M. Šušteršič, 
smo predstavili naše delo od učencev 
predšolske vzgoje pa vse do starejših, ki 
so že pravi mojstri na svojih inštrumen-
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tih. Slišali smo solistične točke, manjše 
komorne zasedbe, pevski zbor, ansam-
bel flavt in komorno zasedbo kitar. Na-
govorila sta nas ravnatelj Glasbene šole 
Grosuplje g. Dean T. Zavašnik in župan 
Občine Dobrepolje g. Igor Ahačevčič. Za 
posebno presenečenje ob zaključku kon-
certa so z izvedbo dveh skladb poskrbeli 
učitelji podružnice Dobrepolje. Iskren 
aplavz, ki je prišel iz polne velike dvora-
ne Jakličevega doma, je bil potrditev, da 
glasba v tej dolini ne bo zamrla. ■

Oktober, mesec požarne varnosti
V mesecu oktobru smo gasilci še posebej dejavni, saj je oktober mesec požarne varnosti. V tem mesecu imamo pregled 
delovanja vseh sedmih društev, skupno vajo, dneve odprtih vrat in še bi lahko naštevali.

Boštjan Hren, poveljnik GZ Dobrepolje 

Že v septembru smo se gasilci udeležili 
občinskega gasilskega tekmovanja, ki je 
tokrat potekalo na lokaciji novega regij-
skega poligona v Grosuplju. Iz Gasilske 
zveze Dobrepolje je sodelovalo 20 ekip 
v šestih kategorijah, 12 ekip se je uvr-
stilo naprej na regijsko tekmovanje, ki 
je potekalo 1. oktobra 2022 prav tako v 
Grosuplju na regijskem poligonu. Vsem 
ekipam čestitke za doseženi uspeh, še 
posebej tistim, ki so se uvrstile na dr-
žavno tekmovanje. Zahvaljujem se vsem 
sodelujočim, še posebej sodniškemu 
zboru.

V mesecu oktobru so se dejavnosti na-
daljevale po društvih. Društva so imela 

dan odprtih vrat, kjer so bile prikazane 
različne točke, kot so gašenje s peno, 
uporaba AED-ja, gašenje požara v kuhi-
nji in evakuacija vrtca. V sklopu meseca 
požarne varnosti smo v GZ Dobrepolje 
v soboto, 22. oktobra 2022, v dopoldan-
skem času pregledali delovanje vseh 
PGD-jev, nato je bila izvedena še skupna 
vaja na lokaciji Stolarna Dobrepolje. Ob 
tej priložnosti bi se zahvalil KGŽ in Mi-
zarstvu Vincencij Erčulj za dovoljenje 
za uporabo samega prostora za izvedbo 
vaje. Delovišče je bilo razdeljeno na tri 
sektorje in vsak sektor je imel svojega 
vodjo. V sektorju 1 je bila predpostavka, 
da je prišlo do eksplozije plinske jeklen-
ke, pri kateri je bilo ujetih sedem poško-
dovanih oseb. V sektorju 2 je prišlo do 

požara in pršne eksplozije v delavnici, v 
kateri je bilo poškodovanih šest oseb. V 
sektorju 3 je prišlo do kemične nesreče, 
padca z lestve pri delu na strehi, oseba 
je bila ujeta pod prevrnjeno kopo lesa in 
štiri osebe poškodovane. Enote so mo-
rale pravilno pristopiti k reševanju nalog 
in poročati vodjem sektorjev. Postavljen 
je bil tudi napihljivi šotor civilne zaščite, 
v katerem so se oskrbovali ponesrečenci. 
Nekaj ponesrečencev je bilo odpeljanih 
z reševalnimi vozili, dva pa tudi s heli-
kopterjem. Vaja je potekala v zelo moč-
nem dežju, tako da smo bili vsi dodobra 
namočeni. Vsa komunikacija je potekala 
po radijskih zvezah. Center Dobrepolje 
je kot že mnogokrat vodil g. Tone Ste-
klasa. G. Tone prav tako vodi mesečne 



42 Naš kraj ■ november 2022••• Iz društev •••

preizkuse radijskih zvez celo leto, če mu 
to dopušča čas. Za njegovo zavzetost in 
delo na samem centru se mu iskreno 
zahvaljujem.

Vajo smo zaključili v postroju na lo-
kaciji PGD Videm, kjer je sledilo nekaj 
zaključnih besed in zaslužena malica. 

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil 

Tanji Mustar Usenik za odlično skuhane 
klobase in tajnici GZD Mateji Lohkar za 
organizacijo pogostitve.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč! ■
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Oktobrske gasilske dejavnosti v PGD Hočevje
Oktober že dolgo velja za mesec požarne varnosti, za gasilce pa to pomeni še dodatne dejavnosti. Ta mesec so potekali 
različne vaje in prikazi, s katerimi smo se operativni gasilci preizkušali, obenem pa skušali vaščanom predstaviti svoje 
dejavnosti v domačem okolju.

Lucija Laharnar Mesojedec, foto: Tamara Mišmaš

OCENJEVANJE DRUŠTVA IN PRAKTIČNA VAJA

V soboto, 22. oktobra 2022, sta v Gasilski zvezi 
Dobrepolje potekala ocenjevanje društev ter zelo 
obsežna napovedana vaja v industrijski coni Pod-
gorica na objektu Stolarne. Njen namen je bil pre-
verjanje usposobljenosti in opremljenosti gasilskih 
enot ter samega vodenja takšne intervencije. Na-
loge gasilskih enot so bile aktivno gašenje požara 
v notranjosti objekta in zunaj ter preiskava in re-
ševanje poškodovanih in pogrešanih oseb. Vaje se 
je udeležilo več kot 100 gasilcev in prostovoljcev iz 
vseh društev. Iz našega društva se je vaje udeleži-
lo devet operativnih gasilcev z dvema voziloma in 
dvema statistoma.

V petek, 28. oktobra 2022, smo Luka, Lu-
cija in Cveto – člani gasilskega društva 
PGD Hočevje – s Florijem obiskali otroke 
v vrtcu Ringaraja na Vidmu. Gasilec Flori 
je maskota, oblečen v gasilsko zaščitno 
obleko, ki v prvi vrsti pooseblja lastnosti 
in vrednote gasilcev, kot so pogum, moč, 
tovarištvo, z dodanima viteškim okle-
pom in čelado, in je bil simbol gasilske 
olimpijade v Celju. Otroci so s Florijem 
zaplesali, zapeli, se razgibali in se malo 
»pockrljali«. Mlado občinstvo je nato pri-
zadevno sodelovalo pri učenju o požarni 
varnosti in z velikim zanimanjem pris-
luhnilo vodenemu ogledu gasilskega ka-

OBISK V VRTCU RINGARAJA
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DAN ODPRTIH VRAT

miona in gasilske opreme. Kot pravi mla-
di gasilci pa so se preizkusili še v gašenju 
tarče z vedrovko in zvijanju gasilskih cevi. 
Pred odhodom smo otrokom razdelili še 
pobarvanke in igre z gasilsko tematiko. 
Dopoldne z najmlajšimi je hitro minilo 
in razšli smo se z velikimi nasmehi na 
obrazih. Sodeč po zadovoljstvu nam za 
prihodnost gasilstva v Dobrepolju ni tre-
ba skrbeti. 

Letos je bila tema meseca požarne var-
nosti preprečevanje požara litij-ionskih 
baterij in je potekala pod sloganom: 
»Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite 
požar baterij.«

Litij-ionske baterije so v mobilnih 
telefonih, prenosnih in tabličnih raču-
nalnikih, igračah, orodju, invalidskih 
vozičkih, električnih skirojih, kolesih, vo-
zilih itd., ki se dnevno uporabljajo. Zato 
smo v mesecu požarne varnosti želeli 
uporabnike in prebivalce opozoriti, da 
te naprave lahko tudi zagorijo, jim dali 
napotke, kako ravnati v takem primeru, 
ter jih seznanili z ukrepi za preprečeva-
nje požarov na tovrstnih napravah. V ta 
namen smo se gasilci PGD Hočevje zelo 
potrudili in v nedeljo, 30. oktobra 2022, 
organizirali dan odprtih vrat za vaščane. 
Pripravili in prikazali smo več dejavnosti: 
predstavitev vozil, opreme in gasilskega 
doma, predstavitveno vajo gašenja ob 
požaru ali eksploziji litij-ionskih baterij, 
predstavitveno vajo »Kako ravnati ob 
maščobni eksploziji v kuhinji«, prikaz 
temeljnih postopkov oživljanja in upora-
bo avtomatskega defibrilatorja ter prikaz 
uporabe gasilnika in gašenje začetnega 

požara. Obiskovalci so se preizkusili 
v gašenju začetnih požarov tudi sami. 
Za naše mlade gasilce smo organizirali 
različne igre z gasilsko tematiko in bili 
so navdušeni. Seveda je bil tudi tokrat z 
nami gasilec Flori, ki je poskrbel za ve-
selo vzdušje najmlajših. Na samem kra-
ju dogodka smo ponudili tudi možnost 
nakupa, servisiranja, pregleda in seveda 
tudi svetovanje o nakupu gasilnih apa-

ratov. Z obiskom in izvedbo odprtih vrat 
smo bili zadovoljni tako gasilci kot obi-
skovalci, tako da bomo podobne dneve 
izvedli tudi v prihodnje. Vsem obiskoval-
cem se lepo zahvaljujemo za obisk in se 
vidimo ob naslednji priložnosti. 

Z gasilskim pozdravom 
»Na pomoč«, PGD Hočevje
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Dejavnosti PGD Ponikve v mesecu oktobru
V PGD Ponikve smo mesec oktober začeli s tekmovanjem na regijskem tekmovanju za memorial Matevža Haceta. Ne 
moremo mimo tega, da ne bi ponovno omenili, da smo se z dvema ekipama uvrstili na državno tekmovanje. Rezultati 
in seveda tudi naša zagnanost za delo v prostovoljnem gasilstvu so nam dali zagon, da smo v okviru projekta »Oktober 
– mesec požarne varnosti« izvedli obilico dejavnosti. 

Maša Ahec in Marko Kastelic, PGD Ponikve; 
foto: Tadej Bavdek in člani PGD Ponikve

Operativni program dela za mesec ok-
tober smo začeli 4. oktobra s pregledom 
hidrantov. Pri pregledu se je odkrila po-
manjkljivost v hidrantnem sistemu, kar 
smo sporočili komunalnemu podjetju.

Nadaljevali smo 12. oktobra z obnovit-
veno vajo postopka pravilnega namešča-
nja in uporabe izolirnega dihalnega apa-
rata, med gasilci poznanega kot IDA. V 
okviru delavnice so naši operativni gasil-
ci večkrat ponovili postopek nameščanja 
IDA ter izvedli vajo notranjega napada in 
preiskovanja prostora.

Mesec se je tako že prevesil v dru-
go polovico, ko se je v društvu odvijal 
osrednji dogodek – dan odprtih vrat. V 
zadnjih dveh letih se je zaradi zdravstve-
nih razmer druženje in pridobivanje no-
vih članov občutno zmanjšalo, zato smo 
z željo, da se društvo ponovno poveže z 
lokalno skupnostjo, v okviru meseca po-
žarne varnosti, 16. oktobra, odprli vrata 
svojega gasilskega doma. Letošnji mesec 
ozaveščanja o požarni varnosti je potekal 
pod sloganom: »Tudi baterije lahko za-
gorijo. Preprečite požar baterij.« V vsak-
danjem življenju se je namreč uporaba 
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naprav, ki vsebujejo litij-ionske baterije, 
močno povečala, zaradi česar ozavešča-
nje ljudi o ukrepanju ob tovrstnih poža-
rih nikakor ne škodi. Na dogodku smo 
obiskovalcem na ogled postavili svoja 
gasilska vozila in opremo, pripravili de-
lavnico o temeljnih postopkih oživljanja 
in uporabe avtomatskega defibrilatorja 
ter delavnico z naslovom »Kako ravna-
ti ob vžigu olja v kuhinji«. Na delavnici 
smo vaščanom najprej prikazali pravil-
ne postopke gašenja, kot denimo gašenje 
z mokro krpo, pokrovko ipd. Na koncu 
smo pokazali napačen postopek gašenja 
gorečega olja z vodo. Pri demonstraciji 
gašenja gorečega olja smo uporabili le en 
deciliter vode in obiskovalci so se lahko 
prepričali, da takšno gašenje povzroči 
maščobno eksplozijo, ki je za osebe v ne-
posredni bližini lahko usodna. Da smo 
zadovoljili apetite vseh generacij, smo za 
najmlajše pripravili različne gasilske igre, 
za tiste starejše pa točilni pult s pijačo in 
kostanjem. Veseli smo, da smo svoj prvi 
dan odprtih vrat uspešno izpeljali, in ob-
ljubljamo, da bomo dogodek še ponovili.

V soboto, 22. oktobra, sta v GZ Dobre-
polje potekala ocenjevanje društev in 
operativna zvezna vaja, ki se je odvijala 

na objektu Stolarne Dobrepolje. Vaje 
se je udeležilo več kot 100 gasilcev in 
prostovoljcev iz vseh društev. Iz našega 
društva se je vaje udeležilo 17 operativ-
nih gasilcev s tremi vozili in tremi statisti. 
Na koncu uspešne izvedbe vaje je v pro-
storih PGD Videm sledila še pogostitev 
vseh, ki smo se udeležili vaje.

V sredo, 26. oktobra, smo izvedli vsa-
koletni obremenitveni test tlačnih cevi in 
črpalk ter 28. oktobra še inventuro opre-
me in društvenega inventarja. 

V soboto, 29. oktobra, smo izvedli 
operativno vajo prve pomoči. To smo 
izpeljali v sodelovanju s prvimi posre-

dovalci PGD Videm, saj je dandanes 
velik del naših intervencij posredovanje 
s področja prve pomoči ali temeljnih 
postopkov oživljanja, za katero zaprosi 
služba nujne medicinske pomoči. Na de-
lavnici smo s skupnimi močmi ponovili 
imobilizacijo, uporabo zajemalnih nosil 
in vratne opornice pri sumu poškodbe 
hrbtenice, oskrbo opeklin in hujših kr-
vavitev ter temeljne postopke oživljanja. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo PGD 
Videm za udeležbo na delavnici.

Prav tako smo izvedli servis avtomat-
skega defibratorja ter zamenjali omari-
co na gasilskem domu. Nova omarica je 
nadomestila prejšnjo, ki je bila dotrajana 
in ni več zagotavljala varovanja AED-ja 
pred vremenskimi vplivi.

Tudi v prihodnje bomo dejavni pri iz-
obraževanju sokrajanov, kajti le pravilno 
ukrepanje v primeru nesreče in takojšnja 
pomoč nenadno obolelemu omogočata 
osnovne pogoje za preživetje pred pri-
hodom ekipe nujne medicinske pomoči 
ali gasilcev.

Po pestrem oktobru nam ne manjka 
zagona in že snujemo nove vaje in načr-
te za razvoj društva. Z gasilskim pozdra-
vom: »Na pomoč!« ■

Sporočilo o prostem delovnem mestu

Naziv delovnega mesta: Diplomirana medicinska 
sestra, Srednja medicinska sestra I, Bolničar – 
negovalec I, Oskrbovalka

Delo za nedoločen čas, zakonsko pripadajoči 
dodatki za delo in 15% dodatek na redno delo 
zaradi neposrednega dela z osebami, ki imajo 
težave v duševnem zdravju. 

Pogoji delodajalca: opravljen strokovni izpit za 
delovna mesta v službi ZNO

T: 01-7880-100
E: info@prizma-ponikve.si
W: www.prizma-ponikve.si

PRIZMA Ponikve, 
Posebni socialno varstveni zavod 

Ponikve 76, 1312 Videm – Dobrepolje
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Na hribu Šentrumar nad Hočevjem je zaplapolala 
slovenska zastava
Člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje smo uresničili idejo, da bi na razgledni točki na Šentrumarju 
zaplapolala slovenska zastava.

Gerta Gregorka

Hrib Šentrumar je dobro viden iz vasi 
Hočevje. Leži na nadmorski višini 642 
metrov. Peš pot na Šentrumar ni pre-
več zahtevna. Označene so poti iz vasi 
Hočevje, Krka, Videm in Laze pod Kori-
njem. Iz Hočevja boste hodili slabo uro, 
iz Krke, Vidma in Laz pa uro in pol. Malo 
pod vrhom Šentrumarja leži gobarski 
dom Društva gobarjev Štorovke Šentru-
mar Hočevje. Če se boste povzpeli do 
vrha Šentrumarja do razgledne točke, 
boste zagledali slovensko zastavo. Slo-
venska zastava plapola na osem metrov 
visokem drogu, dolga je 3,5 in široka 
1,25 metra. Je dovolj velika, da jo lahko 
vidite na začetku vasi Hočevje iz smeri 
Vidma proti Hočevju. Na priročni klopci 
se boste lahko malo odpočili in uživali v 
čudovitem razgledu na okoliško hribov-

je. Ob dobri vidljivosti vam bo pogled 
segel celo do najvišjega vrha Julijskih 
Alp, Triglava, ki je pomemben simbol 
slovenskega naroda.

Pridite na Šentrumar, oglasite se v go-
barskem domu Društva gobarjev Štorov-

ke Šentrumar Hočevje in si na razgledni 
točki oglejte lepote Slovenije. ■

Zahvala krvodajalcem
Jesenska krvodajalska akcija, ki je potekala od 4. do 7. oktobra na štirih krajih našega 
območja, je bila pravi praznik dobrote in srečanje čudovitih ljudi. 

Anica Smrekar in Matjaž Marinček

V Družbenem domu Grosuplje je darovalo kri 121 krvodajalcev, 
v Srednji šoli Josipa Jurčiča (SŠJJ) 132, v dvorani župnijskega 
doma Šentvid pri Stični 54 in v Jakličevem domu na Vidmu  79 
krvodajalcev, skupaj 385, kar 80 več kot aprila letos. Med krvo-
dajalci je bilo veliko zvestih krvodajalcev z dolgoletno tradicijo, 
pa tudi mnogi mladi, ki so kri darovali prvič. 

Krvodajalske akcije ne bi mogli izpeljati brez gostoljubja 
Občine Dobrepolje, ki nam daje prostor v Jakličevem domu, 
in prostovoljcev, ki so pripravili mize in stole, da je bilo zjutraj 
vse pripravljeno in potem vse spet pospravljeno. Vsem iskrena 
hvala!

Zelo so se izkazali gasilci iz Zdenske vasi, ki so še v jutranji 
megli prišli kot organizirana skupina in darovali kri. Na njihovo 
pobudo smo prosili ravnatelja OŠ Dobrepolje, da bi se nasled-
nje leto krvodajalske akcije spet izvajale v šoli, kjer bo mogoče 
pripraviti tradicionalno krvodajalsko malico s klobasami, s či-
mer se je strinjal in nas z veseljem sprejema nazaj po prisilni 

koronski odsotnosti.
Vsem se od srca zahvaljujemo za najdragocenejšo tekočino, 

ki rešuje življenja in vrača zdravje. . ■
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Utrinki iz Zavoda sv. Terezije: Kostanjev piknik s svojci
Na sončno oktobrsko popoldne je na vrtu Zavoda sv. Terezije dišalo po pečenem kostanju in jabolčnem zavitku.

Eva Kovačič, dipl. del. ter.

V sredo, 19. oktobra 2022, smo na dom-
skem vrtu imeli kostanjev piknik. Sta-
novalci so v družbi svojih bližnjih in 
domskega osebja kramljali ob lupljenju 
pečenega kostanja. Nazdravili so z do-
mačim jabolčnim moštom, ki so ga z 
užitkom počasi pili, medtem ko so jih 
božali jesenski sončni žarki. Najprej 
je vse navzoče pozdravila direktorica 
doma, ga. Sabina Lenarčič, nato pa so 
premierno nastopili člani hišnega »Žoga 
benda,« ki ga sestavlja 11 članov. S kuhal-
nicami so v ritmu glasbene spremljave 
bobnali vsak na svojo žogo. Zaigrali so tri 
skladbe. Po končanem nastopu so se vsi 
zbrani posladkali še z jabolčnim zavit-
kom in jabolčno-orehovim pecivom, ki 
so ga pripravile naše kuharice. Posladkali 
pa smo se tudi s pecivom, ki ga je spekla 

svojka našega stanovalca. Na pikniku nas 
je prav tako pozdravil videmski župnik, 
g. Franc Škulj. Popoldansko druženje je 
bilo zelo prijetno. Ko se je sonce skrilo, 
pa smo tudi mi zaključili naše druženje. 
Vsi stanovalci so bili polni lepih vtisov 
kostanjevega piknika. ■
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Skupaj delajmo za dobro
To je letošnje geslo Slovenske karitas in nas bo nagovarjalo v tednu Karitas, ki bo potekal od 21. do 27. novembra 2022, 
in na koncertu Klic dobrote, ki bo v sredo, 23. novembra, ob 20. uri. Isto geslo smo uporabili tudi mi za praznovanje 30. 
obletnice delovanja Karitas v Župniji Dobrepolje in v Župniji Struge. 

Marta Šuštar

Ob tem smo izdali knjižico z istim nas-
lovom, kjer smo predstavili svoje delo. V 
njej so tudi številne misli in pričevanja 
prostovoljk in prostovoljcev ter drugih 
sodelavcev Karitas in verjamem, da jo 
boste z veseljem prebrali. Dobite jo v 
župnijski cerkvi na Vidmu pod korom. 
Hvala Stanetu Novaku in Luciji Šinkovec 
za pripravo in tiskanje knjižice.

Geslo »Skupaj delajmo za dobro« nas 
vabi k delu za dobro, za skupno dobro, k 
odprtosti do soljudi. K temu smo pokli-
cani vsi kristjani in še posebej sodelavci 
Karitas, saj nam Jezus naroča: »Po tem 

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm
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bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, 
če boste med seboj imeli ljubezen« (Jn 
13,35).

Torej delajmo skupaj, ker en sam ne 
zmore vsega, ker en sam lahko v pre-
izkušnji obupa, ker ima več ljudi več 
znanj in talentov. In ne nazadnje, ker 
smo ljudje bitja skupnosti in smo radi 
skupaj v veselju. Šele z drugimi ljudmi 
je naše življenje polno in osmišljeno, pa 
naj gre za mladega ali starega človeka. 
Zato smo hvaležni vsem, ki ste se ude-
ležili našega praznovanja in se skupaj s 
sodelavci Karitas poveselili ob praznova-
nju naše 30-letnice. Praznovanje je bilo v 
nedeljo, 23. oktobra 2022. Najprej smo se 
s sv. mašo zahvalili Bogu za vsa leta delo-
vanja, saj poznamo Jezusove besede, da 
»brez njega ne moremo storiti ničesar« 
(Jn 15,5). Po maši je bil prisrčen kulturni 
program, ki so ga izvedli: otroški pevski 
zbor pod vodstvom Tine Kadunc – Tia-
ne, Ela Šinkovec in David Kadunc – kla-
viature, Petra Mihelič – flavta, Veronika 
Lavrič – citre in Zagoriški fantje. Program 

je povezovala Ana Babič. Iskrena hvala 
vsem nastopajočim, ki ste polepšali in 
popestrili praznovanje.

Praznovanja se je udeležil tudi gene-
ralni tajnik Škofijske karitas Ljubljana 
g. Jože Kern, ki je zbrane nagovoril, se 
zahvalil sodelavcem Karitas in podelil 
zahvale. Posebej smo se zahvalili g. Sta-
netu Kostanjšku, ki je zelo predano in 
požrtvovalno vodil Karitas 18 let, svoji-
ma duhovnikoma, g. župniku Francu 
Škulju in g. Marinku Bilandžiču, ki zav-
zeto spremljata in podpirata delo ŽK, 
sodelavkama Darji Žnidaršič in Mariji 
Pogorelc – voditeljicama Karitas v Stru-
gah, Darji Klinc – prvi tajnici ŽK, Andreji 
Okorn (prej Štih), ki je bila 20 let blagaj-
ničarka ŽK, in drugim sodelavkam, ki so 
prostovoljke ŽK Videm že vseh 30 let, ter 
Zalki Jeršin, ki kot prostovoljka vodi tečaj 
slovenščine za begunce.

Po prireditvi smo se, kot ena velika 
družina, zbrali pred cerkvijo na pogosti-
tvi. Ob tem se še posebej zahvaljujemo 
podjetnikom, ki ste z donacijami (denar-

nimi ali materialnimi prispevki – kruh, 
krofi) omogočili praznovanje 30-letnice 
delovanja in izdajo knjižice. Z vašo po-
močjo si bomo lahko po 30 letih preskr-
beli neke vrste uniforme – oblačila z lo-
gotipom Karitas. 

Hvala gospodinjam za kulinarične 
dobrote, Zavodu sv. Terezije za pripravo 
hrane, hvala gasilcem PGD Zdenska vas, 
Zagorica in Videm za izposojo in posta-
vitev klopi in miz. Hvala Taminu Petelin-
šku za fotografiranje. Hvala obrtnikom, 
ki ste zdaj ali kadar koli v teh 30 letih 
opravili kakšno brezplačno delo za pot-
rebe Karitas. Hvala Občini Dobrepolje za 
sredstva, ki jih dobimo iz razpisa za po-
moč humanitarnim organizacijam. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi 
ustanovam, organizacijam in društvom, 
še posebno Krajevni organizaciji Rdeče-
ga križa, Društvu upokojencev Dobrepo-
lje, patronažni službi, CSD Grosuplje za 
koristno in lepo sodelovanje. 

Hvaležni smo vsem, ki prostovoljno 
delajo na številnih področjih. Ganjena 
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sni trgovec. Že stari oče se je ukvarjal z 
lesom. Les je prevažal z voli, oče pa je 
kupil konja in stari oče se s tem ni stri-
njal. »Kaj pa bo s tem 'kljusetom', še za 

meso ni dober?« je komentiral. A oče je 
bil uspešen trgovec in je nekaj let pred 
vojno v Ljubljani kupil hišo. Leta 1942, 
ko so se začeli prvi nenavadni poboji ne-
katerih družin in podjetnikov, so se vsi 
skupaj preselili v Ljubljano, kjer so ostali 
do konca vojne. Po vojni je nova oblast 
očeta postavila pred izbiro, ali mu naci-
onalizirajo kmetijo ali se odpove obrti. 
Oče je rekel, da ima »grunt« korenine, in 
se odločil za kmetijo, obrtno dovoljenje 
pa je moral vrniti. Čez čas, leta 1958, so 
jim tudi vzeli (nacionalizirali) hišo v Lju-
bljani. 

Gospa Anka Novak je z ljubezni-
jo opravljala svoje poklicno delo in 
predvsem po upokojitvi veliko naredi-
la za ohranjanje kulturne dediščine v 
Dobrepolju, za kar smo ji vsi hvaležni. 
Draga gospa Anka, hvala vam za gosto-
ljuben sprejem. Še enkrat vam iskreno 
čestitamo in želimo zdravja, pozitivne 
življenjske energije in veliko Božjega 
blagoslova. ■ 

sem, ko ob svojem delu v Karitas opa-
zim ali izvem za številna majhna in velika 
dobra dela, ki jih ljudje naredijo neopa-
zno. Tistim, ki so deležni njihovih uslug 
ali pozornosti, pa ogromno pomenijo. 
Zavedamo se, da ste sodelavci Karitas 
vsi ljudje dobre volje, ki vidite sočloveka 
v stiski in radi pomagate, in vsi, ki ste ka-
dar koli in na kakršen koli način podprli 
delo Karitas. Brez vas ne bi šlo. Bog vam 
povrni za vse dobro. 

Gotovo pa je nujno potrebna tudi or-

ganizirana dobrodelna dejavnost. Zato 
hvala nekdanjim in sedanjim sodelav-
cem in sodelavkam župnijske Karitas, 
tistim, ki redno sodelujete, in tistim, ki 
občasno priskočite na pomoč. Še po-
sebno smo hvaležni mladim prostovolj-
cem in prostovoljkam in upamo, da se 
nam bo priključil še kdo. Potrebujemo 
nove, srčne in vztrajne sodelavce, ki bi 
znali vsaj kakšno uro na teden posvetiti 
konkretnemu delu za druge, za skupno 
dobro. Sodelavci Karitas delujemo brez 

kakršnih koli osebnih koristi. Darujemo 
svoj čas in energijo, pogosto tudi finanč-
na sredstva za lajšanje težav pomoči pot-
rebnim. Vemo, da nismo popolni, zato se 
priporočamo Bogu in prosimo Sv. Duha, 
naj nas razsvetljuje, da bomo vedeli, kaj 
je prav. Vsak naredi, kar zmore in zna, 
in verjamemo, da je vsako dobro delo, 
ki je narejeno s srcem in ljubeznijo do 
bližnjega, drobna lučka, ki sveti v temno 
stran sveta. ■

Anki Novak smo voščili za 90 let
V prvih dneh novembra smo gospo Anko Novak obiskali predstavniki župnijske Karitas, Rdečega križa in Društva 
upokojencev Dobrepolje in ji voščili za častitljivi življenjski jubilej.

Marta Šuštar

Na dogovorjeni dan nas je že čakala. Vra-
ta v njen domek so bila priprta in prija-
zno nas je sprejela. Izrekli smo ji voščila 
in ji izročili darilce. Skupaj smo se tudi 
fotografirali. Potem nas je povabila za 
mizo, pregrnjeno s prtičem iz naravnega 
lanenega platna. Presenečeni smo bili, 
da nam je postregla s pravo malo poje-
dino, ki jo je sama pripravila. Ob doma-
čem čaju in okusnem prigrizku je stekel 
pogovor o njenem življenju in delu. 

O poklicnem delu etnologinje ge. 
Anke Novak je bilo že veliko napisanega 
v prejšnji številki Našega kraja. Mi smo 
jo prosili, naj nam pove kakšen spomin 
iz svojega življenja. Živeli so v Mali vasi. 
V družini je bilo šest otrok. Oče je bil le-

Kaj lahko vsi naredimo? Najbolj neverjetne stvari. Lahko gremo 
na luno in še naprej. Lahko rešimo skrivnosti bolezni, zmanjšamo 

lakoto in trpljenje, povečamo število in kvaliteto priložnosti, 
dosegljive za vsakogar, in ustvarimo tisto, kar še ne obstaja, a bo 
izboljšalo pogoje za vse človeštvo. Lahko prinesemo mir tja, kjer 
je bila nekoč vojna, in prijateljstvo, kjer je nekoč prevladovalo 

sovraštvo. Lahko raziskujemo nebo, pregledujemo globine oceana in 
preiskujemo neomejeno kreativnost in kapaciteto človeškega uma.

(Jim Rohn)
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Teden Karitas in dobrodelni koncert Klic dobrote
Na dobrodelnem koncertu Klic dobrote bodo letos nastopali: Band Diamanti, Kvatropirci, Modrijani, Prifarski 
muzikanti, Zbor OŠ Alojzija Šuštarja, Žan Serčič, Eva Boto, Nina Pušlar, Marko Vozelj, Neža in Damjan Pančur, Matej 
Šoklič, Andraž Hribar in Alya. Voditelji: Jure Sešek in Bernarda Žarn, Klara Eva Kukovič in Žiga Bunič ter Romana 
Kocjančič.

Marta Šuštar

Vstopnice so na voljo na 01 300 59 60 ali 
info@karitas.si. Neposredni prenos pa 
bo na prvem programu TV SLO, Radiu 
Slovenija in Radiu Ognjišče.

Verjetno si vsi želimo, da bi bilo stisk 
ljudi čim manj, da bi vsi živeli v miru in 
sreči ter imeli dovolj sredstev za življenje. 
A ljudje nismo popolni in svet ni popoln. 
Ostali bodo vojne in begunci, bolezni, 
težave, povezane s starostjo, duševne 
in duhovne stiske, trpljenje ob izgubi 
bližnjih, osamljenost, zasvojenosti vseh 
vrst, in tudi finančne stiske, zato so in 
bodo med nami vedno ljudje, ki bodo 
potrebovali pomoč. Stiske ljudi se z leti 
spreminjajo in so zelo različne. Nikoli ne 
vemo, kdaj se bomo morda mi znašli na 
strani tistih, ki potrebujejo pomoč, zato, 
dokler moremo, SKUPAJ DELAJMO ZA 
DOBRO! ■

Groš v jeseni
Skupaj z barvo listov na drevesih se je v tem jesenskem obdobju spremenilo tudi dogajanje v Grošu. Začelo se je z 
volitvami v Grošev občni zbor 2022/23, nadaljnje dogajanje pa bo obsegalo področja kulture, medgeneracijskega 
povezovanja ter političnega izobraževanja in udejstvovanja mladih. 

Erika Dizdarević, ŠK GROŠ

V petek, 28. oktobra 2022, so v prostorih 
Študentskega kluba Groš potekale voli-
tve v občni zbor 2022/2023. Dogodek je 
obsegal predstavitev programskega na-
črta za leto 2023, predstavitev kandida-
tov upravnega in nadzornega odbora, di-
sciplinske komisije ter dijaškega odbora 
dijaške sekcije. Po tem so sledile volitve, 
in prešteti glasovi so nam dodelili novo 
predsednico kluba, Alešo Palčič. Vese-
limo se njenega predsedovanja ter do-
godkov in sprememb, ki si jih bo z novo 
ekipo prizadevala doseči. 

Letos pa je napočil čas tudi za župan-
ske volitve. V Grosuplju in v Ivančni Go-
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rici bodo v novembru potekala soočenja 
kandidatov za župana. Ti bodo odgo-
varjali na vprašanja, ki se tičejo njiho-
vega prispevka svoji občini ter njihovih 
pogledov na trenutno občinsko stanje. 
Dogodek je namenjen sodelovanju in 
ozaveščanju mladih o trenutni občinski 
politiki, ki nas, kot aktivne občane, za-
deva. Več o samem dogodku pa kmalu 
razkrijemo na naši spletni strani: www.
klub-gros.si.

November pa ne bi bil pravi brez tradi-
cionalnega martinovanja, ki je potekalo v 
soboto, 12. novembra 2022. Začelo se je z 
ogledom lepot Bele krajine, nadaljevalo 
z degustacijo v Pivovarni VIZIR in v Vin-
ski kleti PRUS, za lep zaključek dneva pa 
je poskrbelo večerno druženje v Grošu. 
»Zdravje Martinu, meni pa vinu!«

V šolskem letu 2022/2023 bomo v luči 
medgeneracijskega sodelovanja gostili 
niz pogovornih srečanj s pogovorno sku-

pino Medgeneracijskega društva Tromo-
stovje, ki je del Zveze društev za socialno 
gerontologijo Slovenije. Skupino bo vo-
dila prostovoljka Vida Trilar, univ. dipl. 
pedagoginja in profesorica sociologije, 
v sodelovanju s članico ŠK GROŠ, Nežo 
Androjna. Srečanja bodo potekala vsak 
drugi četrtek ob 17.30 v prostorih Štu-
dentskega kluba Groš. Vljudno vabljeni, 
da se srečanjem pridružite vsi upokojen-
ci, ki si želite navezovanja stikov, druže-
nja in medsebojne podpore. 

Po krajšem premoru pa se v letošnje 
leto vrača tudi revija ŠODR. Prizadevamo 
si, da bi ta predstavljala stalno platformo, 
kjer bi mladi lahko izražali svojo ustvar-
jalnost in kritično mišljenje. Izdaja nove 
številke je v načrtu za december 2022, a 
te ni brez vaših glasov. Zato pozivamo 
vse mlade, da nam na glasilo@klub-gros.
com pošljete svoje pesmi, kratke zgodbe, 
kritične eseje, fotografije, grafične dizaj-

ne ... Kar koli bi želeli dati v svet in s tem 
pokazati, da tudi vaš trud in misel štejeta. 
Se beremo kmalu!

Za več informacij smo vam na voljo v 
času uradnih ur: v Grosuplju ob pone-
deljkih, sredah in petkih med 18. in 20. 
uro, v Ivančni Gorici ob torkih med 18. in 
20. uro, v Dobrepolju pa po predhodnem 
dogovoru. O vsem aktualnem dogaja-
nju pa obveščamo na naših družbenih 
omrežjih, Facebook in Instagram, zato 
vas lepo vabimo da jih spremljate.

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

Naj ne bo nikoli pozabljeno
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje ima v svojem programu dela zapisano kot 
stalno nalogo tudi obvezo prenašanja pozitivnih izročil slovenske osamosvojitve in osamosvojitvene 
vojne na mlajše rodove ter tako ohranjanje zgodovinskega spomina na te prelomne trenutke v 
slovenski zgodovini.

Franci Zorko

V ta namen OZVVS organizira različne 
dejavnosti. Ena izmed teh je tudi orga-
nizacija ekskurzij v kraje, pomembne za 
slovensko osamosvojitev in osamosvo-
jitveno vojno za učence višjih razredov 
osnovnih šol iz vseh treh občin, Dobre-
polje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Us-
pešnost izvedbe tovrstnih akcij je seve-
da odvisna tudi od pripravljenosti šol za 
sodelovanje.

Letos se je našemu povabilu odzva-
la Osnovna šola Dobrepolje. Nekaj dni 
pred dnevom slovenske suverenosti, na-
tančneje 20. oktobra, smo se predstavni-
ki OZVVS Grosuplje skupaj z učenkami 
in učenci 8. razreda OŠ Dobrepolje in 
njihovimi učiteljicami podali na ogled 
Parka vojaške zgodovine v Pivki. Prelepo 
sončno jutro je naznanjalo, da je pred 
nami lep jesenski dan, kot nalašč za 
tovrsten obisk muzeja, ki ima nekatere 
največje razstavne predmete razstavlje-
ne na prostem, druge pa v več različnih 
objektih.  

Vožnjo do Pivke sem, kot sekretar 
OZVVS Grosuplje, izkoristil za predsta-
vitev našega združenja, njegovih nalog 
in ciljev. Predsednik Alojz Potočnik pa 
je učenke in učence seznanil predvsem 
z dogajanjem pred dobrimi 30 leti, to 
je med vojno za Slovenijo, na območju 
takratne Občine Grosuplje, kamor je 
spadala tudi sedanja Občina Dobrepo-

lje. Učenke in učenci so z zanimanjem 
prisluhnili pripovedi o tem, kako je bila 
Podpeška jama v tistih usodnih trenut-
kih tajno skladišče orožja, ki ga je takrat 
nastajajoča slovenska vojska še kako 
potrebovala. Hkrati pa so bili seznanjeni 
tudi z dejstvom, da sta neomajna vojaška 
odločenost ter spretna pogajalska strate-
gija pripomogli, da pri blokadi vojašni-
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ce oz. skladišča eksplozivnih sredstev v 
Kamni Gorici pri Grosupljem ni prišlo do 
nikakršnega incidenta, ki bi imel tudi za 
prebivalce Grosuplja lahko katastrofalne 
posledice.

V Pivki smo se podali na vodeni 
ogled muzejskih zbirk in še posebej za 
moški del skupine zanimivih vojaških 
razstavnih predmetov. Posebej pozorno 
so učenke in učenci prisluhnili razlagi v 

delu muzeja, kjer sta predstavljeni slo-
venska osamosvojitev in osamosvojit-
vena vojna. Saj bo to že prav kmalu tudi 
tema v njihovem učnem načrtu. 

Po končanem ogledu pa smo odšli še 
na skupno malico v čisto pravo »kanti-
no«, ki je bila včasih nepogrešljivi del 
vojašnic. Vožnja domov je neverjet-
no hitro minila in pred OŠ Dobrepolje 
smo se poslovili od dobro razpoloženih 

učenk in učencev in njihovih učiteljic v 
upanju, da jim bo ekskurzija služila tako 
v šoli kot kasnejšem življenju ter da se 
bodo s ponosom spominjali trenutkov v 
slovenski zgodovini, ki so nam vsem pri-
nesli in ustvarili pogoje za lepše življenje. 
Upajmo, da ti prelomni trenutki ne bodo 
nikoli pozabljeni. Le od nas samih pa je 
odvisno, če bomo njihove pridobitve ne-
govali, ohranjali in razvijali še naprej. ■

Jesenske dejavnosti OZVVS Grosuplje
Pa smo vendarle dočakali spet eno kolikor toliko normalno jesen. Lepo jesensko vreme in umirjeno epidemiološko 
stanje sta tudi našemu Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje omogočila izpolnjevanje nalog, 
ki smo si jih zadali s svojim programom dela za letošnje leto. 

Franci Zorko

Žal pa opažamo, da je epidemija med 
članstvom vendarle pustila posledice 
v obliki strahu pred množičnim druže-
njem. To je seveda povsem razumljivo, 
saj je naše članstvo po večini starejše in 
spada v t. i. rizično skupino. Hkrati pa je 
določena mera previdnosti povsem na 
mestu. 

Po neznosni poletni vročini smo spet 
zadihali s polnimi pljuči. Podali smo se 
na različne pohode, ki so jih organizirala 
sosednja veteranska združenja. Udeleži-
li smo se tudi spominskih slovesnosti na 
Pristavi nad Stično in na Ilovi Gori. Ude-
ležili smo se tudi vseslovenskega sreča-
nja veteranov ob Velenjskem jezeru ter 
osrednje proslave ob dnevu suverenosti 
v Gornji Radgoni. 

Tudi na drugih področjih smo bili 
dejavni. Naši kegljači so se udeležili tek-
movanja veteranov v Novem mestu. Na 

strelišču v Ivančni Gorici pa smo organi-
zirali že tradicionalno odprto prvenstvo 
v streljanju z malokalibrsko puško. 

Ker imamo v svojem programu kot 
stalno nalogo zapisano tudi ohranjanje 
pozitivnih izročil slovenske osamosvoji-
tve in osamosvojitvene vojne ter njihovo 
prenašanje na mlajše rodove, smo v me-
secu oktobru popeljali na strokovno ek-
skurzijo v Park vojaške zgodovine v Pivki 
učence 8. razreda ene izmed osnovnih 
šol na svojem območju. 

Pred dnevom mrtvih smo se poklonili 
spominu na vse padle v vojni za Sloveni-
jo ter vse umrle člane našega združenja. 
Pred spominska obeležja pred Gasilskim 
centrom v Grosuplju, v središču Ivančne 
Gorice in v Vidmu - Dobrepolju smo sve-
čano položili cvetje. Delegacije našega 
združenja pa so obiskale grobove naših 
pokojnih članov ter nanje postavile na-
mesto sveč biorazgradljive zastavice z lo-
gotipom združenja in napisom: »Soborci 

v vojni, prijatelji v miru, spominjamo se 
vas.«

Do konca leta je pred nami še kar ne-
kaj dejavnosti. Med njimi tudi svečana 
podelitev spominskih medalj ob 30-le-
tnici slovenske osamosvojitve in osamo-
svojitvene vojne. Medalje dejavnim ude-
ležencem vojne za Slovenijo, ki imajo od 
države priznan status vojnega veterana, 
sicer podeljuje Vlada Republike Slove-
nije in pri tem kar nekoliko zamuja. Za 
tehnično izvedbo podelitve pa so se do-
govorili z veteranskimi organizacijami. 
Tako bo svojim članom, ki imajo urejen 
status veterana, predvidoma v mesecu 
decembru podelilo medalje tudi Obmo-
čno združenje veteranov vojne za Slove-
nijo Grosuplje. S tem dejanjem bo tudi 
letošnje leto kljub težavam na njegovem 
začetku uspešno zaključeno. ■

Najboljši trije strelci. Poklon soborcem
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Tradicionalni izlet TD Dobrepolje po poti Toneta Kralja  
in martinovanje v Beli krajini
V soboto, 24. septembra, smo ponovno krenili na Primorsko po poteh Toneta Kralja. V Divači smo si privoščili kavico, 
potem pa se zapeljali do kraja Lokev na Krasu. 

Cirila Nose; foto: Slavko Nuzdorfer

Tam smo si ogledali poslikave našega 
umetnika v cerkvi sv. Mihaela iz leta 
1942/1943, ki jih je ustvaril na povabi-
lo takratnega župnika Antona Požarja. 
Vsem cerkvenim slikarijam je dal mo-
čan narodnostni in socialni poudarek. 
Pri poslikavi v času najhujšega pritiska 
fašizma ga je pri delu v cerkvi obiskala 
italijanska inšpekcija. Tone je zaigral 
bebčka, Virgil Šček jim je razložil, da je 
omejen, in komisija je brez nadaljnje 
raziskave odšla.

Pot nas je nadalje vodila čez mejo v 
Italijo, v kraj Trebče, kjer smo se ustavili 
v cerkvi sv. Andreja, ki jo je Tone poslikal 
leta 1958. Upodobitev zadnje večerje si 
je slikar zamislil po lastnem okusu. Kris-
tus je upodobljen v trenutku, ko lomi 
kruh in ga spreminja v svoje telo. Po 
obisku cerkve smo si vzeli čas za ogled 
in oddih v kraju Bazovica, potem pa 
smo se odpeljali v kraj Pesek do cerkve 
sv. Trojice, ki jo je Tone Kralj poslikal v 
letih 1965/1966. V tej cerkvi je tudi kri-
žev pot, ki ga je izdelal za mednarodno 
razstavo cerkvene umetnosti v Novari.

V kraju Lokev smo prisluhnili inter-
pretatorju kulturne dediščine v Voja-
škem muzeju Tabor, lastniku muzejske 
zbirke in upravitelju muzeja Srečku 
Rože. Od tam smo se odpeljali na zaslu-
ženo kosilo.

Na martinovanje v Belo krajino pa 
smo se podali 5. novembra. Najprej smo 
imeli postanek v Novem mestu, potem 
pa smo krenili proti Gorjancem mimo 
Jugorja, Hrasta, Suhorja proti Radovici, 
ki leži na skrajnem jugovzhodu Bele kra-
jine, pod Gorjanci ob hrvaški meji. 

Tam smo obiskali Šolo brihtne glave 
in 45 minut preživeli z učiteljico stare 
šole. Nasmejali smo se drug drugemu, 
na koncu pa dobili še spričevalo. Vsebi-
na šole Bistra glava je delo in izum Toni-
ja Gašperiča. Po pouku smo se preselili v 
bližnji kmečki turizem Bajuk na kosilo in 
prijetno zabavo ob zvokih harmonike in 

Povabilo

Zadnja leta praznično vzdušje v decembru popestrimo s postavitvijo jaslic na 
trgu pred Jakličevim domom. Tudi letos želimo spodbuditi dogajanje, zato

vabimo vsa društva, vrtec, šolo, zavode, vaške skupnosti, družine in 
posameznike Občine Dobrepolje k pripravi jaslic, ki jih bomo v začetku 
decembra postavili na trgu na Vidmu.

Jaslice oblikujte po svoji zamisli. Postavljene bodo na prostem, zato naj 
bodo primerne velikosti in iz materialov, ki bodo kos različnim vremenskim 
vplivom. 

Sodelovanje sporočite do konca novembra 2022 na e-naslov:  
td.dobrepolje@gmail.com ali osebno v TIC-u v času uradnih ur. Dodatne 
informacije dobite na tel. št.: 041 962 823.

Vabljeni k sodelovanju. Skupaj ustvarimo lepo praznično vzdušje!

plesu. Sledila je še degustacija domačih 
vin v vinski kleti. Dobro razpoloženi smo 
zapustili kraj martinovanja v upanju, da 

se bomo v Belo krajino še vrnili zaradi 
odprtih, dobrosrčnih ljudi, dobre hrane, 
odličnega vina in slikovite pokrajine. ■
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Božično-novoletni koncert
 

GODBA DOBREPOLJE

26. 12. 2022, ob 19:00
Športna dvorana Dobrepolje 

 
 

Vabljeni!
 

Vstopnice lahko od 4. decembra dalje prevzamete vsako nedeljo 
od 10:30 do 12:30 v prostorih KD Godbe Dobrepolje in 
na telefonski številki 031 218 505 (Romana Škantelj).

 Oblikovanje: Katjuša Gognjavec Francelj
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Bojan Novak

Največ odigranih tekem imata v letoš-
nji sezoni članska in mladinska ekipa. 
Članska ekipa je v času od zadnje šte-
vilke dosegla zelo pomembno zmago na 
gostovanju v Sevnici in se nekoliko dvig-
nila na lestvici. Petek, 21. oktobra, se bo 
v klubsko zgodovino vpisal kot dan, ko je 
članska ekipa na najvišji ravni tekmova-
nja dosegla prvo zmago na gostovanju. 
Z 2 : 0 je premagala letošnje novince v 
ligi, ekipo KMN Sevnica. Oba zadetka sta 
padla v zadnji četrtini tekme. Najprej je s 
šestih metrov zadel Gal Škulj, končni re-
zultat na tesni in izenačeni tekmi pa je v 
34. minuti postavil Matevž Sodič. 

Žal je veselje ob prvi letošnji zmagi že 
teden kasneje razblinila druga najboljša 
ekipa v državi, Siliko Vrhnika. Na domači 
tekmi naši ekipi ni šlo prav nič od nog, 
medtem pa so gostje pokazali, zakaj so 
na superpokalni tekmi premagali tudi 
»nepremagljivi« Dobovec, ki tudi v tej 
sezoni nastopa v ligi prvakov. Kar deset 
žog so Vrhničani spravili za hrbet naše-
ga vratarja, medtem ko našim igralcem 
ta podvig ni uspel niti enkrat. Vseeno so 
si po tekmi zaslužili aplavz dvestoglave 
množice na tribuni. 

Zaporedje treh zaporednih domačih 
tekem se je nadaljevalo teden kasneje, 
v petek, 4. novembra. Tokrat je v goste 
prišla ekipa KMN Oplast Kobarid. In spet 
je bil večer, ko žoga od nog naših igralcev 
preprosto ni hotela v gol. Tokrat prilož-
nosti ni manjkalo in naša ekipa je bila 
najmanj enakovredna. A vratar gostov, 
ki je tudi slovenski reprezentant, je imel 
svoj večer in se je nekajkrat res izkazal. 
Gostje so bili bolj pri strelu in ob koncu 
je na semaforju pisalo 1 : 4. Igralci so bili 
precej potolčeni, saj so prikazali veliko, 
a za to niso bili nagrajeni z novimi toč-
kami. 

Velja pa ob tem poudariti veliko 
novico. Vedno, ko je naša ekipa igra-
la tekmo doma (doslej je bilo to štiri-
krat), smo imeli največji obisk. Trenu-

tno naše domače tekme v povprečju 
spremlja več kot 190 gledalcev, kar je 
krepko več kot v drugih krajih! V klubu 
smo na to ponosni in hkrati veseli pod-
pore. Naj ob tem povabimo še tiste, ki 
futsal tekme na najvišji državni ravni še 
niste videli v živo, da nas obiščete.

Mladinska ekipa, ki jo letos sestavljajo 
v večini mlajši igralci, je od zadnje števil-
ke odigrala tri tekme. Najprej je izgubila 
domačo tekmo proti ekipi Siliko Vrhnika 
(4 : 7), nato pa je zabeležila dve zmagi. V 
7. krogu je doma premagala ekipo KMN 
Benedikt z rezultatom 8 : 6, nato pa v 

8. krogu na gostovanju v Kopru še eki-
po KMN Bronx Škofije z rezultatom 7 : 
3. Najboljši strelec ekipe je Luka Grm z 
devetimi zadetki. Luka je tudi član slo-
venske reprezentance do 19 let, za katero 
je 26. oktobra na prijateljski tekmi proti 
Madžarski dosegel tudi prvi zadetek.

Odlično letos igra naša ekipa U-17. 
V zadnjih tednih je ekipa zmagala pro-
ti ekipi KMN Meteorplast Šic bar (5 : 0) 
ter remizirala na gostovanju v Sodražici 
(2 : 2). 

Tudi ekipi U-15 gre odlično. Na štirih 
tekmah je zbrala tri zmage in poraz. V 

Pestri tedni za Futsal klub Dobrepolje
V tednih od izida prejšnje številke našega glasila se je v Futsal klubu Dobrepolje zgodilo veliko zanimivih 
dogodkov. Poleg treningov, ki smo jih za najmlajše skupine sicer prekinili v času jesenskih šolskih 
počitnic, je bilo precej tekem, zaupana nam je bila tudi organizacija NZS futsal centra za selekciji U-15 in 
U-17, obenem pa smo zagnali še zimsko rekreativno ligo. 

Domače tekme ekip Futsal kluba Dobrepolje (do izida naslednje številke):

Petek, 18. 11. (20.30) (člani 1. SFL) – FK Dobrepolje : KMN Meteorplast Šic bar
Sobota, 19. 11. (11.00 in 14.00) (U-13) – tekmi proti MNK Postojna in KIX Ajdovščina
Sobota, 19. 11. (16.00) (U-17) – FK Dobrepolje : NK Duplek
Nedelja, 20. 11. (16.00) (U-15) – FK Dobrepolje : Siliko Vrhnika
Nedelja, 27. 11. (14.30) (U-15) – FK Dobrepolje : KMN Bronx Škofije
Nedelja, 27. 11. (18.00) (U-19) – FK Dobrepolje : KMN Oplast Kobarid
Petek, 2. 12. (20.30) (člani 1. SFL) – FK Dobrepolje : KMN Bronx Škofije
Sobota, 3. 12. (10.00, 13.00 in 14.00) (U-13) – tekme proti ŠD Extrem, MNK Proteus in NK Ribnica
Nedelja, 11. 12. (17.00) (U-19) – FK Dobrepolje : KMN Miklavž
Sobota, 17. 12. (16.00) (U-17) – FK Dobrepolje : KMN Benedikt
Nedelja, 18. 12. (14.30) (U-15) – FK Dobrepolje : ŠD Extrem
Nedelja, 18. 12. (18.00) (U-19) – FK Dobrepolje : Futsal klub Trzin

Luka Grm (tretji z leve zadaj) v reprezentančnem dresu
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zadnjem obdobju je izgubila na gosto-
vanju pri ekipi ŠD Extrem (2 : 6), nato pa 
zmagala v Ribnici (proti NK Ribnici) s 6 : 
4. Zadnja tekma v oktobru je bila na željo 
ekipe iz Postojne preložena na kasnejši 
termin. 

Prvi letošnji turnir je v času od zad-
nje številke glasila odigrala ekipa U-13. 
V Ajdovščini je naletela na premočna 
nasprotnika in izgubila obe tekmi (0 : 7 
in 2 : 6). Naslednji turnir jo čaka doma v 
soboto, 19. novembra.

Vabimo vas, da spremljate našo Fa-
cebook stran, kjer objavljamo klubske 
novice in vas vabimo na domače tekme 
svojega kluba. ■

Premierna izvedba zimske futsal lige v Dobrepolju
V soboto, 5. novembra, se je v športni dvorani Dobrepolje začela prva zimska futsal rekreativna liga. Po zgledu poletnih 
lig in zimskih lig v okolici naše občine smo se v Futsal klubu Dobrepolje odločili za organizacijo in že v prvem letu 
pritegnili k sodelovanju 11 ekip.

Bojan Novak

Rekreativne futsal lige so pri nas in v 
naši okolici precej popularne. Na njih 
se združuje veliko futsal navdušencev. 
Letošnjo poletno ligo je v naši občini 
uspešno izpeljalo ŠD Kompolje, pri-
hajajoče sobote do konca marca pa se 
bodo ljubitelji futsala zbirali v športni 
dvorani. Ta ponuja primerno okolje za 
druženje veliko igralcev in po zimah, ko 
so veljale še razne omejitve zaradi epi-
demije, smo se letos odločili za organi-
zacijo velikega projekta. 

V ligi sodeluje 11 ekip. Štiri ekipe so 
pretežno domače (Šport design Avtoe-
lektrika Andolšek, ŠD Ponikve, ŠD Po-
nikve zeleno-beli, ŠD Predstruge Kla-
pa), druge ekipe prihajajo iz okoliških 
občin (FC Ivančna Gorica, ŠD Ambrus, 
Galaktiki, KMN Kot & Cementni izdel-
ki Zobec, MSU Team, ŠD Račna in ŠD 
Prikaz Risi). 

Prvi del bodo ekipe odigrale po li-
gaškem sistemu (vsaka ekipa z vsako), 
v drugem delu pa se bodo ekipe ločile 
glede na osvojene točke v prvem delu – 
na šest ekip, ki se bodo borile za prvaka, 

in drugih pet ekip. 
Na tekmah prvega kroga se je izkaza-

lo, da je med sodelujočimi tudi veliko 
mladih fantov, kar nas še posebej veseli. 
Ob tem pa igra tudi še veliko starejših, 
izkušenejših igralcev, zato se za prenos 
znanja na mlajše generacije ni bati. 

Ekipe so precej izenačene in obeta 
se odlično tekmovanje. Razporede in 
tekmovanja bo možno spremljati na 
FB-strani Futsal kluba Dobrepolje, o 
izidih pa bomo poročali tudi v našem 
glasilu. ■
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Prvi letošnji NZS futsal center zahod v naši športni 
dvorani
Nogometna zveza Slovenije je našemu klubu zaupala organizacijo prvega letošnjega NZS futsal centra. Gre za srečanje 
najbolj perspektivnih igralcev iz klubov v zahodni polovici države. 

Bojan Novak

Fantje na futsal centru opravijo daljši tre-
ning z enim najboljših trenerjev v Slove-
niji, Miletom Simeunovićem. V soboto, 
5. novembra, so se tako v naši športni 
dvorani zbrali najboljši igralci selekcij 
U-15 in U-17. Najprej so trening opravili 
igralci U-17, za njimi pa še mlajši. Centra 
so se udeležili naslednji naši igralci: Emil 
Šinkovec, Enej Strah in Luka Turk (U-17) 
ter Jošt Babič, Anže Vinšek in Nejc Širaj 
(U-15). Pri vodenju treninga je z ogreval-
nim delom pomagal tudi naš trener Dani 
Kaljevič. ■
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Jože Tanko

Vsako leto sta oktober in november na-
menjena proračunskim razpravam. Sicer 
na dnevnih redih državnega zbora niso 
samo proračuni, a ti pritegnejo največ 
pozornosti in so tudi najpomembnejši, 
saj se z njimi in z načrti razvojnih pro-
gramov načrtujejo projekti in smernice 
še za nekaj naslednjih let. 

Vsaka vlada se vedno odloča, katere 
bodo njene prioritete na posameznih 
proračunskih področjih, koliko bo na-
menila za investicije, torej za ceste, šole, 
domove za starejše in dolgotrajno oskr-
bo, bolnice itd., in koliko za t. i. mehke 
vsebine – za razne levičarske organiza-
cije in združenja, za študije, projekte, 
raziskave, s katerimi poplačujejo usluge 
svoje politične srenje.

Za proračuna Golobove vlade za leti 
2023 in 2024 lahko ugotovimo nekatere 
večje odmike od koncepta prejšnje vla-
de, pa tudi veliko odstopanje od predvo-
lilnih obljub na posameznih področjih. 
Bom navedel samo nekaj primerov.

Janševa vlada je za izvajanje zakona o 
dolgotrajni oskrbi v letu 2023 namenila 
97 mio €, Golobova vlada pa je ta znesek 
znižala na samo 16 mio €. Znižala ga je 
za celih 81 mio €, pri čemer predsednik 
vlade dr. Golob, njegovi ministri in nji-
hovi poslanci kar naprej ponavljajo, da 
za dolgotrajno oskrbo ni zagotovljenih 
sredstev. Kakšno sprenevedanje in la-
ganje javnosti. Ena od žrtev te odločitve 
Golobove vlade bo najbrž tudi dokonča-
nje doma starejših v Osilnici.

Morda veste, kam so »Golobovi« pre-
razporedili denar? Za zelo podoben zne-
sek je vlada dvignila postavko (ilegalne) 
migracije. A ne za povečanje učinkovito-
sti zaščite pred vpadi ilegalcev na meji, 
za zavarovanje meje in za izvajanje res-
nih mejnih in azilnih postopkov, ampak 
za nastanitve ilegalcev. Strošek nadstan-
darda nastanitve ilegalcev se zagotavlja 
iz zneska, ki ga je vlada odvzela tistim 
(našim starejšim), ki nujno potrebuje-

jo našo pomoč. Pri čemer je za ilegalce 
v azilnih domovih najbrž mnogo bolje 
poskrbljeno kot za naše starejše v domo-
vih za starejše, pa naj si gre za prehrano, 
nastanitev, zdravstveno oskrbo, žepnino 
in še kaj. Zato niti ni presenetljivo, da je 
računsko sodišče že leta 2019 ugotovilo, 
da vsak ilegalec v azilnem domu stane 
državo kar 1963 €. Kar je bilo že tedaj bi-
stveno več, kot je znašal strošek bolnega 
upokojenca v domu za starejše občane. 
Tudi sedaj ni nič drugače. In namesto 
resnega varovanja meje se je vlada od-
ločila še za podiranje varovalne ograje. 
Ni čudno, da se je naval ilegalcev v Slo-
venijo v zadnjih nekaj mesecih izjemno 
povečal, za več kot 100 %. 

Po Zakonu o zagotavljanju finančnih 
sredstev za športno infrastrukturo v letih 
2023 do 2027 bi morala vsakokratna vla-
da za vsako leto zagotoviti po 30 mio € za 
obnovo športne infrastrukture, skupaj v 
omenjenem obdobju 150 mio €. Ko sem 
Golobovo vlado pred predložitvijo pro-
računa vprašal v poslanskem vprašanju, 
ali bo določbe navedenega zakona za 
leto 2023 izpolnila, mi je vlada z zamu-
do pisno odgovorila, da je za naslednje 
leto namenila samo 15 mio €, in ob tem 
zapisala, da imajo občine težave s pri-
dobivanjem investicijske dokumentacije 
in izvedbo gradbenih del. Za leto 2024 
pa je odgovorila, da je za ta namen prav 
tako predvidenih 15 mio €, pri čemer 
vlada išče možnosti, da bi za 2024 pove-
čali obseg sredstev in se približali ciljni 

vrednosti. Preprosto povedano, vlada ne 
za prihodnje leto in ne za 2024 ni imela 
resnega namena, da bi se športna infra-
struktura izboljšala. A kaj hočemo, upo-
kojeni in bolni Slovenci, naši športniki in 
rekreativci pač niso ilegalci.

Članice Golobove koalicije in njihovo 
podporno okolje imajo polna usta varo-
vanja okolja. A ko sem predlagal, da bi 
Občini Loški Potok zagotovili 3 mio € za 
izgradnjo čistilne naprave in kanalizacij-
skega omrežja, s čimer bi zaščitili največ-
ji vodni vir za občini Ribnica in Kočevje, 
Blate, so vlada in njeni poslanci ta aman-
dma zavrnili. Več kot jasno je, da Občina 
Loški Potok finančno tega projekta sama 
sploh ni sposobna izpeljati, a da bi vlada 
in koalicija zagotovili ustrezen sofinan-
cerski delež in preventivno zaščitili ta 
naš najpomembnejši vodni vir, jim sploh 
ne pade na pamet. Bolj pomembni so 
jim ilegalci, njim je treba zagotoviti vse, 
od posebne prehrane naprej.

Takih cvetk je v proračunih za leti 2023 
in 2024 še veliko. Mnogi prepotrebni pro-
jekti so prestavljeni v prihodnost, mnoge 
pa so kar prečrtali. ■

Golobova vlada bo odlično poskrbela za levičarske 
prioritete
Golobova vlada močno spreminja prioritete prejšnje vlade. V ospredje postavlja financiranje posledic odprte južne 
meje in želja revolucionarnega dela civilne družbe.

Kmetijska zadruga Dobrepolje 
odda 

v najem prostore za 
opravljanje dejavnosti v prvem 

nadstropju stavbe. 

Oddaja se več prostorov skupaj 
ali posamezno. 

Cena za najem je po dogovoru. 

Zainteresirane prosimo, da se 
oglasijo v zadrugi ali pokličejo 

na telefonsko številko:  
01 780 72 04.
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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

Kadar me vse zapusti na tem svetu,
mi le še pesem ostane, ki vre z dna srca. 

(Ansambel bratov Avsenik)

ROMANU GAČNIKU

 

Ne spominjamo se te le zdaj, ko od tvojega slovesa mineva 
eno leto;

tvoje delo in tvoj spomin nas še vedno zvesto spremljata
in nas vodita po poti, ki jo zdaj poznaš samo ti.

Znova ti hvala za vse.

Pogrešamo te.

Tvoji godbeniki

 

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

ZAHVALA
Ob prezgodnji izgubi drage žene, mame, babice,  

tašče in sestre

HEDVIKE KASTELIC
(1954–2022)
iz Kompolj

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh težkih 
trenutkih. Hvala za izrečena sožalja in tolažilne besede.

Hvala vsem, ki ste jo obiskovali v času njene bolezni, vsem, 
ki ste jo še zadnjič obiskali v poslovilni vežici in jo v velikem 

številu pospremili na poslednjo pot. Hvala za darovano 
cvetje, sveče in prispevke za svete maše. 

Za lep in ganljiv obred slovesa se zahvaljujemo gospodu 
župniku Francu Škulju, moškemu pevskemu zboru, citrarki 

Evi in pogrebnemu zavodu Novak. 
Hvala tudi vsem, ki ste zanjo molili v domači cerkvi.

Vsi njeni

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
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1€4 zimske 
gume *

Izberi najboljše!

Avtohiša Zalar dd..oo..oo..

IONIQ 5 svetovni avto leta
i20 zmagovalec velikega primerjalnega testa
SUV modeli najvišje ravni kakovosti po mnenju Slovencev

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 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. Najboljši mali avto v velikem primerjalnem testu Prima. Rezultati Prima testa: https://www.hyundai.si
/novice/255/najboljsi_mali_avto_po_izboru_slovenskih_novinarjev/. IONIQ 5 je osvojil nagrado svetovni avto leta, nagrado za najboljšo obliko leta in nagrado svetovni električni avto leta. Vir: 
https://www.avto-fokus.si/Novice/Svetovni_avto_leta_2022_Najboljsi_na_svetu_je_/. IONIQ 5 je na izboru Poslovni avto leta prejel naziv električni avto leta 2022. Vir: https://www.hyundai.si/
novice/263/ioniq_5_elektricni_avto_leta_2022/. *ob nakupu avtomobila dobite 4 zimske gume za samo 1 evro, gum ni mogoče zamenjati za denar oz. za dodaten popust.

MMaallee  LLaaššččee  110055,,    11331155  VVeelliikkee  LLaaššččee,,    003311  333311  992200,,    0011  77888811  999999,,      pprrooddaajjaa@@aavvttoohhiissaa--zzaallaarr..ssii,,    wwwwww..aavvttoohhiissaazzaallaarr..ssii,,      FFBB,,    IInnssttaaggrraamm,,      TTwwiitttteerr



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, ...«                                                                        

Fo
to

: D
. V

in
ce

k 



倀漀最漀搀戀攀渀椀 猀攀爀瘀椀猀
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倀漀氀椀爀愀渀樀攀 瘀漀稀椀氀

䄀瘀琀漀欀氀攀瀀愀爀猀琀瘀漀
䈀爀攀稀瀀氀愀ഁ渀愀 渀愀搀漀洀攀猀琀渀愀 瘀漀稀椀氀愀
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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


