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■ letnik 28, št. 1 ■ januar 2022

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 novi športni dvorani je Godba 
Dobrepolje med božično-novoletnimi 
prazniki izvedla tradicionalni 
koncert, ki je bil letos posvečen 
Romanu Gačniku (slika zgoraj,  
foto: Tamino Petelinšek). 

V zdravstvenem domu Dobrepolje so 
se razveselili novega večnamenskega 
medicinskega aparata, ki ga je z 
zbranimi sredstvi pomagala plačati 
tudi Krajevna organizacija Rdečega 
križa Dobrepolje (slika levo). 
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■ letnik 28, št. 2 ■ februar 2022

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

Februarja smo po državi obeležili 
kulturni praznik. Tudi v vrtcu so 
pripravili različne dejavnosti in 
otrokom pobliže predstavili našo 
lokalno kulturno dediščino 
(slika zgoraj).

Ekipe Futsal kluba Dobrepolje 
vstopajo v odločilne boje dobro 
pripravljene. Marec prinaša končnico 
za dve selekciji ter nadaljevanje 
tekem v 1. članski futsal ligi  
(slika levo).
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■ letnik 28, št. 3 ■ marec 2022

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

20. marca je ob spomladanskem enakonočju  
nastopila pomlad (foto: Petra Ahačevčič).  
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■ letnik 28, št. 4 ■ april 2022

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

olitveolitve
v Državni zborv Državni zbor
20222022

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

Aprilska številka vsebuje predvolilno prilogo, kjer 
boste našli pomembne informacije pred nedeljskimi 
državnozborskimi volitvami. 
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■ letnik 28, št. 5 ■ maj 2022

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 naši občini smo velikodušno 
sprejeli ukrajinske begunce.  
V številki najdete obširnejši zapis 
pogovora z nekaterimi od njih 
(slika zgoraj, foto: Tamino Petelinšek).

Na slovenski obali so otroci dveh 
vrtčevskih skupin preživeli nekaj dni 
v vrtcu v naravi (slika levo).
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■ letnik 28, št. 6 ■ junij 2022

Poštnina plačana pri pošti 1290 Grosuplje

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

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

Praznujemo dan državnosti 
in 31 let naše države. 
SREČNO, SLOVENIJA!  
(slika levo).
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■ letnik 28, št. 7-8 ■ julij-avgust 2022

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

Za gasilci so pestri meseci. Po 
slovesnem praznovanju državnega 
praznika in odprtja prenovljenega 
gasilskega doma v Kompoljah 
so številni sodelovali v gašenju 
največjega požara v Sloveniji, mnogi 
pa so opravili tudi izobraževanja (slika 
zgoraj, foto: Tamino Petelinšek).

Pred začetkom novega šolskega leta 
je končana prenova cest in parkirišč 
pri šoli in vrtcu. Naj bo šolsko leto 
varno, delovno in uspešno (slika levo)!
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■ letnik 28, št. 9 ■ september 2022

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

Zadnji teden avgusta je pod 
okriljem Turističnega društva 
Dobrepolje potekalo Dobrepoljsko 
krompirjevanje s tekmovanjem 
harmonikarjev  
(slika zgoraj).

Ekipa prvih posredovalcev PGD 
Videm Dobrepolje je bila najboljša 
izmed 21 ekip iz vse države na 
petem srečanju prvih posredovalcev 
na Jezerskem  
(slika levo).
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■ letnik 28, št. 10 ■ oktober 2022

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

8. oktobra je Dobrepolje 
gostilo odmeven in množičen 
športno-rekreativni dogodek – 
13. Dobrepoljsko vandranje.  
Po dveh letih so ceste spet preplavili 
pohodniki in kar 240 tekačev 
(slika zgoraj).

Oktober je mesec požarne 
varnosti. Gasilci so izvedli številne 
preventivne akcije in vaje, ob tem pa 
so se udeleževali tudi tekmovanj  
(slika levo, foto: Tadej Bavdek).
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■ letnik 28, št. 11 ■ november 2022

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. 

lokalnelokalne
20. november – 20. november – 

olitveolitve
20222022
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V letu, ki prihaja, vas bo 

pot vsak dan vodila proti 
različnim ciljem. Izbirajte 
si jih skrbno, pot do njih 
pa naj bo dobro utrjena, 

zabavna in prijetna. 

Vesel božič  
in srečno novo leto 

2023!



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)

     ŽELIMO VAM, DA VAM NOVO LETO PRINESE 

    NOVE IZZIVE, IZJEMNE DOSEŽKE IN USPEHE. 

         ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA ZAUPANJE, 

     KI STE NAM GA IZKAZALI V PRETEKLEM LETU. 

      VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO  

                                              2023.! 
 
                   
                                            Vam želi kolektiv 

 

 

 

 

                               

SMUČARSKI TEČAJISMUČARSKI TEČAJI  
ZA OTROKE in ODRASLEZA OTROKE in ODRASLE

OBLIKA IZVEDBE:
Enodnevni tečaji in izleti

KJE: Trbiž, Sv. Višarje
KDAJ: 14. 1., 28. 1., 6. 2., 9. 2., 11. 2., 11. 3., 25. 3.

ZA KOGA: za otroke, stare 5–14 let, starše in druge
CENA: 55–60 EUR

Vključeno: prevoz, učenje, smučarska vozovnica, topli napitek, 
nezgodno zavarovanje

Tridnevni tečaj v Kranjski Gori za otroke 7–14 let
17.—19. 2. 2023

Cena: 260 EUR
Vključeno: bivanje s PP in malico, prevoz, učenje, smučarske 

vozovnice, drsanje, nezgodno zavarovanje

INFORMACIJE IN PRIJAVE: 
Mare Strah 041/431 130

Andrej Škantelj 041/764 951

Organizacija športnih dejavnosti 
PREVOZI MARE, Marko Strah s.p.

V božičnih dneh vam želimo
veliko notranjega miru,

v letu, ki prihaja,
pa naj se vam izpolnijo vse skrite 

želje.
Naj vam zdravje služi,

se zgodijo le lepe stvari,
vam na polju dobro obrodi,

prijateljstvo in ljubezen v vaših
srcih naj večno živi!

Srečno, mirno in zdravo  
leto 2023!

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

Naslednja številka 
Naslednja številka izide v četrtek, 26. januarja.  
Rok za oddajo prispevkov je 6. januar 2023.

S proslavo smo obeležili občinski praznik
Letos je osrednja občinska proslava ob prazniku naše občine, ki ga sicer praznujemo 6. decembra, zaradi lokalnih volitev in 
postopkov prenosa oblasti na novoizvoljene, potekala nekoliko kasneje kot ponavadi. Lepo število obiskovalcev se je tako 
v dvorani Jakličevega doma zbralo v soboto, 17. decembra. V veznem besedilu, ki sta ga soustvarili Ema Sevšek in Jasmina 
Mersel Šušteršič, sta se tako prepletali vsebini občinskega praznika in bližajočih se praznikov.

Bojan Novak; foto: Jernej Stare in Marko 
Trebušak

Osrednji govornik na proslavi je bil 
umetnostni zgodovinar in kraljeslovec 
dr. Igor Krajnc. Že kmalu po tem, ko so 
ob zvokih Godbe Dobrepolje v dvorano 
prišli praporščaki in je Matic Ponikvar 
odlično interpretiral slovensko himno, 
je Igor Kranjc predstavil novo knjigo 
o bratih Kralj. Knjiga je izšla v okviru 
domoznanske zbirke, ki pod okriljem 
Mestne knjižnice Grosuplje deluje znot-
raj treh občin (Grosuplje, Ivančna Go-
rica, Dobrepolje). Poudaril je ključne 
ugotovitve, zajete v novi publikaciji, za 
katero je poskušal povezati umetniški 
dialog med obema bratoma, ki sta del 
svoje poti hodila skupaj, del poti pa sta 
se njuna umetniška sloga razšla. Za nas, 
njune rojake, je pomembno dejstvo, da 
se nista nikoli odrekla svojim koreninam 
(podeželju, tradiciji …). Še več o knjigi, 

za katero je celotno bibliografijo popisal 
Drago Samec in jo bo mogoče dobiti v 
začetku januarja, boste lahko prebrali v 
eni od naslednjih številk. 

Drugi slavnostni govornik je bil novo-
izvoljeni župan Janez Pavlin. Spomnil je 
na vrednote, za katere se zdi, da v dana-
šnjem svetu niso zaželene ali moderne, 
so pa osnova za kakovostno sobivanje. 
Osvetlil je pomen praznovanja občin-
skega praznika, obenem pa tudi priha-
jajočih praznikov. 

Kulturni program proslave so poleg 
omenjene Godbe Dobrepolje soustvar-
jali otroški zbor vrtca Ringaraja (pod 
vodstvom Maje Hrovat), Zagoriški fan-
tje, citrarka Veronika Lavrič (bolj po-
znana po dekliškem priimku Zajec) ter 
recitatorja Mohor Stare in Ana Žnidaršič 
(pod mentorstvom Eme Sevšek). 

Vrhunec večera je bila podelitev le-
tošnjih občinskih priznanj. Predsednik 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, dr. Jernej Stare, je s po-
močjo župana obrazložil razloge in po-
delil zlato plaketo Stanislavu Kostanjšku 
ter priznanji ob nazivu častne občanke 
oziroma občana Anki Novak in Romanu 
Gačniku.  

Prav ob koncu prireditve je Vasja Zi-
dar iz Muzeja Ribnica predstavila razsta-
vo Praznično leto, ki si jo lahko ogleda-
mo pod cerkvenimi arkadami. Druženje 
se je ob toplih napitkih zaključilo pred 
dvorano. ■
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Poročilo s prve seje občinskega sveta v novem mandatu
Po lokalnih volitvah se je v torek, 13. decembra, na prvi seji zbral nov sklic občinskega sveta, ki bo pod vodstvom 
župana Janeza Pavlina odločal o usodi naše občine v naslednjih štirih letih.

Bojan Novak

Ustanovno sejo novega občinskega sveta 
vedno vodi najstarejši svetnik. Tokrat je 
to Nada Pavšer, ki ima že številne izku-
šnje iz zadnjih dveh mandatov. Novim 
svetnikom je zaželela dobro delo, obe-
nem pa se je zahvalila za vse opravljeno 
delo nekdanjemu županu Igorju Ahačev-
čiču in svetnikom preteklega mandata. 

Dnevni red je bil vezan na procedu-
ralne zadeve v zvezi s potrditvijo manda-
tov. Postopek imenovanja novih članov 
občinskega sveta je namreč natančno 
opisan v poslovniku o delu občinskega 
sveta. Prve seje se je udeležilo 11 izvo-
ljenih svetnikov. 

Predsednica občinske volilne komisi-

je, mag. Sonja Ilovar Gradišar, je predsta-
vila poročilo občinske volilne komisije o 
izidu volitev v občinski svet in volitev 
župana. Poročilo o izidih volitev je obja-
vljeno v posebnem prispevku. 

V nadaljevanju so občinski svetniki 
imenovali posebno komisijo za potr-
ditev mandatov, ki pa je samo potrdila 
ugotovitve volilne komisije. Na podlagi 
poročila pa so potem svetniki soglasno 
potrdili mandate. 

Po potrditvi je besedo dobil novi žu-
pan Janez Pavlin. V krajšem nagovoru 

je svetnikom čestital in zaželel veliko 
energije in predlogov za dobrobit vseh 
občanov. Svetnike je povabil na občin-
sko proslavo. 

V zadnji točki so svetniki izvolili še 
komisijo za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja. Predlagani so bili dr. 
Jernej Stare, Alenka Levstik, Mateja Loh-
kar, Miha Jakič in Zdenka Novak Nose. 
Predlogi so bili neformalno usklajeni že 
pred sejo, zato razprave ni bilo. Svetni-
ki so sestavo komisije soglasno potrdili, 
predsedoval pa ji bo dr. Jernej Stare. ■

Rezultati treh novembrskih referendumov
Bojan Novak

V Sloveniji je bila 27. novembra t. i. referendumska 
nedelja. Volivci smo odločali o treh vprašanjih (o zako-
nu o vladi, o RTV Slovenija ter o zakonu o dolgotrajni 
oskrbi). V nadaljevanju si lahko ogledate rezultate gla-
sovanj na voliščih v naši občini ter primerjavo z rezul-
tati volilnega okraja Ribnica - Dobrepolje in v državi.
Z izjemo volišča v Hočevju je bila na vseh ostalih dobre-
poljskih voliščih večina volivcev PROTI zakonom. Naj-
višji odstotek so izglasovali volivci v Strugah (med 78 
in 81 odstotki), najnižjega v Ponikvah (med 54 in 58 
odstotkov). V Hočevju je bil odstotek podoben, le da 
so tam volivci glasovali ZA vse tri zakone (med 61 in 
70 odstotki). ■

ZA
(št. glasov)

ZA
(odstotek)

PROTI
(št. glasov)

PROTI
(odstotek)

Zakon o vladi 438 32,78 898 67,22
Zakon o RTVS 477 35,57 864 64,43
Zakon o dolgotrajni oskrbi 431 32,16 909 67,84

Volišča v Občini Dobrepolje – SKUPNO:

Primerjava odstotkov:

ZA
(naša 

volišča)

ZA
(volilni 
okraj)

ZA 
(država)

PROTI
(naša 

volišča)

PROTI
(volilni 
okraj)

PROTI 
(država)

Zakon o vladi 32,78 36,65 56,69 67,22 63,35 43,31
Zakon o RTVS 35,57 40,35 62,83 64,43 59,65 37,17
Zakon o dolgotrajni oskrbi 32,16 41,24 62,27 67,84 58,76 37,73



Naš kraj ■ december 2022 5••• Iz občine •••

Poročilo o izidu volitev za župana in volitev  
v občinski svet
Po državi so 20. novembra 2022 potekale lokalne volitve. V naši občini smo imeli samo en krog, saj smo imeli samo 
enega kandidata za župana. Volivci smo izvolili tudi nov 12-članski občinski svet. V prispevku najdete podrobnejše 
rezultate.

Bojan Novak

SPLOŠNE INFORMACIJE

Skupno število volivcev z območja občine: 3029
Skupaj glasovalo po imeniku: 1230
Skupaj glasovalo s potrdili: 0
Skupaj glasovalo: 1230
Odstotek udeležbe v občini: 40,61 %
Odstotek udeležbe v državi: 42,12 %

REZULTATI – VOLITVE ŽUPANA

Pri volitvah za župana je bilo oddanih 1229 glasovnic, od ka-
terih je bilo 1052 veljavnih, 177 pa neveljavnih. Predčasno je 
glasovalo 22 volivcev/volivk, po pošti je glasovalo sedem vo-
livcev/volivk. Kandidat JANEZ PAVLIN je prejel 1052 veljavnih 
glasov, kar znese 100 %. 
Janez Pavlin je torej novi župan občine. 

REZULTATI – OBČINSKI SVET

Oddanih glasovnic: 1230
Veljavnih glasovnic: 1212
Neveljavnih glasovnic: 18
Predčasno glasovalo: 22
Glasovalo po pošti: 7

REZULTATI PO KANDIDATNIH LISTAH:

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Število 
svetnikov

NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

66 5,45 0

SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

267 22,03 3

Lista Janeza Pavlina in 
samostojnih krajanov

571 47,11 6

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA

255 21,04 3

SOCIALNI DEMOKRATI 53 4,37 0

IZVOLJENI OBČINSKI SVETNIKI:
Dr. Jernej Stare (Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov)
Dr. Nada Pavšer (Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov)
Janko Nose (Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov)
Teja Rajar (Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov)
Primož Pugelj (Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov)
Alenka Levstik (Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov)
Miha Jakič (Slovenska demokratska stranka)
Zdenka Novak Nose (Slovenska demokratska stranka)
Andrej Nahtigal (Slovenska demokratska stranka)
Mateja Lohkar (Slovenska ljudska stranka)
Janez Jakopič (Slovenska ljudska stranka)
Nina Sernel (Slovenska ljudska stranka)

ŠTEVILO PREFERENČNIH GLASOV PO LISTAH:

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Število glasov: 66
Število preferenčnih glasov: 30
Franci Žnidaršič 6
Martina Strnad 12
Jože Puc 5
Breda Žunič 1
Igor Ahačevčič 6
Ivanka Gruden 0

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Število glasov: 267
Število preferenčnih glasov: 119
Mateja Lohkar 29
Janez Jakopič 22
Nina Sernel 14
Jože Prijatelj 13
Tara Kralj 1
Marko Marolt 15
Klara Sadar 9
Jan Zrnec 8
Aleksander Česen 3
Jolanda Mihelič 2
Anton Šporar 2
Robert Golob 1

Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Število glasov: 571
Število preferenčnih glasov: 110
Dr. Jernej Stare 33
Dr. Nada Pavšer 1
Janko Nose 17
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olitveolitve
LokalneLokalne

20222022

Teja Rajar 13
Primož Pugelj 18
Alenka Levstik 9
Anton Nučič 0
Alenka Zabukovec 3
Barbara Brodnik 5
Janez Pavlin 11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Število glasov: 255
Število preferenčnih glasov: 72
Miha Jakič 14
Zdenka Novak Nose 13
Andrej Nahtigal 12
Anja Strnad 5
Vincencij Erčulj 4
Jasna Celarc 2
Marko Meglen 7
Sabina Pugelj 6
Jože Hren 1
Alenka Novak 3
Janez Škulj 5
Alen Kastelic 0

SOCIALNI DEMOKRATI
Število glasov: 53
Število preferenčnih glasov: 15
Alvina Bajrami 5
Franjo Kastelic 10

Podeljeni preferenčni glasovi niso vplivali na razvrstitev kan-
didatov pri izvolitvi. 

REZULTATI PO VOLIŠČIH:

Volišče 001 – Jakličev dom:

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-
KRATI

22 5,80

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 111 29,29
Lista Janeza Pavlina in samostojnih 
krajanov

131 34,56

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 95 25,07
SOCIALNI DEMOKRATI 20 5,28

Volišče 002 – Gasilski dom Hočevje:

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-
KRATI

0 0,00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 3 5,08
Lista Janeza Pavlina in samostojnih 
krajanov

47 79,66

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3 5,08
SOCIALNI DEMOKRATI 6 10,17

Volišče 003 – Gasilski dom Zagorica:
Ime liste Število 

glasov
Odstotek 

glasov
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-
KRATI

4 4,82

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 34 40,96
Lista Janeza Pavlina in samostojnih 
krajanov

25 30,12

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 17 20,48
SOCIALNI DEMOKRATI 3 3,61

Volišče 004 – Vaški dom Predstruge:

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-
KRATI

13 6,88

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 39 20,63
Lista Janeza Pavlina in samostojnih 
krajanov

101 53,44

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 32 16,93
SOCIALNI DEMOKRATI 4 2,12

Volišče 005 – Gasilski dom Kompolje:

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-
KRATI

12 8,45

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 56 39,44
Lista Janeza Pavlina in samostojnih 
krajanov

47 33,10

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 21 14,79
SOCIALNI DEMOKRATI 6 4,23

Volišče 006 – Prizma Ponikve:

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-
KRATI

8 5,03

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 14 8,81
Lista Janeza Pavlina in samostojnih 
krajanov

91 57,23

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 36 22,64
SOCIALNI DEMOKRATI 10 6,29

Volišče 007 – OŠ Struge:

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

6 3,49

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 9 5,23
Lista Janeza Pavlina in samostojnih 
krajanov

117 68,02

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 39 22,67
SOCIALNI DEMOKRATI 1 0,58
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Rezultati predsedniških volitev 2022 na voliščih  
v naši občini
Letošnje predsedniške volitve so potekale v dveh krogih. V nadaljevanju si lahko ogledate rezultate obeh glasovanj na 
voliščih v naši občini.

Bojan Novak

1. KROG (nedelja, 23. oktobra 2022):

Volišče 001 – Jakličev dom:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek 
VE Ribnica - 
Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

MILAN BRGLEZ 37 6,58 5,50 15,45
ANŽE LOGAR 299 53,20 40,50 33,95
JANEZ CIGLER KRALJ 54 9,61 6,40 4,37
MIHA KORDIŠ 8 1,42 1,38 2,81
NATAŠA PIRC MUSAR 60 10,68 11,49 26,88
VLADIMIR PREBILIČ 93 16,55 32,13 10,60
SABINA SENČAR 11 1,96 2,60 5,94

Volišče 002 – Gasilski dom Hočevje:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek 
VE Ribnica - 
Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

MILAN BRGLEZ 9 11,11 5,50 15,45
ANŽE LOGAR 22 27,16 40,50 33,95
JANEZ CIGLER KRALJ 0 0,00 6,40 4,37
MIHA KORDIŠ 1 1,23 1,38 2,81
NATAŠA PIRC MUSAR 34 41,98 11,49 26,88
VLADIMIR PREBILIČ 10 12,35 32,13 10,60
SABINA SENČAR 5 6,17 2,60 5,94

Volišče 003 – Gasilski dom Zagorica:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek 
VE Ribnica - 
Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

MILAN BRGLEZ 7 6,73 5,50 15,45
ANŽE LOGAR 52 50,00 40,50 33,95
JANEZ CIGLER KRALJ 16 15,38 6,40 4,37
MIHA KORDIŠ 0 0,00 1,38 2,81
NATAŠA PIRC MUSAR 15 14,42 11,49 26,88
VLADIMIR PREBILIČ 13 12,50 32,13 10,60
SABINA SENČAR 1 0,96 2,60 5,94

Volišče 004 – Vaški dom Predstruge:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek 
VE Ribnica - 
Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

MILAN BRGLEZ 17 6,23 5,50 15,45

ANŽE LOGAR 126 46,15 40,50 33,95

JANEZ CIGLER KRALJ 21 7,69 6,40 4,37

MIHA KORDIŠ 3 1,10 1,38 2,81

NATAŠA PIRC MUSAR 46 16,85 11,49 26,88

VLADIMIR PREBILIČ 47 17,22 32,13 10,60

SABINA SENČAR 13 4,76 2,60 5,94

Volišče 005 – Gasilski dom Kompolje:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek 
VE Ribnica - 
Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

MILAN BRGLEZ 11 4,64 5,50 15,45
ANŽE LOGAR 131 55,27 40,50 33,95
JANEZ CIGLER KRALJ 18 7,59 6,40 4,37
MIHA KORDIŠ 3 1,27 1,38 2,81
NATAŠA PIRC MUSAR 38 16,03 11,49 26,88
VLADIMIR PREBILIČ 28 11,81 32,13 10,60
SABINA SENČAR 8 3,38 2,60 5,94

Volišče 006 – Prizma Ponikve:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek 
VE Ribnica - 
Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

MILAN BRGLEZ 24 12,18 5,50 15,45
ANŽE LOGAR 98 49,75 40,50 33,95
JANEZ CIGLER KRALJ 14 7,11 6,40 4,37
MIHA KORDIŠ 4 2,03 1,38 2,81
NATAŠA PIRC MUSAR 32 16,24 11,49 26,88
VLADIMIR PREBILIČ 22 11,17 32,13 10,60
SABINA SENČAR 3 1,52 2,60 5,94

Volišče 007 – OŠ Struge:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek 
VE Ribnica - 
Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

MILAN BRGLEZ 7 3,06 5,50 15,45
ANŽE LOGAR 135 58,95 40,50 33,95
JANEZ CIGLER KRALJ 17 7,42 6,40 4,37
MIHA KORDIŠ 1 0,44 1,38 2,81
NATAŠA PIRC MUSAR 18 7,86 11,49 26,88
VLADIMIR PREBILIČ 46 20,09 32,13 10,60
SABINA SENČAR 5 2,18 2,60 5,94
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Pinkijeva dobrodelna akcija Zima 2022
Bojan Novak

Po nekaj letih zatišja zaradi epidemije covida-19 se je v središ-
če Vidma spet vrnil Pinki s svojo stojnico prazničnih napitkov. 
Tudi letos na ta način vsak večer zbira prostovoljne prispevke, 
ki bodo namenjeni v dobrodelne namene.

Stojnica je odprta vsak dan, razen ob deževnih večerih in 
ob nedeljah, med 17. in 22. uro. Na stojnici lahko dobite tople 
zimske napitke, za katere oddate prostovoljni prispevek. Na 
stojnici lahko tudi predlagate tiste iz svoje okolice, ki jim lahko 
zbrana sredstva pomagajo. Svoje predloge lahko sporočite tudi 
na Občino Dobrepolje. 

Stojnica bo predvidoma odprta čez praznike, vse tja do pra-
znika Svetih treh kraljev. Pinki pa pravi, da bo to akcijo še po-
daljšal do sredine januarja, če bo tudi takrat vreme zimsko.

Vabljeni! ■

Volišča v Občini Dobrepolje – SKUPNO:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek 
VE Ribnica - 
Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

MILAN BRGLEZ 112 6,66 5,50 15,45
ANŽE LOGAR 863 51,31 40,50 33,95
JANEZ CIGLER KRALJ 139 8,26 6,40 4,37
MIHA KORDIŠ 20 1,19 1,38 2,81
NATAŠA PIRC MUSAR 243 14,45 11,49 26,88
VLADIMIR PREBILIČ 259 15,40 32,13 10,60
SABINA SENČAR 46 2,73 2,60 5,94

2. KROG (nedelja, 13. novembra 2022):

Volišče 001 – Jakličev dom:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek VE 
Ribnica - 

Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

ANŽE LOGAR 440 75,47 66,73 46,11
NATAŠA PIRC MUSAR 143 24,53 33,27 53,89

Volišče 002 – Gasilski dom Hočevje:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek VE 
Ribnica - 

Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

ANŽE LOGAR 32 38,55 66,73 46,11
NATAŠA PIRC MUSAR 51 61,45 33,27 53,89

Volišče 003 – Gasilski dom Zagorica:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek VE 
Ribnica - 

Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

ANŽE LOGAR 84 72,41 66,73 46,11
NATAŠA PIRC MUSAR 32 27,59 33,27 53,89

Volišče 004 – Vaški dom Predstruge:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek VE 
Ribnica - 

Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

ANŽE LOGAR 190 66,43 66,73 46,11
NATAŠA PIRC MUSAR 96 33,57 33,27 53,89

Volišče 005 – Gasilski dom Kompolje:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek VE 
Ribnica - 

Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

ANŽE LOGAR 172 74,46 66,73 46,11
NATAŠA PIRC MUSAR 59 25,54 33,27 53,89

Volišče 006 – Prizma Ponikve:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek VE 
Ribnica - 

Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

ANŽE LOGAR 134 67,00 66,73 46,11
NATAŠA PIRC MUSAR 66 33,00 33,27 53,89

Volišče 007 – OŠ Struge:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek VE 
Ribnica - 

Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

ANŽE LOGAR 202 82,11 66,73 46,11
NATAŠA PIRC MUSAR 44 17,89 33,27 53,89

Volišča v Občini Dobrepolje – SKUPNO:

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

Odstotek VE 
Ribnica - 

Dobrepolje

Odstotek 
Slovenija

ANŽE LOGAR 1254 71,86 66,73 46,11
NATAŠA PIRC MUSAR 491 28,14 33,27 53,89
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»Mislim, da je bilo dovolj. Dajmo prostor novim idejam, 
mlajšim ljudem« – pogovor s Slavcem Palčarjem, ki je bil 
član občinskega sveta kar 24 zaporednih let
Na letošnjih lokalnih volitvah ni bilo liste, na kateri bi se znašlo ime najbolj izkušenega svetnika v zgodovini naše 
občine. Po šestih mandatih se je namreč Slavc Palčar odločil za konec svojega svetniškega udejstvovanja. V tem času 
ni bil samo najbolj izkušen, ampak gotovo tudi najglasnejši svetnik na sejah. V pogovoru sva se dotaknila prehojene 
poti in nekaterih zanimivosti njegove svetniške poti.

Bojan Novak

G. Palčar, z letošnjimi lokalnimi vo-
litvami se izteka dolgo obdobje 24 let, 
ko ste bili član občinskega sveta. S tem 
ste dobrepoljski rekorder. Se vam zdi, 
da je ta čas hitro minil?

Ja, 24 let je dobršen del življenjske 
dobe, 24 let pomeni tudi šest zapore-
dnih mandatov in delovanje z vsemi 
dosedanjimi dobrepoljskimi župani: 
Jakopičem, Pavlinom in Ahačevčičem. 
V vsakem mandatu se je kaj dogajalo. 
Včasih je bilo bolj pestro, včasih manj. In 
bila so mandatna obdobja, ko se ni nič 
dogajalo ali pa se je proti zastavljenim 
ciljem zaradi predhodno napačnih od-
ločitev šlo zelo zelo počasi. Včasih tudi 
za kakšen korak nazaj. In zastavljeni cilji 
izpred dveh desetletij in več še do danes 
niso uresničeni. 

Sicer pa sem bil na dobrepoljski »ob-
činski« lokalni sceni še štiri leta več, saj 
sem od leta 1994 do 1998 predsedoval 
Vaškemu odboru Videm. Slednji je »ne-
kakšno« posvetovalno telo vodstvu obči-
ne, ki pa je bolj kot ne samo sebi namen 
in nima nobenih pozitivnih učinkov, ki 
bi vplivali na dobrobit prebivalcev v po-
samezni vasi. Če je kakšna vas želela kaj 
iztržiti, je bilo to odvisno od vsakokra-
tnega župana. Vsak župan je imel svojo 
»računico« in želel biti všečen predvsem 
zaradi osvojitve naslednjega mandata. 

Kako gledate na prehojeno svetni-
ško pot? Tisti, ki so podrobneje spre-
mljali lokalno politiko, vas poznajo 
kot glasnega, včasih tudi ostrega sve-
tnika. Se je v teh letih vaš stil kaj spre-
minjal? Večino časa ste bili vendarle v 
»občinski opoziciji« …

Moja svetniška pot je bila spontana. 
Kot predsednik vaškega odbora sem bil 
za takratnega župana s pobudami, pre-
dlogi in vprašanji »nebodigatreba«, zato 
mi je preostalo le to, da se »infiltriram« 

v občinski svet in poskušam tam kaj pri-
spevati k lokalni skupnosti. Leta 1998 
sem kandidiral na listi LDS in bil izvo-
ljen. Na listi LDS sem kandidiral tudi leta 
2002 in 2006 in prav tako dobil zaupanje 
volivk in volivcev. V nadaljevanju sem 
kandidiral s podpisi volivk in volivcev.

V 24 letih sem bil udeležen na več kot 
130 sejah občinskega sveta, kar pomeni 
tudi toliko popoldnevov oziroma veče-
rov, ki so se zavlekli pozno v noč. Še ve-
liko več večerov je šlo za delo v odborih 
in komisijah, saj članstvo v občinskem 
svetu ni le udeležba na seji. Predhodno 
je treba tudi pregledati gradivo, na pod-
lagi katerega se odločaš, ali dvigneš roko 
ali ne. Prav tako je treba pregledati vso 
zakonodajo in pravne temelje, kjer je 
podlaga za obravnavano gradivo. Tu se 
je največkrat zalomilo in sem imel veliko 
za povedati. Predlagatelj odločitve je v 
99 % primerov župan. Seveda pa župan 
sam ne piše in pripravlja gradiva. On le 
stoji za tistim, kar je zapisano. Včasih 
se mi je zdelo, da tudi on ni seznanjen 
s tem, kaj je vsebina predlaganega akta, 

ker ga preprosto ni prebral. Za namen 
priprave gradiva, ki ga predloži v odloča-
nje občinskemu svetu, ima »strokovni« 
kader občine in zunanje strokovnjake. 
Tu pa se je največkrat zalomilo, zato 
je bilo na sami seji treba spreminjati 
dikcije in besedilo. Naj navedem nekaj 
»šlamparij«, predloženih občinskemu 
svetu v odločanje. Prostorski akt naj bi 
imel temelje za odločanje in sprejem v 
statutu Občine Puconci. Pa to ni bil osa-
mljen primer. Nekajkrat sem s svojim 
dokazovanjem dosegel, da je sam župan 
zaradi očitnih napak in pomanjkljivosti 
umaknil gradivo z odločanja. Tukaj sem 
bil tudi glasen, ne samo oster. Glasen in 
oster pa sem bil lahko le zato, ker sem 
se poglobil v vsebino in vso predlože-
no »papirologijo«. Ko ti nekdo predloži 
dokument, o katerem boš odločal, ki je 
prepisan oziroma prekopiran z vsemi 
slovničnimi napakami iz neke seve-
rovzhodne občine, in želi, da se imple-
mentira v Občino Dobrepolje, je nekako 
normalno, da si v podajanju argumentov 
tudi glasen. 

Slavc Palčar (pri zastavah) z županom in ostalimi svetniki v svojem zadnjem mandatu.
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Občina je v preteklosti uporabljala 
tudi kar zunanje izvajalce za delo občin-
skih aktov. Ti so v dokumente vnesli svo-
jo poslovno logiko. Eden od primerov je 
bil, da so v odlok, ki se nanaša na oskrbo 
z vodo, vnesli, da je treba vse vodnjake v 
občini preprosto uničiti. Ali pa, ko so zu-
nanji izvajalci spisali odlok o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti in vanj, kot edi-
nega izvajalca tovrstnih storitev, vnesli 
kar sebe ter tako izločili vso konkuren-
co, ki pa je po ceni in kakovosti bistveno 
ugodnejša za uporabnike. Seveda sem 
bil glasen, ko sem komentiral, kako nas 
hočejo opehariti. Tudi raznorazne ce-
nike smo potrjevali. Delal sem primer-
jave s sosednjimi in nam primerljivimi 
občinami. Prišel sem do ugotovitev, da 
nekatere druge občine npr. za postavlja-
nje, pobiranje in shranjevanje obcestnih 
rumeno rdečih, t. i. snežnih kolov plaču-
jejo izvajalcu kar trikrat nižjo ceno. 

Veliko kritik sem izlil na delo ob-
činske uprave. Zakaj? Zato ker se je na 
vsakem »njihovem« izdelku našlo neš-
teto anomalij in »šlamparij«. Za mene 
nelogična in nerazumna poteza občin-
ske uprave je, če se občina po odločitvi 
občinskega sveta odloči, da bo prodala 
občinsko stanovanje, pripravi obvestilo 
za javnost in k nakupu povabi zainte-
resirano javnost, pa se namen prodaje 
občinskega stanovanja takoj prekine, ko 
jih obvestim, da lastnik stanovanja ni 
Občina Dobrepolje.

In zakaj je največ takšnih pripomb 
prišlo z moje strani? Ker sem gradivo 
pregledal, prebral in ugotavljal, kaj bi 
bilo najboljše ali pa najcenejše za naše 
občane. Seveda je za takšne analize, 
primerjave in izračune treba imeti veli-
ko časa in tudi volje. Vem pa, da veliko 
občinskih svetnikov ni niti prelistalo gra-
diva z vsebino, o kateri naj bi odločali. 
Za njih je bil v gradivu pomemben le 
dnevni red seje, saj na njem piše z da-
tumom in uro, kdaj bo seja. V 24 letih 
sem imel priložnost sodelovati in sede-
ti za istim omizjem s svetniškimi kole-
gi, ki niso imeli lastnega mnenja. Bili 
so tudi takšni, ki so ob vstopu v sejno 
sobo, kjer so potekale seje, pozdravili z 
»dober dan« in ob odhodu oziroma za-
ključku seje zaželeli vsem »lahko noč«. 
To so bile njihove edine izrečene bese-
de v petih ali še več urah. V razpravah, 
ki so bile tudi polemične. Seveda so pa 
glasovali, običajno za, in za njih je bilo 
najpomembnejše, da so bili na seji, saj 
so člani občinskega sveta. 

Na letošnjih lokalnih volitvah niste 
več kandidirali za občinskega svetni-
ka. Pomeni to, da se popolnoma umi-
kate iz občinske politike ali boste kot 
zunanji član kandidirali za kakšno 
mesto v odborih in komisijah? V ko-
likšni meri boste še spremljali delo žu-
pana in občinskega sveta kot »občan«?

Zakaj nisem več kandidiral? Tako 
kot sem se pred 24 leti odločil, da se 
grem »občinsko politiko«, sem se sedaj 
odločil, da iz nje izstopim. Mislim, da 
je bilo dovolj. Nekateri izstopijo že po 
prvem mandatu. Dajmo prostor novim 
idejam, mlajšim ljudem. Sicer pa član-
stvo v občinskem svetu ni neka velika 
politika. Vsaj jaz tega nisem čutil. Meni 
je bilo vseeno, s kom sodelujem. Pri od-
ločitvah o občinskih zadevah ne more 
biti politike. Kaj ima na primer politika 
z gradnjo kanalizacije? Nič. Vsi vemo, da 
jo je treba zgraditi. Je pa vprašanje, na 
kakšen način in za kakšen denar. To je 
čista »računica«, ki tudi nima povezave 
s politiko. Osnovno ter najpomembnejše 
vprašanje je, od kod vzeti denar. Težka 
bo. Poznano mi je stanje občinske bla-
gajne. Po zadolženosti smo med dobi-
tniki medalj med vsemi 212 občinami v 
Sloveniji. Pa zadolžitev ni nič nenavad-
nega. Pomembno pa je, za katere pro-
jekte se zadolžuješ. Tudi jaz sem dvignil 
roko za zadolžitev občine. Konkretno za 
športno dvorano. Če bi bila seja teden 
dni kasneje, bi bil proti in bi bil v obra-
zložitvi glasu verjetno tudi glasnejši, saj 
sem šele po glasovanju prišel do zanimi-
vih ugotovitev. 

Pri odločitvah občine sicer ne bom 
nič več sodeloval. Bom pa aktiven občan. 
Vzel si bom čas in spremljal dogajanje v 
občinski stavbi. Mogoče si bom občasno 
vzel tudi čas in se kot poslušalec udeležil 
kakšne od sej občinskega sveta. Saj tako 
sem tudi začel. Od ustanovitve občine 
do leta 1998 sem bil redno prisoten na 
sejah kot občan. 

Kako bi kot izkušeni svetnik komen-
tirali število občanov, ki so se priprav-
ljeni izpostaviti in kandidirati bodisi 
za župana bodisi za člana občinskega 
sveta? 

Predvsem županskih kandidatov 
imamo vse manj, tudi število list, na 
katerih občani kandidirajo za občin-
ske svetnike, je manjše kot v večini 
občin …

Ni preprosto se izpostaviti s kandida-
turo za župana ali občinskega svetnika. 
S kandidaturo za župana imam tudi 

sam izkušnje, saj sem »menda« trikrat 
kandidiral. Seveda sem vedel, kakšen 
bo rezultat in kakšna uvrstitev me čaka. 
Bila je pa tudi popestritev in ljudje so se 
imeli kaj pogovarjati ter delati primerja-
ve. Tudi predvolilni golaž je bil vsakokrat 
dober, a število razdanih porcij ni odraz 
končnega rezultata na volitvah. Treplja-
nje po ramah kandidatov in nasmihanje 
pa tudi nista vedno iskrena. Res pa je, 
da je županskih kandidatov vse manj, in 
če je le en kandidat, so tudi volitve ne-
zanimive. Prav zanimivo je bilo gledati 
končne rezultate iz občin, kjer je bil le en 
županski kandidat. V oko pa mi je padlo, 
da imajo volivci tam, kjer je en kandidat, 
največ težav z odločitvijo, komu dati svoj 
glas. Kot v našem dobrepoljskem prime-
ru, ki precej izstopa izmed drugih občin. 
Občinska volilna komisija je namreč 
ugotovila, da je bilo 177 glasovnic za 
župana izpolnjenih in v volilno skrinjo 
položenih z odločitvijo, ki so jo okarak-
terizirali za neveljavno. Torej, skoraj 15 
% volilnih udeležencev se ni znalo ali pa 
ni moglo odločiti, komu naj da svoj glas, 
čeprav je bil na glasovnici le en kandi-
dat. In vprašanje. Kakšen bi bil rezultat, 
če bi bil na glasovnici kot kandidat pod 
št. 2 vpisan npr. Pink Panter ali pa Miki 
Miška? Vprašanje, kdo bi zmagal. Če pa 
bi bili na glasovnici vsi trije, pa bi bil 
drugi krog neizbežen. 

Hvala za pogovor. ■

Veliko sreče, zdravja in miru. 
Topline in osebnega zadovoljstva. 
Veliko novega in vzpodbudnega, 

doseženega in osvojenega.
 Naj vse ovire postanejo 

premostljive, 
vse kar je bilo predaleč, 

dosegljivo, 
vse kar je bilo nemogoče, možno, 

vse, česar nismo imeli, 
pa četudi se ne uresniči, 

pa naj ostane v duhu upanja, 
vztrajnosti in poguma.

Vesel božič in lepe novoletne 
praznike želi 
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»Božič«, kako si velik
Ko si se rodil, »mali Bog«, kot dete v Betlehemu, vemo, da te Betlehemčani niso sprejeli v svoje hiše. Preprosto zate 
ni bilo prostora. V glavnem mestu Jeruzalemu, kaj šele v Rimu, se še sanjalo ni nikomur, da se v bornem hlevu pri 
Betlehemu godi dogodek, ki bo človeštvo usodno zaznamoval za vse čase in za vso večnost. 

Vaš župnik Franc Škulj 

Nebogljeno Dete, položeno v jasli, so 
po posredovanju angelov prvi spoznali 
neuki in preprosti pastirji, ki pa so slišali 
tudi petje nebeških zborov, ki so ozna-
njali »slavo Bogu in mir ljudem, ki so 
Bogu po volji«. Bog se nikomur ne vsilju-
je, nikogar ne prisili, da ga mora sprejeti, 
kaj šele počastiti. Kdor pa ga sprejme in 
počasti, odhaja od njega drugačen. Nje-
govo srce je polno miru, veselja in sre-
če. O pastirjih beremo, da so se vrnili in 
slavili Boga za vse, kar so videli in slišali, 
Marija pa je vse besede ohranila in pre-
mišljevala v svojem srcu. 

Sledila so stoletja. Božič, mali Bog, 
si je pridobil toliko čudenja, simpati-
je, toliko ljubezni kot nihče na svetu. V 
mnogih srcih, polnih napuha in samo-
zadostnosti, pa se je vso zgodovino po-
javljala nevoščljivost temu Otroku. Kljub 
temu da so sprejeli njegovo rojstvo, ga 
mnogokrat z neokusnimi navadami izko-
riščali, jih je motil. Njegova preprostost, 
njegova nevsiljena ljubezen in dobrota 
tudi danes marsikoga motijo, zato bi bo-
žič najraje kar odpravili, saj jih kar moti v 
njihovi sebični in pokvarjeni želji po uži-

vaštvu in izkoriščanju dobrin in drugih 
ljudi. A Bog gre tiho in neopazno mimo 
in vsem, ki ga sprejmejo v vseh časih, pri-
naša tolažbo, mir in veselje, ki jih svet ne 
more dati.

Dragi Dobrepoljci, dragi vsi občani 
dobrepoljske občine, premislimo, kaj 
nam je dajal in nam Bog daje in kaj bi 
brez njega. Zdržali smo v hudih časih 
zgodovine ravno zato, ker je bil Bog z 
nami in ker smo znali, četudi skromno 

in tiho, praznovati božič. Tudi leta 2022 
se zlasti v srcih pripravimo na sprejem 
tega Boga, ki človeka neizmerno ljubi 
in ceni. Pripravimo mu prostor v svojih 
srcih in doživeli bomo podobno kot pas-
tirji v sveti noči.

Naj vas Božji blagoslov spremlja na 
vseh poteh življenja, vas ohrani zdrave, 
pogumne in polne optimizma tudi v letu 
2023. ■

Obvestilo o novi lokaciji Policijske postaje Dobrepolje
Spoštovani občani in občanke,

z namenom izboljšanja svoje dostopnosti v vašem okolju ter krepitve sodelovanja z lokalno skupnostjo vas obveščamo, 
da se bo Policijska pisarna Dobrepolje, ki je trenutno v objektu Kmetijske zadruge Dobrepolje, preselila na novo lokacijo.

Tako bo 3. januarja 2023 Policijska pisarna Dobrepolje začela delovati v Jakličevem domu (vhod z zadnje strani občine), 
na naslovu Videm 34. Prostor je v pritličju Jakličevega doma z namenom, da je omogočen dostop tudi osebam, ki se težje 
gibljejo.

Delovni čas oziroma uradne ure policijske pisarne ostajajo v enakem časovnem okviru, in sicer bo pisarna odprta ob po-
nedeljkih med 15. in 17. uro ter ob torkih med 10. in 12. uro. Druge dni in ob praznikih pa bo policijska pisarna zaprta. 

Delo v policijski pisarni bo opravljal vodja policijskega okoliša, Damjan Zver.

V primeru odsotnosti policista oziroma v nujnih primerih pa se lahko vedno obrnete na Policijsko postajo Grosuplje, tel. št. 
01 781 83 80, ali na interventno številko policije 113.

Bojan Petek, načelnik policijske postaje, višji policijski inšpektor III
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Načrt odvoza komunalnih odpadkov v letu 2023  
v občini Dobrepolje
I. ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN MEŠANE EMBALAŽE
Mešani komunalni odpadki in mešana embalaža se bodo odvažali vsak ponedeljek in sredo, ne glede na praznike brez izjeme, 
izmenično na 14 dni (odvoz mešanih komunalnih odpadkov se začne 2. 1. 2023).
Ponedeljek: vsa naselja razen Hočevja
Sreda:  Hočevje
 
II. Biološko razgradljive odpadke bomo odvažali vse petke v letu, ne glede na praznike, v zimskem času (od 15. 11. do 14. 3.) pa vsak 
drugi petek (prvi odvoz bo 6. 1. 2023). 
 
III. ODVOZ LOČENO ZBRANIH ODPADKOV – EKOLOŠKI OTOKI
Ponedeljek: steklo (odvoz na 14 dni, z začetkom 9. 1. 2023)
Četrtek:  papir (tedenski odvoz) 

IV. ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV 
Odvoz kosovnih odpadkov lahko naročite na naši spletni strani, na: http://odpadki.jkpg.si/zbiranje-in-odvoz/kosovni-odpadki/
narocilo-odvoza-kos-odpadkov. 

V. PREVZEM NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

POMLADANSKI PREVZEM BO V PETEK, 17. 3. 2023
Struge parkirišče pred avtobusno postajo 13.00–14.00 
Kompolje parkirišče pri gasilskem domu 14.30–15.30 
Videm parkirišče pri gasilskem domu 16.00–17.00 
Predstruge parkirišče nasproti Iskre 17.15–17.45 
Ponikve parkirišče pri gasilskem domu 18.00–18.30 

  
JESENSKI PREVZEM BO V PETEK, 20. 10. 2023
Struge parkirišče pred avtobusno postajo 13.00–14.00 
Kompolje parkirišče pri gasilskem domu 14.30–15.30 
Videm parkirišče pri gasilskem domu 16.00–17.00 
Predstruge parkirišče nasproti Iskre 17.15–17.45 
Ponikve parkirišče pri gasilskem domu 18.00–18.30 

VI. PREVZEM ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (OEEO) bo v soboto, 13. 5. 2023, po naslednjem vrstnem redu:

NASELJE: ZBIRNO MESTO: ČAS ZBIRANJA:
Struge Parkirišče pred avtobusno postajo 7.30–8.00 
Kompolje Parkirišče pri gasilskem domu 8.15–8.45 
Zagorica Parkirišče pri starem igrišču 9.00–9.15 
Ponikve Parkirišče pri gasilskem domu  9.45–10.15
Predstruge Parkirišče nasproti Iskre 10.30–11.00
Cesta Prostor na igrišču 11.15–11.30 
Videm Parkirišče pri gasilskem domu 11.45–12.15 
Zdenska vas Parkirišče pri gasilskem domu 12.30–12.45 
Hočevje Parkirišče pri gasilskem domu 13.00–13.15 

VII. CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA DOLINA

Odpiralni čas
POLETNI DELOVNI ČAS (1. 3.–31. 10.) ZIMSKI DELOVNI ČAS (1. 11.–28. 2.)

pon.–pet. 7.00–19.00 pon.–pet. 7.00–16.00

sob. 8.00–14.00 sob. 8.00–14.00

Nedelje in prazniki ZAPRTO.

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

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

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

5. Plinske sijalke: varčne žarnice ipd.
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Občani lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo: 
– papir in kartonsko embalažo (zvezki, knjige, revije, časopisni 

papir, kartonasta embalaža ipd.); 
– mešano embalažo (plastenke, pločevinke, tetrapak, razne 

folije, kovinska embalaža, embalaža iz plastike ipd.);
– stekleno embalažo (steklenice, kozarci od vlaganja ipd.) in 

ravno steklo (okenska stekla brez okvirjev ipd.);
– odpadne avtomobilske gume (dovoljeno štiri kose/

gospodinjstvo/leto);
– kovine (drobne kovine, večji kosi, kot so radiatorji, peči ipd.);
– kosovne odpadke (pohištvo, sedežne garniture, vzmetnice, 

preproge, peči, športni rekviziti ...);
– odpadno električno in elektronsko opremo (veliki 

gospodinjski aparati, hladilniki in zamrzovalne skrinje, 
televizorji, monitorji, mali gospodinjski aparati ipd.);

– nevarne odpadke iz gospodinjstev (akumulatorji, baterije, 
odpadna zdravila, pesticidi, odpadna olja ipd.);

– odpadni tekstil – za ponovno uporabo (oblačila, obutev);
– odpadno plastiko (plastične igrače, večji plastični kosi ...);
– odpadno azbestno kritino (potrebni podatki ob oddaji: ime 

in priimek lastnika, naslov, rojstni datum, parcelna številka, 
katastrska občina): izjavo o izvoru odpadne azbestne kritine, 
ki jo uporabnik priloži ob oddaji odpadka, mora potrditi 
pristojni občinski organ;

– inertne gradbene odpadke (beton, opeka, ploščice) – manjše 
količine (do 350 kg/dan, do 5000   kg/leto/gospodinjstvo);

– leseno embalažo (lesene zabojčke, lesene palete …).

Občani lahko proti plačilu v zbirnem centru oddajo:
– preostanek komunalnih odpadkov,
– biološko razgradljive odpadke,
– lahke izolacijske odpadke,
– mešane gradbene odpadke (do 350 kg/dan oziroma do 5000 

kg/leto/gospodinjstvo).

Vse pravne osebe, ki se ukvarjate s proizvodno in storitveno 
dejavnostjo, lahko v zbirnem centru odpadke oddajate pod 
enakimi pogoji kot fizične osebe, razen odpadne azbestne kritine 
in odpadni les (proti plačilu) ter mešane ali inertne gradbene 
odpadke, ki jih v zbirnem centru ne morete oddati. 

O vseh morebitnih spremembah načrta odvoza mešanih ali 
ločeno zbranih komunalnih odpadkov in o drugih novostih vas 
bomo obveščali v lokalnem časopisu, na naši spletni in Facebook 
strani ter na lokalnem Radiu Zeleni val.

Želimo si, da bi tudi v prihodnje skupaj z vami zagotavljali čisto in 
zdravo okolje.

VSEM OBČANOM IN POSLOVNIM PARTNERJEM VOŠČIMO 
VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2023.

Javno komunalno podjetje Grosuplje –  
družini prijazno podjetje
V Javnem komunalnem podjetju Grosuplje smo v maju 2018 pridobili certifikat Družini prijazno podjetje, novembra 
letos pa smo prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki pomeni potrditev dobrih ukrepov na področju 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja naših sodelavk in sodelavcev. 

Maja Perme, JKP Grosuplje

Prepričani smo, da s skrbjo za zaposlene 
povečujemo zadovoljstvo in pripadnost 
podjetju. Najpomembnejše pa je, da za-
posleni lahko občutijo, da so soustvar-
jalci uspeha podjetja. Lažje usklajevanje 
družinskih in službenih obveznosti pri-
nese delo brez dodatnih skrbi in stresa, 
ki poveča motivacijo, produktivnost in 
zadovoljstvo zaposlenih. 

V podjetju smo sprejeli 12 ukrepov, 
ki smo jih vpeljali v svoje delovanje. Pri 
izbiri ukrepov so bili v središču vsi sode-
lavci, od najmlajšega do najstarejšega. Z 
izbranimi ukrepi smo izboljšali komuni-
ciranje z zaposlenimi s pomočjo oglasne 
deske v upravni stavbi in v stavbah dislo-
ciranih enot podjetja ter po elektronski 
pošti. Med zaposlenimi se redno izvaja 
anketa glede zadovoljstva in pogostosti 

uporabe posameznih ukrepov. Znotraj 
podjetja smo posebej v ta namen usta-
novili projektno skupino, ki obravnava 
in uvaja nove, boljše metode dela, ki so 
usmerjene v usklajevanje poklicnega 
in družinskega življenja. Člani skupine 
zbirajo in obravnavajo pobude in ide-
je zaposlenih. V podjetju organiziramo 
tudi izobraževanje za vodje na področju 
usklajevanja dela in družine. 

Ob različnih priložnostih obdarimo 

otroke zaposlenih, in sicer novorojen-
ce, ter ob zaključku leta organiziramo 
novoletno obdarovanje. Staršem omo-
gočimo prilagodljivi delovnik v tednu 
uvajanja otroka v vrtec. Omogočamo 
tudi izredno delo od doma. 

Za zaposlene in njihove ožje dru-
žinske člane omogočamo anonimno 
zunanjo strokovno pomoč v primeru 
osebnih težav, prav tako ponujamo sku-
pinsko psihološko pomoč za zaposlene, 
katerih narava dela je lahko zelo stresna 
ali pa jih do tovrstne pomoči pripeljejo 
izredni dogodki.

V sklopu projekta »Družini prijazno 
podjetje« in ob zavedanju, da zadovolj-
ni in motivirani sodelavci soustvarjajo 
uspeh podjetja, se bomo trudili izpol-
njevati sprejete ukrepe ter s tem de-
javno sodelovati pri dobrem vzdušju v 
podjetju. ■
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Videm 34, 1312 Videm Dobrepolje l tel.: 01/786 71 40
Obratovalni čas: 
Ponedeljek, sreda, petek: od 12.30 do 19.00.
Torek: od 9.00 do 15.00.
Četrtek: od 10.00 do 15.00.

S kvačkanjem v Guinessovo knjigo rekordov – razstava 
kvačkanih izdelkov Milene Jakič v knjižnici Dobrepolje
Lansko jesen se je začel največji slovenski kvačkarski izziv: skvačkati 212 grbov vseh slovenskih občin, povezati 
Slovenijo z nitjo in postaviti nov Guinnessov rekord. »In smo ga!« sporočajo kvačkarice in en kvačkar. Njihov dosežek je 
sedaj uradno vpisan med rekorde in vpisan pod ustvarjalno srce v Guinnessovi knjigi rekordov za leto 2023. 

Jasmina Mersel Šušteršič

Za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov 
je bilo zahtevano na enem mestu zbrati 
1000 izdelkov v tehniki c2c. Kvačkarice 
in kvačkar so poleg 212 slovenskih gr-
bov skvačkali še 1000 drugih domiselnih 
izdelkov. Projekta in organizacije se je 
lotila gospa Jadranka Smiljić iz Slovenj 
Gradca, ki je Guinnessova rekorderka v 
maratonu neprestanega kvačkanja (28 
ur). 

Za sodelovanje v projektu Slovenija 
kvačka se je odločila tudi MILENA JA-
KIČ, ki je kvačkala grb domače Obči-
ne Dobrepolje. Grbe se je kvačkalo v 
tehniki c2c. Za končen izdelek oziroma 
celoten grb občine je potrebovala dobra 
dva meseca. Kvačkani grb je bil namreč 
velik 120 krat 147 centimetrov. Porabi-
la je 4200 metrov volne in 125 ur dela. 
Poleg grba Občine Dobrepolje je za iz-
ziv skvačkala še 11 drugih domiselnih 
izdelkov.

Milena uživa v kvačkanju, saj jo to 
sprošča. Ko konča izdelek, že išče idejo 
za naprej. Najraje kvačka za svoje vnuke 
in vnukinje, ki so njenih izdelkov še pose-
bej veseli. Skvačkala je že toliko različnih 
izdelkov, da jih ne šteje več. V največje 
veselje ji je, ko svoje izdelke vidi v upo-
rabi. Njena razstava nekaterih kvačka-
nih izdelkov s fotografijo kvačkanega 
grba, s katerim je sodelovala v projek-
tu Slovenija kvačka, je postavljena na 
ogled v knjižnici Dobrepolje.

Tako ime kot tudi grb občine opiše-
ta Dobrepolje s Strugami kot pokrajino, 
kjer se na enem mestu stikajo zelena na-

rava, rodovitna obdelovalna polja s svojo 
žitno zlatorumeno barvo, modro nebo, 
moč vode ter temne globine jam. Klas 
je sestavljen iz 24 zrn, ki predstavljajo 
24 naselij Občine Dobrepolje. Na drugi 
strani grba pa je v Dobrepoljsko-Struški 
dolini prepoznaven simbol zvona, ki 
opiše tako značaj krajine z mnogoteri-
mi cerkvicami, ki krasijo vasi, ter njeno 

okolico, dobre pevce ter navsezadnje 
tudi srce preprostega človeka, ki s svo-
jo pridnostjo in preprostostjo izrabljajo 
naravne danosti svojega okolja.

Milena Jakič je sodelovala v projektu 
Slovenija kvačka, ki je vpisan v svetovno 
znano Guinnessovo knjigo rekordov, in 
s kvačkanjem ustvarila grb domače Ob-
čine Dobrepolje. ■

Razstava izbranih kvačkanih izdelkov domačinke Milene Jakič v knjižnici
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Pohod z lučkami
Mesec december je mesec čarobnosti, ko vsi najdemo otroka v sebi in se veselimo drobnih presenečenj, sladkih 
radosti in malih skrivnosti. Počasi se je v vsej svoji čarobnosti prikradel tudi v naš vrtec in nam natrosil poln koš toplih 
trenutkov, iskrenih nasmehov, radosti in veselja.

Mateja Lohkar za kolektiv vrtca Ringaraja

Po dveletnem predahu zaradi korona-
virusa smo zaposleni v vrtcu ponovno 
organizirali tradicionalni pohod z lučka-
mi. Praznične lučke so zato spet zagorele 
pred vrtcem. Prižgali so jih najmlajši 12. 
decembra 2022. Zbrani s starši in stari-
mi starši smo komaj čakali čas odhoda 
v čarobno noč. Po pozdravnem govoru 
pomočnice ravnatelja, ge. Cvetke Košir, 
smo krenili na pot. Dolga kolona poho-
dnikov se je z lučkami vila po krožni poti 
od vrtca do podgoriške kapelice, proti 
središču Vidma in nazaj do vrtca. Da je 
bilo pa še bolj čarobno, je dan prej našo 
dolino pobelil prvi sneg. Mali škratki so 
stopali po snegu, v roki trdno držali luč-

ko, ki so jo sami oz. s pomočjo vzgojite-
ljev izdelali v vrtcu. Da pa smo vsi stopali 
varno ob cesti, so poskrbeli naši gasilci in 
člani ZŠAM-a. 

Prijetno vzdušje in druženje smo ob 
glasbi nadaljevali pri vrtcu. 

Kar naenkrat smo zaslišali kraguljčke 
in iz vrtca se nam je približevala posta-
va, oblečena v rdečo obleko, z dolgo sivo 
brado, glasen ho, ho, ho je kmalu otro-
kom pričaral nasmeh in začuden pogled. 
Med nas je stopil Božiček. Otroci so hitro 
stekli do njega, mu povedali, da so bili 
letos zelo pridni, in mu s tem namignili, 
da naj jih na božično noč obišče in pus-
ti kakšno darilo za njih. Zaupal nam je 
prigodo s sanmi in jelenčkom Rudolfom, 
ki ga čaka na vrtčevskem igrišču. Z njim 

sta bila tudi dva škratka, ki sta pridnim 
otrokom delila čokoladne lizike. 

Pohod z lučkami je vsem pričaral na-
smeh na ustih in iskrico v očeh. 

Iskrena zahvala gasilcem PGD Vi-
dem, PGD Zagorica in članom ZŠAM-a 
za spremstvo na pohodu. Z vami je naš 
pohod potekal varno.

Naj bodo božični prazniki
doživetje notranjega miru,
ljubezni, srčnosti, miline,
iskrenosti in dobrote.
Oblecite si plašč dobrote,
ki vas bo grel v prazničnih dneh in tudi 
v prihajajočem letu.

Kolektiv vrtca Ringaraja

ZAHVALA V DOBRODELNI AKCIJI
Biti dobrodelen in biti del akcije dobrodelnosti je posebna čast, zato se 
vsem, ki ste sodelovali pri nakupu dobrodelnega seta, iskreno zahvaljujem. 
Ob tem vas obveščam, da smo uspešno zbrali 15.000 EUR, ki bodo 
namenjeni Urbanu in Alini. Sredstva bodo porabljena izključno za nakup 
pripomočkov in plačilo storitev terapij.
Tudi v prihajajočem letu želim vsem vam dobrega zdravja in veliko 
posluha za dobrodelnost. Za ljudi v naši bližini in v celi naši domovini, za 
tiste, ki so pomoči potrebni. Naslednja akcija bo že čez nekaj mesecev, za 
več informacij pišite na elektronski naslov: hocevar.just@gmail.com.

Martina Hočevar v sodelovanju z Natural Just, Nova Gorica
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Ferdov pravljični gozd
Trgovsko podjetje Hofer nas je tudi letos povabilo k izdelavi pravljičnega koledarja v podobi pravljičnega gozda. Z njim 
bomo razveselili zaposlene v trgovinah Hofer ter hkrati ozaveščali o pomenu gozdov, ki letos zaradi uničujočih požarov 
potrebujejo še posebej veliko pozornosti.

Tanja Tegel, Sabina Novak

Otroci in vzgojiteljici iz skupine Sovice 
smo se z veseljem odzvali povabilu k 
oblikovanju trajnostnega decembrskega 
koledarja. Otroci so z veseljem in domi-
šljijo barvali, risali, lepili in oblikovali 
pravi praznični pravljični gozd. Želimo 
si, da bi s svojimi barvitimi smrečicami 
polepšali praznike čim več ljudem, ki se 
sprehodijo skozi trgovino Hofer v Grosu-
plju.

Zahvaljujemo se trgovskemu podjetju 
Hofer za pozornost z majhnimi darilci, s 
katerimi bomo razveselili vse otroke na-
šega vrtca. ■

Prijateljica knjiga pri Medvedkih
Pri Medvedkih zelo radi poslušamo pravljice in knjiga je naša zvesta prijateljica. V tednu, ko so praznovale splošne 
knjižnice po vsej Sloveniji, smo imeli priložnost biti del praznovanja. 

Martina Pugelj

Po zajtrku smo težko pričakovali obisk 
knjižničarke in mamice Jasmine in se 
spraševali, kaj nam bo zanimivega po-
vedala. Kmalu se je med vrati pojavila 
nasmejana Jasmina, se nam pridružila v 
jutranjem krogu in nas razveselila s pra-
vljico Janeza Bitenca, Zlata šivanka, in 
lutko. Zgodbica govori o ježku, ki šiva ob-
lačila za živali in je izgubil zlato šivanko.

Z zanimanjem smo spremljali ježkove 
dogodivščine. Zbrano smo poslušali in 

spremljali živali pri iskanju zlate šivan-
ke. Po koncu zgodbe smo se pogovarja-
li z ježkom, ki ga je zanimalo kar veliko 
stvari. Med drugim tudi, kako se pripravi 
kruh. Ker je kasneje potekala dejavnost 
priprave testa za kruh, ker je naslednji 
dan potekal tradicionalni slovenski zaj-
trk, smo ga z veseljem povabili k opa-

zovanju. Skupaj z Jasmino smo z malo 
domišljije in storžkov izdelali še male 
prijatelje ježke.

Veseli, razigrani in bogatejši smo se 
Jasmini zahvalili za prijetno druženje 
s prijateljico knjigo in lutko ter za lepo 
preživeto dopoldne in ji obljubili, da se 
kmalu vidimo v knjižnici. ■
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Medimedo projekt v vrtcu Ringaraja
Projekt Medimedo je prostovoljni neprofitni projekt, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine. Pred več 
kot 15 leti so študenti medicine opazili, da imajo otroci zelo negativen odnos do zdravnikov in zdravstvenega okolja. 
Odločili so se to spremeniti tako, da v vrtcih s pomočjo delavnic z igro otrokom predstavijo obisk pri zdravniku. 

Petra Usenik in kolektiv skupin Miške, Sovice 
in Medvedki

V petek, 25. novembra 2022, od 9.00 do 
11.30 je v vrtcu Ringaraja potekala delav-
nica, na kateri je sodelovalo kar 13 mla-
dih zdravnic, študentk medicine. Otroci 
so se seznanili z osnovnimi deli in organi 
človeškega telesa, skupaj so se postavili 
v vlogo zdravnikov in zdravili svoje igra-
če. Otroci iz skupin Miške, Medvedki in 
Sovice so bili dejavno vključeni v proces 
zdravljenja in so se ob tem tudi zabavali. 
Ob koncu delavnice so imeli bolj poziti-
ven odnos in predstavo o bolnišnici ter 
zdravstvenem osebju. Študentke medici-
ne pa so hkrati pridobile enkratno prilož-
nost, da so se naučile pristopa k otroku in 
vzpostavitve stika z njim.

Otrokom ter vzgojiteljicam vrtca Rin-
garaja bo obisk ostal v lepem in trajnem 
spominu. ■
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Obisk Centra Noordung 
Z osmošolci smo 23. novembra obiskali Center Noordung. 

Barbara Blatnik, prof. ma-fi

Osmošolci se pri fiziki prvič nekoliko 
bolj zares srečajo tudi z astronomijo. 
Podrobneje spoznajo Osončje, nebo 
nad nami in objekte, ki jih lahko vidimo, 
Luno, njene mene, Sončev in Lunin mrk. 
Zadnji delni Sončev mrk, ki se je zgodil 
25. oktobra 2022, nam je kljub slabšemu 
vremenu uspelo tudi opazovati. Spozna-
jo tudi znanstvenike, ki so se skozi zgo-
dovino ukvarjali z raziskovanjem vesolja. 
Med njimi je kar nekaj Slovencev, največ 
pozornosti pa smo letos namenili Her-
manu Potočniku – Noordungu in njego-
vemu delu. 

Herman Potočnik je bil inženir, stro-
kovnjak za mostove in železnice, po vojni 
pa je postal inženir za raketno tehniko. 
Njegovo življenjsko delo je knjiga z nas-
lovom Problem vožnje po vesolju – Ra-
ketni motor. V njej je načrtoval do zdaj 
še neuresničeno idejo Mednarodne ge-
ostacionarne vesoljske postaje z umetno 
gravitacijo, ki bi jo sestavljali trije ele-
menti: opazovalnica, strojnica s sončno 
elektrarno in bivalno kolo, ki bi lebdelo 
približno 35.900 kilometrov nad Zemljo. 
Postaja naj bi z enakomernim vrtenjem 
okoli svoje osi ustvarjala umetno težnost 
in tako posledično omogočila podobne 
pogoje za življenje, kot so na Zemlji. V 
Vitanju, kjer je bil rojen njegov dedek, je 
imel najprej spominsko sobo, sedaj pa 
lahko njegove ideje vesolja obiskovalci 
doživimo z obiskom Centra Noordung.

Center ima obliko futurističnega 

objekta, katerega arhitektura je kopija 
inženirjevega opisa prve geostacionarne 
postaje. V okviru razstave, ki smo si jo 
z učenci ogledali, je predstavljena No-
ordungova življenjska pot, na ogled so 
tudi odseki iz njegove knjige. Sprehodili 
smo se skozi zgodovino razumevanja ve-
solja v družbi pomembnih astronomov 
in znanstvenikov iz različnih obdobij, na 
razstavi Misteriozno vesolje pa smo iskali 
odgovore na vprašanja, kako je nastalo 
vesolje in koliko v resnici vemo o njem. 
Spoznali smo se z vsemi šestimi družina-
mi satelitov Sentinel, področji njihovega 
opazovanja in rezultati, ki jih prinaša Ko-
pernik – program Evropske unije za opa-
zovanje in spremljanje Zemlje. Prepriča-
li smo se, da Slovenija, kljub majhnosti, 

tudi na svetovni ravni pušča močan pečat 
v vesoljski industriji. Septembra 2020 sta 
namreč v vesolje poletela prva slovenska 
satelita in na razstavi smo si ogledali ma-
keto enega od njiju, imenovanega TRIS-
AT. Ogledali smo si, kakšno je življenje 
na Mednarodni vesoljski postaji, kakšno 
hrano jedo astronavti in kako se spopri-
jemajo z izzivi bivanja v breztežnosti. Za 
konec svojega obiska smo se na delavni-
ci seznanili z delovanjem raket. Učenci 
so se prelevili v inženirje in v skupinah 
izdelali svojo raketo na zračni pogon, ki 
simulira delovanje raketnega motorja. 
Rakete smo tudi preizkusili in seveda je 
bila najboljša nagrajena. ■
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Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ Dobrepolje
Tudi letos je na OŠ Dobrepolje potekal tradicionalni slovenski zajtrk, ki smo se ga posebej veselili. Po dveh letih, ko 
smo ves čas skrbeli za razdaljo, se učili ločeno po oddelkih, si natikali masko in se oddaljevali drug od drugega, je letos 
napočil čas druženja in skupnega praznovanja. 

Tina Kurent, vodja prehrane

Ni lepšega kot to, da skupaj obeležimo 
ta prečudovit dan, se poveselimo in 
tudi ponovno spomnimo drug drugega 
na pomen zajtrkovanja, čebelarstva, lo-
kalnega povezovanja kmetij in njihovih 
okusnih pridelkov.

Letošnji slogan se je glasil: »Zajtrk 
z mlekom – super dan!« Bilo je več kot 
očitno, da bomo na ta dan povabili v 
goste lokalno kmetijo, kjer običajno tudi 
naročamo mleko. To je kmetija Jakopič 

iz Podpeči. Obiskala nas je Katarina, ki 
je našemu 7. razredu predstavila, kako 
na njihovi kmetiji pridelujejo in tudi 
predelujejo svoje pridelke. Z veseljem 
smo sprejeli novico, da kmetija zdaj po-
nuja tudi druge mlečne izdelke – jogurte, 
skuto, sire in maslo. Nekaj mlečnih izdel-
kov smo lahko že degustirali in s tem le 
razdražili svoje brbončice. Veselimo se, 
da se bomo lahko pri zajtrku in šolski 
malici teh dobrot pošteno najedli. Opa-
ziti je, da je kmetija pravi zaklad narave – 
saj ne ponuja le mlečnih izdelkov, ampak 
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tudi sezonsko zelenjavo, krompir, kaše, 
zdrob in moko. 

Nismo pa pozabili na tradicionalno 
povabilo naših čebelarjev. Obiskali so 
nas Robert Cimerman, Marko Miklič 
in Miha Tekavčič. Vsi trije so sprva pri-
sostvovali v 7. razredu, kjer so skupaj z 
učenci odpotovali v svet čebel. Čebelar 
Miha je »odbrnel« v vrtec, kjer je otroke 
navduševal s čebeljim poslanstvom. Ro-

bert in Marko pa sta se udeležila velikega 
dogodka, ki je bil v telovadnici naše šole. 
Skupaj z učiteljico glasbe Majo Hrovat 
smo se udeležili glasbenega projekta, 
kjer smo točno ob 10.00 zapeli v največ-
jem pevskem zboru v Sloveniji pesem 
ansambla Šani Šeni »Leti moja čebelca«. 
Pesem je zapelo več kot trinajst tisoč slo-
venskih otrok.

Vzdušje na šoli je bilo enkratno, saj 

smo bili prav vsi skupaj – od najmlajših 
do najstarejših in prav tako vsi učitelji, 
pomočnica ravnatelja ter ravnatelj. Na 
vsakem vogalu so brnele čebelice. Za 
harmonikarsko vzdušje je poskrbel Pa-
trik Erčulj iz 5. razreda, nekakšno gle-
dališko vzdušje pa so pričarali učenci 9. 
razreda. Hvala vsem za izjemno čudovit 
dan – pa na zdravje! ■

Tradicionalni slovenski zajtrk v PŠ Struge
Tradicionalni slovenski zajtrk je vseslovenski projekt, namenjen ozaveščanju o načinu prehranjevanja in o pomenu 
zdravega načina življenja. Pomembno je, da se zavedamo, da je hrana, ki je pridelana v lokalnem okolju, veliko bolj 
zdrava in okusnejša kot tista, ki v Slovenijo potuje kilometre daleč.

Mojca Pugelj in Karmen Kljun

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednji 
dogodek dneva slovenske hrane, ki ga 
obeležujemo že tradicionalno vsak tretji 
petek v novembru. Letos je bil to petek, 
18. novembra. Tudi učenci PŠ Struge so 

za zajtrk dobili kruh, maslo, med, mleko 
in jabolko – vse domačega izvora. Otroci 
so tudi znali povedati, da je zajtrk naj-
pomembnejši obrok dneva. Dokazano 
je, da so otroci, ki redno zajtrkujejo, bolj 
zbrani, se lažje osredotočijo na dane na-
loge in jih tudi bolje opravijo.

Po zajtrku nas je obiskala čebelarka, 
gospa Urška Pugelj, ki je predstavila delo 
čebelarja in marljivo delo čebel. Poveda-
la nam je, da ima čebelarstvo v Sloveniji 
dolgotrajno tradicijo, čebela pa je sim-
bol marljivosti, saj mora za en kilogram 
medu obleteti več milijonov cvetov. Za 
poučno predstavitev se ji iskreno zahva-
ljujemo.

Seveda si brez legendarne pesmi Če-
belar Lojzeta Slaka tega dne ne moremo 
predstavljati. Pesem so na harmonikah 
ubrano zaigrali učenci PŠ Struge. Za na-
stop so prejeli bučen aplavz. 

Od cveta do cveta čebelica leta
in v čašicah sladkih nabira si med.
Po tem pa se zali marjetki zahvali 
in reče veselo: »Takoj pridem spet!«
»Le pridi, čebelca,« de cvetka marjetka,
»saj meda je sladkega poln moj cvet.«

 (Janez Bitenc)
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Eko projekt Hrana ni za tjavendan na JVIZ OŠ Dobrepolje 
in evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO)
V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli OŠ Dobrepolje v okviru eko projekta Hrana ni za tjavendan že drugo leto 
zapored sodelovali pri izvedbi pomembnega projekta Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO).

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

Evropski teden zmanjševanja odpadkov 
je v Evropski uniji največji in najug-
lednejši projekt na področju ozavešča-
nja o zmanjševanju odpadkov in varstvu 
okolja.

V Sloveniji je koordinator Evropskega 
tedna zmanjševanja odpadkov Zbornica 
komunalnega gospodarstva v sodelova-
nju z Ministrstvom za okolje in prostor 
RS.

ETZO je letos potekal med 19. in 27. 
novembrom, na naši šoli smo ga izvedli 
med 21. in 25. novembrom 2022.

Tematski fokus projekta ETZO je bil 
letos tekstil – krožni in trajnostni tekstil.

Tekstilna in oblačilna industrija je 
namreč, skupaj s prometom, živilsko 
industrijo in bivanjem, ena izmed naj-
večjih onesnaževalk. Velik vpliv ima na 
rabo tal, onesnaževanje vode in emisije 
toplogrednih plinov.

V Evropi 87 odstotkov odpadnega 
tekstila in oblačil konča na odlagališčih 
ali pa je sežganega, samo deset odstot-
kov odpadnih oblačil ostane na trgu kot 
rabljeno blago (Labfresh, 2020).

Evropski parlament je sprejel smerni-
co, ki državam članicam nalaga, da do 
leta 2025 uvedejo ločeno zbiranje tek-
stilnih odpadkov.

Tekstilna industrija je bila v Evrop-
skem zelenem dogovoru, akcijskem 
načrtu za krožno gospodarstvo in In-
dustrijski strategiji opredeljena kot 
prednostni sektor, kjer lahko Evropska 
unija utira pot ogljično nevtralnemu 
krožnemu gospodarstvu, napovedana 
pa je tudi priprava evropske strategije 
za tekstil. Nova strategija Evropske ko-

misije vključuje tudi ukrepe v podporo 
krožnim materialom in proizvodnim 
procesom, odpravo nevarnih kemikalij 
ter pomoč potrošnikom pri izbiri trajno-
stnega tekstila.

V okviru projekta smo si izvajalci zas-
tavili izvedbo dveh namenov. 

Prvi namen je bil, da na šoli, pred in 
v času ETZO, seznanimo in ozavestimo 
čim večje število učencev o izredni po-
membnosti zavedanja in delovanja na 
temo odpadnega tekstila in sprejemanja 
možnih rešitev.

Drugi namen pa je bil, da na šoli, pred 
in v času ETZO, nadaljujemo ozavešča-
nje in delovanje na temo zmanjševanja 
zavržene hrane v času obroka šolske 
malice. 

Omenjena namena smo dosegali s 
pomočjo izvajanja različnih dejavnosti 
na šoli: 
• predvajanje informativnih vsebin 

učencem na dano tematiko v času 
razrednih ur ob pomoči razrednikov 
ter skupinski razredni pogovori;

• ureditev eko kotička v jedilnici s te-
matskimi plakati in informativnimi 
sporočili ETZO; plakate so ustvarjal-
no in zavzeto izdelovali učenci eko 
krožka iz 6. b razreda;

• spremljanje količine zavržene hrane 
v času šolske malice v vseh oddelkih 
razredov na OŠ Dobrepolje, v tednu 
pred in v tednu ETZO.

Izvedene dejavnosti na temo zmanj-
ševanja zavržene hrane v času obroka 
malice so dosegle svoj namen, kar se je 
pokazalo tudi pri meritvah količine za-
vržene hrane pri šolski malici, ki je bila 
v tednu ETZO nižja kot pri meritvah v 
predhodnem oz. primerjalnem tednu.

Zavedanje, da hrana ni in ne sme biti 
odpadek, je treba vsakodnevno zavestno 
sprejemati na ravni tako posameznika 
kot skupnosti.

Hrana je dobrina, ki jo potrebujemo 
za preživetje. Zasluži si naše iskreno 
spoštovanje. Odrasli imamo pri tem zelo 
pomembno in odgovorno vlogo, kajti 
smo pomemben vzor otrokom. S svojim 
zgledom in znanjem otroke učimo spo-
štovanja in zavednega odnosa do hrane. 

Ob tej priložnosti se za uspešno izpe-
ljavo projekta ETZO iskreno zahvaljujem 
zavzetim in ustvarjalnim učencem eko 
krožka iz 6. b razreda, učiteljem razre-
dnikom, šolskim kuharicam, eko koor-
dinatorici ter vodstvu šole. Posebna zah-
vala gre pa seveda vsem učencem šole, 
ki se trudijo ter izkazujejo odgovoren 
odnos in spoštovanje do hrane.

Hvala vsem iz srca!
Učenci eko krožka iz. 6. b razreda 
v šolskem eko kotičku
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Projekt »Rastem s knjigo«
Članek govori o skupnem sodelovanju šolske knjižnice JVIZ OŠ Dobrepolje in Krajevne knjižnice Dobrepolje ter izvedbi 
nacionalnega projekta Rastem s knjigo. 

Klavdija Kos Fijolič, knjižničarka JVIZ OŠ 
Dobrepolje

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt 
spodbujanja bralne kulture. Z njim sku-
šajo osnovnošolce in srednješolce moti-
virati za branje mladinskega leposlovja 
slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k 
obiskovanju splošnih knjižnic. Projekt je 
v začetku začelo izvajati Ministrstvo za 
kulturo RS, kasneje pa je vodenje pro-
jekta prevzela Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije. V ospredju projekta 
je sodelovanje splošnih knjižnic, sloven-
skih osnovnih in srednjih šol, osnovnih 
šol s prilagojenim programom, zavodov 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami ter 
osnovnih in srednjih šol v zamejstvu 
(Avstrija, Madžarska, Italija). Sodelujejo 
tudi z učitelji, ki poučujejo slovenščino v 
t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija), 
pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, 
BiH, Srbija, Hrvaška, Francija idr.) in v 
Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, 
Frankfurt idr.).

Nacionalni projekt »Rastem s knji-
go« spodbuja dostopnost kakovostnega 
in izvirnega slovenskega mladinskega 
leposlovja, promovira vrhunske doma-
če ustvarjalce mladinskega leposlovja, 
spodbuja bralno motivacijo šolarjev in 
njihov obisk splošnih knjižnic, motivira 
založnike za večje vključevanje sodob-
nih slovenskih piscev v založniške pro-
grame za mladino ter povečuje delež 
izdanega izvirnega slovenskega mladin-
skega leposlovja.

Projekt je vezan na šolsko leto in prve 
priprave se začnejo v spomladanskih 
mesecih z javnim razpisom, v okviru ka-
terega pristojna strokovna komisija JAK 
med prijavljenimi slovenskimi mladin-
skimi deli izbere dve – eno za sedmošol-
ce in eno za dijake prvih letnikov. Vsako 
leto sta izbrani dve drugi deli. Projektna 
skupina RSK nato pripravi natančne in-
formacije o izvajanju projekta za šole in 
knjižničarje, v sodelovanju z založnikom 
in avtorji pa tudi promocijsko gradivo 
in predstavitvena filma za obe deli. Vsi 
sedmošolci in dijaki prvih letnikov sre-
dnjih šol prejmejo vsak svoj izvod iz-
brane knjige ob posebej za to priložnost 
organiziranem obisku najbližje splošne 
knjižnice, ki je vključen v letni delovni 
načrt slovenskih osnovnih in srednjih 
šol. Obisk knjižnice poleg prejema knji-
ge vključuje še spoznavanje knjižnične-
ga informacijskega znanja, seznanjanje 
z najnovejšim mladinskim leposlovjem 
ter predstavitev avtorjev in knjige. 

V šolskem letu 2022/2023 je potekal 
projekt »Rastem s knjigo OŠ« za sedmo-
šolce že sedemnajstič (17.), uradni za-
četek projekta je bil 7. november 2022. 
Osnovnošolci 7. a in 7. b razreda so 
Krajevno knjižnico Dobrepolje obiskali 
v spremstvu učiteljice slovenščine Karin 
Kovaček in knjižničarke Klavdije Kos 
Fijolič, učenci 7. razreda PŠ Struge pa z 
učiteljico slovenščine Andrejo Polzelnik 
Marolt.

Gospa Mersel Šušteršič Jasmina, knji-
žničarka Krajevne knjižnice Dobrepolje, 
je učencem v sklopu projekta pripravila 

pester program, ki je zajemal splošno 
predstavitev vrste knjižnic in upora-
bo storitev splošne Mestne knjižnice 
Grosuplje ter predvsem spletnih por-
talov Cobiss, Audiobook, Biblos, Dob-
re knjige, Kamra in Digitalne knjižnice 
Slovenije. Nato je učence seznanila s 
postavitvijo knjižnice in jih z nalogami 
spodbudila k aktivnemu iskanju posa-
meznih knjig. Po opravljeni nalogi so si 
učenci ogledali predstavitveni film pro-
jekta »Rastem s knjigo OŠ 2022«, kjer so 
spoznali avtorja izbrane knjige Reforma-
torji v stripu, ki so jo prejeli v dar. Pred 
zaključkom druženja so učenci zapisali 
krajše zapise o tem, zakaj je branje po-
membno.

Ozaveščanje o branju je pomembno 
in velik izziv vsem šolskim knjižnicam 
je ciljna skupina učencev tretje triade. 
Prav v tej skupini uporabnikov je naj-
bolj viden upad obiska šolske knjižnice 
in vključevanje v projekte, ki spodbuja-
jo bralno kulturo in bralno pismenost 
otrok ter mladostnikov na nacionalni 
in regionalni ravni, kot je projekt Ras-
tem s knjigo, in sodelovanje s Krajevno 
knjižnico Dobrepolje sta pomembna, 
saj smo s sodelovanjem bližje cilju ra-
zvojnega načrtovanja šolske knjižnice 
JVIZ OŠ Dobrepolje: prizadevamo si za 
poudarjeno vlogo aktivnega uporabni-
ka (učenca), ki samostojno išče gradivo, 
ki rad bere, za razvoj znanja in kulture, 
poznavanje različnih pismenosti, social-
no strpnost, širjenje liberalne družbe in 
samostojno odločanje. ■
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Šolski novinarji in 
novinarke na čisto pravi 
novinarski delavnici

Šolski novinarji in novinarke smo se 
1. decembra 2022 udeležili čisto prave 
novinarske delavnice, ki jo je vodila 
novinarka RTV SLO Darja Groznik. 

Trije sedmošolci – Maja Jančar, Mark 
Repina in Neža Zabukovec – ter osem 
devetošolcev – Hana Adamič, Maša Ma-
rolt, Anej Šinkovec, Tija Tomašič, Lana 
Virant, Ela Zajc ter Ana in Eva Žnidar-
šič smo se skupaj z učiteljico Polono ta 
dan že ob pol devetih zjutraj odpravili 
proti Knjižnici Dobrepolje. Tam sta nas 
prijazno sprejeli gospa Simona Zorko iz 
JSKD OI Ivančna Gorica ter knjižničarka 
Jasmina Mersel Šušteršič. Po uvodnem 
pozdravu smo se usedli za okroglo mizo 
in si hitro našli delo. Šli smo se uganke. 
Gospa knjižničarka je bila nad našo ak-
tivnostjo navdušena in je pohvalila našo 
samoiniciativnost, kar nam je zelo prija-
lo, še bolj pa je bila na nas ponosna naša 
učiteljica. Že čez nekaj minut se nam je 
pridružila gospa Darja Groznik, ki je si-
cer po izobrazbi psihologinja, a dela kot 
novinarka na RTV Slovenija. Je pa tudi 
predsednica Zveze prijateljev mladine 
Slovenije. Glede na to, da nismo vedeli, 
kdo bo vodil delavnico, smo bili prav po-
čaščeni, ko smo izvedeli, da bo to Darja 
Groznik.

Gospa Darja Groznik se nam je najprej 

predstavila, potem pa nas je opozorila 
na to, da vse novice, ki jih preberemo, 
niso resnične. Pogledali smo si tudi film 
o tem, kaj so lažne novice. Nato smo 
se naučili napisati novico. Pri tem smo 
upoštevali štiri točke: kdo, kdaj, kaj se je 
zgodilo in kje. Naše novice so bile res za-
nimive in nekatere tudi smešne, vse pa 
so bile resnične.

Za okusno malico je poskrbela gospa 
Simona Zorko iz JSKD OI Ivančna Gori-
ca, za kar smo ji zelo hvaležni, saj takšnih 
pogostitev nismo vajeni. Po malici pa 
smo se pogovarjali o tem, koga bi želeli 
intervjuvati in kaj bi ga vprašali; Hana si 
je zaželela, da bi intervjuvala Ano Petrič, 
ki je uvedla akcijo Božiček za en dan, kar 
nekaj mladih novinarjev bi intervjuvalo 
župana, pa glasbenika Roka Ahačevčiča, 
knjižničarko itn. Nato smo se vživeli v 

novinarje in si odgovorili na vprašanje: 
»Če bi srečala tega in tega, bi ga vpraša-
la …«

Vmes smo gospe Darji Groznik na 
spletu pokazali naše šolske liste, ki jih 
ustvarja Ekipa, da te skipa ter pred njo 
Čarobnih in sijočih 8. Objavljeni so na 
šolski spletni strani in smo jih izdelali v 
preteklih dveh šolskih letih. Povedali pa 
smo ji tudi za Čačko, naš šolski časopis, 
pri nastajanju katerega smo sodelovali v 
preteklem šolskem letu.

V zadnjem delu srečanja, ki je trajalo 
do 13. ure, smo si razdelili naloge; vsak 
od nas je dobil vsaj eno nalogo, ki jo 
mora do 20. decembra opraviti: npr. an-
keta, intervju, fotoreportaža. Zelo dob-
ro pri tem je to, da bo vse naše izdelke 
pregledala gospa Darja Groznik in nam 
podala povratno informacijo, na podlagi 
česar bomo lahko izboljšali svoje izdel-
ke in tako postali še boljši novinarji, kot 
smo.

Na koncu nam je gospa Jasmina 
Mersel Šuštaršič povedala, da je občina 
Dobrepolje tudi letos prejela naziv Bra-
nju prijazna občina, ter nam pokazala 
video, ki je ob tej priložnosti nastal. Po-
nosni smo, da živimo v branju prijazni 
občini. Hvala gospem Darji Groznik, Si-
moni Zorko ter Jasmini Mersel Šuštaršič 
za prijaznost in gostoljubje. 

In še nekaj; gospa Darja Groznik nas 
je povabila, da si pridemo v živo ogledat 
RTV Slovenija. Komaj čakamo. ■
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Jamski laboratorij
Učenci 5. razredov JVIZ OŠ DOBREPOLJE so 24. oktobra 2022 na tehniškem dnevu spoznavali značilnosti podzemnega 
dinarskokraškega sveta v jamskem laboratoriju.

Darja Bartolj in Anja Tekavčič

Učenci so bili vključeni v dve delavnici. V 
prvi so spoznavali nastanek apnenčastih 
tal. S pomočjo postavljanja različnih ško-
ljk na obstoječi fosil so ugotavljali, kateri 
fosil pripada posamezni školjki. S svoji-
mi čutili so spoznavali kapnike, ob tem 
pa so zaznavali značilnosti stalaktitov, 
stalagmitov in kapniških stebrov. 

V drugi delavnici so s pomočjo indi-
katorja določali kislost različnih tekočin 
(kava, limonada, paradižnikov sok, de-
ževnica, voda, ocetna kislina, klorovodi-
kova kislina). Nato so opazovali reakcijo 
dodane kisline na različnih kamninah. 
Ugotovili so, da kislina raztaplja apne-
nec, saj so se na njem pojavili mehurčki 

in šumenje. S pomočjo poskusa z gore-
čo svečo so ugotavljali, kaj se zgodi, ko v 
jami primanjkuje kisika, naučili pa so se 
tudi, kako lahko s preprostim poskusom 

napihnejo balon.
Vodenje delavnic je bilo izvedeno 

strokovno, praktično, predvsem pa pri-
lagojeno učencem 5. razreda. ■

Ekskurzija na avstrijsko Koroško
Z učenci 9. razredov smo se letos odpravili na ekskurzijo po avstrijski Koroški. Spoznavali smo kraje, v katerih že od 
konca 6. stoletja živijo tudi Slovenci. 

Sonja Lenarčič, pom. ravnatelja 

Že kar nekaj časa smo načrtovali eks-
kurzijo na avstrijsko Koroško, a nam je 
pandemija preprečila načrte. Letošnje 
šolsko leto pa smo končno lahko uresni-
čili svoje želje. Povezali smo se s CŠOD in 
skupaj organizirali ekskurzijo za učence 
9. razreda. Tako smo se 27. oktobra 2022 
navdušeni zbrali pred šolo, od koder nas 
je avtobus popeljal čez Ljubelj najprej 
do Vrbskega jezera, do kraja Otok, kjer 
je bilo središče pokristjanjevanja Slova-
nov. Z zanimanjem smo poslušali svoje-
ga vodiča Urbana, ko nam je razlagal o 
zgodovini in zamejskih Slovencih.

Pot nas je potem vodila do Gosposvet-
skega polja, kjer smo si ogledali cerkev 
Gospe Svete in vojvodski prestol, ki je 
imel pomembno vlogo pri obredu usto-
ličevanja koroških vojvod.

Nato smo pot nadaljevali proti gradu 
Ostrovica, ki se dviga nad dolino. Tukaj 
kraljuje grad z zgodovinsko utrdbo, ki je 

v lasti družine Khevenhüller že 470 let. 
Čeprav se nam je zdelo, da bi bila pot z 
vzpenjačo zanimivejša, smo bili očara-

ni nad razgledi. Na grad smo se namreč 
povzpeli skozi 14 grajskih vrat s petimi 
dvižnimi mostovi. Vrata so bila za teda-
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Medpredmetni dan v PŠ Struge
V četrtek, 1. decembra 2022, so imeli učenci kombiniranega oddelka 1., 2. in 3. razreda PŠ Struge medpredmetni 
dan v sklopu tehničnega dneva. Ves dan so s pomočjo različnih dejavnosti spoznavali zgodbo The Gingerbread Man. 
Povezovali so angleščino, slovenščino, matematiko, likovno umetnost in šport, zraven pa niso imeli občutka, da se 
učijo. 

Učiteljici Mojca Zaviršek in Karmen Kljun 

Po medpredmetnem dnevu so strnili 
svoja občutja in povedali: 

Asja: »Najbolj mi je bila všeč dejav-
nost, ko smo risali črte po velikem Gin-
gerbread Manu.« 

Matija: »Super je bilo, da smo skupaj 
oblikovali velikega Gingerbread Mana in 

jedli piškote.« 
Elza: »Všeč mi je bilo, ko smo igrali 

predstavo z lutkami in se šli igro mede-
njaček, reši me.« 

Leon: »Dobro mi je bilo, ker smo se 
skupaj igrali in sodelovali.« 

Maruša: »Naredili smo ogromnega 
Gingerbread Mana tako, da smo prerisali 
sošolko, delali smo vzorce in jedli piško-

te. Bilo je zabavno.«
Zoja: »Všeč mi je bilo, ko smo izdelo-

vali in barvali lutke ter izdelovali okraske 
za božično drevo v obliki Gingerbread 
Mana.« 

Tudi učiteljici sva bili z dnevom zado-
voljni, saj so učenci med sabo sodelovali, 
se učili poslušati drug drugega in se na 
drugačen način učili. ■

nji čas tehnološko zelo dovršena, osva-
jalec gradu je bil izpostavljen napadom 
z vseh strani, globokim prepadom in iz-
virnim obrambnim domislicam. Grad je 
bil nepremagan. Poslušali smo legendo, 
ki pripoveduje, da je Marjeta Krivousta, 
tirolska vojvodinja, dolgo oblegala grad 
in hotela izstradati njegovo posadko. Ta 
pa se je rešila z zvijačo: zaklali so svoje-
ga zadnjega vola, ga natlačili s koruzo, 
ga vrgli čez obzidje in se pretvarjali, da 
imajo še ogromne zaloge hrane. Zaradi 
te zvijače naj bi se Marjeta s sovražno 
vojsko umaknila. 

Zadnja postaja na naši poti je bil Celo-
vec. Sprehodili smo se po Starem trgu in 
Novem trgu, kjer smo si ogledali spome-
nik vladarice Marije Terezije. Učenci so 

hitro ugotovili, da je ona tista vladarica, 
ki je vpeljala šolske reforme in uvedla 
obvezno šolstvo. Vodič nam je pojasnil, 

da je leta 1774 uzakonila splošno šolsko 
obveznost za vse otroke od 6. do 12. leta, 
ne glede na stan, vero ali spol, najboljši 
so se lahko šolali še naprej. Učilo se je v 
nemščini, čeprav so marsikje na vasi po-
učevali tudi v slovenščini. 

Nato smo si ogledali deželno hišo, v 
kateri je v osrednji dvorani naslikanih 
665 grbov koroških plemiških družin. 
Naslikal jih je tedaj najbolj znani baroč-
ni slikar Josef Ferdinand Fromiller. V de-
želni hiši pa smo si lahko ogledali tudi 
knežji kamen.

Sledila sta še kratek sprehod po ulicah 
glavnega mesta avstrijske dežele Koroške 
in seveda sladoled. V večernih urah smo 
se domov vrnili polni prijetnih vtisov in 
novih znanj. ■
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Adventna delavnica v PŠ Struge
Mati Terezija nam je zapustila veliko življenjskih naukov, ki so nam lahko v navdih in ki nam pomagajo, da postanemo 
boljši. »Advent je kakor pomlad. Prihaja kakor majhno dete, ki tako zelo potrebuje svojo mater. Ozrimo se nanjo in 
dotaknimo se tiste veličine, ki napolnjuje globine Jezusove in Marijine ponižnosti. Če zares želimo, da nas Bog napolni, 
moramo s ponižnostjo izprazniti same sebe vsega tistega, kar je v nas sebično.« (Mati Terezija)

Karmen Kljun in Mojca Pugelj, učiteljici PŠ Struge

V petek, 25. novembra 2022, smo v PŠ Struge skupaj s star-
ši, starimi starši in učenci organizirali popoldansko delavni-
co izdelovanja adventnih venčkov. Učenci so s seboj prinesli 
ves potreben material. Vsi so bili polni idej, tako da so nastali 
čudoviti venčki, ki sedaj v adventnem času krasijo domove in 
poglabljajo družinske vezi. Vsi prisotni so se tudi velikodušno 
odzvali povabilu, da naredijo venček tudi za prodajo. Skupaj z 
učiteljico Mojco sta Nik Krašovec in Eva Pugelj pred cerkvijo 
sv. Avguština po sveti maši prodala skoraj vse adventne venčke. 
Hvala vsem, ki ste nesebično namenili dar šolskemu skladu. Z 
vašimi darovi smo v šolski sklad namenili 400 evrov. Iskrena 
hvala tudi vsem tistim, ki ste v mesecu novembru kakor koli 
pomagali šolskemu skladu. Vsak vaš dar je dragocen. ■

So poti, ki vodijo v nove kraje.
So poti, na katerih se marsikaj doživi.
So poti, ki vodijo v nova spoznanja,
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

Vesel božič in vse dobro v letu, ki 
prihaja,

vam želijo učenci in učitelji 
PŠ Struge.
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Prireditev ob prihajajočih praznikih in pohod z lučkami  
v Podružnični šoli Struge
Bil je prijeten decembrski večer, sreda, 14. decembra 2022, ko smo se učenci, učitelji, starši in drugi povabljeni zbrali v 
Podružnični šoli Struge, da s prireditvijo počastimo prihajajoče praznike. 

Mateja Javoršek, učiteljica 

V uvodu nam je učenka Anja Nose s citra-
mi in skladbo Tam stoji pa hlevček ogre-

la srce, za njo pa sta učenka Eva Pugelj s 
prečno flavto in učenec Vid Pugelj s kitaro 
zaigrala skladbo Sveta noč in nas še bolj 
popeljala naproti božičnim praznikom. 

Učenci OPZ Struge so nato zapeli pesem 
Božične zvezdice in prižgali iskrice v očeh 
vseh prisotnih. Kako pomembna je naša 
zastava, so nam v pesmi predstavili učenci 
od 1. do 5. razreda in nas tako spomnili 
na dan samostojnosti in enotnosti, ki ga 
bomo praznovali 26. decembra. Učenci od 
6. do 9. razreda so s športno točko poka-
zali, kako pomembno je tudi gibanje. Pri-
reditev je povezovala učenka Maša Struna. 
Gospod ravnatelj Ivan Grandovec in vodja 
šole Mojca Pugelj sta nam zaželela lepe in 
mirne praznike. Po prireditvi je sledil po-
hod z lučkami po čudoviti v zimsko odejo 
odeti struški pokrajini. Za varen pohod so 
poskrbeli gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva Struge, za topel čaj ob koncu po-
hoda pa Peter Pugelj, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo. ■

Pouk kot v starih časih
Iva Jereb

Učenci 4. razredov OŠ Videm ter 3. in 4. 
razredov PŠ Kompolje so v decembru do-
živeli prav poseben dan dejavnosti – obi-
skali so Slovenski šolski muzej in si ogle-
dali kulturne znamenitosti Ljubljane.

Slovenski šolski muzej je eden izmed 
najstarejših muzejev na Slovenskem, usta-
novljen že leta 1898. V muzeju najdemo 
stalno razstavo o šolstvu na Slovenskem 
skozi stoletja. Hkrati pa ponuja zanimivo 
doživetje, in sicer časovni stroj, ki obisko-
valce odpelje v različna zgodovinska ob-
dobja, v katerih doživijo pouk, kakršnega 
so imeli šolarji v preteklosti.

Učenci so si najprej ogledali muzejsko 
zbirko in spoznali, kako je pouk potekal 
nekoč. Nato pa jih je čakalo preseneče-
nje: odpotovali so v leto 1905. Prispeli so 
v ljudsko šolo oz. v učilnico, opremljeno s 
starimi klopmi in katedrom, računalom, 
črno tablo, pečjo in oslovsko klopjo. Ste-
ne so krasile šolske postave oz. pravila, 
zemljevidi in portreti avstro-ogrskih ce-
sarjev. Seveda so se učenci morali tudi 

primerno obleči: dekleta so si nadela ob-
leke, medtem ko so si dečki nadeli telovni-
ke. Sedli so v klopi in nestrpno pričakovali 
prihod gospodične učiteljice. Doživeli so 
učno uro računstva (današnje matema-
tike) in izkusili tudi kakšno kazen, če so 
učiteljico po nesreči poklicali gospa ali pa 
če so pozabili vstati ob podajanju svojega 

odgovora. Ne glede na občasne spodrslja-
je so se otroci odlično izkazali in bi jih prav 
zlahka zamenjali za učence nekdanje av-
stro-ogrske monarhije. 

Dan dejavnosti so učenci zaključili s 
sprehodom po starem mestnem jedru 
Ljubljane in se v Dobrepolje vrnili polni 
vtisov in znanja. ■
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Miklavž obiskal učence PŠ Struge
Struške učenke in učence obiskal prvi dobri mož v decembru – Miklavž.

Štefka, Mojca, Klavdija, Lidija in Marija, 
članice KORK Struge

V nedeljo, 4. decembra 2022, ob 18.00 je 
učence PŠ Struge obiskal sveti Miklavž 
v spremstvu glasnika, parkeljna in dveh 

angelov. Med otroki je pogovor o prihaja-
jočem dogodku tekel že en teden prej, pa 
še nekaj dni potem. To je bilo res nepo-
zabno doživetje, ki nam bo vsem ostalo 
še kar nekaj časa v spominu.

Da so bila Miklavževa darila bogata, 

se zahvaljujemo krajevni organizaci-
ji Rdečega križa Struge ter podjetjema 
Inotherm Ribnica in Mercatorju. Hvala 
Urški Pugelj, družinam Medved, Žnidar-
šič in Ferkulj za dobrote, s katerimi se 
najbrž Miklavž še danes sladka. 

Lepa hvala tudi vsem nastopajočim 
učencem glasbenikom za res lepo zai-
grane pesmi in Katarini Ramač, da nam 
je pomagala zapeti Angelčka, ki se mu 
vsak večer priporočamo, da nas varuje 
na vseh poteh.

Otroci, bodite pridni, mogoče vas sve-
ti Miklavž obišče tudi prihodnje leto.

V letu novem vam želimo, 
da obdržite vse svoje dobre lastnosti,
da dosežete zastavljene cilje,
še naprej bogatite svoje znanje in zavest
ter da nesebično delite svojo ljubezen,
ki jo premorete. Pa srečno!

Predpraznične delavnice na PŠ Kompolje
Mesec december nam je po treh letih ponovno ponudil priložnost, da smo se brezskrbno družili in ustvarjali.

Špela Bobnar

Že začetek dneva je bil 8. decembra ne-
kaj posebnega – čudovita predstava Da-
mjane Golavšek, Snežna vila, je otrokom 
pričarala zimsko vzdušje, še preden je 
našo dolino pobelil sneg. Polni toplih 
občutkov so se otroci vrnili v šolo in za-

čeli priprave na popoldanske delavnice. 
Kmalu je po šoli dišalo po slastnem peci-
vu, kar je le še dodatno spodbudilo otro-
ško neučakanost in veselo pričakovanje 
gibalno-ustvarjalnih delavnic. Končno je 
le odbila težko pričakovana ura srečanja 
in veliki večini učencev sta se na delav-
nicah pridružili tudi bodoči prvošolki. 

Pogumno sta se lotili vseh nalog in se 
strinjali, da so učenci pripravili odličen 
posladek. 

Dve uri druženja, ustvarjanja in gi-
banja sta res minili, kot bi mignil, a lepi 
izdelki in prijetni občutki nas bodo spre-
mljali še dolgo. ■
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Luč miru iz Betlehema
Letošnje geslo je »VSTANI IN SVETI«. Zaradi vsega hudega na svetu človeka postane strah. To je posledica naše velike 
negotovosti in nemoči, ki jo ob tem čutimo. Pred vsem hudim se zdijo naša mala dejanja dobrote kot boj proti velikanom. 

Pia Lucija Dolšak, Skavti Turjak

Prav zato sta naša pogosta odziva na vse 
slabo in težko v naši okolici beg in spa-
nje. Nekako se zamotimo, da bi poza-
bili na vsa težka bremena, v virtualnem 
svetu in raznih adventnih omamah hit-
ro najdemo zavetje pred slabim. Vendar 
zato ni nič manj slabega, kvečjemu se 

slabo, ko ga ignoriramo, samo še hitreje 
razrašča. Ne da bi vedeli, mu sčasoma 
začnemo pritrjevati tudi sami, ker je 
tudi to lažje kot dopuščati, da te vzne-
mirja in tako sili k uporu in dejavnosti.

Letošnja poslanica zato želi prebuditi 
vsakega od nas, da bi se najprej zla in 
težkega v svetu začel zavedati in da bi 
nato razumel, da je prav to poziv, naj 

vsak od nas ob tem nekaj naredi. Ne 
smemo misliti, da nekaj pomenijo samo 
velika in pomembna, glasna dejanja po-
litikov in diplomatov, socialnih služb in 
drugih dobrodelnih institucij, ne, prav 
vsako, še tako majhno dejanje v svet 
teme prinaša luč. ■

Dejaven zaključek leta
Kljub krajšim dnevom in hladnejšim večerom se GROŠ ne odpravlja na zimsko spanje. Ostaja dejaven in obiskovalce 
privablja z dogodki, ki obsegajo področja športa, kulture in izobraževanja.

Erika Dizdarević, ŠK GROŠ

Dogodki ne bi bili mogoči brez naše 
ekipe aktivistov, ki jo sestavljamo posa-
mezniki z različnimi znanji in področji 
zanimanja, kar poskrbi za pestro doga-
janje v klubu. Za vse to pa je pomembna 
tudi povezanost same ekipe, zato se jo 
trudimo ohranjati na različnih motiva-
cijskih dnevih, kot je bil ta v soboto, 19. 
novembra 2022. Tam smo osvežili po-
membne vidike samega klubskega delo-
vanja in se s pomočjo različnih delavnic 
med seboj bolje spoznali. 

V petek, 9. decembra 2022, je potekal 
rekreativni dogodek Woop! izziv. Name-
njen je bil dijakom, ki so se preizkusili v 
različnih akrobacijah. V ponedeljek, 26. 
decembra 2022, pripravljamo že tradici-
onalni pohod na Magdalensko goro. Da 
pohod ne bo čisto običajen, bo potekal 
v večernih urah, družbo pa nam bodo 
delali plameni bakel. Ker si želimo, da 
bo druženje karseda prijetno, nas bodo 
na cilju čakali tudi čaj, kuhano vino in 
dobrote. Vsako sredo od 19.00 do 20.30 
pa v športni dvorani Žalna poteka rekre-
acija, kjer se lahko v terminih do konca 
decembra razgibate z igro badmintona 
in pilates raztezanjem. Prijave potekajo 
na naši spletni strani.

Športne dejavnosti pa z enodnevnimi 
smučanji nadaljujemo tudi v januarju in 

bodo trajale vse do marca. Če se v zim-
skih mesecih rad spustiš po zasneženih 
progah, se lahko na naši spletni strani 
prijaviš na enega (ali več) terminov. 

Veseli december pa je s seboj prinesel 
tudi božično obarvane dogodke. Njihov 
začetek je bil v torek, 13. decembra 2022, 
izdelovanje božičnih voščilnic. Večer pa 
se je poleg tega obarval še literarno, saj 
so obiskovalci lahko poslušali tudi reci-
tacijo avtorske poezije mladih ustvar-
jalk. Konec tedna 17. in 18. decembra 
2022 pa smo se odpravili na ogled ma-
gične predbožične Prage, ki nas s svojo 
prelepo arhitekturo, močno zgodovino 

in veselim decembrskim dogajanjem ni 
pustila na cedilu. 

Študentom in dijakom iz svoje okolice 
želimo s svojim delovanjem omogočiti 
čim več, zato smo tudi letos objavili raz-
pis za Groševe štipendije v sodelovanju 
z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana 
Moste - Polje. Študentom bo podeljenih 
osem štipendij v vrednosti 250 €, dija-
kom pa sedem štipendij v vrednosti 150 
€. 

O vsem omenjenem dogajanju ste 
lahko sproti obveščeni na naši spletni 
strani in družabnih omrežjih. Tam pa 
vas ozaveščamo tudi o aktualnem ob-
činskem in družbenem dogajanju. Tako 
smo nekaj objav namenili informiranju 
o občinskih volitvah in referendumu ter 
1. decembra v podporo svetovnega dne-
va boja proti aidsu.

Tako nas kar redno spremljajte na 
naših spletnih profilih, da vam kakšna 
zanimiva informacija ne uide!

Facebook: GROŠ študentski klub I In-
stagram: @sk.gros I spletna stran: www.
klub-gros.si ■
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Večja dogajanja v PGD Videm Dobrepolje
Gasilstvo v Dobrepolju ni poklic, je poslanstvo posameznikov, ki se trudimo, da dnevno izboljšujemo pripravljenost 
in da smo v trenutkih, ko nas občani potrebujete, kar se da najbolje pripravljeni. Zaradi tega v društvu dajemo velik 
poudarek operativnemu delovanju in operativnim vajam. 

Uroš Gačnik

Predvsem v mesecu oktobru, ki je v celoti 
posvečen gasilstvu, izvajamo in pregle-
damo kar nekaj objektov. Poleg vaj po-
teka druga društvena dejavnost, ki nas 
druži in povezuje. Gasilska vrata so vsem 
vedno odprta, tako da ste vsi, ki čutite že-
ljo pomagati, toplo povabljeni med nas.

12. oktobra smo bili poklicani na in-
tervencijo v Predstruge, kjer smo poma-
gali onemogli osebi. Osebo smo oskrbeli 
do prihoda reševalcev, ki so jo odpeljali 
v UKC Ljubljana.

Že naslednji dan, 13. oktobra, nas je 
zvok pozivnika usmeril na požar vtičnice 
v Bruhanji vasi, kjer smo skupaj s PGD 
Zdenska vas pregledali mesto požara, 
izključili elektriko in svetovali obisk ele-
ktričarja, saj gašenje k sreči ni bilo pot-
rebno. 

14. oktobra smo se zbrali v društvu, 
kjer smo z gromkim aplavzom in spo-
minskimi odličji pozdravili naše mlade 

Novi koledarji Operativna vaja

Intervencija

Podelitev čina gasilski častnik

Podelitev VGČ Kamnik
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gasilce, ki so na tekmovanjih dosegli lepe 
uspehe. Veseli in ponosni smo na naše 
mlade, ki zavzeto prejemajo gasilsko 
znanje, se pri tem zabavajo in veselijo. 

16. oktobra smo na lepo nedeljo iz-
vedli operativno vajo pri športni dvorani 
Dobrepolje, kjer je 19 operativcev pono-
vilo zunanje napade, vstop po lestvi in 
gašenje s kombiniranimi vodnimi curki. 
Na koncu smo očistili kanale za meteor-
no vodo, ki jih je mašilo odpadlo listje. 

22. oktobra je potekala skupna vaja GZ 
Dobrepolje na lokaciji »Ratik«. Na vaji 
smo sodelovali z 22 operativci.

V začetku novembra se je v organiza-
ciji GZ Ribnica začel tečaj za višjega ga-
silca, ki ga pridno obiskujejo naslednji 
člani: Matjaž Prhaj, Jure Hrovat, Jakob 
Zevnik, David Gačnik, Franci Padar in 
Sebastjan Lohkar. Verjamemo, da jim bo 
novo pridobljeno znanje uspelo uspešno 
uporabiti pri vajah in intervencijah.

4. novembra smo pod taktirko Miha 
Tekavčiča izvedli operativno vajo zava-

rovanje cestišča. 19 operativcev je tako 
najprej teoretično ponovilo osnove, nato 
pa smo stvari še praktično izvedli na lo-
kaciji pred OŠ Dobrepolje.

11. novembra smo v dopoldanskem 
času prejeli klic z 112, kjer so nas prosili, 
če lahko odstranimo padlo drevo na lo-
kaciji poti Predstruge proti Vodicam. Ko 
smo prispeli na kraj, je bilo tam že nekaj 
vozil, ki jim je drevo onemogočalo pre-
hod. Drevo smo razžagali, ga umaknili in 
tako sprostili promet. 

14. novembra je v dopoldanskem času 
pozivnik ponovno zapiskal. Sporočilo, 
da gre za dimniški požar, smo vzeli kot 
vedno resno, saj se dimniški požar ob 
različnih situacijah hitro razvije v požar 
ostrešja oz. celotnega objekta. Tokrat je 
bilo posredovanje nepotrebno, smo pa s 
termo kamero preverili prostore ter pred 
ponovnim kurjenjem svetovali obisk di-
mnikarja.

17. novembra smo začeli usposablja-
nje mladine za pionirja I. Predavanja 
smo zasnovali tako, da ob tedenskih 
srečanjih vedno namenimo del časa za 
teorijo, nato pa otroci ponovijo izdelavo 
vozlov in se pripravljajo na gasilski kviz. 
Poleg razvrščanja, požarne preventive, 
spoznavanja gasilske opreme in vozil se 
otroci učijo tudi gašenja z gasilnikom ter 
osnovnih ukrepov prve pomoči. Tečaj 
obiskuje 23 mladih iz PGD Videm, na kar 
smo še posebej ponosni. Tovrstni tečaj 
izvajamo prvič v društvu – je tudi prvi v 
celotni Gasilski zvezi Dobrepolje. Upam, 
da bodo tudi po drugih društvih pristopi-

li k usposabljanju mladine, saj je to lepa 
priložnost za strokovno rast najmlajšega 
kadra.

22. novembra je Gasilska zveza Slo-
venije za člane vodenja in upravljanja 
organizirala ekskurzijo v Vatikan. Imeli 
smo veliko čast, saj smo imeli avdienco 
pri papežu, se z njim osebno srečali ter 
naredili spominsko fotografijo. Poleg 
ogleda znamenitosti Rima smo obiska-
li gasilce iz Vatikana ter spoznali njihov 
način dela. Prav tako smo se srečali s po-
veljnikom italijanskih gasilcev, z njim na-
vezali meddržavni stik in utrdili sodelo-
vanje slovenskih in italijanskih gasilcev.

23. novembra smo letos že tretjič na-
ložili zabojnik z odpadnim papirjem ter 
tako v letošnjem letu zbrali pribl. 17 ton 
odpadnega papirja. Sredstva, ki jih na ta 
način dobimo, namenimo za delovanje 
društva ter za nakup prepotrebne opre-
me. Akcijo zbiranja še vedno nadalju-
jemo, tako da lahko papir kadar koli 
pripeljete pred vrata gasilskega centra, 

Tečaj za gasilsko mladino

Srečanje s sv Očetom

Trg sv. Petra
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za večje količine pa, prosim, stopite v 
stik z nami.

 25. novembra smo imeli ponovno 
operativne vaje, kjer smo polagali tlač-
ne vode, delali pravilne zaloge cevi in 
testirali opremo. S kasetnim polaganjem 
cevovoda smo v notranjosti preizkusi-
li hitrost, pasti in težave, ki jih ta način 
zvijanja cevi prinaša. Ker nimamo za 
to ustreznega objekta za vajo, smo cevi 
razvili po zunanjih stopnicah Jakličevega 
doma.

25. novembra smo se odpeljali v Pod-
gorico, kjer smo svojemu dolgoletnemu 
članu Andreju Kaplanu voščili zdravja in 
veselja ob njegovi 60-letnici. Predali smo 
mu simbolično darilo – gasilni aparat, za 
katerega upamo, da mu bo lep spomin in 
da ga ne bo nikoli uporabil za gašenje. 

29. novembra je v Kamniku poteka-
la slovesna prireditev – podelitev činov 
gasilskega častnika in višjega gasilskega 
častnika. Iz naše zveze smo se podelitve 
udeležili: Boštjan Nose, Rok Klinc, Luka 
Perhaj in Uroš Gačnik. Lepa prireditev 
in slovesna podelitev činov nam bosta 
udeleženim še dolgo ostali v lepem spo-
minu.

7. decembra je tridnevni tečaj za upo-
rabnika izolirnih dihalnih naprav uspeš-
no opravil David Gačnik. Tečaj je fizično 
in psihično zahteven ter ga praviloma ne 
zaključijo vsi tečajniki. Čestitamo nove-
mu nosilcu IDA. Prav tako so v preteklem 
mesecu uspešno opravili tečaj za gašenje 
notranjih požarov modul B: Damjan Bu-
ščaj, Miha Kuplenk in Dejan Pugelj, Gre-
gor Blatnik pa je opravil modul A.

5. decembra je Uroš Gačnik uspešno 
zaključil tridnevni tečaj TREN – tehnič-
no reševanje elementarne nesreče, ki je 
nov modul in bo pomembno usposobil 
operativce. Pogoji za ta tečaj so, da imaš 
opravljen zdravniški pregled po 5. čle-
nu, narejen moraš imeti tečaj za varno 

delo z motorno žago in opravljen vsaj 
tečaj za višjega gasilca. Znanje, ki ga na 
tem tečaju prejmeš, se uporabi v času 
poplav, neurij, potresa. Usposabljanje je 
zasnovano tako, da prvi dan teoretično 
obnoviš znanje, nato pa v naslednjih 
dneh sledijo vaje: postavljanje poplavnih 
zidov, zaščita objektov pred poplavami, 
pokrivanje streh s folijo, po navezavi 
vrvi se povzpneš v drugo nadstropje, 
kjer z navezano motorno žago opraviš 
vrvni spust, prerežeš lesne elemente in s 
kladivom in žičniki zabiješ letev. Prenos 
poškodovanega v objektu na nosilih, na 
vozičku, stolu, koritastih nosilih je eden 
izmed lažjih scenarijev, kljub temu da 
prenašaš pribl. 100 kilogramov. Podpira-
li smo objekte po potresih, gledali stati-
ko in taktično iskali rešitve. Zanimiva sta 
bila spust poškodovanega s koritastimi 
nosili iz prvega nadstropja po lestvi ter 
reševanje ukleščenega med hlodi in re-
ševanje ukleščenega med vozili ter podr-
tim drevjem. Izredno zanimiv tečaj, ki se 
bo za vse začel januarja 2023, nanj pa že 
sedaj povabim vse operativce. Moram pa 
poudariti, da je tečaj izredno zahteven, 
pred udeležbo pa je vsekakor treba po-
noviti znanje vozlov, uporabo motorne 

žage ter se fizično dobro pripraviti. Pri 
delu ne sme biti strahu pred višino, saj 
se večina stvari odvija visoko nad tlemi.

11. decembra smo na snežno nedeljo 
skupaj s PGD Ponikve odhiteli na pomoč 
v lovsko kočo na Vodice, kjer je oseba 
omedlela. Preverili smo življenjske zna-
ke, priskrbeli potrebne podatke in po-
čakali na prihod reševalcev, ki so osebo 
odpeljali v UKC Ljubljana na nadaljnje 
preiskave.

12. decembra je potekal pohod z luč-
kami, ki ga organizira vrtec Ringaraja. 
Skupaj s PGD Zagorica smo pohod va-
rovali in tako pospremili številne malčke 
in njihove starše, da so varno, v prelepi 
snežni pravljici, prispeli na cilj pred vr-
tec, kjer je vse zbrane pričakal in obdaril 
Božiček.

Ker se leto počasi zaključuje in ker ob 
koncu leta delamo bilanco opravljenih 
stvari v preteklem letu, bi se rad v ime-
nu mentorjev zahvalil v prvi vrsti vsem 
staršem, ki nam zaupate otroke, nadalje 
otrokom, ki ste naše veselje, naša pri-
hodnost, ne nazadnje pa iskrena zahva-
la vsem mentorjem, ki namenjate čas, 
energijo in sredstva, da vzgajate, uspo-
sabljate »NAŠO« mladino. Prav tako gre 
iskrena zahvala vsem operativnim čla-
nom in članicam ter vsem drugim, ki ste 
pripravljeni vse dni in noči v letu žrtvo-
vati čas ter hitite na pomoč! Hvala, ker 
ste, ponosen sem na vas! 

Ne nazadnje hvala vam, občani, za 
vašo podporo, za sredstva, ki nam jih 
namenjate, ko vas obiščemo s prošnjo 
pomoči, ter za vsa sredstva, ki nam jih 
namenite, ko vas obiščemo s koledarji. 

 Srečno, zdravo, varno 2023 vam želi-
mo videmski gasilci! ■

Tečaj za višjega gasilca

Voščilo članu Andreju Kaplanu ob praznovanju 60. letnice
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Skupaj zmoremo več!

Edvard Somrak, predsednik PGD Ponikve 

Leto 2022 gre proti koncu, v Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Ponikve pa si ga bomo zapomnili po 520 opravljenih 
urah na intervencijah, požaru na Krasu, odličnih tekmo-
valnih rezultatih in ne nazadnje tudi po začetku postop-
ka nakupa novega vozila GVC-1. Našo dejavnost lahko 
podprete tako, da se nam pridružite v operativnih vrstah, 
lahko pa nam po svojih močeh pomagate tudi finančno. 

Za vaše donacije in podporo se vam gasilke in gasilci 
PGD Ponikve že vnaprej najlepše zahvaljujemo. Vesele 
božične praznike in srečno v prihajajočem letu! ■

PODATKI ZA NAKAZILO DONACIJE:
Prostovoljno gasilsko društvo Ponikve – Dobrepolje,  
Ponikve 45, 1312 Videm - Dobrepolje
IBAN: SI56 0204 6001 5220 218
Koda namena: CHAR
Namen plačila: Donacija
Referenca: SI99

Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci in občani občine Dobrepolje,

gasilci nosimo v sebi ogromno dobrih značajskih lastnosti. 
Biti gasilec je izrednega pomena in ljudje, ki se odločijo za 
pot prostovoljnega gasilstva, morajo v sebi nositi kakovosti, 
ki so ključnega pomena za dobro opravljanje dela. Gasil-
ci smo izredno disciplinirani, saj le tako lahko razumemo 
pomen svojega dela, ki ga opravljamo strokovno, varno in 
umirjeno.

Kdor želi opravljati delo gasilca in si pridobiti znanje z ga-
silskega področja, temu posveča del svojega življenja. Le s 
trdim delom, z vztrajnostjo, z urjenjem, čutom ljubezni do 
človeštva, do svojega bližnjega, do svojega naroda, in s tem 
tudi do domovine, se lahko dosežejo dobri rezultati. 

Iztekajoče se leto je bilo zaznamovano s požari na Krasu. 
Med 17. julijem in 1. avgustom letos je pri gašenju požara 
na goriškem Krasu sodelovalo več gasilcev iz Gasilske zveze 
Dobrepolje. Gasilci so delovali v izredno zahtevnih razme-
rah, vendar so svoje delo glede na okoliščine, s katerimi so 
bili soočeni, opravili več kot odlično.

Zato gre zahvala vsem prostovoljnim gasilkam in gasilcem, 
ki svoj prosti čas nesebično namenjate ljudem, ki potre-

bujejo vašo pomoč, in tako širite vrednote solidarne skup-
nosti. Hvala za vašo požrtvovalnost, predanost in priprav-
ljenost, da v vsakem trenutku priskočite na pomoč vsem, 
ki jo potrebujejo.

Zahvala tudi nepogrešljivi ekipi prvih posredovalcev iz ga-
silskih vrst, ki se nesebično odzovejo klicu na pomoč in se 
na kraju dogodka z namenom dajanja prve ali nujne medi-
cinske pomoči na terenu borijo tudi za življenje sočloveka. 

V imenu Gasilske zveze Dobrepolje vam – spoštovani ga-
silci in gasilke – voščiva vesele božične praznike ter srečno, 
predvsem pa zdravo in varno novo leto 2023. 

Vsem občanom želiva mirne in vesele božične praznike, 
leto 2023 pa naj bo zdravo, radostno, predvsem pa naj bo 
varno. 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« 

Jože Prijatelj, predsednik Gasilske zveze Dobrepolje, in
Boštjan Hren, poveljnik Gasilske zveze Dobrepolje 
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Vstop v novo leto
Radiatorji so ogreti in iz omar smo potegnili šale ter rokavice.  
Vsak letni čas ima svoj čar in pri nas je na zimo ponavadi še najbolj živahno.  

Barbara Bavdek, Prizma Ponikve 

Še pred vstopom v december smo obi-
skali baziliko Marije Pomagaj, kjer so 
nam namenili tudi tople besede vzpod-
bude. Maše se je udeležilo več kot 40 os-
krbovancev in po samem obredu nam je 
romarski urad omogočil tudi ogled Mu-
zeja jaslic (slika 1).

Po hiši so zrasle smreke, posejalo se je 
božično žito in se prižgale lučke. Izdelale 
so se čestitke in na naš vhod sta prišli dve 
srnici (sliki 2 in 3).

Letos smo se pridružili projektu Sim-
bioza, ki predvsem spodbuja medgene-
racijske odnose. Tako smo se namenili v 
Mestno knjižnico Grosuplje na družin-
sko dopoldne v knjižnici. Na obisk smo 
se pripravljali že teden poprej. Nabra-
li smo mah, nakupili lučke in okraske, 
pripravili slike, lesne izdelke in skupaj 
sestavili nekaj predstavitvenih besed. 
Manjša skupinica se nas je na sonč-

no soboto odpravila s kombijem proti 
Grosuplju. Oskrbovanci so obiskovalcem 
predstavili življenje v hiši in obrazložili, 
kako bo delavnica potekala. Izdelali smo 
namizne smrečice iz mahu, in ker je bil 
dan izjemno topel in vabljiv, smo izlet 

zaključili s kavico v drevoredu (slika 4).
Obiskal nas je tudi prvi dobri mož, sv. 

Miklavž. Zbrali smo se v dvorani zavoda, 
kjer smo sprva imeli mašo. Kar nekajkrat 
smo morali zaklicati njegovo ime, pre-
den smo ga ugledali v spremstvu dveh 
angelcev. Bogato smo bili obdarovani in 
še pomembneje … nasmehi so bili pri-
sotni na naših obrazih še po njegovem 
odhodu (slika 5).

Sreča ni v glavi in ne v veljavi
in ne če imaš pod palcem goro zlata.
Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad.
(Tone Pavček)

Ob tej priložnosti vam zaposleni in 
stanovalci voščimo vesele praznike ter 
srečno novo leto! ■

Slika 1 Slika 2

Slika 3 Slika 4

Slika 5
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Voščilo iz Zavoda Prizma Ponikve
Snežna odeja, nizke temperature, snežne freze in lopate nas opominjajo, da smo v obdobju zime. Do konca 
koledarskega leta 2022 nas loči le še nekaj dni in vstopili bomo v novo leto. 

Špela Selan, Prizma Ponikve 

Kolikor je ljudi na svetu, toliko različnih 
odgovorov bi verjetno prejeli na vpraša-
nje, kakšno leto je za nami. 

V PSVZ Prizma Ponikve smo imeli še 
eno leto, ki se je izteklo prehitro. Prehitro 
zato, ker bi želeli, da bi lahko uresničili 
kakšen zastavljeni cilj več in da bi vsi naši 
najlepši trenutki, ki smo jih preživeli sku-
paj z našimi stanovalci, svojci, sodelavci, 
trajali dlje. 

Utrinke leta, ki se izteka, bo vsak iz-
med nas ohranil zase, za svoje spomi-
ne. Izpustimo vse, kar je odveč. V naših 
srcih naj ostane le tisto, kar nas bogati, 
kar nas dela žive, radovedne, pogumne 
in ustvarjalne.

V PSVZ Prizma Ponikve bomo leto 
zaključili v prazničnem vzdušju. Naše 

hiše so odete v barvne lučke. Zadišalo 
je po sveže pripravljenem pecivu. Za-
posleni se skupaj s stanovalci počasi že 

poslavljamo od starega leta in z veliko 
dobrimi željami in s še večjim upanjem 
bomo stopili na pot novega leta. 

Vsem svojim obiskovalcem, sosedom, 
svojcem, bralcem Našega kraja vsi sku-
paj želimo srečno novo leto, naj bo v letu 
2023 dovolj zdravja in sreče, zadovoljstva 
in strpnosti prav za vse.

Sama pa ob tej priložnosti izražam 
zahvalo še posebej naši lokalni skup-
nosti, ki nas brez predsodkov sprejema v 
svoji sredini, in pa celotnemu kolektivu 
svojih zaposlenih v PSVZ Prizma Poni-
kve, ki je tu prav vsak dan in vsako noč, 
na dela proste dni, ob najvišjih poletnih 
temperaturah, ob snežnih zametih in 
tudi takrat, ko se mnoga vrata zaradi iz-
rednih razmer tudi zapro.

Hvala vsem zaposlenim za delo in 
trud, za sočutje in da ste tu … ■

Martinovanje v Zavodu sv. Terezije
Martinovo ali god sv. Martina iz Toursa je dan, na katerega se evropske države na različne načine spominjajo svetnika, ki 
je dal svoj plašč beraču, da bi lahko skril svojo revščino. 

Eva Kovačič, dipl. del. ter. 

V Zavodu sv. Terezije smo martinovo 
obeležili na prav poseben način. Obi-
skali so nas otroci skupine Medvedki 
iz vrtca Ringaraja. Vsi skupaj smo se 
zbrali v glavni jedilnici našega doma, 
kjer smo pričakali otroke. Najprej nas je 
pozdravila naša direktorica, ga. Sabina 
Lenarčič, nato je tri pesmi zaigral naš 
hišni Žoga bend. Otroci so nam zapeli 
čudovito Kekčevo pesem, ki je v oči vseh 
starostnikov zvabila solze sreče. Zapeli 
in zaplesali so tudi pesem Gradim pri-
jateljstvo. Po nastopu otrok smo skupaj 
s prostovoljkami, ki so nas obiskale, za-
peli še nekaj pesmi. Kot se spodobi za 
martinovo, smo ob druženju nazdravili 
z vinom in se posladkali z domačim pe-
civom, ki so ga spekle domske kuharice. 

Po končanem druženju so otroci odšli 

na ogled kuhinje, velikih kotlov, kjer se 
kuhajo obroki. Veselje je bilo izjemno, 
ko so lahko gledali in poskusili električ-

no premikanje kotlov. Pred odhodom 
otrok nazaj v vrtec smo posneli še foto-
grafijo nasmejanih malih obrazov. ■
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Po praznovanju 30-letnice Župnijske karitas 
Dobrepolje se še naprej trudimo uresničevati 
geslo »Skupaj delajmo za dobro«
Sodelavci Župnijske karitas smo se v novembru, po dveh letih premora, spet udeležili romanja prostovoljcev Karitas 
na Ponikvo in si v živo ogledali generalko koncerta Klic dobrote v Celju. V decembru smo obiskali g. Stanislava Novaka 
ob njegovi 90-letnici, pomagali smo Miklavžu, da je lahko obdaril starejše, bolne in invalide, in izvedli izobraževanje o 
varnosti v prometu.

Marta Šuštar

Romanje prostovoljcev Karitas iz vse 
Slovenije 

Romanje je zanimiv in lep dogodek, saj 
se zbere izredno veliko sodelavcev Ka-
ritas. Zadnji dve leti zaradi epidemije 
srečanje ni bilo organizirano, letos pa 
smo se zbrali v velikem številu. Najprej 
je potekala slovesna sv. maša v župnijski 
cerkvi sv. Martina na Ponikvi pri Celju, 
kjer je tudi grob blaženega Antona Mar-
tina Slomška. Najprej nas je pozdravil in 
nagovoril generalni tajnik Slovenske ka-
ritas Peter Tomažič. Sv. mašo je daroval 
ob prisotnosti še dveh škofov in številnih 
duhovnikov predsednik Slovenske kari-
tas, mariborski nadškof metropolit msgr. 
Alojzij Cvikl, ki se je zahvalil sodelavcem 
Karitas za vse delo, ki ga opravljamo, in 
nam namenil spodbudne besede. 

Po maši so nas s čajem in pecivom po-
gostili sodelavci lokalnih Karitas. Od tam 
smo se odpeljali do Celja, kjer smo imeli 
toplo malico, potem pa smo se udeležili 
generalke koncerta Klic dobrote.

Svetinov ata je dopolnil 90 let

Tik pred Miklavževim godom je prazno-
val 90. rojstni dan g. Stanislav Novak 
(Svetinov Stane) z Vidma. Obiskali smo 
ga dan po njegovem družinskem prazno-
vanju. Kuhinjski pult je bil poln daril, g. 
Stane pa je bil vesel in nasmejan. Ob 
njem sta bili hčerki Olga in Jožica.

Voščili smo mu v imenu Karitas, Rde-
čega križa in Društva upokojencev ter 
mu obenem izročili še Miklavževo da-
rilce. Zadržali smo se v prijetnem kle-
petu, g. Stane pa nas je le poslušal in se 
smehljal. Prosili smo ga, naj nam pove 
kakšen spomin iz življenja, pa je rekel, 

da bi predolgo trajalo, če bi začel govoriti 
spomine. Kljub temu nam je le povedal 
nekaj stvari.

Rodil se je v Sakundarjevi hiši, kjer so 
imeli mlin. Bilo je šest otrok, štirje fan-
tje in dve dekleti. Ena sestra je umrla 
stara deset let. Stane je bil tretji po vrsti. 
Spominja se, da je desetleten že vozil s 
konjem in vozom – »samčkom« – žito 
iz Kompolj v mlin, potem pa razvažal 
ljudem moko. Še zdaj se spominja vseh 
hišnih imen in številk. Mimogrede jih je 
naštel 30, pa še druge bi lahko. Med voj-

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm

Romanje na Ponikvo in v Celje

Svetinov ata
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no je bil še otrok in je vse stvari videl bolj 
z otroškimi očmi. Spominja se, da je videl 
v Kompoljah na lipi plakat, kjer je pisalo, 
da sta bila ustreljena dva moža (Mustar 
in Babič). G. Mustar, ki je imel gostilno, 
mu je večkrat dal kakšen dinar in tudi 
kakšno pijačo. Spominja se tudi, da so 
Italijani obstreljevali Videm, ker je nek-
do ustrelil nekaj strelov na Videmskem 
hribu. Šli so k sosedom v klet (v zaklo-
nišče), kjer je bilo varnejše. Ko je prišla 
Cankarjeva brigada, so sklicali vse ljudi 
na Videm, kjer so jim govorili, kako bo po 
vojni vse drugače, kako si bodo ljudje vse 
delili. Če bo imel nekdo dva plašča, bo 
enega dal sosedu. Če bo imel več hrane, 
bo razdelil drugim. Ne bo se več kuhalo 
po hišah, ampak bo na vasi kotel, kjer 
bodo kuhali za vse. 

Priženil se je k Svetinovim. Tam je bila 
kmetija. Imeli so do 14 glav goveje živine. 
Vsega je bilo dovolj, trdega dela, težkih 
in lepih trenutkov. G. Stane je vesel, do-
brovoljen človek, zato je bilo v njegovem 
življenju tudi veliko veselih doživljajev. 
Rad je pel in plesal. Prosili smo ga, naj 
še zdaj kaj zapoje, in skupaj smo zapeli 
nekaj ljudskih pesmic.

Spoštovani g. Stane, želimo vam še ve-
liko veselih in prijetnih trenutkov v kro-
gu svojih dragih. Hvala hčerkama Olgi in 
Jožici za prijazen sprejem in postrežbo.

Na obisku smo bili Anica Štrubelj, Pe-
ter Koritnik in Marta Šuštar.

Miklavž 2022

Miklavž je tudi letos obiskal in obdaril 
starejše, bolne in invalide. Župnijska ka-
ritas je v sodelovanju z Društvom upoko-
jencev in Krajevno organizacijo Rdečega 
križa pripravila darilca za starejše od 80 
let, težko bolne, invalide ter za vse sta-
novalce v Domu sv. Terezije in v Zavodu 
Prizma Ponikve.

Po dveh letih omejitev zaradi epide-
mije covida-19 smo letos, ob upošteva-
nju osnovnih higienskih ukrepov, lahko 
ponovno vstopili v prostore obeh domov 
in se osebno srečali s stanovalci. Hvala 
vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in 
delitvi darilc. Posebna hvala mladim so-
delavcem in sodelavkam: Juriju, Janezu, 
Nejcu, Tilnu, Anji in Maši, ki so pomagali 
pri težjih fizičnih delih. Hvala gospodu 
Marinku Bilandžiču. Hvala vodstvu in 
zaposlenim v obeh domovih za prijazen 
sprejem in organizacijo dogodka.

Upamo, da smo obdarovancem, tako 

v zavodih kot na domovih, prinesli vsaj 
malo veselja in jim popestrili dan.

Vidni in varni na cesti

Izobraževalno srečanje o varnosti v pro-
metu so izvedli mladi sodelavci Župnij-
ske karitas Dobrepolje 2. decembra 2022 
v župnijski dvorani. Predvajali so kratek 
film na to temo in informirali prisotne, 
kaj lahko kot udeleženci v prometu sami 

naredijo za svojo varnost. Ob koncu so 
jim razdelili odsevne trakove.

Slovenska karitas v sodelovanju z 
Javno agencijo Republike Slovenije za 
varnost prometa vsako leto izvaja pro-
jekt Vidni in varni na cesti. S pomočjo 
raznih informativnih srečanj in delavnic 
želijo izobraziti predvsem starejše ljudi, 
kako pomembno je, da ponoči v prome-
tu uporabljajo odsevna telesa. Starejši so 
zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti 

Miklavž v Zavodu Prizma

Miklavž v ZST
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in temnih oblačil ena izmed najranljivej-
ših skupin v prometu. Glavni trije vzroki 
za nastanek smrtne prometne nesreče 
pešcev v zadnjih petih letih so bili:
• neprilagojena vožnja voznikov, za-

radi katere je življenje izgubilo 17 
pešcev;

• nepravilnosti pešca, zaradi katerih je 
življenje izgubilo 16 pešcev, in

• premik z vozilom, zaradi česar je živ-
ljenje izgubilo osem pešcev.
Med letoma 2016 in 2021 je 47 pešcev 

umrlo v temnem delu dneva. Niti eden 
izmed njih v času smrtne prometne nes-
reče na sebi ni imel niti odsevne povr-
šine niti odsevnika (trak, kresnička ...), 
enako tudi v letu 2022. Za pešce so naj-
bolj kritični meseci pozno jeseni, pozimi 
in zgodaj spomladi.
• PEŠEC NIMA ABSOLUTNE PRED-

NOSTI – vedno se je treba prepričati, 
da lahko varno prečkamo cesto;

• uporabljamo prometne površine, na-
menjene hoji pešcev (pločniki, hodni-
ki, prehodi, podhodi, nadhodi);

• če ni zagotovljenih površin za pešce, 
hodimo ob levem robu vozišča v sme-
ri hoje, tako da nas nasproti vozeči vo-
zniki prej opazijo;

• vedno se prepričamo o varnem preč-
kanju ceste: pogledamo levo in desno, 
preden stopimo na vozišče;

• cesto prečkamo hitro in brez nepo-
trebnega ustavljanja;

• za večjo vidnost nosimo svetla in od-
sevna oblačila, dodamo tudi odsevna 

telesa: odsevni trakovi, kresničke, tudi 
svetilka je odsevno telo, ki opozarja na 
nas v temi, megli, dežju;

• ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti 
nosimo odsevnik na vidnem mestu – 
odsevnik mora vedno biti na strani, ki 
je obrnjena proti vozišču;

• obvezna uporaba prehodov za pešce 
– na semaforiziranih prehodih poča-
kamo pri zeleni luči za pešce, preden 
prečkamo prehod, pogledamo levo in 
desno kljub zeleni luči na semaforju! 
Na nesemaforiziranih prehodih smo 
zlasti pozorni na približujoča se vozi-

la, počakamo, da se ta dejansko usta-
vijo iz obeh smeri (dvig roke, vzposta-
vitev očesnega stika z voznikom).
Kresnička ali odsevni trak je po 

zakonu predpisana obvezna oprema 
pešca v pogojih slabše vidljivosti ali 
ponoči.

Hvala Ani, Juriju in Mateju za organi-
zacijo in izvedbo izobraževanja.

Poskrbimo za svojo varnost in s tem 
tudi za varnost vseh udeležencev v pro-
metu.

(https://www.avp-rs.si/varnost-v-
-prometu/pesci/) ■

Vidni in varni na cesti

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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Gobarska učna pot Društva gobarjev Štorovke 
Šentrumar Hočevje na Vidmu pri Osnovni šoli 
Dobrepolje
Dobrepoljska dolina je že od nekdaj poznana po gobah in gobarjenju, zato smo člani Društva gobarjev Štorovke 
Šentrumar - Hočevje v sodelovanju z Občino Dobrepolje postavili gobarsko učno pot, saj so gobe pomemben člen pri 
ohranjanju naravnega ravnovesja v gozdu. 

Gerta Gregorka

Gobarska učna pot Društva gobarjev 
Štorovke Šentrumar - Hočevje je name-
njena prav vsem prebivalcem, ne glede 
na starost. Še posebej jo priporočamo 
šolski mladini, ki si lahko, v sklopu nara-
voslovnih dni (pa tudi izven), ogledajo 
gobe ob poti in jih spoznavajo tako sli-
kovno kot v besedi. 

Pot je dolga pribl. 350 m in je pos-
tavljena pri Osnovni šoli Dobrepolje, od 
kolesarnice, mimo športne dvorane do 
učilnice v naravi. Na začetku poti je in-
formativna tabla, ki govori o glivah. Ko 
govorimo o glivah, pomislimo na gobe. V 
nadaljevanju je še 12 tabel. Vsaka tabla je 
opremljena s fotografijo gobe in podrob-
nim opisom, ki vsebuje tudi čas rasti 
gobe, užitnost in pri določenih vrstah še 
kakšno zanimivost o gobi.

Gobarska učna pot je zasnovana tako, 
da si jo lahko ogledamo kar sami, lahko 
pa poiščemo tudi kakšnega poznavalca 
gob iz svojega društva, ki nam bo pove-
dal še kaj več o gobah ob poti in pa še 
vse tisto, kar nas bo posebej zanimalo o 
gobah, naravi, predpisih in še in še ... 

Ponosni smo na svojo najnovejšo pri-

dobitev – gobarsko učno pot pri Osnov-
ni šoli Dobrepolje, ki bo služila vsem 
občanom naše občine, obiskovalcem iz 
drugih krajev Slovenije in še prav pose-
bej naši mladini, ki se bo poleg gob sez-
nanila tudi z napotki za nabiranje gob in 
osnovami, kako se obnašamo v gozdu. 
Za vse to pa bomo poskrbeli gobarji de-
terminatorji svetovalci v obliki delavnic, 
predavanj … 

Odprtje gobarske učne poti je bilo 
predvideno 12. decembra 2022, vendar 
nam je vreme pošteno zagodlo in ga 
bomo izvesti v spomladanskem času leta 
2023, ko bodo vremenske razmere za pri-
reditev na prostem ugodnejše. 

Prisrčno vabljeni na ogled naše in 
vaše gobarske učne poti. Spoznajte jo, 
spoznajte gobe ob poti. ■

Želimo Vam vesele božične in 
novoletne praznike,

v letu 2023 pa zdravja in sreče.
   Društvo gobarjev Štorovke

Šentrumar-Hočevje
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Društvo gobarjev Štorovke Šentrumar - Hočevje

V A B I

v soboto, 7. 1. 2023,
 

NA TRADICIONALNI 
NOVOLETNI POHOD

DO GOBARSKEGA DOMA  
NA ŠENTRUMARJU.

Na pohod se bomo odpravili ob 9. uri iz treh 
smeri:

HOČEVJE – gasilski dom, 
VIDEM – Jakličev  dom, 
KRKA – trgovina Krka. 

Pohod je nezahteven in je primeren tudi za družine 
z mlajšimi otroki. Udeleženci se pohoda udeležijo 

na lastno odgovornost.

V primeru slabih vremenskih razmer (sneg) pohod 
odpade!

Srečno in nasvidenje pri
GOBARSKEM DOMU NA ŠENTRUMARJU.

Društvo podeželskih žena Dobrepolje - Struge

v sodelovanju z
Zvezo kmetic Slovenije in Občino Dobrepolje

5. in 6. januarja 2023 prireja
9. DRŽAVNO RAZSTAVO 

IN OCENJEVANJE 
POPRTNIKOV  

ter 
11. RAZSTAVO 
POPRTNIKOV

Svoje izdelke dostavite v četrtek, 5. januarja 
2023, od 12. do 14. ure v prostore upokojencev 

v Jakličev dom na Vidmu, kjer jih bo ocenila 
strokovna komisija. Prispevek na poprtnik je 5 evrov 

(plačilo z gotovino).
Prijave sprejemamo na tel. št.: 041 975 886 (Marija) 

ali e-naslov: dpz.dobrepoljestruge@gmail.com  
do 4. januarja 2023.

V petek, 6. januarja 2023, ob 16. uri bo v prostorih 
upokojencev podelitev priznanj 
s kratkim kulturnim programom. 

Razstava poprtnikov bo v petek, 6. januarja 2023,  
od 13. ure dalje.

Sodelujte in podprite ohranjanje dediščine naših 
babic in prababic.

Vljudno vabljeni! 
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Krvodajalstvo in darovalci jubilanti v letu 2022
Krvodajalstvo je ena od najbolj neposrednih in uveljavljenih humanitarnih akcij. Rdeči križ Slovenije je zadolžen za 
pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev in je nacionalni organizator krvodajalskih akcij. To delo 
omogoča mreža 56 območnih združenj, mi spadamo pod OZ Grosuplje.

Zora Korošec Koruza

Seveda vsega tega ne bi bilo brez četice 
prostovoljcev v posameznih krajevnih 
organizacijah RK (KORK), ki pomagajo 
pri organizaciji in promociji. Po posa-
meznih krajih potekajo akcije ponava-
di dvakrat na leto, enkrat spomladi in 
enkrat jeseni. 

V Dobrepolju pride na eno akcijo od 
80 do 100 ljudi, glede na možnosti pa 
mnogi svojo »dolžnost« opravijo v dru-
gem kraju ali v Zavodu za transfuzijsko 
medicino v Ljubljani, kamor lahko greste 
na darovanje krvi kadar koli. Po njihovih 
podatkih v Sloveniji vsak dan potrebuje-
mo v povprečju od 300 do 350 krvoda-
jalcev. Zelo pomembno je, da smo na 
področju preskrbe s krvjo samozadostni. 
Veseli smo skupinskih prihodov, tako so 
nas ob zadnji akciji letos oktobra prese-
netili gasilci, ki so glasno in lepo v uni-

formah prišli na akcijo takoj zjutraj, za 
opomin in povabilo tistim, ki so tisti dan 
hodili okoli Jakličevega doma. Pohvaliti 
moramo tudi župana g. Ahačevčiča, ki je 
vedno, ko je bilo mogoče, prišel na daro-
vanje krvi in k akciji spodbujal tudi svoje 
sodelavce.

Krvodajalstvo je pri nas prostovoljno 
in brez plačila, trudimo se, da krvoda-
jalcem priznamo vso vrednost njihovih 
akcij. Ena od oblik je pisno priznanje za 
jubilante, tiste, ki se vračajo in vračajo 
na akcije. Človek bi rekel, da je košček 
lepo popisanega papirja nekaj staromo-
dnega in »odštekanega« za to digitalno 
družbo 21. stoletja! Pa ni tako! Ljudje so 
priznanj veseli in jih pričakujejo. Letos 
imamo na seznamu spet rekorderja, g. 
Matjaž Ahčin iz Ponikev je kri daroval že 
70 krat. Kot mnogi mladi je prvo krvo-
dajalsko akcijo izkusil v vojski. Pravi, da 
morda leta 1984, potem pa se je vračal. 
Bil je tudi med tistimi, ki so jih klicali za 
poseben odvzem krvi, tako imenovano 
aferezo. To je način zbiranja sestavin 
krvi, pri katerem se odvzeta venska kri 
ločuje v želene sestavine (npr. plazmo, 
trombocite), ki jih s posebno napravo 
zadržijo zunaj telesa, preostale sestavine 
krvi pa vrnejo darovalcu. Kljub obsežne-
mu krvodajalskemu opusu se mu ne zdi 
nič posebnega. Če ga vprašate, kako mu 
je to uspelo, se zasmeje, skomigne z ra-
meni in reče: “Sem pač krvodajalec.”  Ja, 
taki so krvodajalci.

V KORK Dobrepolje smo se odlo-
čili, da poleg priznanja pripravimo še 
majhna darilca in svoje jubilante obišče-
mo, z njimi poklepetamo, jih vprašamo 
za ideje in ocene svojega dela. V zadnjih 
dveh letih so nam pri tem obdarovanju 
pomagali na Občini Dobrepolje, kjer so 
za KORK Dobrepolje in KORK Struge, ki 
spadata na njihovo območje, prispevali 
denar. Gre za sredstva iz razpisa za ob-
činsko pokroviteljstvo, na katerem nam 
je s programom za promocijo krvodajal-
stva uspelo dobiti denar. Na tem mestu 
se v imenu KORK Dobrepolje in Struge 
zahvaljujemo občinskim svetnikom za 

prispevek.
Poglejte, če je na seznamu morda vaš 

znanec, sosed, sorodnik, vprašajte ga, 
kako je, in se nam pridružite! Seznam 
objavljamo v dveh delih, ker nam v 
prvem letu epidemije ni uspelo podeliti 
priznanj tistim, ki so jubilejno darova-
nje opravili do leta 2019. Veseli nas, da 
je med udeleženci vse več mladih, in 
obenem vabimo nove krvodajalce na 
akcijo spomladi 2023. ■

Seznam dobitnikov priznanj za večkratno 
darovanje krvi
Priimek in ime Kraj Priznanje 

za število 
krvodajal-
skih akcij

 do novembra 2019
Ahčin, Matjaž Ponikve 70
Zrnec, Jože Podpeč 50
Novak, Ivan Kompolje 40
Vlahovič, Emil Videm 20
Pevec, Drago Videm 20
Samec, Janez Kompolje 20
Pugelj, Darja Vodice 10
Sever, Petra Ponikve 10
Marolt, Tatjana Cesta 10
Dremelj, Irena Mala vas 10

 do novembra 2022
Škantelj, Andrej Podgorica 50
Turk, Monika Kompolje 40
Kastelic, Janko Zagorica 40
Babič, Milena Bruhanja vas 30
Babič, Davorin Zdenska vas 20
Babič, Simon Podgorica 10
Knavs, Rok Ponikve 10
Starič, Nina Zagorica 10
Strnad, Jasmina Podpeč 10
Dremelj, Andrej Mala vas 10

Matjaž Ahčin s priznanjem za 70. darovanje krvi.

»Ne dajajte le odvečnega, dajte tudi 
svoje srce.«    
Mati Terezija

  

 
 

Vesele božične praznike ter dan 
samostojnosti in enotnosti.

Naj bo novo leto 2023  
zdravo in srečno!

Bodimo v teh časih preizkušnje 
prinašalci miru in upanja.

Vsem prostovoljcem,  
krvodajalcem in donatorjem 

iskrena hvala
za vsa dejanja dobrote v iztekajočem se 

letu!

RKS – Območno združenje Grosuplje, 

Anica Smrekar in Matjaž Marinček
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»Nekaj več in veliko bolje«  
V Laškem je potekalo tradicionalno srečanje turističnih delavcev, imenovano Dnevi slovenskega turizma, ki so se 14. 
novembra začeli s srečanjem predstavnikov turističnih društev.

Andreja Štorman Vreg, TD Dobrepolje

Po predstavitvi delovanja TZS v zadnjem 
letu je njen predsednik Pavle Hevka, ki v 
začetku prihodnjega leta zaključuje svoj 
štiriletni mandat, predstavil dosežke in 
razvoj zveze v tem obdobju.

Sledila je predstavitev letos spomladi 
sprejete Strategije slovenskega turizma 
2022–2028, ki je usmerjena v uresniče-
vaje uravnoteženega scenarija rasti z na-
čelom »Nekaj več in veliko bolje«. Pred-
videva zmerno povečanje kapacitet in 
kvantitativnih kazalnikov, predvsem pa 
koncentracijo na višjo kakovost – zeleno 
butičnost, z manjšim odtisom in večjo 
vrednostjo za vse.

Pomemben partner pri razvoju turiz-

ma v Sloveniji so tudi turistična društva, 
v katerih deluje več tisoč prostovoljcev, 
izmed katerih je 56 najzaslužnejših 
prejelo priznanja, ki jim jih je izročil 
predsednik Turistične zveze Slovenije 

Pavle Hevka. Med dobitniki priznanj je 
bila predsednica TD Dobrepolje Dušica 
Hočevar, »gonilna sila« našega društva.

Ob koncu še povabilo, da pobrskate 
po novi brezplačni aplikaciji Slovenski 
turistični vodnik. Aplikacija je nastala v 
okviru projekta Digitalizirajmo lokalno 
turistično ponudbo, ki ga je na srečanju 
predstavila naša članica Andreja Vesel. 
Aplikacija omogoča raziskovanje Slove-
nije po naši meri, zemljevid zanimivih 
točk v naši bližini, nas sproti obvešča o 
lokalnih znamenitostih, posebnostih, 
dogodkih, možnostih kulinaričnih po-
stankov, prometnih informacijah in še 
o mnogočem. Preverite, tudi o Dobre-
polju boste našli več zanimivih predsta-
vitev. ■

Voščimo vam  
vesele in blagoslovljene 

božične praznike. 
Novo leto naj bo radodarno  

z zdravjem, veseljem,  
srečo in uspehi, 

naj bo v miru, zaupanju in 
sodelovanju preživeto.

Člani TD Dobrepolje

Pravijo, da že lepa misel veliko pomeni,
moč besede lahko spreminja svet,

dobro dejanje pa ga lahko izboljša.
Naj bo vse to vtkano v leto 2023!

SREČNO 2023!
Društvo invalidov Grosuplje,

Anica Perme, predsednica 

Poiščimo srečo v tistih stvareh,
ki vžigajo iskrice v naših očeh.
Pozabimo vse tiste žalostne reči,
ki nam privabljajo solze v oči.
Prižgimo si iskrico v prazničnih dneh,
izvabimo z ustnic naših nasmeh.

Srečno, zdravo in nasmejano novo leto 2023!
Vam želijo gasilke in gasilci

PGD Zdenska vas
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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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Ekskurzija Muzejskega društva Ribnica  
Po poteh grofov Celjskih
V soboto, 1. oktobra 2022, smo se člani Muzejskega društva Ribnica odpravili na celodnevno jesensko ekskurzijo »Po 
poteh grofov Celjskih«. Zanimanje za ekskurzijo je bilo zelo veliko, kar potrjuje, da člane in simpatizerje Muzejskega 
društva Ribnica še kako zanima zgodovina ene najbolj znanih plemiških rodbin na Slovenskem.

Milka Jamnik; foto: Nejc Lovšin, Marina 
Gradišnik

Ekskurzijo smo začeli na gradu Žovnek, 
kjer se je tudi začela zgodba grofov Celj-
skih. Tu nas je pričakal tudi vodnik in 
eden od glavnih pobudnikov skupine 
občanov Občine Braslovče za obnovo 
gradu. Kot nam je vodnik zaupal, grad 
še danes občani obnavljajo prostovoljno. 
Na gradu smo se ob tem tudi okrepčali 
z dobrotami, ki jih je za nas pripravilo 
Društvo podeželskih žena Braslovče.

Grad Žovnek je zagotovo eden naj-
starejših gradov na Slovenskem. Kdo so 
bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. 
Prvi znani lastnik, ki ga literatura omenja 
v 12. stoletju, je bila družina Savinjski, 
kasneje leta 1150 preimenovana v Žov-
neške. Žovneški gospodje so poleg dru-
žinskega gradu posedovali še gradove 
Ojstrica, Šenek in Liebenstein. Leta 1333 
so Žovneški po odkupu polovice mesta 
Celje preselili svoje bivališče v to mesto. 
Cesar Ludvik Bavarski je 16. aprila 1341 
Friderika I. povišal v grofovski stan, leta 
1436 pa so bili celjski grofje povišani v 
kneze. Grad Žovnek je ostal njihov dru-
žinski grad, na katerem so se poznejši 
rodovi celjskih grofov pogosto zadrže-

vali. Po smrti zadnjega celjskega kneza 
Ulrika II. leta 1456 je grad Žovnek prešel 
v last Habsburžanov. Po letu 1816 je bil 
grad prepuščen propadanju, danes pa se 
uspešno postopno obnavlja.

Sledil je ogled Knežjega dvora v Celju, 
kjer smo si pod strokovnim vodstvom 
vodnice Pokrajinskega muzeja Celje 
ogledali razstavo Grofje Celjski. Knežji 

dvorec, imenovan tudi Spodnji grad, je 
srednjeveški mestni dvorec, nekdanja 
graščina celjskih grofov v starem delu 
Celja. V času Marije Terezije so ga Av-
strijci preuredili in prezidali v vojašnico. 
Od leta 1984 ga raziskujejo in postopno 
prenavljajo. Na gradu so poleti različne 
prireditve, v prenovljenih traktih pa je 
postavljena tudi zgodovinska razstava.

Vodnica nas je tudi popeljala po čudo-
vitem starem delu knežjega mesta. Med 
ogledom smo spoznali tudi Almo Karlin. 
Sredi mesta je namreč spomenik Almi 
Maksimilijani Karlin, ki je bila leta 1889 
rojena v Celju. Bila je svetovna popotni-
ca slovenskega rodu, pisateljica, pesnica 
in zbirateljica. Po končani srednji šoli v 
Gradcu je odšla študirat jezike v London. 
Tam je študirala angleščino, francošči-
no, latinščino, italijanščino, norveščino, 
danščino, ruščino in španščino. Leta 
1919 je odšla na pot okoli sveta in bila 
zdoma vse do leta 1928. Obiskala je Se-
verno in Južno Ameriko, Daljni vzhod, 
tihooceanske otoke, Novo Zelandijo in 
jugovzhodno Azijo. Njena zadnja posta-
ja je bila Indija, od koder se je konec leta 
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Nejc Lovšin in Barbara Pečnik; foto: Marina 
Gradišnik in Niko Samsa

V društvu smo se zato odločili, da 
ženskam v letu 2022 namenimo več 
pozornosti in jim posvetimo celoletni 
projekt ŽENSKE ZA VSE ČASE. Pri raz-
iskovanju smo naleteli na lepo število 
zanimivih, prav tako pa tudi družbe-
no pomembnih zgodb posameznic, ki 
so pustile pomemben pečat za celotno 
družbo. Bile so operne pevke, slikarke, 
pisateljice, gospodarstvenice, vidnejše 
kuharice, zdravnice idr. Vseh naenkrat 
nismo mogli predstaviti, zato smo z vsa-

1927 vrnila v Celje. Večino predmetov, 
ki jih je nabrala na svojih potovanjih, je 
pošiljala domov in so danes shranjeni 
v Pokrajinskem muzeju Celje. Umrla je 
leta 1950 v Pečovniku pri Celju, kjer je ži-
vela s svojo prijateljico, švedsko slikarko 
Theo Schreiber Gamelin. Pokopana je v 
Svečini nad Štorami.

Po ogledu starega dela mesta Celje 
smo se odpeljali do Starega gradu Ce-
lje. Na Starem gradu nam je vodnica 
predstavila njegovo zgodovino in nekaj 
njegovih zanimivosti, sledil je ogled graj-
ske tiskarne, muzeja, mučilnih naprav in 
živega viteškega tabora. Stari grad so v 
prvi polovici 13. stoletja postavili grofje 
Vovbrški s Koroške, po izumrtju njihove 
rodbine leta 1334 pa je grad prešel v roke 
Žovneških gospodov, od leta 1341 ime-
novanih grofje Celjski. Po izumrtju gro-
fov Celjskih je grad izgubil svoj pomen, 
v zadnjih letih pa dobiva svojo prvotno 
podobo, kjer potekajo predstave in pri-
kazi srednjeveškega življenja.

Sledilo je okusno kosilo v Laškem, ki 
nam ga je popestril g. Osvald, ko nam 
je na harmoniko zaigral nekaj ljudskih 
pesmi.

Za konec smo si ogledali še kartuzi-
jo Jurklošter. Spoznali smo zgodovino 

kartuzije, se povzpeli po skrivnem sto-
pnišču, si ogledali prostor, kamor sta se 
zatekla Veronika Deseniška in Friderik 
II., poiskali most zaljubljencev ter stolp, 
v katerem je nekoč živela in ustvarjala 
Svetlana Makarovič.

Kartuzijanski samostan Jurklošter je 
leta 1173 ustanovil Henrik I., krški škof, 
toda kasneje je bil samostan razpuščen. 
Leta 1208 so ga kartuzijani ponovno na-
selili, kasneje so zaščito samostana prev-

zeli grofje Celjski. 
V Jurkloštru, kjer naj bi bil tudi grob 

Veronike Deseniške, se je simbolno tudi 
končala zgodba grofov Celjskih. In prav 
na tem mestu se je zaključila tudi naša 
ekskurzija. Pod vtisom novih doživetij 
smo se v Ribnico vrnili v poznih večer-
nih urah.

Zgodba grofov Celjskih je zgodba o 
pomembnem obdobju zgodovine slo-
venskega naroda. ■

Odprtje razstave Muzejskega društva Ribnica  
»ŽENSKE ZA VSE ČASE«
Muzejsko društvo Ribnica je že v letu 2021 začelo izdelavo seznama znanih osebnosti iz občin Dobrepolje, Loški Potok, 
Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, ki jih s svojim delovanjem društvo pokriva. Ob zbiranju podatkov smo sodelujoči 
prišli do zaključka, da v vseh parkih kulturnikov med množico moških imen najdemo le maloštevilne ženske. Prav tako 
na območju vseh petih občin ni skoraj nobene ulice, ki bi bila poimenovana po ženski. Spraševali smo se: »Kje so torej 
ženske? Jih v zgodovini naših krajev res ni oz. niso omembe vredne?«

Razstava Ženske za vse čase bo gostovala v 
Rokodelskem centru Ribnica do 16. decembra 
2022. Nato pa bo gostovala tudi po drugih 
občinah. 
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kega območja izbrali po eno žensko, za 
katero menimo, da je v svojem življenju 
presegla prag domače hiše in ustvarila 
dodano vrednost, delila svoj pogled na 
svet širši množici in poskušala izboljšati 
okolje in razmere, v katerih je živela.

Izbrane smo predstavili na priložno-
stni razstavi in v krajši publikaciji. 

Za Občino Ribnica smo izbrali FRA-
NJO BOJC BIDOVEC, znano zdravnico 
in od leta 1981 tudi častno občanko Ob-
čine Ribnica. Rodila se je 26. novembra 
1931 in leta 1985 na svoj rojstni dan tudi 
umrla. Prav v njen spomin je bila uvodna 
razstava odprta v Ribnici ravno na ta dan. 
Na razstavi jo je predstavila Nada Lavrič.

MARA KRALJ zastopa Dobrepolje. 
Mara Kralj ni bila le žena Toneta Kralja. 
Bila je slovenska keramičarka, kiparka, 
slikarka, ilustratorka, oblikovalka lutk 
in celo filmska maskerka pri snemanju 
prvega slovenskega filma Na svoji zemlji. 
Na odprtju razstave nam jo je predstavil 
g. Edi Zgonc, ki je gospo tudi osebno 
poznal, z njo sodeloval, vključen pa je 
tudi v fundacijo Toneta Kralja. Besedilo o življenju in delu Mare Kralj pa sta zapi-

sali Marija Žnidaršič in Dušica Hočevar. 
V Loškem Potoku je pred več kot 100 

leti živela ZOFKA KVEDER. Bila je pisa-
teljica, urednica, borka za enakopravnost 
žensk in intelektualka. Njeno življenje že 
dalj časa raziskujeta tudi člana društva, 
Bogdana in Vlado Mohar. Pri nastajanju 
prispevka sta sodelovala oba, Vlado kot 
tisti, ki je snov zbral, Bogdana pa tista, ki 
je vse to spravila na papir. 

Marina Gradišnik je zapisala zgodbo 
FRANČIŠKE PŠENICA iz Sodražice. Bila 
je gospodarstvenica, ki je pred dobrimi 
100 leti zavzela mesto med moškimi go-
spodarstveniki in dokazala, da so ženske 
res na vseh področjih enake moškim oz. 
jih celo močno prekašajo.

V Laščah je bila izbrana MARIJA PER-
HAJ GORŠE, ki je sooblikovala življenje 
v Velikih Laščah, tako na področju šol-
stva, kulture, gledališča, in širši slovenski 

prostor na področju literature. Predstavi-
la jo je Barbara Pečnik. 

Dogodek so s pesmijo in glasbo zao-
krožile pevke priznanega ženskega zbo-
ra Nonet Vitra iz Ribnice, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo. 

Vsem, ki so projekt podprli, se na 
tem mestu iskreno zahvaljujemo. Med 
drugim tudi: Občini Dobrepolje, Obči-
ni Loški Potok, Občini Ribnica, Občini 
Sodražica, Občini Velike Lašče, podje-
tjem Dafin, d. o. o., Inotherm, d. o. o., in 
Košček, d. o. o.

Razstava bo v Ribnici na ogled v 2. 
nadstropju Rokodelskega centra Ribnice 
do 16. decembra 2022, nato bo sledilo 
gostovanje razstave po drugih občinah.

Že sedaj vljudno vabljeni! ■

Dogodek je povezoval predsednik društva Nejc 
Lovšin, pisci besedil o izbranih ženskah pa so te 
ob odprtju tudi predstavili. 

Dogodek je popestril in smiselno zaokrožil ženski 
pevski zbor Nonet Vitra.  
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Ne bodi sam, pridruži se nam
IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBREPOLJE

Pozdravljeni!

Naj tokrat povzamem izvedene dogodke 
v letu 2022, pa tudi tiste, ki smo jih morali 
odpovedati zaradi korone. 

V letu, ki je za nami, smo ostali brez 
najpomembnejšega dogodka za člane, to 
je občni zbor. Načrtovan je bil v začet-
ku marca, takrat pa smo imeli prepoved 
druženja. ZDUS in MZULj sta nas sproti 
obveščala o prepovedi druženja, ki so ve-
ljale za nas starejše. Z delom in finanč-
nim stanjem društva za leto 2021 so bili 
seznanjeni člani upravnega odbora na 
korespondenčni seji, ki je potekala 25. 
februarja 2022.

Nadalje smo ostali brez načrtovanega 
kopalnega dne. Odpovedali smo ga zara-
di porasta okužb v hotelu Delfin. Izpeljali 
pa smo oba izleta. Prvi je bil po Savinjski 
dolini in drugi po Dolenjski. Obakrat je 
bila številna udeležba.

V mesecu juniju smo imeli srečanje 
z 80 letniki. Ta dogodek je vedno lep in 
prisrčen. Obeležili smo tudi 70-letnico 
svojega društva. Kar 76 članov se je ude-
ležilo tega dogodka, kar nam dokazuje, 
da so člani zelo zvesti društvu.

No, tudi tako imenovanemu PIKNI-
KU se nismo odpovedali. Pripravili smo 
srečelov, za dobitke so poskrbeli pover-
jeniki in imeli smo srečo, da smo dobili 
donatorje.

Po dveh koronskih letih smo pripravi-
li druženje za sv. Martina. Prijavilo se je 
več kot 50 naših članov. Po dolgem času 
nam je zapel in zaigral naš dolgoletni 
glasbenik, gospod Janez. Družba je bila 
razigrana in ob dobri hrani in pijači so 
nam urice hitro minile. 

Kljub deževnemu vremenu je naše 
starejše obiskal prvi od dobrih mož – sv. 
Miklavž. Obdaril je vse člane, ki so stari 
več kot 80 let. Tudi na člane, ki so v domu 
na Vidmu in domu v Ponikvah, ni poza-
bil. Vsako leto sodelujemo s KARITAS in 
RDEČIM KRIŽEM. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujem obema organizacijama za 
dobro sodelovanje. Lepa hvala trgovini 
Mercator za donacijo in seveda zaposle-
nim za prijazno sodelovanje.

Pa naj še kdo reče, da se v našem dru-
štvu nič na dogaja. Sedaj je čas, da se 
nam pridružite in se vpišete v naše vrste.

OBVESTILO IN CENIK LETOVANJA V HOTELU DELFIN V 
IZOLI

Leto 2022 se že izteka, v društvu so že stekle priprave na organizirano letovanje 

v Izoli. 

Letovali bomo v terminu od sobote, 11. marca, pa do sobote, 18. marca 2023.

Za lažjo odločitev vam ponujamo cenik za čas letovanja:

• Sedemdnevni polpenzion v enoposteljni sobi/osebo je 414 €.

• Sedemdnevni polpenzion v dvoposteljni sobi/osebo 352 €.

• Doplačilo za polni penzion je 7 €/dan.

V ceni sedemdnevnega penziona je že vračunan desetodstotni upokojenski 

popust!

Plača se še turistična taksa v znesku 1,27 € na dan.

Invalidi s potrjeno izkaznico so oproščeni plačila turistične takse. 

Poverjeniki bodo pobirali prijave s plačilom akontacije v znesku 25 €.

Plačilo je po izteku letovanja na recepciji hotela: z gotovino, s plačilno kartico 

LB ali na šest obrokov z ZDUS Diners Club kartico (najnižji znesek plačila je 

40 € na mesec).

Organizirali bomo avtobusni prevoz v Izolo in nazaj!

Želim vam lepo praznovanje božiča, v novem letu pa obilo zdravja.

Za leto 2023 smo pripravili nov pro-
gram. Zgibanko boste prejeli ob pobi-
ranju članarine, ki jo bodo poverjeniki 
pobirali v prvi polovici januarja. Ob tej 
priložnosti bodo pobirali tudi prijave in 
akontacijo v znesku 25,00 € za letovanje v 
Izoli. Letovali bomo od 11. do 18. marca 
2023. V ta namen objavljamo tudi okvirni 
cenik hotela Delfin. Do obiska poverjeni-
ka imate čas, da se odločite in prijavite.

Prvi večji dogodek v prihodnjem letu 
bo občni zbor. Na tem občnem zboru bo 
treba izvoliti novega predsednika. Pozi-
vam vse, ki ste pripravljeni prevzeti funk-
cijo predsednika, da se prijavite. Vsake 
prijave bomo veseli.

Prijave pošljite na naslov: Društvo 
upokojencev Dobrepolje, Videm 35, 
1312 Videm – Dobrepolje, do 28. decem-
bra 2022. ■
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Dogaja se
Letošnji zadnji kvartal leta je precej viharen. Sprejemal se je državni proračun, imeli smo predsedniške in lokalne 
volitve ter volitve v državni svet, na referendumih smo odločali o treh zakonih, obravnavali smo prvo interpelacijo, 
počilo pa je v največji koalicijski stranki.

Jože Tanko

Najprej nekaj stavkov o zadnjem doga-
janju v vladi, ki ga je zaznamoval odstop 
ministrice za notranje zadeve mag. Tatja-
ne Bobnar. Kot veste, smo prejšnji mesec 
(novembra) na predlog SDS obravnavali 
njeno interpelacijo, ki pa jo je koalicija ob 
vehementni podpori poslancev koalicije 
zavrnila. Morda se še kdo spomni besed 
poslancev koalicije, ki so branili njen 
položaj, čeprav argumentov za njeno 
obrambo niso imeli. Podatki in dogaja-
nja so jih demantirali, čeprav so številne 
podatke, ki smo jih navajali, prikrivali in 
so jih (kako ironično) objavili šele nekaj 
dni po glasovanju. Pokazalo se je, da smo 
imeli prav. 

A le nekaj dni po interpelaciji so prišle 
v javnost informacije o velikih nasprotjih 
med predsednikom vlade Golobom in 
ministrico ter v. d. generalnega direk-
torja policije Lindavom. Spor poteka na 
več področjih, bistveno pa je nasproto-
vanje predlogu predsednika vlade, da si 
vzpostavi lastno varovanje, ki ne bo del 
uniformirane policije, ampak bo podre-
jeno kabinetu predsednika vlade, vodila 
pa bi ga ena od zelo spornih oseb. Na 
dan pa so prišle tudi zahteve predsedni-
ka vlade po čistkah v policiji, odpustili naj 
bi se celo policijski uslužbenci, katerih 
imenovanja ali napredovanja v nobenem 
primeru niso povezana s prejšnjo Janše-
vo vlado. Kot kaže, nekateri policijski 
funkcionarji predsedniku vlade Golobu 
preprosto niso všeč oziroma jih ne mara. 
Tudi pogojevanju predsednika vlade, 
kdo mora biti imenovan na posamezno 
funkcijo v policiji, kot kaže, ne notranja 
ministrica ne v. d. generalnega direktor-
ja policije nista sledila. Priča smo torej 
brutalnemu političnemu kadrovanju v t. 
i. neodvisne institucije, kar policija mora 
biti. Kaže pa, da potekajo tudi policijske 
preiskave, ki se nanašajo na minulo delo 
sedanjega predsednika vlade v energetiki 
in da se jih ni želelo zaustaviti. 

Ministrica Tatjana Bobnar je odstopila, 
Lindav ne bo imenovan v polni mandat 

generalnega direktorja policije, najverje-
tneje bosta na ti funkciji imenovani volj-
ni osebi. Tudi tu se je pokazala tipična 
lastnost levičarjev, da najbolj radikalno 
izvajajo tisto, kar očitajo drugim. 

Še nekaj stavkov o predsedniških vo-
litvah in referendumih, izidi katerih so 
izzvali tudi nekaj »modrih« odzivov v 
t. i. žlahtni desnici. Logar je v drugem 
krogu predsedniških volitev ob podpo-
ri SDS in NSi dobil pribl. 44 % glasov. A 
zelo podoben rezultat je za vse tri zako-
ne na referendumskem odločanju dobila 
SDS, čeprav nam je NSi odrekla podporo, 
podprl jih ni pa niti Logar. Istočasno pa 
smo bili predlagatelji referendumov iz-
postavljeni močnim medijskim napadom 
praktično vseh medijev, prav tako pa tudi 
izrazito medijsko protežirane levičarske 
civilne družbe. Kaj pomenita oba izida 
ljudskih glasovanj za SDS, »žlahtno des-
nico« in Logarja, si lahko razložite sami.

No, NSi se je takoj odzvala in javno-

sti sporočila nekatere obtožbe na račun 
predsednika naše stranke Janše ter ga 
določila za glavnega krivca za vse letoš-
nje volilne »neuspehe« desnice. Tonin je 
javnosti sporočil, da so na organih stran-
ke sprejeli celo sklep, da ne gredo več v 
»desnosredinsko« koalicijo, če bo našo 
stranko vodil Janez Janša. Seveda tudi ni 
šlo brez odziva Ljudmile Novak, ki bi si 
želela, da bi bila NSi samostojna, suve-
rena in pokončna politična sila. Vse to bi 
lahko zagotovila že tedaj, ko je bila pred-
sednica NSi, pa tega očitno ni zmogla. 
Morda je tedaj vse podredila temu, da je 
pravočasno preštela do 46, zaradi česar je 
postala tudi ministrica v tedanji Janševi 
vladi. Seveda pa je to sporočilo Ljudmile 
Novak tudi kritika sedanjega vodstva NSi. 
Bilo bi dobro, da samorefleksijo opravijo 
predvsem znotraj svoje stranke, saj bi bilo 
prav, da tudi ta del desnice, ki sta ga iz-
vorno predstavljali nekdanji SLS in SKD, 
postane pomembna politična sila. Zaradi 
slabih odločitev prejšnjih (in deloma tudi 
sedanjih) vodstev teh strank je ostalo le še 
politično prgišče, ki ne omogoča sestave 
močne desnosredinske vlade. Tudi takrat 
ne, ko dosežemo (SDS) relativno zmago 
na volitvah. Če hočemo oblikovati vlado, 
so vedno potrebni politični kompromisi, 
ki onemogočajo izpeljavo marsikaterega 
nujnega projekta. 

Menim, da je treba pametneje izbirati 
besede, odločitve pa sprejemati umirjeno 
in razsodno, ne pa v navalu čustev in po-
litične kadrovske trgovine. ■
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Želimo Vam blagoslovljene božične in novoletne 
praznike ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti.

Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo. 

Vse dobro v letu 2023! 

OO NSi Dobrepolje

Dragi Dobrepoljci (občani), spoštovani prijatelji!

Mineva še eno leto. Adventni čas, pričakovanje božiča ter 
novega leta, nas nevsiljivo opominja, da pogledamo nazaj 
na leto, ki postaja del preteklosti, in v prihodnost oziroma 
v leto, ki prihaja.
Vsako leto končamo in začnemo z voščili, dobrimi željami ter 
več ali manj iskrenimi stiski rok in poljubi. Tudi z letošnjim 
letom je bilo tako. Prineslo in vzelo nam je marsikaj, zato je 
na splošno težko reči, ali je bilo dobro ali slabo. Življenje je 
največkrat mešanica tako dobrih kot slabih dogodkov, zato 
stara ljudska modrost »sreča je opoteča« še kako drži.
Letošnje leto pa je bilo tudi super volilno leto. Na volišča 
smo odhajali zelo pogosto in morda kdaj tudi malo zmedeni. 
Mediji so nam zadeve predstavljali tako, kot so jih, na nas 
volivcih pa je bilo, da nam je uspelo iz povedanega izluščiti 
resnico in bistvo, zaradi katerega smo odhajali na volitve. Le 
čas pa bo pokazal, kako smo se odločili.
Ob koncu leta bi se rad zahvalil prav vsem občanom, še 
posebej pa tistim, ki se zavedate, da je občina naša, da smo 
vsi del nje, da je treba zanjo včasih tudi kaj postoriti, da bo 
postala taka, kakršne si želimo, in nam bo omogočala tisto, 
kar od nje pričakujemo.

Hvala za vsak vaš glas,
hvala, ker nosite Slovenijo v srcu!

Za OOSDS DOBREPOLJE
Roman Bukovec

Spoštovane občanke in občani Občine Dobrepolje!

Naj vam čas blagoslovljenih božičnih praznikov prinese 
v vaša srca notranjo umirjenost in družinsko harmonijo. 
Novo leto 2023 pa naj nam vsem skupaj prinese zdravja, 
moči ter zavedanja, da skupaj zmoremo krojiti naš boljši 

jutri in soustvarjati novo in več.
Srečno!

 

 

Vsem občankam in občanom ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti iskreno čestitamo. 

OO SLS DOBREPOLJE
 

ZAHVALA
Spoštovane volivke in volivci!

Hvala za vaš glas, ki nam je omogočil izvolitev treh 
občinskih svetnikov z liste SLS. Rezultat nam sporoča, da 

ste prepoznali naše dosedanje delo, hkrati pa ob njem 
prepoznamo odgovornost in dajemo zavezo, da bomo 

tvorno sodelovali in se še naprej trudili za dobrobit vseh 
občanov. 

Mateja Lohkar, predsednica OO SLS Dobrepolje
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Vsi »moji« porazi
V Sloveniji se je na Barbarino nedeljo končalo volilno superleto. Z mnogimi ljudmi sem se pogovarjal in delili smo 
podobno mnenje. Potem pa sem bral v listu Nedelja, ki ga izdaja slovenski dušnopastirski urad na Koroškem, 
komentar, ki ga je napisal eden najbolj pronicljivih slovenskih mislecev Aleš Maver in je izrazil vse iste misli, kot bi jih 
jaz, če bi mi bilo dano tako znanje. Prepričan sem, da mi ne bo zameril, če ga v celoti prepišem.

Franc Škulj, po prispevku Aleša Mavra v Nedelji

Takole pravi: »Nič novega. Politični blok, 
ki je bil na oblasti praktično ves čas od 
druge svetovne vojne sem, je letos spet 
zmagal povsod, kjer je bilo pomembno. 
S tem, ko ob koncu leta najdemo njego-
ve predstavnike na čelu republike, vlade, 
parlamenta in glavnega ter številnih dru-
gih mest, je na neki način vzpostavljeno 
'naravno stanje'. Vendar je bil za tiste, ki 
jim srce bolj bije za manjšinsko opcijo, 
en poraz bolj boleč kot drugi. Nekdanji 
uspešni zunanji minister Anže Logar je 
namreč prišel zmagi na predsedniških 
volitvah bliže kot kateri koli njegov pred-
hodnik ali predhodnica.

Dvoboj za predsedniški položaj je 
še mene spomnil na vse 'moje' volilne 
poraze. V ustih sem imel enako grenak 
okus kot daljnega 23. aprila leta 1990. Bil 
je ponedeljek po prvih demokratičnih 
predsedniških volitvah v naši zgodovi-
ni. Na izbiro smo imeli orjaško postavo 
misleca in desidenta Jožeta Pučnika, ki 
je dobršen del svojih najlepših let prebil 

v zaporu, a so večino glasov namenili 
donedavnemu partijskemu šefu Milanu 
Kučanu. Morda je Pučnika res presegel 
po premetenosti, a je bil čisto povprečna 
figura.

Letos se je zgodba po dvaintridesetih 
letih ponovila. Kot Pučnikov naslednik 
je nastopil politik z izjemno širino, ki je 
kot zunanji minister Slovenijo spravil na 
mednarodni parket. Vsaj za nekaj tednov, 
ob začetku ruske agresije na Ukrajino, je 
bila teža naše države tudi po njegovi za-
slugi bistveno večja od njene površine 
in števila prebivalcev. Vendar niti njemu 
ni uspelo zmagati. Ne morem se znebiti 
vtisa, da je povprečnost še enkrat prema-
gala izjemnost.

Sicer nisem bil presenečen. V 32 letih 
so se pač na pomembnih križiščih nab-
rali skoraj samo neuspehi kandidatov, za 
katere sem stiskal pesti. Skoraj tako, kot 
je desetletja izgubila streljanje enajstme-
trovk vsaka nogometna reprezentanca, ki 
mi je bila pri srcu. Razlika je zgolj ena. V 
prvih letih in desetletjih sem še verjel, da 
se bo kolo sreče prej ko slej obrnilo. Ko 

je leta 2004 celo prišlo do prave menjave 
oblasti, sem bil o tem že prepričan. Zdaj, 
po več kot treh desetletjih, sem dal upu 
in strahu slovo. Tolažim se, saj gre zgolj 
za stvari, katerih pomen je omejen na 
simbolno raven, saj mi gre kljub vsemu 
dobro.

Seveda pa mi je povsem jasno, da 
takšna serija 'mojih' porazov ne more 
biti posledica nekih nesramnih tvitov vo-
dilnega politika, kot me vseskozi prepri-
čujejo. Iti mora za nekaj zelo globokega, 
nekaj, kar se je v mojih rojakih in roja-
kinjah naselilo že zdavnaj v preteklosti. 
In kar jim narekuje panični strah pred 
vsako resno spremembo. Zato je tekanje 
od enega paketa do drugega, samo da bi 
prekrili, da v resnici izbirajo staro vsebi-
no že od leta 1990.

Kot večnemu 'poražencu' mi torej ne 
preostane drugega, kot da se zanesem 
vsaj na velikodušnost novoizvoljene 
predsednice. Njene prve besede mi daje-
jo upanje, da bo upoštevala tudi čudake 
moje baže.« ■

Dragi sokrajani, Dragi sokrajani, 
s hvaležnostjo za izkazano zaupanjes hvaležnostjo za izkazano zaupanje

in veseljem ob prazniku naše države in domovine in veseljem ob prazniku naše države in domovine 
vam želimo blagoslovljen Božič vam želimo blagoslovljen Božič 

ter zdravo, srečno in uspešno novo leto!ter zdravo, srečno in uspešno novo leto!

župan Janez Pavlin
ter občinski svetniki Liste Janeza Pavlina in samostojnih krajanov

Kaj je Božič? To je nežnost do preteklosti, pogum v sedanjosti 
in upanje za prihodnost. (Agnes M. Pahro)
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Članske tekme Futsal kluba Dobrepolje daleč najbolj 
obiskane tekme v 1. slovenski futsal ligi
Tokratni pregled tekmovalnih dosežkov ekip Futsal kluba Dobrepolje začenjamo z veselo novico. Že v naslovu ste 
lahko prebrali, da se v naši, še vedno novi dvorani igra futsal pred daleč največjim številom gledalcev. Na zadnjih 
tekmovalnih dnevih se je na naši domači tekmi zbiralo toliko gledalcev kot na treh preostalih tekmah skupaj. To kaže, 
kako popularen je futsal pri nas. 

Bojan Novak

Tudi število gledalcev na tekmah drugih 
ekip je zelo visoko, višje, kot je povpre-
čje v drugih krajih. Igralci našega kluba 
gledalcem vračajo z nepopustljivostjo in 
tudi z zelo dobrimi predstavami in rezul-
tati. 

Članska ekipa je v zadnjih tednih za-
beležila dve odmevni zmagi. Končno se 
je fantom odprlo, saj so že nekaj tekem 
pred tem igrali zelo dobro, a jim sreča ni 
bilo naklonjena. Potem pa je prišla tek-
ma 11. kroga, ko je na Vidmu gostovala 
četrtouvrščena ekipa lige, ekipa KMN 
Bronx Škofije (2. december). Fantje so 
hitro zaostali za dva zadetka, nato pa v 

eni minuti izenačili. Po velikem boju so 
presenetili favorizirane Primorce in na 
koncu zmagali s 6 : 5.

Le teden kasneje je na Vidmu v okvi-
ru pokalnega četrtfinala gostovala ekipa 
KMN Oplast Kobarid. Pred več kot 220 
gledalci je bilo spet napeto, fantje pa so 
naredili zelo malo napak in na tekmi 
zmagali z lepo prednostjo za povratno 

srečanje – 4 : 1. Glede na to, da smo do 
teh dveh zmag proti prvoligaškim ekipam 
zabeležili le dve zmagi, gre za velika us-
peha. Zadnjo tekmo v tem koledarskem 
letu je ekipa odigrala na gostovanju pri 
serijskih državnih prvakih in letošnjih 
udeležencih lige prvakov, ekipi Futsal 
klub Dobovec. Spet so odigrali dobro 
tekmo in kljub nekaterim poškodbam in 

KOLEDAR PRIHAJAJOČIH DOMAČIH TEKEM EKIP FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE:

Sreda, 4. januar (20.00) (člani) – FUTSAL KLUB DOBREPOLJE : KMN SEVNICA
Sobota, 7. januar (16.00) (U-17) – FUTSAL KLUB DOBREPOLJE : KMN SLOVENSKE GORICE
Nedelja, 15. januar (14.30) (U-15) – FUTSAL KLUB DOBREPOLJE : NK RIBNICA
Nedelja, 15. januar (18.00) (U-19) – FUTSAL KLUB DOBREPOLJE : ŠD MLINŠE
Sobota, 21. januar (16.00) (U-17) – FUTSAL KLUB DOBREPOLJE : FK DOBOVEC
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odsotnostim pomembnih igralcev iztržili 
relativno dober rezultat – poraz 1 : 6. 

Takoj po novem letu čaka ekipo zelo 
zgoščen ritem štirih tekem, saj si bodo 
tekme sledile dvakrat tedensko. 

Ekipa U-19 je letos večinoma sestavlje-
na iz fantov, ki so šele prišli v to starostno 
kategorijo, zato večjih tekmovalnih ciljev 
nima. V zadnjih tekmah je zašla ekipa v 
tekmovalno krizo in doživela tri zapore-
dne poraze proti višjeuvrščenim ekipam. 
Ekipa je med šestim in osmim mestom 
na lestvici, je pa ta sezona kot uvajalna za 
naslednjo, ki bo pomembnejša.

Selekcija U-17 je v zadnjem obdobju 
odigrala dve tekmi in obe zaključila z 
neodločenim rezultatom. Bilo je 2 : 2 in 
4 : 4. Po devetih odigranih tekmah ima 
ekipa po tri zmage, neodločene rezultate 
in poraze in je na šestem mestu med 11 
ekipami.

Ekipa U-15 je konec novembra zabe-
ležila izredno visoko zmago (22 : 1), nato 

še eno zmago na gostovanju (4 : 1), osla-
bljena (manjkala sta dva najboljša igral-
ca) pa je nato tesno izgubila na doma-
či tekmi proti tretjeuvrščeni ekipi. Naši 
fantje so še vedno na odličnem drugem 
mestu lige zahod. Nejc Novak je trenutno 
najboljši strelec lige. 

Ekipa U-13 je v začetku decembra od-
igrala domači turnir, na katerem je zabe-
ležila zmago in dva neodločena rezulta-
ta. Po devetih odigranih tekmah je ekipa 

na četrtem mestu. 
V zadnjih tednih so se začela tudi 

tekmovanja za najmlajši selekciji (U-9 
in U-11). Ti turnirji so netekmovalnega 
značaja, fantje in dekleta se tako šele uči-
jo osnov futsal igre. Veseli nas, da ima-
mo številčen podmladek, ki zelo dobro 
dela na treningih in napreduje tudi na 
tekmah.

V klubu se moramo ob koncu kole-
darskega leta najlepše zahvaliti vsem 
staršem, ki nam zaupate svoje otroke, 
pokroviteljem, ki v naši zgodbi vidite 
potencial, zgoraj omenjenim gledalcem, 
na katere smo maksimalno ponosni in 
nas nosijo po igrišču, ter vsem prosto-
voljcem, ki pomagajo pri organizaciji te-
kem. Vsi skupaj smo več kot dvestoglava 
povezana množica ljubiteljev futsala, ki ji 
trenutno ni primerjave v državi. Najlepša 
hvala vsem.

Več o naših dejavnostih lahko prebe-
rete na FB-strani kluba. ■
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LESTVICA PO ODIGRANIH SEDMIH KROGIH:

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

1 FC IVANČNA GORICA 7 7 0 0 21 49 15 +34
2 KMN KOT & CEMENTNI IZDELKI ZOBEC 7 6 0 1 18 30 9 +21
3 ŠD PONIKVE ZELENO-BELI 6 5 1 0 16 17 5 +12
4 ŠPORT DESIGN AE ANDOLŠEK 7 4 0 3 12 24 20 +4
5 GALAKTIKI 6 4 0 2 12 22 21 +1
6 ŠD RAČNA 6 3 1 2 10 16 12 +4
7 MSU TEAM 6 2 0 4 6 24 27 -3
8 ŠD PREDSTRUGE KLAPA 7 1 1 5 4 7 24 -17
9 ŠD PRIKAZ RISI 6 1 0 5 3 9 28 -19
10 ŠD AMBRUS 6 0 1 5 1 12 26 -14
11 ŠD PONIKVE 6 0 0 6 0 9 32 -23

Vadba za moške srednjih let  
in starejše moške

Kje: v Fitnesu Športnega 
društva Dobrepolje v 
Jakličevem domu

Kdaj: vsak ponedeljek in 
četrtek dopoldne  
od 9. do 10. ure

Informacije na tel. št.:  
041 669 227 (Alojz)

Lepo vabljeni!

V zimski futsal ligi Dobrepolje odigranih  
že sedem krogov
V prejšnji številki smo pisali o tem, da ob sobotah zvečer v naši športni dvorani poteka rekreativna zimska futsal liga, v 
kateri sodeluje 11 ekip. Do zdaj je bilo odigranih sedem krogov. 

Bojan Novak

Letošnja premierna izvedba zimske 
lige v Dobrepolju je izredno zani-
miva. Razlike med ekipami so zares 
majhne in nič nenavadnega ni, če 
prvouvrščena ekipa zadnjeuvrščeno 
premaga z nizko razliko. 

Na vrhu lestvice so tri ekipe, ki 
malce odstopajo od ostalih. Po sed-
mih krogih je le še ena ekipa nepora-
žena – FC Ivančna Gorica. Iz te ekipe 
prihaja tudi daleč najboljši strelec 
lige, Kristjan Čož. 

Prvih šest ekip, ki bodo po 11. kro-
gu igrale med seboj v t. i. ligi za prva-
ka, se je točkovno nekoliko odlepilo, 
vendar se položaji na lestvici hitro 
spreminjajo, saj so rezultati tekem 
zelo tesni. 

Na lestvici fair playa je trenutno v 
vodstvu ekipa ŠD Ponikve. ■

LESTVICA NAJBOLJŠIH STRELCEV:

LESTVICA FAIR PLAYA PO TREH ODIGRANIH KROGIH:

1 KRISTJAN ČOŽ FC IVANČNA GORICA 17
2 MITJA MIHELIČ KMN KOT & CEMENTNI 

IZDELKI ZOBEC
12

3 MARTIN GROŠELJ MSU TEAM 9
4 GAL ŠKULJ GALAKTIKI 7
 NIK PINTARIČ GALAKTIKI 7

 Število 
tekem Prekrški

Rumeni 
kartoni, 

izključitve
TOČKE

1 ŠD PONIKVE 5 15  15,00
2 ŠPORT DESIGN AE ANDOLŠEK 6 13 2 19,00
3 MSU TEAM 5 17 1 20,00
 ŠD PREDSTRUGE KLAPA 6 20  20,00
5 KMN KOT & CEMENTNI IZDELKI 

ZOBEC
6 19 1 22,00

 ŠD PRIKAZ RISI 5 22  22,00
7 GALAKTIKI 5 20 1 23,00
8 ŠD RAČNA 6 19 2 25,00
9 ŠD AMBRUS 5 23 1 26,00
10 FC IVANČNA GORICA 6 28  28,00
11 ŠD PONIKVE ZELENO-BELI 5 25 2 31,00

Datumi naslednjih kro-
gov: 7. januar, 14. januar, 
21. januar, 28. januar. 
Tekme se začenjajo ob 
18.00, 18.45, 19.30, 20.15 
in ob 21.00.
Rezultate, napovedi in 
komentarje tekem lahko 
spremljate na FB-strani 
Futsal kluba Dobrepolje.
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Srce je omagalo,
dih je zastal, 
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi dragega moža, očeta, dedka in tasta

ALOJZIJA PONIKVARJA
(28. 2. 1936–30. 11. 2022)

iz Predstrug

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

molitev ter svete maše. Najlepša hvala gospodu župniku 
Francu Škulju za lepo opravljen obred in pevcem za sočutno 

zapete pesmi.

Iskrena hvala tudi pogrebnemu zavodu Novak iz 
Žužemberka za organizacijo in spoštljivo pripravljen pogreb.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili k poslednjemu počitku.

Vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker tebe več ni. 
(S. Gregorčič)

ZAHVALA
Ob tragični in boleči izgubi brata, svaka, strica, prijatelja

JOŽETA KOVAČIČA
(Nackovega Jožeta)

(15. 12. 1968–3. 12. 2022)
iz Zagorice

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste na mestu nesreče 
reševali in dajali nujno medicinsko pomoč, še posebej 

gasilcem PGD Grosuplje, osebju ZD Grosuplje, reševalcem 
postaje Ljubljana in reanimacijski ekipi Centra za poškodbe, 

izr. prof. dr. Tomažu Velnarju, dr. med., nevrokirurgu in 
Enoti intenzivne terapije UKC Ljubljana. Vsem in vsakemu 

posebej hvala za pristop, požrtvovalnost, znanje in 
sočutnost, da ste pomagali in reševali Jožetovo življenje, 

nam omogočili izpolnitev poslednjih želja in dostojno slovo.
Hvala gospodu duhovniku, prof. Gregorju Celestini, ki je 

nemudoma opravil poslednje obrede sv. zakramentov, 
molitve, za tolažilne besede. 

Vsem vaščanom, ki ste upali in molili za Jožeta, nas bodrili 
in v najtežjem trenutku ostali z nami, članom PGD Zagorica, 

g. Gorazdu Kastelcu za urejanje in vodenje žalne seje ter 
sodelovanje pri pogrebu. 

Gospodu župniku Francu Škulju za podporo v molitvi in 
obredu pogrebne daritve, pogrebnemu zavodu Novak iz 

Žužemberka, mežnarju za zvonjenje v farni cerkvi, g. Jožetu 
Šuštarju za zvonjenje v podgoriški cerkvi, ge. Anici Babič 

za vodene molitve v vežici in po pogrebu, cvetličarki Čož in 
skupini Chicas za lepo petje.

Še posebej pa gre zahvala vsem, ki ste dragemu Jožetu 
za čas njegovega življenja pomagali, mu delali usluge, ga 
spodbujali, spoštovali in mu v najtežjih trenutkih stali ob 

strani. Verjamemo, da vas je bilo veliko, zato Bog poplačaj 
vsem in vsakemu posebej.

Iskrena hvala za vse in vsem, ki ste ga pospremili k večnemu 
počitku, zanj molili, ga kropili, mu poklonili cvetje, sveče ter 
darovali za sv. maše, vaščanom, ki ste po pogrebu molili zanj 

in ga boste ohranili v lepem in trajnem spominu.

Njegovi domači
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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

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 *

Avtohiša Zalar d.o.o.,

Male Lašče 105, 1315 Velike Lašče,    01 7881 999,   031 331 920,    prodaja@avtohisa-zalar.si

Izbrati najboljšega ni več le za privilegirane, saj vam Hyundai omogoča, da z lahkoto izberete najboljšega – 
in to v različnih segmentih vozil. Morda novi IONIQ 5, ki se ponaša z naslovoma svetovni avto leta 2022, 
svetovni električni avto leta 2022 ter nagrado svetovni dizajn leta 2022 in nazivom električni avto leta po 
izboru PAL. Ste razmišljali o kakšnem manjšem, bolj mestnem modelu? Potem bo i20, kot zmagovalec testa 
'Najbolj prima mali avto' po izboru slovenskih novinarjev, ravno pravšnji za vas. Če pa prisegate na SUV 
modele – prav tiste, ki so jim v raziskavi Qudal Slovenci pripisali najvišjo raven kakovosti – so tu kot prava 
izbira še BAYON, KONA, TUCSON in SANTA FE.

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

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/ .

Izberi 
najboljše!
IONIQ 5 svetovni avto leta
i20 zmagovalec velikega 
primerjalnega testa
SUV modeli najvišje ravni kakovosti 
po mnenju Slovencev
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OBRTNA CONA ŠKOFLJICA

E-pošta:  info@ac-zgajnar.si   |  Tel- št.: 01 360 11 15, 01 360 11 10

Naj vam leto 2023,
tudi z našo pomočjo, prinese mnogo

varno prevoženih kilometrov.

TEHNIČNI PREGLEDI – REGISTRACIJE – ZAVAROVANJA 
TAHOGRAFI – SERVIS VOZIL - KLEPARSTVO   

LIČARSTVO – AVTOPRALNICA 



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!

Lepe praznike  
in vse lepo  
v letu 2022.



BRATA TOMŠIČ

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

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


