Poštnina plačana pri pošti 1290 Grosuplje

Informativno glasilo občine Dobrepolje

■ letnik XXIV. št. 6

■ junij 2018

Slika zgoraj:
Medtem, ko je šolo zapustila
nova generacija devetošolcev,
pa se na vstop pripravlja nova,
ki se je skupaj s starši poslovila
od vrtca.
Slika levo:
Junij je mesec vrhuncev
in zaključkov. Člani Futsal
kluba so pripravili družabno
zaključno srečanje in pokazali,
kaj vse so se naučili.

Si želite prenoviti kopalnico, ali le zamenjati obstoječe
kopalniške elemente in armature? Renovirate stanovanje
oz. si urejate mansardo in želite prestaviti oz.
zamenjati ogrevalno in vodovodno napeljavo?
Potrebujete vzdrževalca vašega objekta?
Odgovor na vaše želje je:

• POPRAVILO IN CENITEV VOZIL ZA VSE
SLOVENSKE ZAVAROVALNICE

Domen – DHS hišne storitve s.p.

mojster za vodovodne in ogrevalne instalacije
ter ostala manjša hišna popravila.

• BREZPLAČNO NADOMESTNO VOZILO
• VULKANIZERSTVO

POKLIČITE na tel. št. 051/864-601 in ne bo vam žal,
saj pridem točno, naredim hitro in natančno.

• POPRAVILO VOZIL NA RAVNALNI MIZI
• SERVIS VOZIL
• PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED
• POLNJENJE IN POPRAVILO
KLIMATSKIH NAPRAV

FIZIOTERAPIJA
KRAJNC

• IZPUŠNI SISTEMI
• AVTODIAGNOSTIKA

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

• AVTOVLEKA
• POMOČ NA CESTI

www.fizioterapija-krajnc.si

Fizioterapijo na delovni nalog

(čakalna doba od 6t ednov do 9 mesecev)

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

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

POGODBENI SERVIS ZA ZAVAROVALNICO

Partner TRIGLAV zdravje za
SPECIALIST:

Možnost oglaševanja v Našem kraju
Morebitni novi oglaševalci lahko vse informacije v
zvezi z oglaševanjem dobite pri uredniku ali v tajništvu
Občine Dobrepolje.

kovinska galanterija Žnidaršič

ZAPOSLITVENI OGLAS
Objavljamo prosto delovno mesto pri strojni in ročni
obdelavi lesa.
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Pričakujemo:
• veselje do dela z lesom,
• natančnost,
• pripravljenost na dodatno usposabljanje.

Slika zgoraj:
V šoli je 15. 2. 2017
gostovala
ljubljanska Hiša
eksperimento
v.
Šolarji so se lahko
tisti dan učili
nekoliko drugače
.
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Opis delovnega mesta:
manj zahtevna dela v proizvodnji.

Slika zgor
aj:
Otroci iz
vrtca pa
preživeli
nekaj dni
na taboru
na Grad
Prestran
u
ek pri Post
ojni.
Slika levo
:
Člani Gob
arskega
društva
Štorovk
e Šentrum
ar so se
udeležili
tridnevne
ga gobarsk
dogodka
ega
na Hrva
škem.

Ponujamo:
• zaposlitev za določen čas 3 mesece z možnostjo
podaljšanja,
• delo za polni delovni čas,
• delo v urejenem okolju.
Prijava:
• e-naslov: info@znidarsic.si,
• telefonska številka: 01 7867 283,
• KGŽ d.o.o. , Podgorica 26,
1312 Videm - Dobrepolje.
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Spoštovani bralci Našega kraja,
končno. Konec šole, počitnice, dopust,
poletna meseca, ko bomo povečini, tudi
če za kak teden ali dva, zamenjali svoj ritem življenja. Ko bomo kam odšli, za kar
ni bilo v zadnjih mesecih dovolj časa ali
priložnosti.
V tem času v vaše domove prihaja junijska številka Našega kraja, ki je sicer že precej poletno obarvana, v njej pa je veliko prispevkov, ki povzemajo dogajanje zadnjega
meseca. Za nami je čas, ko se je (četudi začasno) končalo kar nekaj dejavnosti. Redko se zgodi, da se za objavo nabere toliko
gradiva kot tokrat. Zaradi omejitve števila
strani bo moralo nekaj prispevkov počakati na objavo do avgusta. Avtorji omenjenih
prispevkov so to sprejeli z razumevanjem,
za kar se jim lepo zahvaljujem.
Ob koncu šolskega leta boste lahko
prebrali veliko prispevkov iz šole in vrtca.
Učenci so pod vodstvom učiteljev dosegli
marsikaj, prav tako najmlajši v vrtcih. Iskrene čestitke vsem učencem, ki ste trdo delali
in zadovoljni zaključili šolsko delo. Več kot
ste vložili, več zadovoljstva zdaj čutite. Čestitke tudi pedagoškemu kadru, ki je spodbujal radovednost in bdel nad napredkom
učencev. Seveda pa ne morem niti mimo
čestitk staršem, ki ste svojim otrokom nudili primerno oporo.
Zdaj prihaja čas počitka in, kot bi rekli
šolarji, odklopa. V šoli bodo imeli kljub
temu tudi med počitnicami veliko dela.
Novi vrtec na Vidmu je že skoraj pripravljen na vselitev prve generacije otrok. V
zadnjem mesecu sta bili vgrajeni notranja
oprema in oprema na zunanjih igriščih. V
poletnih mesecih sledita še tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja. Treba bo preseliti še precej opreme iz sedanjega vrtca, prostor pa spremeniti v učilnice za
učence prvega triletja.
O gradnji vrtca in o drugih pomembnih
temah so razpravljali občinski svetniki na
svoji seji, zadnji pred počitnicami in eni zadnjih pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
Izvedeli so zelo dobro novico glede priho-

dnosti dobrepoljskega zdravstva. Po končanem sodelovanju med Občino in koncesionarjem Primarna praksa (dr. Marič) je
občinski upravi uspelo v rekordnem času
pridobiti vso potrebno dokumentacijo in
dovoljenja za objavo nove koncesije za dva
zdravnika. Upamo, da se bo v poletnem
času na razpis prijavilo dovolj zdravnikov
in da bomo končno spet dobili normalne
razmere v zdravstvenem domu in v obeh
zavodih.
Veliko prostora v tokratni številki Našega kraja je namenjenega gasilski tematiki. Gasilstvo je v naši občini trenutno res
dobro razvito, delo gasilcev se kaže skoraj
vsakodnevno, saj že davno ni več vezano
le na gašenje požarov. Tudi naši gasilci so
se odzvali na pomoč ob vremenski ujmi v
Beli krajini. Svoje predstavnike pa so imeli
tudi na kongresu na Ptuju. Ob ujmi v Črnomlju in okolici se je ponovno izkazalo,
kako znajo gasilci premakniti meje, nemudoma stopiti skupaj in pomagati pomoči
potrebnim.
Za našo mlado državo sta dva pomembna dogodka. Na začetku junija je bil
največji praznik demokracije, ko smo na
predčasnih parlamentarnih volitvah dobili
možnost vplivanja na prihodnost. V naši
občini je bila volilna udeležba nadpovprečna, žal pa še vedno daleč od idealne. Na naslednjih straneh si lahko ogledate rezultate
za volilni okraj Grosuplje ter rezultate za
vsa dobrepoljska volišča. Drugi praznik pa
smo obeležili pred dnevi, ko smo praznovali dan državnosti. Žal letos v naši občini
osrednje proslave ni bilo, smo pa lahko v
dnevnih medijih spremljali kako od njih.
Ustavimo se za hip ob prazniku. Zbudi
praznik v meni kako domoljubno čustvo?
Dojemam Slovenijo kot domovino? Mati?
Mačeho? Enačim Slovenijo z Janšo, Cerarjem, Šarcem … ali kakim drugim političnim
obrazom? Mogoče jo vidim kot sosedo, o
kateri vem veliko slabega, redko pa vidim
kaj dobrega.
Slovenija si ti, sem jaz, je moj sosed, je
nogometni navijač, ki ne navija za isti klub

kot jaz … Slovenija smo ljudje, država smo
MI. Povabljeni smo, da jo delamo boljšo,
lepšo. Vsak na svojem področju. Več jih zataji, slabše nam gre. Bodimo zato dejavni,
upajmo si narediti nekaj več. Tako kot je
to naredila naša občanka, Anja Mustar iz
Kompolj, ki se je kljub mladosti povzpela
na 5642 visoki Elbrus, najvišji vrh Evrope.
Zagotovo si boste z veseljem prebrali njen
zapis o vzponu.
Rokerski zanesenjaki so združili moči in
prav tako osvojili mogočno goro. Po šestih
letih zatišja so spet pripravili veliko glasbeno prireditev Rock kamnolom. Zapis in fotografije prav tako najdete v glasilu. Ko smo
že pri glasbi … V enem izmed prispevkov
boste lahko brali o pravem opernem nastopu dobrepoljskih opernih pevcev. Medtem
ko zaznavamo neko praznino in stagnacijo
na področju kulture, pa se na tak način rojevajo znanilci optimizma.
V Ponikvah, eni naših večjih vasi, sem
preverjal utrip. Veliko zanimivega smo povedali in zapisali in gotovo bo vsak lahko
našel kako zanimivost zase.
Dovolite, da se ob koncu uvodnika opravičim, če se je zaradi tehničnih težav v zadnjih dneh oddajanja prispevkov kateri od
njih izgubil. Morebitni tak prispevek bomo
objavili v naslednji številki.
Vsem bralcem Našega kraja in nasploh
vsem občanom želim prijetna poletna
meseca. Julija naše glasilo ne bo izšlo, naslednja številka pride tako do vas konec
avgusta.
Vabim vas, da na e-naslov urednika pošiljate poletne fotografije s svojih potepanj
in doživetij. Vse prejete fotografije bodo
popestrile avgustovsko številko.
Prijetno branje!
Urednik Bojan Novak
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Piše: župan Janez Pavlin

Spoštovane občanke, cenjeni občani,
dragi bralci občinskega glasila
Mesec junij me bolj spominja na april,
in to zaradi muhastega vremena, ki ni
značilno za ta mesec. Vendar se moramo
sprijazniti s tem, da vremena za zdaj še
ne moremo spreminjati. Vedno je treba
gledati pozitivno in življenje je potem
bistveno lažje. Za dežjem vedno posije
sonce.
Na občini pa je vedno pestro in dinamično. V zadnjem času imamo odprtih
veliko projektov, ki jih počasi, a vztrajno
uspešno realiziramo. V mesecu juniju
smo imeli izredno in redno sejo občinskega sveta. Na izredni seji ni bil potrjen
spremenjeni način financiranja izgradnje čistilne naprave v Bruhanji vasi,
ki je za občino ugodnejši. V proračunu
občine za leto 2018 je bilo predvideno
in tudi potrjeno zadolževanje v višini
600.000 €. Sedaj smo dobili ugodnejše
pogoje financiranja na MGRT-ju in tudi
nepovratna sredstva 21. člena ZFO-ja v
višini 102.000 €, kar je bilo predstavljeno
občinskemu svetu, a tega niso podprli.
Za čistilno napravo smo na začetku junija pridobili gradbeno dovoljenje in vsa
potrebna okoljevarstvena soglasja. Načrtovali smo, da septembra začnemo to pomembno investicijo, ki so jo vse stranke
in liste tako opevale v svojih predvolilnih programih, in sedaj, ko imamo vso
pridobljeno dokumentacijo za gradnjo
čistilne naprave, moramo to investicijo
preložiti na naslednje leto.
Na redni seji pa je bil potrjen rebalans
proračuna za leto 2018, sprejet Odlok o
podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v
socialnovarstvenem zavodu ter potrjena
Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje.
Gradnja vrtca se počasi zaključuje. V
tem času se izvajata vgradnja notranje
opreme ter urejanje zunanjih igrišč. Tako
vrtec pridobiva končno podobo. Upamo,
da prav kmalu pridobimo uporabno dovoljenje. Zagotovo bo novo šolsko leto za
naše najmlajše prav prijetno in ga že ne-

strpno pričakujejo, kakor tudi vzgojiteljice in strokovni kader, da bodo res imeli
odlične delovne pogoje in zagotavljali še
kakovostnejšo predšolsko vzgojo.
Za izvedbo večnamenske športne
dvorane je bila 31. maja na UE Grosuplje
vložena dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Narejene so bile
geomehanske raziskave in pripravljen
že projekt za pokablitev daljnovoda. Od
ministrstva za finance smo pridobili soglasje za zadolžitev Občine. Pripravlja se
vsa potrebna dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev na Eko skladu.
Tako jeseni pričakujemo začetek gradnje
dolgo želenega objekta, ki bo vsekakor
dvignil pogoje dela na področju športa in
tudi drugih dejavnosti. Projekt do sedaj
poteka po terminskem planu.
Ob vseh investicijah je bilo največ časa
porabljenega za zdravstvo v naši občini.
Pripravili so Odlok o podelitvi koncesije
ter pripravili razpisno dokumentacijo za
podelitev koncesije ter jo tudi objavili na
portalu. Ob vsem tem moramo zagotoviti zdravnika za mesec julij in avgust ozi-
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roma do podelitve koncesije. V tem času
nam bodo zdravniško oskrbo zagotavljali zdravniki iz ZD Grosuplje, Kočevje
in Trebnje. Upamo, da se na razpisano
koncesijo za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne ambulante prijavi več
kandidatov, da bo zagotovljena dobra
zdravniška oskrba.
Za vas Hočevje je bila izdelana študija prometne infrastrukture na območju OPPN: HO10 in HO11 (Gregorovce–Pekel), in je sedaj v javni obravnavi,
ki poteka od 22. 6. 2018 do vključno 20.
7. 2018. Študija je na vpogled na Občini
Dobrepolje v času uradnih ur ali na občinski spletni strani: http://www.dobrepolje.si/. V času javne objave lahko vsi
zainteresirani podajo pisne pripombe in
predloge na naslov Občina Dobrepolje,
Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje ali
po elektronski pošti na e-naslov obcina.
dobrepolje@siol.net.
Občina Dobrepolje je sofinancirala
nakup računalniške opreme oziroma nabavo desetih računalnikov za OŠ Videm,
tri za PŠ Struge in enega za PŠ Kompolje
v višini 3211,50 €, kar je 50 % vrednosti.
Drugo sofinanciranje je iz sredstev EU
(EDO). Trudimo se, da imajo učenci dobre pogoje za izobraževanje.
Ob zaključku šolskega leta je Občina
Dobrepolje nagradila učence devetih
razredov, ki so bili odlični vseh devet let
šolanja (štirje učenci na Vidmu in ena
učenka v Strugah), ter učence, odlične v
devetem razredu. Učenci, ki so bili odlični v vseh devetih letih, so dobili knjigo
Slava vojvodine Kranjske, drugi pa knjigo Toneta Kralja. Iskrene čestitke in obilo uspehov na novi poti, ki je pred vami.
Cilje ste si že zastavili. Kar ste si zastavili,
boste tudi uresničili. Z veliko poguma in
veseljem na novo pot.
Zaključilo se je še eno šolsko leto in
vsem učencem čestitam za njihov uspeh
in jim želim veliko uspehov tudi v prihodnje. Zahvaliti se je treba tudi staršem,
vsem učiteljem, razrednikom, ravnatelju,
saj jim vsi pomagate, da učenci znanje
usvojijo v čim večji meri ter da prepoznajo pomembnost izobraževanja in lastnega znanja.
Vsem občankam in občanom želim,
da bi poletne dneve izkoristili za oddih
in sprostitev, da si naberete novih moči
in veliko pozitivne energije, da jo boste
podarjali tudi drugim. ■
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Poročilo s 24. redne seje Občinskega sveta
Občine Dobrepolje
19. junija je v sejni sobi občinske stavbe potekala 24. redna seja občinskega sveta, na kateri so svetniki obravnavali
12 točk dnevnega reda. Občani bomo veseli uskladitve vseh pristojnih zdravstvenih ustanov glede dovoljenja za
razpis nove koncesije za opravljanje zdravniške službe v občini. Obravnavan in sprejet je bil tudi rebalans letošnjega
proračuna, svetniki pa so se seznanili tudi s potekom gradnje vrtca in športne dvorane.
Glavni poudarki seje:
Vse je nared za objavo razpisa
nove koncesije za opravljanje
zdravstvene dejavnosti v občini.
Sprejet je letni program športa,
ki omogoča objavo razpisa za
sofinanciranje programov športa
v občini.
Sprejet je rebalans proračuna za
leto 2018.
Za potrebe jesenskih lokalnih
volitev je bila sprejeta sestava
občinske volilne komisije.

Bojan Novak

Po uvodni razpravi in sprejetju dnevnega reda so svetniki najprej obravnavali
Predlog odloka o podelitvi koncesije za
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa
splošne ambulante ter programa splošne
ambulante v posebnem socialnovarstvenem zavodu Prizma Ponikve in Zavodu
sv. Terezije na Vidmu. V dneh pred sejo
so potekale intenzivne dejavnosti za pridobitev vseh soglasij za razpis koncesije
za opravljanje zdravstvene dejavnosti.
Mag. Kenda je pojasnil, da jim je uspelo
v treh tednih uskladiti vse potrebno, kar
sicer traja bistveno dlje. A zaradi pereče
zdravstvene situacije je bilo treba rešiti
zadevo urgentno.
Marko Marolt in Nevenka Dolgan sta
pohvalila napore občinske uprave pri
usklajevanjih in pripravi vse potrebne
dokumentacije za razpis koncesije. Mag.
Kenda je odgovoril na nekaj vprašanj
svetnika Alojzija Palčarja. Predlog skle-

pa je bil soglasno sprejet, tako da je bilo
treba pred objavo koncesije v uradnem
listu počakati le še na podpis ministrice
v odstopu.
G. Pajer, glavni nadzornik pri gradnji
vrtca, je predstavil poročilo o trenutnem
stanju gradnje. Izvajalec je končal dela
14. junija. Po tem datumu so se začela
intenzivna dela v notranjosti (vgradnja
notranje opreme). Zaključuje se tudi
vgradnja zunanjih igral, da bo vse pripravljeno za tehnični pregled. Intenzivno potekajo tudi priprave končne in popolne dokumentacije. V sredo, 27. junija,
je bila opravljena prva primopredaja notranje opreme, čez nekaj dni bo izvedena še končna. Zdaj je na potezi Upravna
enota Grosuplje, ki naj bi odredila datum
tehničnega pregleda, ki naj bi mu sledila
izdaja uporabnega dovoljenja.
Nevenka Dolgan se je zahvalila g. Kendi in g. Pajerju, ki sta podrobno in profesionalno spremljala gradnjo. Tudi Marko
Marolt je pohvalil napore obeh. Alojzija
Palčarja je zanimala cena notranje opreme. G. Kenda je pojasnil, da je oprema
stala nekaj čez 350.000 evrov.
Svetniki so obravnavali Predlog letnega programa športa za leto 2018 (s pogoji
in merili). Član sveta za šport, Alojz Kuplenk, je podal kratko obrazložitev novega postopka oblikovanja Predloga letnega programa športa v naši občini. Judita
Oblak, predsednica odbora za družbene
dejavnosti, je predstavila vsebino obravnave na seji odbora. Alojzij Palčar je izrazil nasprotovanje poznemu sprejemanju
programa, saj bodo zato tudi javni razpisi
objavljeni zelo pozno. Po razpravah Marka Marolta in Jožeta Prijatelja je občinski
svet predlog sklepa sprejel.
Po obravnavi zapisnikov prejšnjih sej
je občinski svet obravnaval poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih sej. Sledilo je
županovo poročilo o izvedenih in načrtovanih delih v občini. Na občini čakajo

na študijo protipoplavne rešitve za Kompolje. Tam se sicer izvajajo dela v okviru
suhokranjskega vodovoda. V Strugah
pripravljajo prostor za raztros pepela na
pokopališču. Vzdrževanje občinskih in
gozdnih cest teče po terminskem načrtu, na Vidmu pa so urejeni priključki pri
novem odseku ceste. Na direkciji za infrastrukturo delajo načrte za prestavitev
avtobusne postaje na šolski poti v Bruhanji vasi. Delajo se priključki na optično omrežje, izvajajo pa se tudi nekatera
asfaltiranja cest. Največ energije je bilo v
zadnjem obdobju vložene na področju
zdravstva.
Marko Marolt je opozoril, da nekaj
projektov poteka zelo počasi in dolgo
(prestavitev transformatorske postaje,
ureditev avtobusne postaje v Bruhanji
vasi, protipoplavni ukrepi na Vidmu).
Jože Prijatelj je spraševal, če je študija
protipoplavne rešitve »Logi« že izdelana.
Župan je povedal, da naloga ni do konca pripravljena, saj zaradi obilice dela
preprosto ni bilo mogoče doreči zadnjih
detajlov. Isti svetnik je želel finančno
analizo projekta rekonstrukcije križišča
na Vidmu. Župan je analizo obljubil.
Alojzij Palčar je v gradivu in v poročilu
pogrešil projekt zagotavljanja pitne vode
na Vodicah. Pogreša pripravo občinskih
predpisov, ki naj bi bili letos sprejeti, a
še niso bili predloženi. Vprašal je še, če
bo Občina pred prihodom novih zdravnikov izvedla kaka vzdrževalna dela v
zdravstvenem domu.
Župan je povedal, da je projekt vodovoda na Vodicah pripravljen in bo
predstavljen vaškemu odboru. Obstaja
možnost, da se vključi v projekt suhokranjskega vodovoda. Župan je povedal,
da delajo analize v smeri priključitve
ogrevanja zdravstvenega doma na kotlovnico v Jakličevem domu. Predlogi
občinskih aktov so bili v tem mandatu
nekajkrat zavrnjeni, za zdaj ni v načrtu,
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da se ponovno predloži v obravnavo.
Nada Pavšer je ponovno opozorila na
nevarni jašek na priklopu ceste z Vodic
na cesto Predstruge–Ponikve. Svetniki so
se v razpravi dogovorili za skupni ogled
prostorov zdravstvenega doma.
Sledila je obravnava Predloga rebalansa letošnjega proračuna. Župan je
predstavil predložene spremembe, ki so
temeljile na dosedanji realizaciji in novih
dejstvih. Predsedniki odborov in komisij
so podali povzetke razprav na odborih in
komisijah in povedali, da je predlog primeren za obravnavo.
V razpravi sta sodelovala Jože Prijatelj in Alojzij Palčar. Jože Prijatelj je podal predloge na področju kmetijstva, ob
tem pa imel še nekaj tehničnih vprašanj
glede višine sredstev za zimsko službo
in glede najemnine za neprofitna stanovanja. Alojzij Palčar je menil, da je v
predlogu nekaj napak, imel pa je tudi
nekaj predlogov za spremembe predloga. Župan je na seji predlagal še nekaj
amandmajev, ki so bili sprejeti, prav tako
pa rebalans proračuna v celoti.
Svetniki so opravili prvo razpravo
Predloga pravilnika o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v zakup. V naslednjem letu potečejo
pogodbe o zakupu kmetijskih zemljišč
z zdajšnjimi zakupniki. Jože Prijatelj je
v imenu odbora za kmetijstvo povedal,
da pravilnik omogoča izpeljavo postopka v naslednjem letu. Po kratki razpravi
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je bil predlog pravilnika v prvem branju
sprejet.
Komisija za volitve in imenovanja je
občinskemu svetu predlagala predloge
za sestavo občinske volilne komisije.
Za predsednika je bil predlagan Andraž
Hartman, za namestnico pa Nina Samec
Hartman. Za člane so bili predlagani
Marta Šuštar, Miha Jakič in Ivan Štrubelj,
za njihove namestnike pa Uroš Gačnik,
Andreja Novak in Boštjan Založnik. Nevenka Dolgan je kot predsednica občinskega odbora Desus izrazila nasprotova-
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nje predlogu, saj komisija ni upoštevala
predloga njene stranke.
Svetniki so predlagani sklep sprejeli.
Mag. Ivan Kenda je svetnike seznanil s
potekom projekta izgradnje športne dvorane. V fazi priprave je projekt prestavitve transformatorja in nove pokablitve.
Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je
v obravnavi na upravni enoti. Podpisana
je pogodba za kredit, pripravlja se razpis
za izbor izvajalca in za področje varstva
pri delu. Nekaj vprašanj o finančnih podrobnostih je imel Alojzij Palčar.

SKLEPI 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA:
Občinski svet Občine Dobrepolje:
• sprejme Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter
programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu (po skrajšanem
postopku);
• sprejme letni program športa skupaj s pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ
v občini Dobrepolje za leto 2018;
• sprejme Predlog zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje;
• sprejme Predlog zapisnika 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje;
• sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dobrepolje
za leto 2018 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021;
• se je seznanil s Predlogom pravilnika o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti
Občine Dobrepolje v zakup; pripombe je možno podati do 30. 7. 2018;
• sprejme Predlog sklepa o imenovanju občinske volilne komisije.
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Seja se je zaključila s točko pobude
in vprašanja svetnikov. Judita Oblak je
vprašala, kdo vzdržuje otroško igrišče pri
nekdanji šoli v Ponikvah. Alojzij Palčar
je povedal, da naj bi kamnolom v Predstrugah obratoval v povečanem obsegu.
Zanimale so ga tudi podrobnosti gle-
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de zaračunanja nadomestila o uporabi
stavbnega zemljišča za kamnolom.
Predlagal je, da se občani preko občinske spletne strani seznanijo z zdravniki, ki bodo delali v zdravstvenem domu
po 1. 7. 2018. Spraševal je, zakaj ne dela
vodnjak pred občinsko stavbo.

Župan je povedal, da je stopil v stik z
vodstvom kamnoloma glede povečanega
obsega, a odgovora ni dobil. Na spletni
strani bodo objavljeni novi urniki zdravnikov. Črpalka pri vodnjaku je pokvarjena in čaka na popravilo. Druge odgovore
je svetniku obljubil v pisni obliki. ■

Poročilo s 6. izredne seje občinskega sveta
V četrtek, 7. junija, je v prostorih občinske stavbe potekala 6. izredna seja v tem mandatu. Sklicana je bila zaradi
kratkega roka za izvedbo vseh potrebnih postopkov za pridobitev sredstev sofinanciranja Ministrstva RS za
gospodarski razvoj in tehnologijo za izvedbo čistilne naprave Bruhanja vas. Po polemični razpravi sklep o zadolževanju
v letošnjem letu ni bil sprejet, tako da se projekt izgradnje čistilne naprave v Bruhanji vasi začasno ustavlja.

V uvodu je Tatjana Dečman Žagar v imenu občinske uprave pojasnila razloge za
sklic seje. Za izvedbo čistilne naprave
je pridobljeno gradbeno dovoljenje, ni
pa še zaprta finančna konstrukcija. Potreben je bil sklep občinskega sveta za
zadolževanje, o čemer je tekla razprava
na seji.
Marko Marolt je povedal, da je investicija sprejeta v proračunu za letošnje leto.
Tako on kot svetniška skupina SLS si že
nekaj let prizadevata za izgradnjo osrednje čistilne naprave. Skrbi ga sicer, da
se bomo ponovno zadolžili, saj bo skupni znesek zadolževanja res zelo visok.
Tudi Jože Prijatelj je delil mnenje glede
potrebe po izgradnji čistilne naprave. Poudaril je visoko zadolženost občine (skupno okrog 4,5 milijona evrov), saj naj bi
se po tej zadolžitvi naša občina znašla na
drugem mestu med slovenskimi občinami (po znesku zadolženosti na občana).
Imel je tudi nekaj vprašanj glede izbire
izvajalca gradnje in notranje revizije, ki je
potrdila upravičenost zadolževanja.
Slavc Palčar je predstavil izračun,
ki kaže na to, da bi po nameravani zadolžitvi postali druga najbolj zadolžena
občina v državi. Opozoril je na nekatere
napake v pripravljenem gradivu, obenem pa izrazil dvom o tem, da se lahko
zadolžimo tudi za leto 2019, saj za to leto
še nimamo oblikovanega proračuna. Tatjana Dečman Žagar mu je oporekala z
mnenjem notranjega revizorja.
Isti svetnik je opozoril, da je bilo doslej za projekt izgradnje čistilne naprave
v proračunih preteklih let namenjenih
že 720.000 evrov. Gospa Dečman Žagar

je povedala, da do realizacije večine teh
sredstev v preteklih letih ni prišlo. Svetnik Palčar je nazadnje še opozoril na
težavo v prihodnosti, saj zaradi visoke
zadolženosti ne bomo mogli financirati
izgradnje kanalizacijskih vodov do čistilne naprave.
Tina Kadunc je izrazila skepso glede
visoke zadolženosti občine, saj je treba
gledati tudi na prihodnost. Ponovno je
predlagala združevanje s sosednjimi občinami glede izvedbe podobnih projektov, saj bi lahko pridobili več sredstev iz
kohezijskih skladov.
Judita Oblak je izrazila obžalovanje,
da se v preteklih letih nismo priključili
občinama Grosuplje in Ivančna Gorica, ki sta pridobili že precej evropskih
sredstev za izgradnjo čistilnih naprav na
njihovem območju. Tako smo v položaju, ko hočemo zgraditi čistilno napravo

sočasno z drugima dvema velikima projektoma (vrtec, športna dvorana).
Župan Janez Pavlin je zatrdil, da je
višina zadolževanja za prihodnja leta še
znotraj dovoljene meje. Z nekaj prilagoditvami proračuna za naslednja leta bo
možno kljub plačevanju anuitet izvesti
glavne projekte. Za pridobitev sredstev
za izgradnjo manjkajočih kanalizacijskih
vodov bomo kandidirali s sosednjimi
občinami v skupni prijavi za kohezijska
sredstva.
Po polemični razpravi je rezultat glasovanja pokazal, da sklep o zadolževanju
nima podpore. Predlog sklepa so namreč
podprli štirje svetniki, enako število pa
jih je sklep zavrnilo. Tako so nadaljnje
dejavnosti v zvezi z izgradnjo osrednje
čistilne naprave začasno ustavljene, prihodnji meseci pa bodo pokazali, kako s
projektom naprej. ■

Foto: Bojan Novak

Bojan Novak
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Kako smo volili v Dobrepolju
V naslednjem prispevku si lahko ogledate rezultate predčasnih parlamentarnih volitev na dobrepoljskih voliščih. Veseli smo lahko,
da je udeležba v naši občini nadpovprečna, žal pa po drugi strani še vedno precej nizka. (Pripravil: Bojan Novak)
Rezultati predčasnih parlamentarnih volitev za dobrepoljska volišča:
LISTA

KANDIDAT

LISTA MARJANA ŠARCA

MATIJA
PODRŽAJ

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
KANGLER & PRIMC – ZDRUŽENA
DESNICA
GIBANJE SKUPAJ NAPREJ
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE
ZDRUŽENA LEVICA IN SLOGA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LEVICA
GAS – GOSPODARSKO AKTIVNA
STRANKA
ZA ZDRAVO DRUŽBO
DD DOBRA DRŽAVA
SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO
GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA
LISTA NOVINARJA BOJANA POŽARJA
SSN – STRANKA SLOVENSKEGA
NARODA
SOCIALNI DEMOKRATI
ANDREJ ČUŠ IN ZELENI SLOVENIJE
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
– SNS
STRANKA ALENKE BRATUŠEK
SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
VOLILNA UDELEŽBA NA VOLIŠČU

JANEZ
JANŠA
ROBERT ILC
MIHAEL
JARC
TOMAŽ
SOJER
TINA
DEBELJAK
TRBIČ
DUŠAN
DIVJAK
ALOJZIJA
FINK
JANEZ
JANŠA
POLONA
ADAMLJE
KRESNIK
BILJANA
DUŠIĆ
MITJA VILAR
ANDREJ
PODOBNIK
TATJANA
DEMEC
SAMANTA
REJC
MARJETA
PROSIČ
MARIJA
KOŠČAK
ALEŠ
PRAZNIK
ERIKA
BRUMEN
BRANKO
PAVLIČ
BRANKA
GOMBAČ
DR. PETER
GAŠPERŠIČ
MILAN
VEHOVEC
/

JAKLIČEV GASILSKI
DOM
DOM
(Videm) HOČEVJE
57 (9,78
13 (16,67
%)
%)

GASILSKI
DOM
ZAGORICA
8
(7,27 %)

27
(9,78 %)

GASILSKI
DOM
KOMPOLJE
16
(6,43 %)

VAŠKI DOM
PREDSTRUGE

DVZ
PONIKVE

PŠ
STRUGE

24 (10,48
%)

23 (9,58
%)
146
109 (47,60
(60,83
%)
%)
29 (12,66 24 (10,00
%)
%)
0
1 (0,42
(0,00 %)
%)
0
0 (0,00
(0,00 %)
%)

250 (42,88
%)

11 (14,10
%)

46
(41,82 %)

102
(36,96 %)

126 (50,60
%)

70 (12,01
%)
0
(0,00 %)
2
(0,34 %)

6
(7,69 %)
0
(0,00 %)
0
(0,00 %)

17
(15,45 %)
0
(0,00 %)
0
(0,00 %)

20
(7,25 %)
0
(0,00 %)
0
(0,00 %)

32
(12,85 %)
0
(0,00 %)
0
(0,00 %)

9
(1,54 %)

1
(1,28 %)

2
(1,82 %)

4
(1,45 %)

2
(0,80 %)

1
(0,44 %)

2 (0,83
%)

0
(0,00 %)
74 (12,69
%)
17 (2,92
%)

0
(0,00 %)
3
(3,85 %)
7
(8,97 %)

0
(0,00 %)
13
(11,82 %)
8
(7,27 %)

1
(0,36 %)
36
(13,04 %)
7
(2,54 %)

0
(0,00 %)
18
(7,23 %)
9
(3,61 %)

1
(0,44 %)
4
(1,75 %)
18 (7,86
%)

2 (0,83
%)
8 (3,33
%)
4 (1,67
%)

1
(0,17 %)

0
(0,00 %)

0
(0,00 %)

0
(0,00 %)

0
(0,00 %)

0
(0,00 %)

1 (0,42
%)

4
(0,69 %)
4
(0,69 %)

1
(1,28 %)
2
(2,56 %)

0
(0,00 %)
0
(0,00 %)

0
(0,00 %)
2
(0,72 %)

1
(0,40 %)
1
(0,40 %)

0
(0,00 %)
6
(2,62 %)

0 (0,00 %)

1 (1,28 %)

1 (0,91 %)

1 (0,36 %)

0 (0,00 %)

2 (0,87 %)

2
(0,34 %)
2
(0,34 %)
1
(0,17 %)
18 (3,09
%)
1
(0,17 %)
17 (2,92
%)
11 (1,89
%)
0
(0,00 %)
35 (6,00
%)
8
(1,37 %)

0
(0,00 %)
1
(1,28 %)
0
(0,00 %)
10 (12,82
%)
0
(0,00 %)
4
(5,13 %)
2
(2,56 %)
0
(0,00 %)
10 (12,82
%)
6
(7,69 %)

0
(0,00 %)
1
(0,91 %)
0
(0,00 %)
1
(0,91 %)
0
(0,00 %)
2
(1,82 %)
2
(1,82 %)
1
(0,91 %)
6
(5,45 %)
2
(1,82 %)

0
(0,00 %)
0
(0,00 %)
0
(0,00 %)
24
(8,70 %)
4
(1,45 %)
10
(3,62 %)
14
(5,07 %)
1
(0,36 %)
18
(6,52 %)
5
(1,81 %)

0
(0,00 %)
1
(0,40 %)
0
(0,00 %)
11
(4,42 %)
1
(0,40 %)
7
(2,81 %)
5
(2,01 %)
2
(0,80 %)
16
(6,43 %)
1
(0,40 %)

0
(0,87 %)
3
(1,31 %)
2
(0,87 %)
4
(1,75 %)
1
(0,44 %)
4
(1,75 %)
5
(2,18 %)
0
(0,00 %)
7
(3,06 %)
7
(3,06 %)

587 (57,27
%)

80 (58,82
%)

110 (65,09
%)

279
(61,45 %)

251 (67,11
%)

232 (59,79
%)

1 (0,42
%)
0 (0,00
%)
0 (0,00
%)
1 (0,42
%)
2 (0,83
%)
0 (0,00
%)
10 (4,17
%)
0 (0,00
%)
3 (1,25
%)
2 (0,83
%)
0 (0,00
%)
5 (2,08
%)
5 (2,08
%)
240
(54,55
%)
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Delovni čas pomembnih služb, ustanov
ZDRAVSTVENI DOM VIDEM –
začasni urnik do nove koncesije:
TOREK: 13.30–20.30 –
dr. Žirovnik Kuster
in dr. Golouh
SREDA: 8.00 – 13.00 – dr. Mervič
ČETRTEK: 7.00 – 11.30 – dr. Plut Švigelj
ČETRTEK: 17.00–20.30 – dr. Golouh
V ZD Grosuplje:
PONEDELJEK: 10.00–12.00 – dr. Mervič
ČETRTEK: 10.00–12.00 – dr. Mervič
ZOBNA ORDINACIJA VIDEM:
PONEDELJEK: 12.30–19.00
TOREK: 13.00–19.30
SREDA: 7.00–13.30
ČETRTEK: 7.00–13.30
PETEK: 7.00–13.30
Zaradi letnega dopusta je zobna ordinacija
zaprta od 22. 6. do 9. 7.
Nadomeščanje: od 3. do 9. 7. na zdravstveni
postaji Velike Lašče, Javorškova 9 (dr. Savič,
telefon 01 7889 410.
ŠOLSKA ZOBNA ORDINACIJA:
PONEDELJEK: 8.00 – 15.00
SREDA: 8.00 – 18.00
PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU: 8.00 – 14.00
LEKARNA LJUBLJANA, VIDEM
PONEDELJEK: 7.30 – 14.30

TOREK: 12.00 – 19.00
SREDA: 10.00 – 17.00
ČETRTEK: 12.00 – 19.00
PETEK: 7.30 – 14.30
OBČINA DOBREPOLJE – URADNE URE:
PONEDELJEK: 8.00–11.00 in 12.00–14.30
SREDA: 8.00–11.00 in 12.00–17.00
PETEK: 8.00–11.00 in 12.00–13.00
UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE,
MATIČNI URAD VIDEM:
TOREK: 8.00–12.00 in 12.30–14.30
KNJIŽNICA GROSUPLJE – VIDEM:
PONEDELJEK: 12.30–19.00
TOREK: 9.00–15.00
SREDA: 12.30–19.00
ČETRTEK: 10.00–15.00
PETEK: 12.30–19.00
ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA:
TOREK: 18.00–20.00
NEDELJA: 8.30–10.30
POŠTA – VIDEM:
PONEDELJEK: 14.00–18.00
TOREK: 9.00–14.00
SREDA: 14.00–18.00
ČETRTEK: 9.00–14.00
PETEK: 9.00–14.00

SOBOTA: 9.00–12.00
POŠTA – STRUGE:
PONEDELJEK: 11.00–13.00
TOREK: 11.00–13.00
SREDA: 11.00–13.00
ČETRTEK: 16.00–18.00
PETEK: 11.00–13.00
NOVA LJUBLJANSKA BANKA VIDEM:
PONEDELJEK: 8.00–12.00 in 14.30–17.00
TOREK: 8.00–12.00 in 14.30–17.00
SREDA: 8.00–12.00 in 14.30–17.00
ČETRTEK: 8.00–12.00 in 14.30–17.00
PETEK: 8.00–12.00 in 14.30–17.00
KMETIJSKA ZADRUGA VIDEM:
PONEDELJEK: 7.00–16.00
TOREK: 7.00–16.00
SREDA: 7.00–16.00
ČETRTEK: 7.00–16.00
PETEK: 7.00–16.00
SOBOTA: 8.00–12.00
POLICIJSKA PISARNA DOBREPOLJE (Videm 36)
PONEDELJEK: 15.00–17.00
TOREK: 10.00–12.00
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT (Videm 34)
ČETRTEK: 8.00–9.00

Koledar

Petek, 29. 6.

deveti krog dobrepoljske futsal lige
(Predstruge, 19.00)

Nedelja, 1. 7.

praznovanje žegnanjske nedelje v Tisovcu
(od 10.00 naprej)

Sobota, 7. 7.

gasilska veselica PGD Kompolje (Kompolje, 19.00)

Nedelja, 29. 7.

srečanje starejših in bolnih – Karitas
(župnijska cerkev, 17.00)

Sreda, 8. 8.

kopalni dan Društva upokojencev Dobrepolje
(Izola)

Ponedeljek,
20. 8.

počitniške delavnice v knjižnici
(Knjižnica Dobrepolje, od 12.00 do 14.00)

Torek, 21. 8.

počitniške delavnice v knjižnici
(Knjižnica Dobrepolje, od 12.00 do 14.00)

Sreda, 22. 8.

počitniške delavnice v knjižnici
(Knjižnica Dobrepolje, od 12.00 do 14.00)

Četrtek, 23. 8.

počitniške delavnice v knjižnici
(Knjižnica Dobrepolje, od 12.00 do 14.00)

Petek, 24. 8.

počitniške delavnice v knjižnici
(Knjižnica Dobrepolje, od 12.00 do 14.00)

Foto: Franci Novak

prihajajočih dogodkov – julij, avgust 2018

10

••• Obvestila •••

Naš kraj ■ junij 2018

PODJETNIŠKI KOTIČEK
PRIHAJAJOČI DOGODKI na OOZ Grosuplje, več informacij in prijave na www.
ooz-grosuplje.si:
• Računalniška delavnica IZDELOVANJE RAVNINSKIH NAČRTOV (2D) –
AUTOCAD v trajanju 50 šolskih ur
oz. 10 dni, v času 9. 7.–20. 7. 2018,
med 16. in 20. uro. Prijavnice najdete
na naši spletni strani, zaradi sofinanciranja Občine Dobrepolje preverite
možnost subvencionirane udeležbe.
• Poletno učenje POSLOVNE ANGLEŠČINE: 12 srečanj po dve šolski uri,
ob ponedeljkih ob 19.30, predvidoma
začnemo 9. 7. 2018. Prijavnice najdete
na naši spletni strani, zaradi sofinan-

ciranja Občine Dobrepolje preverite
možnost subvencionirane udeležbe.
Javno povabilo podjetjem iz občine
Dobrepolje k oddaji vlog za sofinanciranje individualnih izobraževanj in
usposabljanj v letu 2018. Rok: 31. 10.
2018. Javno povabilo financira Občina
Dobrepolje iz proračunskih sredstev. Več
na www.ooz-grosuplje.si.
ZA GOSTINCE: Pripravljen je osnutek
Pravilnika o dovoljenjih za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov. Prodaja tobačnih izdelkov brez dovoljenja bo
možna samo še do 11. 11. 2018.

CENTER DRUŽINSKEGA PODJETNIŠTVA: Razmišljate o prenosu podjetja
na naslednika, morda o prodaji podjetja?
OZS je prva v Sloveniji ustanovila Center
družinskega podjetništva, ki se bo prednostno ukvarjal s prenosom podjetja na
naslednika. Obrnite se na katerega izmed
naših številnih svetovalcev, več na www.
druzinskopodjetnistvo.si.
Člani Območne obrtno-podjetniške
zbornice Grosuplje vsem bralcem Našega kraja čestitamo ob dnevu državnosti in vam želimo, da praznik čim lepše
preživite.
Dodatna pojasnila na OOZ Grosuplje,
ooz.grosuplje@ozs.si, 01 786 51 30, www.
ooz-grosuplje.si, kjer smo vam na voljo
tudi za kakršna koli vprašanja poslovne
narave. Vabljeni!
Janez Bajt, univ. dipl. oec.,
sekretar OOZ Grosuplje

Praktična delavnica »UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR)«, 12. 6. 2018, predavateljica Nataša
Bogme Kirn, podjetje KingS d.o.o.

OBVESTILO – ureditev
parkiranja pred
zdravstvenim domom na
Vidmu
OBVESTILO –
JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA
Na spletnih straneh Občine Dobrepolje je objavljen javni razpis za
sofinanciranje letnega programa
športa za letošnje leto.
Vloge je potrebno oddati do četrtka, 5. julija.
				
Občina Dobrepolje

Da bi se izognili posledicam napačnega parkiranja in slabi volji ob prejeti
kazni, opozarjamo vse občane, da je
parkiranje na ploščadi pred vhodom
v zdravstveni dom na Vidmu prepovedano oziroma namenjeno intervencijskim vozilom, invalidom, zdravnikom
in medicinskim sestram.
Obiskovalcem zdravstvenega doma
in lekarne je namenjeno parkirišče za
zdravstvenim domom (uvoz med zdravstvenim domom in gasilskim domom
PGD Videm).
Občina Dobrepolje

Naš kraj ■ junij 2018
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Poročilo o izvedbi akcije »nadzor nad odlaganjem odpadkov
na ekoloških otokih na območju občine Dobrepolje«

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,
Sodražica in Velike Lašče (v nadaljevanju
MIR) je 22. 5. 2018 skladno z letnim programom dela organa izvedel poostren
nadzor nad nezakonitim odlaganjem
odpadkov na ekoloških otokih v občini
Dobrepolje.
Ekološki otok je namreč urejena površina za prepuščanje ločeno razvrščenih
koristnih odpadkov (papir in karton ter
papirna in kartonska embalaža, steklena
embalaža, mešana embalaža). Zato je na
ekološkem otoku dovoljeno odlagati v
posodo za odpadke le tiste frakcije ločenih koristnih odpadkov, ki jim je posoda namenjena.
Namen akcije poostrenega nadzora
je bil prizadevanje za cilj trajnostnega in
okolju prijaznega načina ravnanja z odpadki, v katerem moramo vsi povzročitelji odpadkov z njimi ravnati odgovorno
ter dosledno in pravilno ločevati odpadke že na izvoru.
Akcije so se udeležili predstavniki Jav-

Ekološki otok v naselju Videm na avtobusni postaji

nega komunalnega podjetja Grosuplje
d.o.o., Policijske postaje Grosuplje ter
Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Na območju občine Dobrepolje je bilo
pregledanih 9 različnih lokacij ekoloških
otokov, in sicer: v naselju Videm na avtobusni postaji in pri osnovni šoli, na koncu
naselja Kompolje v smeri proti Četežu, v
naselju Zagorica, v naselju Zdenska vas,
v naselju Cesta, v naselju Predstruge pri
kamnolomu in pri podjetju Kovinousluga d.o.o. ter v naselju Ponikve.
Splošne ugotovitve opravljenega
nadzora so:
1. V večini pregledanih posod za prepuščanje ločeno razvrščenih koristnih
odpadkov, ki so bile na ekoloških otokih,
so bile prepuščene ločene frakcije tiste
vrste, ki ji je posoda namenjena. Nepravilnosti sta bili ugotovljeni le v dveh primerih, in sicer so bili v prvem primeru v
posodi za stekleno embalažo prepuščeni
polni kozarci (mast z ocvirki, kumarice in
sadna kaša), v drugem pa je bil v posodo
za papir in karton prepuščen stiropor za
izolacijo.
2. V treh primerih so bile poleg posod
za prepuščanje ločeno razvrščenih kori-

Ekološki otok v naselju Cesta

stnih odpadkov odložene vreče, večinoma z mešanimi komunalnimi odpadki,
skupna količina teh nepravilno odloženih odpadkov je pribl. 0,5 m3.
3. Izvajalec javne službe redno prazni posode ločenih frakcij komunalnih
odpadkov na ekoloških otokih, okoliški
prostor je čist in urejen, posode so čiste
in vzdrževane, na posameznih posodah
pa so dotrajane nalepke, ki označujejo vrste koristnih odpadkov, ki se lahko
prepuščajo v posamezno posodo.
4. Kljub posameznim ugotovljenim
nepravilnostim v zvezi z nezakonitim odlaganjem odpadkov na ekoloških otokih
lahko zaključimo, da uporabniki storitve
javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki na območju občine Dobrepolje
pravilno razvrščajo koristne odpadke na
izvoru in jih ločeno prepuščajo v posode
za ločene frakcije.
Na koncu želimo vse uporabnike
storitev javne službe še enkrat opozoriti na ločevanje odpadkov, ki je zelo
pomemben del ravnanja z odpadki,
h kateremu lahko pripomore vsakdo,
pri čemer pa mora biti naš cilj tudi
zmanjševanje količine odpadkov, zato
bo naša služba tovrstne akcije nadzora
nadaljevala tudi v prihodnje. ■

Polni kozarci z mastjo in ocvirki v posodi za stekleno
embalažo
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Zlato priznanje za likerja Tavžentroža in Fovč'k
V organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Občine Ptuj je potekal letošnji projekt Dobrote slovenskih
kmetij, ki sicer poteka že od leta 1990. Ocenjevanja proizvodov se je udeležil tudi Brane Blatnik iz Zdenske vasi in za
dva izdelka prejel zlato priznanje.
Bojan Novak

Zaključna prireditev z razstavo je potekala 20. maja na ptujskem gradu. Ocenjevalna komisija je svoje delo opravila
že prej in obema Blatnikovima proizvodoma podelila 19,8 točke od možnih
dvajsetih. To sta prvi zlati priznanji za
njegove proizvode.
Projekt Dobrote slovenskih kmetij
zajema ocenjevanje številnih kmetijskih
izdelkov, razdeljenih v 13 različnih skupin. Letos so ocenili kar 1100 dobrot z
več kot 600 slovenskih kmetij. Vsakoletni
sklep projekta je štiridnevna prireditev,
ki vključuje razstavo dobrot, ki so prejele
zlato, srebrno in bronasto priznanje, aktualne strokovne posvete in predavanja,
bogato sejemsko dogajanje s ponudbo
številnih dobrot, raznovrstni kulturni in
zabavni program, predstavitve in seveda
podelitve trdo zasluženih priznanj. Te
so potrditev pravega pristopa kmetijam,
hkrati in nič manj pomembno pa verodostojna informacija kupcem, kje se lahko
oskrbijo z res domačo, večinoma na tra-

dicionalen in pod strogimi slovenskimi
pravili pridelano hrano, ki bo prišla na
njihove mize po čim krajši oskrbni poti
(vir: www.dobroteslovenskihkmetij.si).
Blatnikov opus domačih izdelkov obsega zeliščne likerje različnih okusov, si-

rupe različnih okusov, razne čaje, suho
sadje, suhe gobe in drugo. Njegovi zlati
priznanji sta dokaz trdega in inovativnega dela, vsem nam pa sta lahko tudi
navdih, da svoje delo kdaj postavimo na
ogled tudi izven meja občine. ■

Bodite hitrejši od strele – še pred nevihto in ob odhodu
na dopust iz omrežja izklopite elektronske naprave
V poletnih toplih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z udari strel, ki lahko poškodujejo naprave, ki so
priključene na električno napetost. V maju in juniju so bile popoldanske plohe in nevihte prej pravilo kot izjema
in slišati je, da je strela tudi mnogim našim občanom poškodovala elektronsko opremo. V nadaljevanju si lahko
preberete nekaj informacij, ki naj služijo kot preventiva.
Zbral Bojan Novak

Največje slovensko telekomunikacijsko
podjetje svetuje naslednje: Da bi se v
čim večji meri izognili poškodbam komunikacijskih naprav, ob nevihtah ali pred
odhodom na dopust iz električnega in
komunikacijskega omrežja izklopite vse

komunikacijske naprave, kot so modem,
računalnik, televizor. Na ta način lahko
sami preprečimo marsikatero okvaro naprave, predvsem pa slabo voljo, če zaradi
okvare ne bi mogli spremljati priljubljene
TV-oddaje, nemoteno dostopati do interneta ali uporabljati fiksne telefonije.
Svojim naročnikom nudijo tudi po-

sebno ugodnost: Uporabniki Telekoma
Slovenije se lahko naročijo tudi na SMSobvestila o napovedanih nevihtah za območje Slovenije. Pošljite sporočilo SMS s
ključno besedo NEVIHTA in svoje uporabniško ime za fiksne storitve na številko 051 242 242 (primer sporočila SMS:
NEVIHTA novakj).
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Sicer pa obstaja kar nekaj nasvetov,
kako se v naravi zavarovati pred udari
strele.
Pred strelami smo najbolj varni v ozemljenih stavbah in v avtomobilu s kovinsko konstrukcijo. Avtomobil nas ščiti
pred udarom strele le, če se ne dotikamo
kovinskih delov. Na prostem, kjer se ne
moremo zateči na varno mesto, pa lahko
nevarnost udara strele zmanjšamo na
več načinov:
• Ne zadržujemo se na visokih mestih,
kot so gorski vrhovi in grebeni
• Ne zadržujemo se ob visokih drevesih
in gorskih previsih
• Ne zadržujemo se na, ob ali v vodnih
površinah
• Odložimo vse večje kovinske predmete, kot so pohodniške palice ali
dežnik
• Poskusimo poiskati suho mesto
• Zatečemo se v kočo, stavbo s strelovodno zaščito ali pa v avtomobil
• Ne dotikamo se kovinskih predmetov
ali se pod njimi zadržujemo
• Če nas nevihta zajame na prostem,
počepnemo, med nevihto ne stojimo,
ne hodimo in ne ležimo
• Po koncu nevihte v zatočišču počakamo vsaj še 30 minut (vir: www.
scalar.si).
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Nevihtni položaj
Če nas nevihta zajame na prostem in
zatočišča ne najdemo, odložimo kovinske predmete, kot so pohodne palice ali
dežnik, počepnemo in stopimo z nogami čimbolj skupaj. Če smo v skupini, se
čimbolj razpršimo. Če imamo nahrbtnik, blazino ali kaj podobnega, čepimo
na njem. Ker navadno nevihta traja dlje
časa, se lahko na tla tudi usedemo, pri
čemer damo noge čimbolj k sebi. Ta
položaj imenujemo »nevihtni položaj«.
Najpomembneje pri tem je, da smo čim
nižji in se s čim manjšo površino dotikamo tal. Na tla se nikoli ne uležemo.
Varna mesta
Med nevihto smo najvarnejši v zaprti
stavbi z ustrezno strelovodno zaščito.
Napol odprte stavbe kot so kioski, nadstreški in podobno niso varne. Električnih naprav ne izklapljamo med nevihto,
ampak jih iz omrežja izklopimo preden
nevihta prispe do nas, če je to le mogoče.
Ne dotikamo se kablov in ne uporabljamo ožičenega telefona. Uporaba mobilnega telefona med nevihto ne predstavlja tveganja. Ne zadržujemo se ob oknih
in kovinskih predmetih. Prav tako med
nevihto ne točimo vode, saj ob udaru

strele obstaja verjetnost, da električni tok
pride tudi po vodi. Zato si med nevihto
ne umivamo rok, se ne tuširamo in ne
peremo posode.
Kaj storiti v primeru poškodb
Če pride do poškodbe zaradi udara strele, moramo hitro ukrepati. Takoj pokličemo nujno medicinsko pomoč na številko 112. Žrtve udara strele v sebi nimajo
električnega naboja in se jih lahko zato
brez tveganja dotaknemo. Če je treba, izvajamo umetno dihanje in masažo srca.
Tudi če človek, ki ga je zadela strela, ne
kaže znakov poškodbe, ga mora pregledati zdravnik.
Če električno napravo zajame ogenj,
jo skušamo varno izklopiti iz električnega omrežja in je ne gasimo z vodo. Primeren je le gasilni aparat na prah. Če
ognja ne moremo pogasiti, pokličemo
gasilce na 112. Če strela podre električne drogove ali pretrga električne žice, se
jih ne dotikamo, ampak o tem obvestimo
pristojno službo. Če žice padejo na avtomobil in voznik ne more odpeljati mimo,
naj vse osebe ostanejo v avtomobilu in se
ne dotikajo kovinskih delov avtomobila
(vir: www.scalar.si). ■
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Utrip občine – Ponikve
V eni večjih vasi v naši občini utrip narekuje zelo dejavno in uspešno gasilsko društvo, ki ima kar 166 članov. Verjetno
večina bralcev ne pozna bogate zgodovine vasi, zato smo se v pogovoru nekoliko dotaknili tudi te. V sedanjosti
Ponikve poznamo predvsem po pestrem pustnem programu, ljubitelji folklore pa z veseljem spremljajo vsakoletne
nastope, ki ponesejo ime vasi in občine po celi državi in tudi izven njenih meja. V vasi stoji cerkev sv. Florijana, ki ima
status kulturnega spomenika, krasijo pa jo neprecenljivi baročni oltarji.
Bojan Novak

Sogovornika: Edvard Somrak in Jože
Lenarčič
Predsednik vaškega odbora: Edvard
Somrak
POVEZANOST VAŠČANOV:
Društva in organizacije, v katerih se
vaščani združujejo:
V prvi vrsti za združevanje skrbi prostovoljno gasilsko društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1930, takoj po večjem požaru v vasi. Druga pomembna organizacija
je Folklorna skupina Ponikve, ki združuje
predvsem mlade. Omeniti pa moramo še
mladinski in cerkveni pevski zbor, ki prav
tako združujeta veliko vaščanov.
Prostori, kjer se vaščani združujejo:
Večina skupinskih dejavnosti se odvija v gasilskem domu. Tu imamo gasilske
vaje in sestanke, sestanke vaškega odbora, fantje v teh prostorih pripravljajo
pustne maske in program za pustni čas.
Žal v vasi že dolgo pogrešamo športno

igrišče, kjer bi se lahko vaščani tudi združevali. Za nekaj združevanja pa tako kot
drugod poskrbita še cerkev in vaška gostilna.
Cerkev svetega Florijana je znana široko po Sloveniji in Evropi, saj ima ene
najlepših zlatih baročnih oltarjev. Cerkev
ima bogato zgodovino. Na tem mestu je
stala najprej majhna cerkev, zgrajena v
16. stoletju, a je leta 1673 pogorela. V 18.
stoletju so začeli zidati novo cerkev in
gradnjo končali leta 1771. Notri so bili
že postavljeni omenjeni zlati baročni
oltarji. Predvsem stranski oltar na de-

sni, imenovan tudi zlati angelski oltar, je
zelo natančno izrezljan, po obnovitvi leta
1971 pa je bil tudi na razstavi v Parizu,
Beogradu in Sarajevu.
Zanimivost cerkve, ko že govorimo o
njej, so tudi freske. Avtor naj bi bil priznani mojster Anton Postl, ki je poslikal tudi
nekaj cerkva v okolici. V cerkvi so bile
pred dvema letoma obnovljene orgle,
tako da so sedaj precej boljše kakovosti.
Nekateri občani se verjetno ne bodo
spomnili ali pa so še premladi, da bi vedeli, da je bila v Ponikvah nekoč še ena
cerkev. Pri sedanjem posebnem socialnovarstvenem zavodu Prizma je bila
nekoč cerkev, posvečena Gospe zdravja.
Leta 1962 je bila odvzeta, od takrat naprej
pa v njej ni bilo več verskih dejavnosti.
Interesi, ki združujejo vaščane:
Na prvem mestu spet omenjamo gasilstvo, ob tem seveda ne smemo pozabiti na interes mladih, ki ohranjajo ponikovske pustne običaje. Redni bralci Našega
kraja veste, da sta predpustni in pustni
čas v Ponikvah zelo zanimiva in polna
tradicije. Ta je starejša od 150 let, za razliko od večine drugih pustih praznovanj
pa ni namenjena trženju in masovnemu
turizmu.
Od nekdaj smo bili v Ponikvah ljubitelji kulture. Medtem ko sta nekdaj
cveteli dramska (številne odigrane igre v
dvorani) in glasbena umetnost (nekdanji

Naš kraj ■ junij 2018
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spevkov in veliko knjig z glasbeno tematiko. Na področju orgelske glasbe je ena
največjih avtoritet.
DEJAVNOST VAŠKEGA ODBORA:

tamburaški orkester), sta zdaj v ospredju
folklora in glasba. Imamo zelo perspektivni zasedbi v folklori in petju.
Večina vaških prizadevanj se vsako
leto združi v organizaciji Florijanove
nedelje. Praznujemo jo drugo nedeljo v
maju, po njej pa smo prepoznavni tudi
izven meja občine. Letos se nas je zbralo okrog 100 gasilcev, tudi iz gostujočih
društev.
ZNANI, POMEMBNI VAŠČANI:
Ne moremo kaj, da ne bi omenili kar
sedmih duhovnikov, ki so izšli iz Ponikev
(Janez in Anton Brodnik, Josip Bambič,
Karel Boromejski Škulj, Edo Škulj, Drago Gačnik in Tomaž Hočevar). Posebej
velja omeniti Janeza Brodnika (r. 1812),

ki je služboval v bližnjih Velikih Laščah
in postavil tamkajšnjo farno cerkev. Karel
Boromejski Škulj je bil izvoljen v deželni
zbor vojvodine Kranjske, kasneje, po prvi
svetovni vojni, je bil tudi poslanec dravske banovine v Beogradu. Kot župnik
je deloval v Dolenji vasi, leta 1945 pa je
šel najprej v Italijo, od tam pa naprej v
Argentino. Tudi tam je bil zelo aktiven,
saj je med drugim izdajal Vestnik argentinskih Slovencev. Naredil pa je v svojem življenju veliko tudi za rojstni kraj.
Sredi vasi je leta 1934 uredil vaško lužo
(kot neke vrste betonski bazen), ob njej
pa tudi napajalnik za živali. Z njegovim
denarnim prispevkom pa je bil narejen
tudi Stoparjev most v bližini zdajšnjega
zavoda.
Dr. Edo Škulj (r. 1941) je prav tako
odšel v Italijo in kasneje v Argentino.
Omeniti pa velja, da je študiral v Rimu
in pridobil tri doktorate. V Slovenijo se je
vrnil in postal eden največjih glasbenih
strokovnjakov. Napisal je ogromno pri-

S čim se je vaški odbor Ponikev
ukvarjal v zadnjih letih?
Pred dvema letoma smo imeli težave
z novo čistilno napravo, ki ni dobro delovala. Bila je zamenjana z mobilno napravo, tako da je zdaj nekoliko boljše, se pa
še vedno pojavljajo težave s smradom, ki
ga najbolj občutijo najbližji sosedje.
Več let si že prizadevamo, da bi prišli
do športnega igrišča, a žal neuspešno.
Zadnje čase, po vetrolomu, je veliko prometa po makadamski cesti proti Velikim
Laščam, predvsem težki tovornjaki, ki
vozijo les, pa močno uničujejo most čez
Rašico, tako da opozarjamo na nevarnost
in na potrebo po sanaciji. Dolgo brado
imajo tudi naša prizadevanja, da bi imeli
ob cesti skozi vas pločnik in tako boljšo
prometno varnost.
Katere cilje in načrte ima vaški odbor Ponikev za naprej?
Vsekakor želimo, da se obnovi omenjeni most, prav tako bomo nadaljevali z
opozarjanjem, da smo verjetno edina večja vas, ki nima pločnika. Občino bomo
še naprej opozarjali, da je treba stare,
zapuščene, objekte podreti, tiste v boljšem stanju, kot je na primer stavba, kjer
je bila nekdaj šola, pa vzdrževati oziroma
primerno uporabiti.
Vsekakor pa bomo poskušali priti tudi
do športnega igrišča, saj otroci nimajo
prostora za igro in športne dejavnosti.
Vaški center bo treba v naslednjih letih obnoviti, prav tako pa bo treba urediti
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prostor pred cerkvijo. Nekaj del bo potrebnih tudi pri sanaciji in zavarovanju
ponikovalnih jam.
Za kateri cilj si želite, da se najprej
realizira?
Težko je to konkretizirati, a v prvi vrsti
si želimo športnega igrišča ter pločnika.
KATERE SO GLAVNE TEŽAVE,
KI PESTIJO VAŠO VAS?
Odkar je bil zgrajen nasip (1967), vas
nima težav s poplavami, kar se je pred
tem redno dogajalo. Glavne težave so
povezane z relativno precej opazno stagnacijo vasi, sploh če primerjamo stanje
z zgodovino. Pred 40 leti so bile Ponikve
vas s podružnično šolo, športnim igriščem in trgovino. Zdaj vsega tega ni več,
se pa trudimo vseeno ohranjati bogato
društveno življenje v vasi.

••• Utrip občine •••
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KAJ BI V VAŠI VASI POKAZALI TURISTU, KI PRIDE K VAM?
Vsekakor bi moral vsak turist, ki pride v vas, pogledati cerkev sv. Florijana, verjetno
pa bi ga peljali pogledat tudi zanimive ponikovalne jame.
VAS KAKŠNA ZNAČILNOST LOČI OD VAŠČANOV DRUGIH VASI? PO ČEM STE
Ponikovci ZNANI?
Zdaj smo verjetno najbolj znani po posebnem obeleževanju pusta in po uspehih folklorne skupine. Imamo veliko mladih, ki se aktivno vključujejo v vaška in
druga društva in uspešno nadaljujejo bogato tradicijo gasilstva in kulture. Seveda
bi lahko rekli, da znamo biti tudi nekoliko samosvoji, a saj to velja tudi za druge
vasi, kajne? ■
IZSEKI Z BOGATE ZGODOVINE PONIKEV:
Sicer je bila vas v fevdalnih knjigah
omenjena že leta 1291. Čez vas je
potekala rimska cesta iz smeri Ceste
in Predstrug proti Velikim Laščam in
Blokam.
Vas se je formirala okoli luže, na t. i.
spodnjem koncu. T. i. zgornji konec se
je poselil kasneje. Potok Rašica je bil
za vas vedno pomemben. Ob potoku
so bili nekdaj v Ponikvah štirje mlini.
V 19. stoletju je vas doživela močno
izseljevanje, nekaj jih je odšlo na delo
v hrvaške gozdove, nekaj s trebuhom
za kruhom v Ameriko.
1915 je bila v Ponikvah ena izmed
»bolnišnic« za ranjene konje. V vas so
pripeljali okrog 500 v bojih poškodovanih konjev, tako da je vas doživela
vojno zelo od blizu.

Na mestu, kjer je sedaj zavod Prizma,
je nekoč stala topilnica železa (druga
polovica 18. stoletja). Na začetku je
posel zelo cvetel, a kmalu se je zaradi konkurence vse ustavilo. Nato
je bila tam parna žaga, a je propadla
tudi ta. Leta 1935 je znani videmski
župnik Mrkun ustanovil Zavod sv.
Terezije. Nastala je zdravstvena zadruga. Redovnice (sestre sv. Križa),
ki so z zadrugo upravljale, so imele
tudi kopališče, lekarno in ginekološko ambulanto. Župnik Mrkun je leta
1939 ustanovil ponikovsko osnovno
šolo (6 +2 razreda). Sprva je bila šola
v bližini zdajšnjega zavoda, leta 1949
pa so šolo preselili tja, kjer je do pred
nekaj let delovala podružnična šola. V
času Mrkuna so v Ponikvah vsako leto
potekale številne prireditve, kjer se je
zbralo veliko ljudi, tudi iz drugod iz
Slovenije, potem pa je počasi začelo
vse zamirati.
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Fit dan za otroke v vrtcu Ringaraja
Fit dan smo letos (24. 5. 2018) v vrtcu Ringaraja organizirali prvič. Namenjen je bil spodbujanju in promociji zdravega
načina življenja in predvsem gibanja.

Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja

Temelj fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in skozi igro. Ko
se otroci skozi igro učijo gibati, se hkrati
skozi gibanje učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost
in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati
(Barbara Konda, 2018).
Strokovne delavke vrtca so z novimi
pridobljenimi znanji fit pedagogike otrokom omogočile in zagotavljale učenje v
gibanju, v povezavi z vsemi področji kurikula ter z uporabo fit aktivnih metod
dela, ki učečega med učenjem spodbujajo h gibanju. Otrokom so bili ponujeni
fit jutranje športanje, fit aktivni sprehod,
dejavnosti v fit kotičkih, dejavnosti na fit
igrišču, fit hodniki, fit gibalne minute,
hitre stimulacije in fit aktivno sedenje.
Pri gibanju je zelo pomembna skrb za
zadostno oskrbo telesa s tekočinami, ki
preprečuje dehidracijo. V vrtcu zagotavljamo, da razvijamo oz. spreminjamo
vedenjski vzorec pitja vode (hidracija),
saj je voda vedno na dosegu roke. Proces navajanja na pitje vode v obliki vedenjskega vzorca zahteva vztrajnost in
doslednost.
Pri izvedbi fit dneva nam je strokovno

podporo nudila avtorica projekta Fit Slovenija Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, ki je fit dejavnosti tudi neposredno
spremljala ter vse izvajalke fit dneva pohvalila za profesionalno izvedbo.
Vrtec Ringaraja je vključen v Fit projekt že od šolskega leta 2013/14. V tem
obdobju smo bili vključeni v kolektivno
izobraževanje Fit Kobacaj ter v Fit4Kid
izobraževanje. Strokovno usposabljanje
za Fit4Kid multiplikatorje sta opravili
vzgojiteljici Tatjana Zevnik in Andreja

Škulj, ki fit pedagogiko na dnevni ravni
prenašata na strokovne delavke vrtca v
obliki kolegialnih hospitacij in gibalnih
delavnic.
Zahvalila bi se strokovnim delavkam
vrtca Ringaraja za izvedbo fit dneva. Zavedamo se, da je to vzgoja za trajnostni
razvoj, otroke spodbuja k napredku, da
postajajo bolj izkušeni, čustveno zrelejši, samozavestnejši, sposobnejši, veseli,
zadovoljni, razigrani in posledično –
ZDRAVI! ■
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Obisk v Centru za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič Draga
Strokovne delavke vrtca Ringaraja smo 11. 6. 2018 obiskale Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke
Boštjančič Draga.
osebnostni razvoj.
Pri strokovni predstavitvi dela je bilo
mogoče opaziti, da še posebno skrb namenjajo temu, da imajo otroci dovolj možnosti biti dejavni tudi v popoldanskem
času, seveda glede na njihov interes.
Vključijo se lahko v likovne dejavnosti,
glasbene dejavnosti, športne dejavnosti –
plavanje, jahanje, računalništvo, vrtnarjenje, druženje ob dobri hrani, pogovori,
sprehodi v prelepi naravi itn.
Vsem nam je bilo skupno eno, da smo
strokovni delavci tako v vrtcih, šolah in
drugih centrih za usposabljanje otrok
in mladine model v komuniciranju,
sprejemanju, sodelovanju, spoštovanju
v odnosu do otrok, staršev, strokovnih
sodelavcev, ki izhajajo iz različnih socialnih okolij, z različnimi zmožnostmi in
izobraževalnimi potrebami ter ekonomskih, kulturnih in etično različnih okolij.
Pedagog je tisti, ki pomaga otrokom
razumeti, sprejeti in ceniti različnost.

Pod vodstvom ravnateljice Barbare Hegeduš smo spoznale socialnovarstveni
center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego
in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in
odraslih oseb z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju in z dodatnimi motnjami.
Izmenjali smo si izkušnje o razumevanju inkluzije, različnosti in demokratičnih vrednot, ki je letos tudi v našem
vrtcu prednostno področje kakovosti.
Ravnateljica nas je seznanila z mednarodnim projektom – inkluzivnim modelom poučevanja. Lahko smo si ogledale
učilnice in igralnice in si izmenjale izkušnje dobre prakse. Posebej je ravnateljica poudarila, kako je pri njihovem
delu treba slediti etičnim in strokovnim
načelom, da je treba spoštovati vsako
enkratno osebnost ne glede na vrsto in

stopnjo motnje, kako spodbujajo sodelovanje uporabnikov in njihovih svojcev,
da dosledno izvajajo timsko delo pri načrtovanju in izvajanju ter skrbijo za stalni

Foto: Franci Novak

Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja

Iskrena zahvala ravnateljici Barbari
Hegeduš za njeno strokovno in predano
delo. S seboj smo odnesle pisano paleto prelepih vtisov. Vesele bomo, če nas
bodo ob priliki s svojimi varovanci obiskali v vrtcu Ringaraja na Vidmu. ■
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Vrtec na Pokljuki
»Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog …« pravi Kekčeva pesem. Tudi v vrtcu radi pojemo in dobre volje
smo se konec maja polni pričakovanj odpravili za tri dni po svetu, na Pokljuko.

Martina Pugelj, vodja tabora; foto Tatjana
Usenik

Devetnajst ježkov, ena čebelica in osem
medvedkov je skupaj s svojimi vzgojiteljicami Martino, Tatjano, Simono in Petro
raziskovalo planinski svet, razvijalo veščine samostojnosti in krepilo prijateljske vezi.
Občudovali smo gorske cvetlice, razveselili smo se velike krpe snega in hitro preizkusili, če je še moker in mrzel.
Sprehajali smo se s kravami ob robu pa-

šnikov in poti. Veseli smo poskakovali
čez mostičke na šotnem barju, opazovali rastline in premagali vsako naravno
oviro v gozdu. Bistri očki so hitro našli
čisto pravega jurčka. Iskali smo skriti zaklad pokljuškega škrata, ki ima posebno
moč, in ga po vseh opravljenih nalogah
tudi našli. Obiskali smo njegov dom in
mu zapeli nekaj pesmic. Vendar je zelo
sramežljiv, zato nam je pripravil sladko
presenečenje. Svoja doživetja so otroci pridno risali v dnevnike. Nepopisno
veselje je bilo ob prebiranju domačih

pozdravov.
Ob večerih smo pogumno zlezli pod
odeje, poslušali pravljice in polni novih
doživetij sladko zaspali. Da smo se zjutraj dobro prebudili, smo vzgojiteljice
poskrbele z jutranjo telovadbo, kjer smo
razgibali svoje telo in zbudili možgane.
Tudi vreme je poskrbelo, da smo lahko
uživali v naravi, ki je neprecenljiv zaklad
in izvrstna učilnica za življenje.
Zdravi, veseli in bogatejši z novimi
izkušnjami smo se vrnili v objem svojih
družin. ■
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Svet je kakor ringaraja …
… vse prihaja, vse odhaja. To je le kratek utrinek pesmi Anje Štefan, ki smo se je spomnili ob slovesu otrok iz skupine
Ježki, ki v letošnjem letu zapuščajo vrtec in v jeseni vstopajo v šolo. Prišel je čas, ko bo treba reči nasvidenje in srečno.

Martina Pugelj; foto Bojan Novak

V vrtcu smo se skupaj z otroki pripravili
na zaključno slovesnost, na katero smo
povabili družine in komaj čakali ta dan.
Dobre volje in v pričakovanju smo se
zbrali v Bruhanji vasi, v Gmajni. Otroci
so si oblekli zelene majčke in si nadeli
maturantske kape. V roke še balon in ob
slovesni koračnici so odkorakali pred
starše. Iskrivih oči so zapeli pesem Mali
maturanti, Polžek in Modrijan. Ker pa je
bilo pri Ježkih veliko igralno učnih izzivov in so bili dejavni na več področjih,
so prejeli pohvale in medaljo za opravljene naloge pri športnem programu
Mali sonček. Tudi brez spominske fotografije in darilca ni šlo. Zadovoljni so
prejemali nagrade in se veselili s svojimi
družinami.

Otroci so se s pomočjo svojih staršev
prisrčno zahvalili svojima vzgojiteljicama Martini in Tatjani. Svojo hvaležnost
so izkazali tudi Mateji in Simoni, ki sta
v letošnjem letu poskrbeli za učenje folklore, in učiteljici Petri za vodenje pevskega zbora.
Da je bilo druženje še bolj zanimivo
in razburljivo, so poskrbeli še starši. Ažbetova mamica Janja je z izvirnim in doživetim vodenjem poskrbela za napeto
iskanje škrata Gmajnika. Iskanje ni bilo
kar tako, saj je bilo treba opraviti veliko
gibalnih nalog. Lepo je bilo videti vesele,
nasmejane, razigrane družine, ki so se s
širokimi nasmehi bližale cilju. Pri zadnji
nalogi je sledilo posebno presenečenje –
toooooorta. To je bilo veselja, skakanja …
Presenečenje je popolnoma uspelo. Potem pa je sledilo sladkanje … mmmm-

mm, torta je bila odlična. Še malo druženja, sproščenega klepeta in veseli ter
zadovoljni smo se razšli.
Beseda HVALA, preprosta in lepa. Z
njo vzgojiteljici (Martina in Tatjana) želiva staršem podariti posebno misel hvaležnosti za zaupanje, saj so nam zaupali
najdragocenejši zaklad, za potrpežljivost,
ko ni šlo vse kot po maslu, in seveda za
sodelovanje, skupaj smo bili boljši in
močnejši. To so starši znova dokazali ob
zaključku, ko smo z združenimi močmi
pripravili dogodek, ki bo otrokom ostal
v lepem in trajnem spominu. Zahvala
gospe Janji Babič, ki je poskrbela, da je
naše zaključno srečanje potekalo v lepem in športnem okolju rekreacijskega
centra Gmajna, ki nam je nudilo ogromno možnosti za gibanje in sproščeno
druženje. ■
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Pohod na Šentrumar
Otroci in vzgojiteljice skupin Čebelice in Ježki smo se maja podali na pohod na Šentrumar.
Marija Žnidaršič in Jerneja Škantelj

V spremstvu dveh mamic, gospe Štih
in gospe Starbek, dedka lovca, gospoda
Pečka in prijaznih gobarjev smo se podali na pot iz Hočevja. Hoja ni bila naporna

in otroci so jo zlahka prehodili. Gospod
Ciril je med potjo podajal informacije o
gobah. Ogledali smo si lovske opazovalnice, gospod Peček pa nas je seznanil z
varno hojo po gozdu. Na cilju so nas prijetno presenetili še drugi člani gobarske-

ga društva ter skupaj z mamicama poskrbeli za osvežitev in sladki prigrizek.
Vsem sodelujočim se za njihov trud
iskreno zahvaljujemo. ■

Štiri medalje v atletiki
Poletje že močno trka na vrata, zato so bili naši atleti na področnem tekmovanju zelo razgreti v obeh pomenih besede.
Še bolj kot od sonca so bili zagreti v tekmovalnem smislu, saj so se kot levi zapodili po progah in uspešno lovili čase na
progi. Utrujenost in pekoče bolečine v nogah in rokah niso bile ovira, da ne bi iz sebe iztisnili zadnjih atomov moči in
zadnjih kapljic znoja.
Alenka Leskovar

Tekmovanje je potekalo konec maja v
Ljubljani. Udeležilo se ga je 23 učencev
naše šole, ki so si pritekli, priskakali in
primetali kar štiri medalje. Lepo je videti učence Osnovne šole Dobrepolje, ko
tako ponosno in veselo stopajo na zmagovalni oder.
David Nose je osvojil 1. mesto v teku
na 600 m,
Gašper Tomašič je osvojil 2. mesto v
teku na 600 m,
Luka Grm je osvojil 2. mesto v skoku
v višino,
Ana Grandovec je osvojila 2. mesto v
suvanju krogle,
Katarina Grm je osvojila 5. mesto v
metu vorteksa,
Eva Novak je osvojila 5. mesto v suvanju krogle,

Gaja Svetec je osvojila 8. mesto v teku
na 60 m,
Eva Zakrajšek pa je osvojila 9. mesto
v skoku v višino.
Moramo poudariti, da dobri rezultati
tudi tokrat niso izostali. Poleg navedenih
uspehov pa nam je uspelo doseči še eno
uvrstitev v finale, ki se je odvijal 6. junija v Žalcu. Ana Grandovec se je namreč
uvrstila med najboljših 20 osnovnošolk
v suvanju krogle, kar je velik uspeh. Na
finalnem tekmovanju je zasedla 20. mesto.
Posebna pohvala gre vsem sodelujočim za primerno obnašanje in pravilen,
športni pristop do tekmovanja. Vsem
učencem želimo uspešen vesele počitnice, da se sprostijo in spočijejo ter da
se sveži vrnejo v novo šolsko leto. ■
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Predstavitev športnice: Ana Grandovec
Kakor je že običaj na naši šoli, vsako leto med učenkami in učenci predstavimo in pohvalimo kakšnega športnika ali
športnico, ki je s svojimi dejanji, uspehi in delavnostjo zelo izstopala. Ne moremo izbrati vseh, za katere vemo, da
so prizadevni in uspešni, omeniti pa moramo osebo, ki si to nesporno zasluži. Gre za osebo, ki je športnica z veliko
začetnico.
Alenka Leskovar

Tokratno čast namenjamo Ani Grandovec iz 9. razreda, ki je tekmovala v različnih športih, najvidnejšo uvrstitev pa je
dosegla v atletiki pri suvanju krogle. Na
področnem tekmovanju je dosegla drugo mesto in uspelo se ji je uvrstiti v finale.
Naj povemo, da se v finale uvrsti samo 20
najboljših iz cele Slovenije. Samo vsakih
nekaj let se kdo iz naše šole uvrsti v finale. Če pa primerjamo njene rezultate
na ravni učenk, moramo vedeti, da je
ona zadnjih 20 let edina učenka, ki se ji
je uspelo uvrstila v finale. 20 let je tako
dolga doba, da predstavlja za mnoge
učence kar dvakratno dolžino celotnega
njihovega življenja. Njej je končno uspelo, ampak nikakor ne naključno.
Ana je namreč izredno pridno dekle,
ki se ni izkazala samo s svojimi rezultati,
ampak predvsem s svojo izredno prizadevnostjo. Je idealen primer garača, ki
nam pokaže, da se nič ne zgodi naključno ali čez noč. V življenju ni sreče ali naključij, je večkrat rekel tudi znani fotograf

tekmovanjih, predvsem pa na treningih.
Lepo je videti osebo, ki s tako energijo
žari za šport in se žene na treningih do
skrajnosti. Včasih ji je bilo treba reči, naj
kakšen dan izpusti trening, da je telo treba spočiti.
Ane ni nihče silil v priprave na tekmovanje, sama je trenirala doma neumorno,
z močno samokontrolo, saj je imela cilj
napredovati in izboljšati svoje rekorde.
Rezultati niso izostali, saj ne samo, da je
presegla samo sebe, celo na državni ravni se je zavihtela med 20 najboljših, pa
čeprav ne trenira atletike. Kljub izrednim
rezultatom je z nogami trdno na tleh, ne
boji se novih izzivov, hkrati pa je prijetna
in razgledana oseba.

Arne Hodalič. Je samo delo, trdo delo in
vztrajnost. Vztrajnosti pa Ani nikakor
ne manjka, saj je zagreta in zagnana na

Atletski troboj
Na začetku meseca maja smo učitelji na centralni šoli in
podružnici Kompolje skupaj organizirali športni dan v
atletskem troboju. Učenci so se pomerili v teku na 60 m,
metu vorteksa in skoku v daljino.
Andrej Škantelj

Učitelji smo rezultate točkovali in tako dobili najboljše učenke in
učence. Manca Jamnik, Tijana Hočevar, Brina Strnad, Nik Lumbar,
Urh Babič in Erik Novak so bili najboljši in se tako uvrstili na področno tekmovanje v Grosuplje. Tam so se pomerili med učenkami in učenci osmih šol s tega področja. Vsi naši tekmovalci so se
borili po svojih najboljših močeh in dosegli zelo lepe uspehe. Še
posebej sta se izkazala v skupnem seštevku Erik Novak s 3. mestom
in bronasto medaljo ter Nik Lumbar s 6. mestom. Erik pa je bil v
teku na 60 metrov absolutni zmagovalec s časom 8,7 sekunde.
Čestitamo! ■

Hvala ti, Ana Grandovec, za vse uspehe, s katerimi si nas razveselila, in za odrekanje in trdo delo, ki tudi nam dajejo
voljo in zagon za naša prizadevanja, treninge in izboljšave. Anina prizadevnost,
močna volja, trdnost in nepopustljivost,
predvsem pa delavnost, so lahko vzor za
vse nas. ■
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Sanjski konec tedna za dobrepoljsko ritmično gimnastiko
Na zaključni prireditvi Športnega društva AS Ljubljana, pod okriljem katerega tekmujejo naše ritmičarke, so te osvojile
šest posamičnih bronastih in tri posamične srebrne medalje ter po eno ekipno zlato in srebrno medaljo.
Matej Kalan

Že zjutraj v soboto, 26. maja 2018, je
sonce pozdravilo tekmovalke v ritmični
gimnastiki, ki so se zgrinjale v športno
dvorano vojašnice v Mostah. Tudi učenke naše šole so se udeležile zaključne
prireditve ŠD AS, pod okrilje katerega
spada ritmična gimnastika naše šole.
Pomladna prireditev ni le navadna prireditev z nastopom, temveč je za drugo
in tretjo skupino tudi tekmovanje.
V soboto sta potekali zaključna prireditev z nastopom ter podelitev medalj za
zvestobo ritmični gimnastiki. Najmlajša,
prva skupina (1. in 2. razred OŠ) je pokazala svoje spretnosti v vaji z obroči.
Srednja (3., 4. in 5. razred OŠ) in starejša
skupina (višji razredi OŠ) sta prikazali
plesno sobotno društveno vajo. Svojo

plesno sobotno društveno vajo so prikazale tudi najmlajše s filmsko glasbo
iz filma Hit poletja. Srednja skupina je
nastopila z zelo prikupno vajo z žogami,
z nastopom, ki je služil kot generalka za
nedeljsko tekmovanje.
Najstarejša skupina je nastopila s kiji,
tudi za generalko za nedeljsko tekmovanje. Srednja in starejša skupina sta
navdušili z izjemno vajo s trakovi in z
žogami. Ta vaja je bila tudi izbrana za
nedeljski revijalni nastop.
Najbolj pričakovan trenutek je podelitev medalj. Letos so dobrepoljska dekleta
pokazala izjemno zvestobo ritmični gimnastiki. Za tri leta zvestobe, obiskovanje
treningov ter za sodelovanje na nastopu
so dobile bronasto medaljo: Lana Virant,
Ana Golobič, Lina Strnad, Lara Pajk, Sara
Česen in Ajda Erčulj. Kar tri tekmovalke

so bile zveste pet let in so dobile srebrno
medaljo: Anja Ostanek, Melisa Kepec in
Karin Butala. Vsem iskrene čestitke.
Prireditev se je zaključila s skupinsko
društveno Asovo plesno vajo, v kateri
so sodelovale vse skupine. Tekmovalke
so se z mislimi že pripravljale na najpomembnejši nedeljski dan, ko je bilo na
programu tekmovanje. Letos je bilo to
zaradi obsežnosti prvič ločeno in prestavljeno na nedeljski dan in na drugo lokacijo, v telovadnico OŠ Sostro. V nedeljo
je toplo sonce tudi v Sostrem pozdravilo
tekmovalke, ki so prišle sodnicam prikazat svoje spretnosti, da bi dobile čim
višje ocene. Na zadnjih ponovitvah pred
nastopom sta imeli obe skupini dobrepoljskih deklet kar precej težav z vajo –
druga skupina z lovljenjem žoge in tretja
skupina z lovljenjem kijev.
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Ko je šlo zares, so se vsa naša dekleta
zbrala, izvedla vajo brez vidnih napak
in gledalci, privrženci Dobrepolja, smo
samo čakali na težko pričakovane rezultate. Tudi tretja skupina je presegla vsa
pričakovanja in izvedla vajo brez vidnih
napak. V odmoru so dobrepoljska dekleta prikazala izbrano vajo s trakovi in
z žogami.
Prišel je težko pričakovani trenutek:
druga skupina dobrepoljskih deklet je
postala zmagovalka in dekleta (Lana Virant, Eva Žnidaršič, Melisa Kepec, Anja
in Nina Ostanek) so osvojila zlato medaljo.
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Tudi starejša tretja skupina dobrepoljskih deklet (Ana Babič, Maja Marolt, Eva
Starič, Tjaša Hegler, Tjaša Strnad in Karin Butala) se je znašla na stopničkah in
osvojila srebrno medaljo. Karin Butala bo
ostala zvesta prelepemu športu, čeprav
zapušča našo šolo. Svojo bogato športno
pot bo nadaljevala tudi Špela Nose, ki se
bo pridružila skupini blizu njene srednje
šole. Lahko se ji zahvalimo za izjemno
predanost temu športu.
Iskrene čestitke zasluži tudi izjemna
športnica in likovno talentirana osmošolka Ajda Erčulj za svojo čudovito rožo,
ki je krasila obe športni dvorani. Dekleta
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in trenerka Maja si zaslužijo čestitke za še
eno izjemno uspešno vadbeno sezono.
Če bo prva generacija ritmičnih gimnastičark na OŠ Dobrepolje vztrajala tudi
naslednje šolsko leto, se veselimo prvih
zlatih medalj za vztrajnost pri vadbi sedem let. Z redno vadbo v tem šolskem
letu zaključujejo in nestrpno pričakujejo počitnice na morju. Upajmo, da bo v
naslednjem šolskem letu dovolj želje in
razumevanja z vseh strani, da se najde
primeren termin za vadbo teh deklet tudi
v prihodnje. ■

Literarni natečaj MOJA DOMOVINA – POZNAM TVOJO
KULTURNO DEDIŠČINO? je zaključen
Razveselili smo se novice, da je kar šest nagrajencev z naše šole.
Ema Sevšek, mentorica literarnega natečaja

Društvo Naša zemlja je v šolskem letu
2017/2018 razpisalo vseslovenski literarni, likovni in fotografski natečaj MOJA
DOMOVINA – POZNAM TVOJO KULTURNO DEDIŠČINO?
Z učenci, ki jih poučujem, smo se že na
začetku šolskega leta navdušeno odzvali
na literarni natečaj. Premišljeno smo se
odločili, da namenimo pozornost kozolcem, tako značilnim za naše Dobrepolje.
Pobrskali smo po knjižnem gradivu in
drugih virih, učenci so o kozolcih spregovorili doma v krogu družine – dom je namreč prvotna celica domovine – in izpod
peres šestošolcev in učencev 7. a razreda
so nastali dragoceni prispevki, darilo zanamcem, stkani z neizmerno ljubeznijo
do kozolcev, ki so prednikom pomenili
prehod od pridelka do sklede žgancev
na mizi, torej preživetje. Spregovorili
smo o kozolcih danes, ki kljub temu da
vsi ne služijo več prvotnemu namenu, v
drugačni preobleki pričajo o pripadnosti
rodni zemlji, ljubezni do domovine.
Pomembno je, da so imeli možnost
izraziti domoljubno čustvo vsi učenci v
oddelku, najkakovostnejša besedila pa
so bila poslana v nadaljnjo presojo kakovosti. Komisija v sestavi Jože Suhadolnik,
Zmago Modic in Karolina Jarc je konča-

Fotografija domačega kozolca avtorice Marije Grandovec pod mentorstvom Tamina Petelinška v preddverju
Državnega sveta RS v Državnem zboru RS (slika desno spodaj)

la svoje delo in od prejetih 1912 izdelkov
vseh treh zvrsti nagradila 945 učencev
osnovnih in srednjih šol, med njimi je
kar šest učencev naše šole:
Ula Prhaj, 6. a;
Marija Grandovec, 6. a;
Martin Kralj, 6. b;
Frida Petelinšek; 6. b;
Klara Šinkovec, 7. a;
Jaka Grandovec, 7. a.
Frida Petelinšek in Marija Grandovec
sta besedili oplemenitili še s fotografijo

pod mentorstvom zunanjega sodelavca
Tamina Petelinška, priznanega fotografa
v Sloveniji in zunaj njenih meja, in tako
sta kozolca njunih dedov oživela v fotografiji in besedi, kar je pomembno obogatilo celoten natečaj. Mentorju Taminu
Petelinšku se za mentorstvo iskreno zahvaljujem.
Ponosno vsem nagrajencem in sodelujočim čestitam in še zaželim, naj jim
črnilo v peresniku ne presahne. ■
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»Bab'ca v Podpeški jami« dobila zlato priznanje
Na OŠ Dobrepolje delujejo tri otroške folklorne skupine: najmlajša, mlajša in starejša. Vaje potekajo enkrat tedensko
po eno šolsko uro pod mentorstvom učiteljic Martine Prhaj, Mateje Hočevar in Tine Gačnik. V interesno dejavnost
je vključenih 86 učencev razredne in predmetne stopnje. V tem šolskem letu so se skupine predstavile na različnih
kulturnih prireditvah, o čemer smo poročali v časopisu Naš kraj.
Tina Gačnik in Martina Prhaj,
foto Janez Eržen, JSKD

Z novimi odrskimi postavitvami so se
vse tri skupine predstavile na območnem srečanju OFS, ki je bilo 28. 3. 2018
v Jakličevem domu na Vidmu. Najmlajša
OFS (učenci 2. razreda) se je predstavila z odrsko postavitvijo Tepežkanje. Po
mnenju strokovnega spremljevalca za
otroško folklorno dejavnost je dosegla
območno raven. Prav tako je to raven
dosegla mlajša skupina (učenci 3., 4., 5.
in 6. razreda) z odrsko postavitvijo Kopo
delamo. Starejša OFS (učenci 7., 8. in 9.
razreda) se je z odrsko postavitvijo Bab'ca
v Podpeški jami uvrstila na regijsko srečanje OFS, ki je bilo 17. 5. 2018 v dvorani
Jakličevega doma na Vidmu. Prejeli smo
srebrno priznanje. Po mnenju strokovnih spremljevalk, ki so ocenjevale nastope desetih skupin, smo se uvrstili na
državno srečanje OFS, ki je bilo 2. 6. 2018
v Majšperku. Na nastop smo se intenzivno pripravljali. Trud se je poplačal, saj
smo na državnem srečanju prejeli zlato
priznanje in se uvrstili med 10 najboljših
skupin v Sloveniji. Glede na to, da je po
Sloveniji potekalo 39 območnih srečanj,
na katerih se je predstavilo okoli 250
otroških skupin, je to za Starejšo OFS OŠ
Dobrepolje izjemen uspeh.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
vsem folklornikom, njihovim staršem,
vodstvu šole, gospodu ravnatelju Ivanu
Grandovcu in Občini Dobrepolje, da

smo s skupnimi močmi izvedli uspešen
nastop in s tem ponesli delček dobrepoljske kulturne dediščine po vsej Sloveniji.
Kljub napornim in intenzivnim vajam
sva veseli in ponosni na uspeh skupine,
poseben pečat pa daje naši dejavnosti
dejstvo, da so se med učenci folklorniki
stkale prijateljske vezi, ki ostajajo večne.
Za nagrado je Šolski sklad OŠ Dobrepolje folklornikom financiral obisk bowlinga v Ljubljani, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Po prijetni sprostitvi v
parku Tivoli smo obiskali gospo Ančko
Lazar, ki stanuje v Ljubljani in je s svojim
bogatim znanjem dala velik pečat ohranjanju ljudskega izročila Dobrepolja. To
znanje z veseljem prenašamo na mlajše rodove pri folklorni dejavnosti preko
pesmi in pripovedi. Našega obiska se je

zelo razveselila. Skupaj smo zapeli nekaj dobrepoljskih ljudskih pesmi, gospa
Ančka pa nas je razveselila z resničnimi
zgodbami iz svojega življenja.
Sedaj pa še nekaj vtisov naših folklornikov, ki so ves čas šolanja obiskovali folklorno dejavnost, in gledalke državnega
srečanja OFS v Majšperku.
Na folklorni nastop smo se pripravljali
celo šolsko leto, intenzivne vaje pred državnim srečanjem OFS pa smo imeli en
teden pred nastopom, ob večerih. Bili smo
zelo uspešni, saj smo se uvrstili kar med
deset najboljših, čeprav nam je za las ušla
uvrstitev med tri najboljše.
Imeli smo se lepo in zabavno je bilo
vseh devet let. Hvala vsem učiteljicam, ki
ste nas spremljale pri folklori, da smo zra-
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sli v tako dobre plesalce. Lepa hvala.
Jera Grm, 9. razred
Folklora je del mojega življenja že dolgo časa. Začela sem v 1. razredu in z njo
nadaljevala vse do danes. Čeprav smo
morali v petje, ples in igro vložiti veliko
truda, časa in energije, se je to definitivno
izplačalo. Naš trud in delo sta bila poplačana z zlatim priznanjem in uvrstitvijo
na državno tekmovanje. Prav za to pa sta
najbolj zaslužni naši mentorici Martina
Prhaj in Tina Gačnik, ki sta nas bogatili
s svojim znanjem in nas pri našem delu
podpirali, v preteklosti pa tudi mentorici
Majda Blatnik in Mateja Hočevar. Za vse
to smo vam neizmerno hvaležni. Kljub
temu da se naša pot s folklorno skupino
tukaj zaključi, smo veseli, da smo bili
lahko člani folklorne skupine in s tem del
tudi nepozabnih doživetij, ki nam bodo
vedno ostala v dobrem spominu.
Klara Erčulj, 9. razred
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Vesela sem, da sem bila lahko del te
folklorne skupine. Skupaj smo se zabavali, učili plesati in peti. Pri folklori pa tudi
vožnje niso bile nikoli dolgočasne, saj je
bila na avtobusu vedno prijetna družba.
Hvala pa tudi Martini in Tini, ki sta nas
skozi vse vaje in vložen trud pripeljali
tako visoko.
Ana Grandovec, 9. razred
S folklorno skupino smo se skrbno pripravljali na območno srečanje otroških
folklornih skupin, ki je bilo v Jakličevem
domu.
Napredovali smo na regijsko srečanje,
od tam pa na državno srečanje v Majšperku. Za dosežen uspeh je bilo potrebnih veliko vaj, vendar smo se imeli lepo.
Poln lepih vtisov in spominov se poslavljam od folklorne skupine, učiteljicam
pa želim še veliko podobnih uspehov.
Jakob Sadar, 9. razred
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»Najsvetejše tebe počastimo ...« je odmevalo v preddverju dvorane v Majšperku ob zadnji vaji Starejše otroške folklorne
skupine OŠ Dobrepolje. Pogledi prihajajočih gledalcev so izražali začudenje kot
tudi nerazumevanje, čemu takšna vsebina pesmi. Gledalci smo dojeli celotno vsebino spleta Bab'ca v Podpeški jami šele
ob nastopu naših folklornikov. Ob prikazani koreografiji lahko rečem, da je strokovnost mentoric Martine Prhaj in Tine
Gačnik na zelo visoki ravni, kar je bilo
izraženo pri izbiri vsebine in tudi pesmi
z nabožnim motivom. Tovrsten prikaz je
v današnjem času zelo smelo dejanje. Po
ogledu vseh desetih najboljših programov
in skupin, ki so se predstavile na državnem srečanju otroških folklornih skupin,
veljata naši folklorni skupini in mentoricama velik poklon in zahvala za vložen
trud in ljubezen do kulturne dediščine, ki
jo otroci s plesom in petjem izražajo.
Mija Sadar

Živalski obisk za učence 7. razredov
V četrtek, 7. 6. 2018, so imeli učenci 7. razredov naravoslovni dan BioExo. Obiskala sta nas dva člana društva BioExo –
društva ljubiteljev eksotičnih živali – Aleš in Nika in s seboj pripeljala prav posebne obiskovalce.
Ema Zajc

Učenci so v okviru naravoslovnega dne
spoznali številne živali in z večino izmed
njih tudi rokovali. Spoznali so rdečerepega udava, bradato agamo, ptičjega pajka,
ščurka, činčilo, kunca, tenreka, dihurja
itd. Živali so si lahko podrobneje ogledali, o njih izvedeli številne zanimivosti in
prigode, ki sta jih z njimi doživela Aleš in
Nika, opazovali njihovo vedenje ter nadgradili svoje znanje, ki so ga o živalih pridobivali pri pouku naravoslovja. ■
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Ob zaključku šolskega leta …
Ob zaključku šolskega leta, ko učence prevevata pričakovanje počitnic in čas počitka, brezskrbnosti, druženja in
ustvarjanja lepih spominov, smo se ozrli na preteklo šolsko leto, ki je bilo polno uspehov.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE
IN SREBRNO PRIZNANJE ŠPELE NOSE

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI
BOLEZNI IN ZLATO PRIZNANJE EVE
ČESEN TER SREBRNI PRIZNANJI
KARIN BUTALA IN NEJE SERNEL

Sernel. Vse so dosegle odličen rezultat:
Eva Česen je prejela zlato priznanje,
Karin Butala in Neja Sernel pa srebrno
priznanje.

Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije za
Proteusovo priznanje. Tekmovanje je organizirano na dveh ravneh, in sicer šolski
in državni. Tema letošnjega tekmovanja
je bila Ribe slovenskih celinskih voda. Z
udeležbo na državni ravni je barve naše
šole zastopala učenka PŠ Struge Špela
Nose, ki je dosegla zasluženo srebrno
priznanje.

Zveza društev diabetikov Slovenije vsako leto organizira za učence osnovnih in
dijake srednjih šol tekmovanje v znanju
o sladkorni bolezni. V letošnjem šolskem
letu je potekalo že 19. zapored, in tako
kot do sedaj, je tudi tokrat potekalo na
dveh ravneh, in sicer šolski in državni. Izmed udeležencev šolskega tekmovanja
so se državnega tekmovanja udeležile
učenke Eva Česen, Karin Butala in Neja

ZLATO PRIZNANJE NA SEJMU
ALTERMED 2018

Ema Zajc

Marca smo se ponovno udeležili sejma
Altermed v Celju. Glede na vsakoletni
uspeh, pohvale in zagnanost učenk, da
pri tem sodelujejo, volje in idej vsekakor
ne zmanjka. Prinaša pa vsako leto nov izziv, kako biti še boljši, kako prikazati ponovno nekaj novega, kar bo v ponos tako
nam, ki smo neposredno vpleteni v pripravo na sejem, kot tudi vsem, ki verjamejo v nas in nas podpirajo. Letos smo se na
sejmu ob zvokih harmonike, na katero je
zaigrala učenka Ajda Erčulj, predstavili s
krompirjevo potico in s tem predstavljali
ne samo šolo, temveč vrednote in tradicijo naše doline. Za predstavitev smo ponovno prejeli zlato priznanje, na kar smo
zelo ponosni. Tudi letos smo sodelovali z
gospema Nado Lunder in Ivanko Zrnec,
ki s svojo pozitivno energijo in znanjem
navdušujeta in sta vzor vsem nam. Za
podporo bi se zahvalila tudi ravnatelju,
gospodu Ivanu Grandovcu, ki nas na sejem tudi spremlja, učenkam Ajdi Erčulj,
Urški Novak, Maji Marolt in Evi Starič,
gospema Nadi Lunder in Ivanki Zrnec za
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vso pomoč pri pripravi na sejem, sodelavki Dragici Volek, vzgojiteljici Andreji
Škulj in pomočnici Lidiji Pugelj, otrokom
iz skupine Pikapolonica, s katerimi smo
imeli delavnico na temo krompirja, kjer
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smo se s krompirjem igrali, otroci pa so
nam za okrasitev razstavnega prostora
tudi posodili svoje izdelke, knjižničarju
Mateju Kalanu, ki nas venomer spremlja
in podpira, ter vsem, ki sicer niste poi-

Naš kraj ■ junij 2018

mensko navedeni, a ste na kakršen koli
način pripomogli k temu uspehu.
Za vsa dosežena priznanja vsem iskreno čestitam. ■

Učenci PŠ Struge opravili kolesarski izpit
V četrtek, 31. 5. 2018, je osem učencev iz 4. in 5. razreda na PŠ Struge opravilo težko pričakovani kolesarski izpit.
Mojca Pugelj, mentorica

Že med šolskim letom smo se z učenci pripravljali na teoretični
del kolesarskega izpita. Usvajali smo znanja o prometnih znakih
in pravilih, ki veljajo za udeležence v prometu.
Po opravljenem teoretičnem delu so učenci skupaj s starši v šolo
pripeljali kolesa, ki jih je pregledal policist Policijske postaje Grosuplje. Učenci so prejeli nalepke VARNO KOLO. Začeli smo izvajati
spretnostni poligon na igrišču, nato pa vadili vožnjo po naseljih
Lipa in Pri Cerkvi.
Policist je na izpitni vožnji učence pohvalil, da so dobro vozili
in skrbno nakazovali spremembo smeri. Zaželel jim je srečno vožnjo.
Učenci so se veseli s kolesom odpravili domov. Za nagrado pa je
sledil kratek izlet do Kompolj (na sladoled) in nazaj.
Dragi starši, bodite pozorni predvsem na to, da imajo otroci kolesa z ustrezno opremo in na glavah čelade.
Učenci, še enkrat vam čestitam za opravljeni izpit in želim vam
varno vožnjo s kolesom. Ne pozabite na čelado! ■

Dobrodelna akcija »Pokloni
zvezek« na PŠ Struge
»Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si pred kratkim
storil kaj dobrega.« (Jean de La Bruyère)
Mojca Pugelj in Karmen Kljun

Tudi letos smo na PŠ Struge učenci razredne stopnje skupaj z razredničarkama pristopili k akciji »Pokloni zvezek«, ki jo organizira
Slovenska karitas. Z akcijo smo želeli zbrati čim več zvezkov za
socialno ogrožene otroke in otroke spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. Vsako leto številne družine prosijo za pomoč, še posebej
tiste, ki so prizadete zaradi brezposelnosti staršev, zaradi bolezni
in drugih težkih okoliščin.
Letos smo v akciji nabrali približno 80 zvezkov. V imenu otrok, ki
dobijo zvezke, se zahvaljujeva vam, učenci, in vam, starši, za izkazano sočutje. Nikoli ne vemo, kdaj bomo sami potrebovali pomoč
soljudi. Upava, da se akcije udeležimo tudi naslednje leto in bo
zvezkov še več. Naj zaključiva z mislijo: »Nikoli ni nihče tako visok
kot tedaj, ko poklekne k pomoči potrebnemu otroku.« ■
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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.

Zgodilo se je … v knjižnici Dobrepolje
V ponedeljek, 18. junija 2018, smo v knjižnici Dobrepolje sprejeli med bralce 58 drugošolcev. V drugem razredu vsi
učenci zaključijo proces opismenjevanja in tako postanejo samostojni bralci.

Ljubič po Ljubiču
V letošnjem februarju je v Domoznanski zbirki občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje izšel ponatis knjig Toneta
Ljubiča z njegovimi ilustracijami. Delo nekdanjega dobrepoljskega učitelja je dragocen zapis o življenju in navadah v Dobrepolju. Prav se nam je zdelo, da čim več otrok opozorimo
na bogastvo kulturne dediščine, ki jih hrani njihov kraj, zato
smo, od marca do maja, v knjižnico povabili vse razrede OŠ
Dobrepolje in vrtčevske skupine na sprehod v zgodovino. Skozi
Ljubičeve ilustracije smo si ogledali, kako so živeli Dobrepoljci
nekoč, in se spomnili njihovih običajev in zgodb, ki so si jih
pripovedovali ob topli krušni peči v dolgih zimskih večerih. Vsi
učenci so z navdušenjem prisluhnili in primerjali svoje življenje z življenjem svojih dedkov, babic, prababic, pradedkov …
Skupaj smo ugotovili, da nam dobro poznavanje in spoštovanje naših korenin omogočata, da zrastemo v močno, trdno in
razvejano drevo.

Tanja Zavašnik

Proces ni preprost, je dolgotrajen in zahteva veliko volje, energije in napora. Prinaša pa neskončno veliko novih možnosti,
odpira nove svetove, omogoča avtonomnost in svobodo. Zato
je prav, da to prelomnico v otrokovem življenju primerno obeležimo. V ta namen smo v Mestni knjižnici Grosuplje že četrto
leto zapored pripravili dogodek, ki počasti vsakega novega bralca. Letos so se v projekt vključile vse tri šole občine Dobrepolje,
matična šola na Vidmu in obe podružnični šoli, Kompolje in
Struge. Vsak učenec je prejel priznanje za svoj dosežek in majico z napisom JAZ BEREM. Otroci so si jih s ponosom nadeli
in s tem na nek način postali tudi promotorji branja. Nakup
majic je zagotovila Občina Dobrepolje in s tem potrdila, da se
zaveda pomembnosti in koristi, ki jih branje prinaša. Zato se na
tem mestu zahvaljujemo za podporo županu Janezu Pavlinu in
tudi občinski službi. Dogodek so popestrili otroci iz VVZ Kekec,
skupina Petelinčki, ki so nam prikazali gledališko predstavo Petelinček je šel po svetu. Ob koncu so vsi mladi bralci zanosno
zapeli Kekčevo pesem. Razšli smo se z obljubo, da bodo otroci
na počitnice s seboj vzeli knjige in pridno brali.

Zgodilo se bo …
Čas poletnih počitnic je namenjen počitku in sprostitvi, in to
najlažje storimo z dobro knjigo v roki. Knjižnica Dobrepolje
vam ponuja obilico dobrih knjig, ki vas bodo odpeljale na čudovita domišljijska potovanja, vam pomagale vrtičkati, raziskovati skrivnosti sveta in vas usmerjale na vaših potovanjih.
Pričakujemo vas vsak dan po ustaljenem urniku.
Od 20. do 24. avgusta 2018 – počitniške delavnice za
osnovnošolce
Od ponedeljka do petka se bomo srečevali ob 12. uri in se
družili do 14. ure. Poslušali bomo zgodbe, se igrali in ustvarjali
piratske rutice, igro »tri v vrsto«, nogometni stadion, izvajali
naravoslovne poskuse in spoznavali Močvirnike.
Vabljeni! ■
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Bralni klub Dobrevoljci. Beremo skupaj…
S knjigo spreminjamo svet.
V mesecu juniju smo zaključili že 6. sezono srečanj bralnega kluba Dobrevoljci, ki deluje v organizaciji knjižnice
Dobrepolje. Ob izbrani knjigi smo se tako vsi ljubitelji pisane in govorjene besede srečevali na pogovornih večerih vsak
mesec od septembra preteklega leta.

Jasmina Mersel Šušteršič

V središču pogovora je bila vedno knjiga
meseca, ki je vsaka zase odstirala nove
vsebine in odpirala zanimive teme za diskusijo. In ravno z razmišljanjem, izmenjavo mnenj in pogledov damo prebranemu še dodatno širino, ki nas pripelje
do novih znanj in vedenj. Ne pozabimo,
da je že Fran Jaklič leta 1894 ustanovil
Bralno društvo v Dobrepolju. Zavedanje
pomena knjige ima tako v našem prostoru globoke korenine in je zagotovo še
vedno prisotno, kar se med drugim kaže
tudi v številčnosti članov bralnega kluba. Vabljeni, da se nam pridružite tudi
v prihodnje. Kako pomembno mesto je
imela knjiga v preteklosti, nam s svojim delom sporoča tudi Primož Trubar,
katerega obletnico rojstva obeležujemo
ravno v mesecu juniju. Rojen je bil v letu
1508 na Rašici. Dan Primoža Trubarja, 8.
junij, je od leta 2010 tudi državni praznik,
ko se spominjamo njegovega neprecenljivega prispevka k razvijanju temeljev za
oblikovanje slovenskega naroda. Je oče
prve knjige v slovenskem jeziku Katekizem (1550), kjer med drugim prvič v tiskani verziji najdemo besedo Slovenci.
Slovenci brez knjige zatorej zagotovo ne
bi bili to, kar smo danes. Knjige nas ne
samo izobražujejo, temveč tudi bodrijo,

povezujejo in združujejo. In vse našteto
je namen delovanja bralnega kluba Dobrevoljci. Zaključno srečanje je potekalo
pri gospe Ivanki Zrnec na Zdenski rebri
pri Sv. Antonu. Zahvaljujemo se ji za povabilo, prav tako gospodu Jožetu Zrnecu,
ki nas je seznanil s številnimi zanimivimi
podatki, povezanimi z zgodovino cerkvice in kraja. Zagotovo pa se je vseh nas
dotaknila čutna poezija Stanke Kuplenk.
Njene pesmi zaustavijo misel in odprejo
srce.
Pesem je − govorica srca
Pesem je govorica srca.
Pesem so besede na belem papirju.
Pesem so moje misli, prelite v črke.
Zbledele bodo črke,
zbledele besede;
ostala bo govorica srca.
Stanka Kuplenk
Srečanja bralnega kluba bomo ponovno začeli v mesecu septembru. Knjige,
ki smo jih brali to sezono, priporočamo
tudi za počitniško branje:
Maylis de Kerangal: Pokrpajmo žive,
Aurelie Valognes: Stara mama v koprivah,

Paulie Hawkins: Dekle na vlaku,
Cecelia Ahern: Dar,
Goran Vojnović: Figa,
Charles Martin: Ko črički jokajo,
Lionel Shriver: Pogovoriti se morava
o Kevinu,
Magda Stražišar: Ciganka,
Hendrik Groen: Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in ¼.
Za še večjo izbiro zanimivega čtiva
povabljeni, da obiščete knjižnico Dobrepolje, kjer bo zagotovo vsakdo za svoj
literarni okus našel tisto, kar mu najbolj
ustreza.
»Knjiga je najzgovornejša priča, da se
narod zaveda sebe, da živi, da hoče živeti.« Oton Župančič
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Nastop učencev solopetja
V modri dvorani Jakličevega doma so se v sredo, 20. junija, predstavili učenci solopetja, ki so celo leto pridno vadili
pod vodstvom priznane učiteljice Petre Vrh Vrezec. S petjem so se predstavili Lucija Šinkovec, Jernej Klinc in Eva
Žnidaršič, z igranjem klavirja pa dvojčici Ana in Eva Žnidaršič.

Bojan Novak

Skoraj polna modra dvorana je v toplem
poletnem večeru prisluhnila pesmim
dveh obetavnih dobrepoljskih pevcev,
Lucije in Jerneja. Ob klavirski spremljavi
gospe Nataše Valant sta uspešno premagovala tremo pred zbrano množico, ki je
njune arije nagradila z gromkimi aplavzi. Čeprav tovrstno petje v naših krajih
ni prav razširjeno (ali pa mogoče ravno
zaradi tega), smo poslušalci z navdušenjem prisluhnili prav vsakemu napevu.
Dvojčici Ana in Eva Žnidaršič sta se izkazali z igranjem klavirja, Eva pa je odpela še pesmi Tam nekje je zlata roža in
Matičkov rojstni dan.
Svoje mojstrstvo je z odpetimi arijami
iz oper in operet prikazala učiteljica solopetja Petra Vrh Vrezec.
Po skoraj enournem programu so
sledile še čestitke za prikazani nastop,
nastopajoči pa so za bralce Našega kraja
strnili nekaj misli o nastopu.
Ta nastop je bil zaključek celoletnega
šolanja mojih pevcev, Lucije, Jerneja in
dveh deklic. Tak nastop predstavlja višek
tega, kar delamo skozi leto. Z nastopom
sem zelo zadovoljna. Seveda je še precej
stvari, ki jih moramo popraviti, a prav na
nastopih lahko vidimo, na katerih področjih moramo delati v prihodnje. Čestitam
vsem za današnji nastop.
Petra Vrh Vrezec

Z nastopom, ki je bil nek zaključek tega
pevskega leta, sem zelo zadovoljna. Nastopov imamo zaenkrat zelo malo, zato
moramo v veliki meri še premagovati
tremo, ki je, priznam, pred takim nastopom kar velika. Rada bi se lepo zahvalila
mentorici Petri, ki nas tako potrpežljivo
in z občutkom spodbuja k nadaljnjemu
petju.
Lucija Šinkovec

S celotnim koncertom sem zelo zadovoljen, kar nekaj poslušalcev se je nabralo
in mislim, da smo jim ponudili lep izbor
različnih opernih pesmi. Pohvalil bi tudi
svoje sopevke, ki so se odlično odrezale.
Moj najljubši del koncerta pa je bil seveda
duet s profesorico, kajti ne poješ in ne stojiš vsak dan na odru s tako dobro operno
pevko.
Jernej Klinc
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Rock Kamnolom 2018 – nov začetek
Prvi koncert rock skupin, ki smo ga poimenovali »Rock Kamnolom«, se je odvijal leta 2008 in nato še štiri leta vse
do leta 2012. Koncert je bil vsa leta dobro obiskan, vzdušje je bilo odlično, nastopale pa so predvsem lokalne rock
skupine. Prostor starega kamnoloma je bil sicer zelo atraktiven, vendar pa logistično izjemno zahteven za izpeljavo
koncerta, saj na sami lokaciji ni elektrike, vode, parkirišč …

Mi2

Janez Lenarčič, Rock Inženirji

Pred kakšnima dvema mesecema mi je
Miha Črtalič omenil, da je Primož Pucihar, ki vodi projekt nove obrtne cone v
Predstrugah, prišel do njega z idejo, da
bi prireditev Rock Kamnolom izpeljali
v novo nastajajoči obrtni coni. Ideja se
mi je zdela zanimiva in skupaj z Mihom
in Primožem smo se začeli dogovarjati
za organizacijo rock koncerta. Dodatna
spodbuda je bila tudi, da bi na koncertu nastopila skupina Mi2, ki spada v vrh
trenutne rock scene v Sloveniji.
Ko smo z idejo, da se Rock Kamnolom
reaktivira, seznanili fante lokalnih rock
skupin: Koma 750, Lumberjack in Rock
Inženirji, ki so že sodelovali na Rock Kamnolomih v preteklosti, so takoj in z navdušenjem potrdili svoje sodelovanje.
Rock koncert je javna prireditev, ki
zahteva tudi legalizacijo na upravni enoti,
skrb za varnost, organizacijo zdravstvene
službe ter seveda strežbo hrane in pijače
na sami prireditvi. Ta del organizacije je

prevzela ekipa fantov iz PGD Videm, ki je
svoje delo več kot odlično opravila.
Za postavitev odra, ozvočenja in lučk
so bili zadolženi SoundLight (celotna
ekipa) in lučkarji Krejan elektronike, ki
so zagotovo pripomogli k temu, da je bil

Rock Inženirji

zvok udaren in scena atraktivna.
Tako se je v petek, 15. 6. 2018, začela
največja rock prireditev v Dobrepolju. Ob
19.00 smo nastopili Rock Inženirji, nato
so oder s starimi in novimi uspešnicami
ogreli The Fakerrs, ki so privabili publi-
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ko bližje odru. Zagotovo so navdušili
naši mladi rockerji Lumberjack, za katere
pravijo, da so trenutno najbolj perspektivna mlada rock skupina. Za njimi pa so
nastopili težko pričakovani MI2. Zaigrali
so vse svoje uspešnice, množica pod odrom pa je z njimi veselo prepevala. Za
konec pa so nastopili še Panika v Komi
750, ki s svojim ustvarjanjem navdušuje
že vrsto let.
Rock Kamnolom je ponovno privabil
lepo število obiskovalcev, ki so bili vsi po
vrsti navdušeni nad organizacijo, izborom glasbe in nasploh odličnim vzdušjem, pozitivno energijo … Zahvalil bi se
vsem obiskovalcem za odlično vzdušje
in vsem donatorjem ter prostovoljcem,
ki so nam omogočili izpeljavo. Še najbolj
pa našemu glavnemu pokrovitelju PUCIHAR d.o.o., ki je vse skupaj finančno
omogočil. Naj povem, da so na koncertu
navdušili tudi plastični kozarci PuciCup,
ki so prispevali k ekološkemu ravnanju

udeležencev in ostali za spomin marsikateremu udeležencu.
Celoten izkupiček prireditve je več kot
zasluženo namenjen gasilcem PGD Vi-
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dem -Dobrepolje, saj so se fantje s svojim
pristopom in organizacijo zares izkazali!
Upam, da se kmalu spet vidimo na
Rock Kamnolomu. 

The Fakerrs

Rock Kamnolom 2018
skupaj z gasilci PGD
Videm - Dobrepolje
Miha Kuplenk, PGD Videm - Dobrepolje

Lumberjack

Panika v Komi 750

Rock Kamnolom je uspel. Gasilci
PGD Videm - Dobrepolje se najprej
zahvaljujemo vsem obiskovalcem,
ki ste skupaj z glasbenimi izvajalci
soustvarili dobro vzdušje in pravi
žur.
Hvala vam za vse denarne prispevke, ki nam bodo v veliko pomoč. Velika zahvala gre tudi vsem
bendom, ki so dokazali, da je rock
še vedno pravi recept za dobro zabavo za stare in mlade. Ogromna
hvala tudi vsem donatorjem (Pucihar d.o.o, Simetrija d.o.o., Amset d.o.o, Partner graf, Milos d.o.o,
Rinox d.o.o, Prevoznistvo Ivan
Hegler s.p., Širles d.o.o, MAFApol
- površinska obdelava kovin s.p.),
ki so s svojimi prispevki omogočili izpeljavo tako velike prireditve,
ter ekipama SoundLight in Krejan
elektronika za super ozvočenje in
osvetljavo. Zahvaljujemo se vsem
prostovoljcem, ki so kakor koli pomagali pri prireditvi.
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Spoštovani Slovenke in Slovenci,
državljanke in državljani Slovenije,
občanke in občani Dobrepolja,
HVALA vsem, ki ste v nedeljo, 3. junija 2018, šli na
volitve in s tem prevzeli svoj del odgovornosti do
domovine in države. Še posebej se zahvaljujem
vsem, ki ste glasovali za Slovensko demokratsko
stranko. Vaše zaupanje sprejemamo z veliko
hvaležnostjo.
Veseli smo, da je naše sporočilo doseglo toliko
ljudi in da smo za program ZA SLOVENIJO, ki
ga je pripravil Strokovni svet SDS, z vodilom,
da bi bila Slovenija uspešnejša, bolj prijazna
domovina za vse, prejeli tako široko podporo.
Slovenska demokratska stranka je zmagala v
vseh volilnih enotah in večini volilnih okrajev.
Tudi v volilnem okraju Grosuplje, kjer sem kot
kandidat Slovenske demokratske stranke prejel
7020 glasov, kar je 39,3 % vseh oddanih glasov
in najboljši rezultat katerega koli kandidata v
državi. Iskrena vam hvala za prav vsak glas.
Zavedamo se, da je odgovornost vsake vlade
najprej do njenih državljanov. Da prepozna in
dela za njihove potrebe, da skrbi za njihovo

varnost, da ščiti njihove pravice in brani njihove
vrednote.
Zato bomo skušali sestaviti koalicijo za Slovenijo,
koalicijo za državljanke in državljane Slovenije,
za dobro vseh nas, in ne koalicije proti Marjanu
Šarcu, Dejanu Židanu ali dr. Miru Cerarju. Osnova za sestavo te koalicije pa bodo programski
odgovori na izzive, ki so v tem trenutku pred
Slovenijo.
Slovenska demokratska stranka je odprta za
sodelovanje. In verjamem, da je po prespani
noči, analizah, ocenah, ki so bile in še bodo,
nekaj več pripravljenosti za sodelovanje tudi v
drugih strankah, ki so prišle v parlament, a pripravljenosti po sodelovanju niso želele pokazati.
Sodelovanje in ne izključevanje bi lahko bilo le
dobro za Slovenijo.
Če bo Slovenska demokratska stranka vodila
vlado, jo bomo vodili pravično in za dobro vseh
državljank ter državljanov. Vsako odločitev
bomo vedno pretehtali v luči tega, kaj bo prinesla
temu narodu, predvsem pa generacijam, ki šele
prihajajo. To sta naši obljuba in zaveza.
Vlada pod vodstvom Slovenske demokratske
stranke bo vlada za Slovenijo, ki bo domovina

Zahvala volivkam
in volivcem

Voščilo OO SLS Dobrepolje
ob dnevu državnosti

Spoštovane volivke in volivci, iskreno se

Bodi zdrava, domovina,
mili moj slovenski kraj!
Ti prekrasna, ti edina,
meni zemeljski si raj!

iz srca zahvaljujem vsem, ki ste mi na državnozborskih volitvah zaupali svoj glas.
Žal število vseh glasov ni zadostovalo za
vstop SLS v državni zbor. Kljub vsemu
si bom s tem, kar znam in zmorem, še
naprej prizadevala za dobrobit ljudi,
kajti srčnost in ljubezen do domovine
sta tisti, ki ustvarjata razvoj, omogočata
gospodarno ravnanje in pravično državo
Slovenijo.
Še enkrat hvala za vaše zaupanje!
Alojzija Fink

25. junij, dan državnosti, je praznik,
ki nas spominja na odločnost, moč in
enotnost slovenskega naroda.
Stopamo na pota polna izzivov, negotovosti, odločitev, ki bodo pomembne
za življenje vsakega posameznika v
naši prečudoviti Sloveniji. Da se bomo
spoprijeli s temi izzivi, moramo stopiti
skupaj, pozitivno delovati in spoštovati
vrednote slovenskega naroda.
DOMOVINA JE NAŠA MATI. Ob tem
Slomškovem reku in v upanju na svetlo
prihodnost Slovenije in slovenskega
naroda vam, drage občanke in občani,
ob dnevu državnosti čestitamo in vam
želimo ponosno, hvaležno in veselo
praznovanje!
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za vse. Slovenijo, ki bo varna. Slovenijo, kjer bo
v javnih storitvah red in kjer bodo za vse veljali
enaki pogoji. Slovenijo, kjer bo šlo manj za davke
in bo več ostalo Slovenkam in Slovencem, državljankam in državljanom Slovenije. Slovenijo,
kjer bo vsakdo, ki bo imel dobro idejo, imel možnosti, da jo uresniči. Slovenijo, kjer pokojnina
ne bo socialna kategorija, ampak pošteno plačilo
za minulo delo. Slovenijo, kjer bo pošteno delo
pošteno plačano. Predvsem pa za Slovenijo, v
kateri bodo tudi naši prapravnuki govorili slovensko in peli slovenske pesmi. Za Slovenijo, kjer
bo Slovencev vsako leto več, in za Slovenijo, kjer
bomo vsako leto živeli bolje.
Vemo, kako stvari narediti bolje. Vemo, da si
Slovenija zasluži več. Slovenija je lahko uspešna.
Slovenija je lahko prostor, v katerem domuje
pravičnost in kjer radi živimo. Dom za nas, naše
otroke in vnuke. Topel in varen.
Če pa bo vlado sestavil kdo drug, bomo dobre
predloge tudi v opoziciji podprli ter se trudili v
dobro Slovenije.
25. junija praznujemo DAN DRŽAVNOSTI. Vsem
Slovenkam in Slovencem, državljankam in
državljanom Slovenije, občankam in občanom
Dobrepolja ob prazniku ISKRENO ČESTITAM in
vam želim PONOSNO PRAZNOVANJE. Naj bo
praznik čas, ko bodo po naših domovih ponosno
plapolale slovenske zastave. V upanju, da bo
Slovenija postala in ostala prijazna domovina
za vse.
Janez Janša

Zahvaljujem se vsem, ki ste se udeležili
volitev, še posebej pa bi se rad zahvalil
vsem, ki ste volili zame in za usmeritev
»Bolje za vse«.
Dr. Peter Gašperšič
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Odprava posledic toče v občini Črnomelj skozi oči
gasilske regije Ljubljana II
Petek, 8. junija 2018, si bom kot gasilec zapomnili z več vidikov.
Uroš Gačnik

Revija Gasilec je iz rok predsednika države prejela red za zasluge, obeležili smo
svetovni dan gasilcev in bili priča strašanski vremenski ujmi – toči, ki je pustošila v
Beli krajini. Velikost zamrznjenih kroglic
se je lahko primerjala z velikostjo jabolk,
ki so na svoji poti proti zemlji dobesedno
kosile pod sabo vse, kar jim je prišlo na
pot.
Takoj ko sem za informacijo izvedel
iz javnih občil, sem poklical prijatelje
gasilce iz belokranjske regije ter ponudil
pomoč. Pozval sem regijskega poveljnika Boruta Lončareviča, ki je nemudoma
stopil v akcijo. GZ Kočevje je že v petek
zvečer odpeljala več bal folije na ogroženo področje. Področje si je ogledal tudi
regijski poveljnik, ki je med večerom s
pomočjo poveljnikov GZ organiziral pomoč. Tako je v soboto že ob 5. uri odhitelo na pomoč 50 gasilcev z 11 vozili, v
nedeljo 92 gasilcev z 17 vozili ter nazadnje v sredo 44 gasilcev z 7 vozili. Vesel in
zadovoljen sem, da se je klicu na pomoč
množično odzvalo skupno 188 gasilcev,
ki so s svojo požrtvovalnostjo znova pokazali, kaj je to medsoseska pomoč.
V spomin pa se mi bo za vedno vtisnil
dogodek, ki se je pripetil zadnji dan, ko
smo že proti koncu dneva prišli na objekt
– stanovanjsko hišo, katere lastnik (se je

šele na koncu izkazalo) je bil gasilec. Kolega je vse dni aktivno deloval na območju intervencije, pomagal je drugim, zase
pa ni našel časa, čeprav so pod sekundarno kritino prebivali v hiši še žena in
dve hčeri (najmlajša šteje komaj 13 mesecev). Njegova hiša je tako prišla zadnja
na vrsto. Kljub utrujenosti od plezanja po
strehah smo zmogli napore ter uspešno
pokrili tudi to streho in tako samo v zadnjem dnevu sanirali 41 objektov. Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali. Kot
vodja odprave zadnjega dne se v imenu
vseh, ki smo imeli možnost, da smo delovali in pomagali, zahvalim in pohvalim

pregovorno gostoljubnost in prijaznost
Belokranjcev. Ste srčni, preprosti in gostoljubni ljudje in zato se sam osebno
rad vračam v vaše kraje. ■
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Gasilci iz Gasilske zveze Dobrepolje odšli na pomoč
prizadetim v neurju s točo, ki je prizadelo občino Črnomelj
Gasilci iz Zdenske vasi, Ponikev in Hočevja smo zastopali Gasilsko zvezo Dobrepolje pri odpravljanju katastrofalnih
posledic hude vremenske ujme, ki je prizadela prebivalce Črnomlja in okolice.
Janez Zrnec, PGD Zdenska vas; foto GZD

V soboto, 9. 6. 2018, zjutraj je celotna Slovenija vedela, da je naše sodržavljane v
Beli krajini dan prej prizadelo močno neurje s točo. Slike, ki so se hitro kot vihar
dan prej prenašale po spletu in družbenih omrežjih, so prikazovale katastrofalne razmere. Uničene strehe, avtomobili,
poljščine, skratka žalostne podobe, ko
spoznaš, da lahko samo 20 minut besnenja narave vzame vse, za kar si delal
celo življenje.
Ob teh podobah gasilci že samoiniciativno začnemo razmišljati, kako bi lahko
čim prej odšli na pomoč. Seveda je za to
potrebna koordinacija na višjih ravneh,
saj gasilci ne delamo ničesar brezglavo
in neurejeno. Že v soboto, dan po ujmi,
je ožje poveljstvo s poveljnikom zveze
Boštjanom Hrenom na čelu v dogovoru
s celotno gasilsko regijo Ljubljana 2 sklenilo, da se gasilci iz Dobrepolja naslednji dan, torej v nedeljo, odpravimo na
pomoč kolegom gasilcem iz Črnomlja.
Pozivu poveljnika zveze smo se odzvali
gasilci iz Zdenske vasi, Ponikev ter Hočevja.
Pomembno je, ko gasilci odhajamo na
celodnevne intervencije izven matične
gasilske zveze, da smo pripravljeni. Gle-

de na specifiko intervencije se je treba temeljito pripraviti s primernim orodjem,
opremo in seveda živežem za prvih nekaj
ur intervencije. Nikakor si ne smemo privoščiti, da pridemo na delo brez naštetih stvari, saj lahko postanemo dodatno
breme za domače gasilce, ker nas morajo najprej založiti z orodjem in opremo.
Kjer je potrebna pomoč, moramo takoj
začeti s samostojnim delom.
Tako smo si gasilci že v soboto, dan

pred odhodom, pripravili orodje, kot so
lestve, kladiva, žeblji, pritrdilno orodje
za folijo, ter primerno gasilsko opremo,
kot so reševalne vrvi, varnostni pasovi,
čelade in primerna obutev za na streho.
Z vso opremo smo se v nedeljo zgodaj
zjutraj odpravili na pomoč z dvema voziloma in desetimi gasilci. Prihod v mesto
Črnomelj je razkril vse razsežnosti škode, ki jo je povzročila toča z ogromnim
premerom. V določenih zaselkih ni bilo
nepoškodovane strehe. Pred nekim avtosalonom ni bilo nepoškodovanega avtomobila. Vedeli smo, da nas čaka veliko
dela.
Po oddaji dokumentacije o moštvu na
sprejemnem mestu za gasilce smo hitro
dobili zadolžitve. Gasilci iz Dobrepolja
smo dobili nalogo, da v Ulici Partizanskega odreda v Črnomlju prekrijemo
vse poškodovane strehe, začenši s stanovanjskimi hišami, ter nato tudi vse
druge poškodovane objekte. Po prihodu
na delovno območje smo nemudoma
začeli z delom, kajti v omenjeni ulici je
bilo opaziti poškodovane strehe na večini objektov. Hiše so bile visoke, strehe
strme, strešniki pa zelo stari in s tem tudi
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krhki. Zaradi vseh teh dejstev je treba
zagotoviti v prvi fazi varnost gasilcev. V
ta namen smo uporabili znanje iz vrvne
tehnike in se tako varovali pred padcem
s strehe. Domači gasilci so nam vseskozi
vozili zadostno količino zaščitne folije,
les za pritrjevanje, v določenih primerih
pa smo strehe pokrili s strešniki. Delali
smo hitro, vendar ne brezglavo, in predvsem varno. Prijazni in hvaležni domačini so nam vseskozi nosili hladno vodo,
kajti vreme je bilo za spremembo glede
na prejšnje dni sončno in na strehi, kjer
se zaščitna folija segreje tudi do 70 °C, ni
prijetno. Izgubljeno telesno tekočino je
bilo treba vseskozi nadomeščati s hladno
vodo. Domačini, ki so v tej ujmi izgubili
zelo veliko, so bili res ustrežljivi in hvaležni na vsakem koraku.
Gasilci iz Dobrepolja smo v celem
dnevu prekrili 11 objektov, kar je za takšno skupino ogromno. Delo smo opravili odlično in v veselje vseh brez poškodb. Lahko rečemo, da je bila ekipa iz

••• Iz društev •••

Dobrepolja odlična »klapa« gasilcev, ki si
je pomagala, se bodrila in na koncu bila
tudi iskreno pohvaljena s strani domačih
gasilcev. Največ pa nam vsekakor pomeni
zahvala ljudi, ki smo jim prekrili strehe.
Še posebej smo bili veseli opravljenega
dela, ko nas je ravno v času, ko smo prekrili zadnji objekt v dnevu (veliko skladišče), presenetila močna ploha. Takrat
smo si oddahnili, da smo še pravočasno
vsem ljudem v »naši« ulici pomagali zavarovati imetje.
Naj omenim, da je bila organizacija
s strani domačih gasilcev na zelo visoki
ravni. Logistična podpora gasilcem, ki
smo delali na strehah, je bila odlična. Bilo
je dovolj hladne pijače in hrane, zaščitna
folija in les sta bila stalno dostopna. Tako
so bili, razen neznosne vročine, delovni
pogoji urejeni.
Na koncu naj naštejem gasilce, ki smo
tisto nedeljo tvorili odlično »klapo«, ki je
odšla na pomoč v Belo krajino v imenu
Gasilske zveze Dobrepolje:
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PGD Zdenska vas: Janez Zrnec, Gregor Perko, Igor Pajk in Tine Jakič.
PGD Ponikve: Miha Kastelic, Janez
Gačnik, Janez Lenarčič, Gregor Petrič in
Matej Dolšak.
PGD Hočevje: Boštjan Pajk. ■

Gasilci iz Zdenske vasi tradicionalno varovali kolesarski
maraton treh občin
Organizatorji maratona treh občin (Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica) so ponovno zaupali varovanje kolesarjev
na dirki skozi občino Dobrepolje zdenskim gasilcem.
Janez Zrnec, PGD Zdenska vas

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva
Zdenska vas smo bili le dan po uspešni
organizaciji regijskega mladinskega gasilskega tekmovanja (o tekmovanju v
orientaciji za regijo Ljubljana 2 lahko
preberete več v sosednjem članku) ponovno v akciji, saj nam je bilo zaupano
varovanje kolesarskega maratona treh
občin, ki tradicionalno poteka v mesecu
juniju. Gre za dokaj veliko tekmovanje v
kolesarstvu, saj se prvi kolesarji, ki pridrvijo v občino, resno borijo za zmago
na maratonu. Hitrosti so velike, zato je
še toliko pomembneje, da jih skrbno
varujemo pred nepredvidljivimi vozniki
osebnih avtomobilov in kmetijske mehanizacije.
Ker zdenski gasilci predstavljamo tudi
občino Dobrepolje na tem dogodku, smo
naredili še nekaj za promocijo. Kot vidite na sliki, smo izkoristili mlaj za potrebe gasilskega tekmovanja, nanj pritrdili

kolo svojega glavnega strojnika Antona
Rajerja ter pred mlajem postavili občinsko zastavo skupaj s slovensko in evropsko. Najbolj pa smo bili veseli na koncu

maratona, ker je bilo varovanje izvedeno
uspešno in ni bilo nobenih nepredvidenih dogodkov in poškodb udeležencev
maratona. ■
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Praznik sv. Florijana v Ponikvah
V nedeljo, 13. 5. 2018, smo gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ponikve že osemindvajsetič pripravili slovesnost
v čast zavetniku gasilcev sv. Florijanu. V najlepšem mesecu maju goduje sv. Florijan, zavetnik vasi Ponikve, ki smo ga
gasilci zaradi njegovih lastnosti po zgodovinskem izročilu vzeli za svojega zaščitnika in priprošnjika.

Edvard Somrak, PGD Ponikve

Ko smo se prebudili v megleno nedeljsko jutro, nam vreme sprva ni obetalo,
da bomo tudi letošnjo slovesnost ob
prazniku sv. Florijana s sv. mašo lahko
izvedli na prostem pred cerkvijo. Najbolj
zagnani gasilci smo se tako dobili pred
gasilskim domom in cerkvijo že kmalu
po sedmi uri, saj je bilo treba postoriti
še veliko stvari, da bi se slovesnost lahko
izvedla, kot je bilo predvideno. Zaradi
slabega vremena v soboto in negotovosti za nedeljo v soboto nismo pripravili
prostora pred cerkvijo v celoti. Z vsakim
trenutkom se je vreme izboljševalo in
na koncu je bil naš trud poplačan, saj je
vreme zdržalo brez padavin oziroma na
koncu je posijalo tudi sonce.
Tako smo se gasilci iz vseh sedmih
društev Gasilske zveze Dobrepolje ter iz
sosednjih prijateljskih društev Velike Lašče, Turjak, Škocjan in Ponova vas ob 9.30
zbrali v vaškem centru v Ponikvah, skupaj s prapori in gasilskimi vozili. Skupno
se nas je slovesnosti v čast sv. Florijanu
udeležilo 102 gasilcev v uniformah, od
tega tudi večje število članic, pionirjev in
mladincev ter tudi 33 članov Godbe Dobrepolje. Natanko ob 9.55 smo se gasilke
in gasilci v povorki ob spremljavi Godbe
Dobrepolje odpravili proti cerkvi sv. Florijana. Povorki so se pridružili tudi drugi
vaščani, ki so v vaškem središču prisostvovali postroju ter odhodu gasilcev.
Gasilci smo se ob prihodu do cerkve

posedli v dogovorjene vrste, v preostalih
vrstah pa so se posedli drugi verniki, ki
so se tudi letos udeležili svete maše v
izredno velikem številu. Slovesno sveto
mašo je daroval gospod župnik za vse
pokojne gasilce ter vaščane vasi Ponikve.
V pridigi je med drugim označil lik gasilca kot človeka, ki je vedno pripravljen
pristopiti na pomoč sočloveku. Omenil
je, da danes za pomoč vedno pokličejo
gasilce, ki se vedno odzovemo. Poudaril
je, da se je to v veliki meri izkazalo v lanskoletnem vetrolomu ter v minulih obdobjih ob poplavah in žledu. Za ubrano
petje pri slovesni sveti maši je pod vodstvom Janeza Gačnika ter ob spremljavi
organista Toneta Šinkovca poskrbel domači cerkveni pevski zbor.
Po končani mašni daritvi smo gasilci s
prapori in vozili v povorki ob spremljavi
Godbe Dobrepolje krenili proti gasilskemu domu. Povorki so se pridružili tudi
vsi, ki so bili udeleženi pri mašni daritvi.

Ob prihodu do gasilskega doma ter
pred razpustom gasilske povorke sta
predsednik GZ Dobrepolje Jože Prijatelj
in poveljnik GZ Dobrepolje Boštjan Hren
podelila potrdila o udeležbi na tečaju
prve in nujne medicinske pomoči za certificirane posredovalce (gasilce bolničarje), ki ga je organizirala GZ Dobrepolje
in je potekal na Vidmu v času od 12. 1.
2018 do 17. 2. 2018 za vse udeležence iz
GZ Dobrepolje.
Po podelitvi smo vse gasilce in druge povabljene pogostili domači gasilci z
žegnanjskimi dobrotami, ki so jih spekle
ponikovske gospodinje (za vse spečeno
in prineseno pecivo se vsem gospodinjam najlepše zahvaljujemo), ter kozarčkom pijače. Ob prijetnem klepetu
in uživanju dobrot v sončnem vremenu
je čas kar hitro mineval. Kar prehitro je
bilo treba skleniti srečanje ter oditi domov. Ob slovesu smo vsi prisotni sklenili,
da se naslednje leto, že devetindvajsetič,
ponovno snidemo. ■
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Ko Facebook postane hitrejši kot številka 112
Družbeno omrežje Facebook (FB) domala poznamo vsi, velika večina ga uporablja za informiranje oz. pregledovanje
dejavnosti svojih bolj ali manj pravih prijateljev, sledilcev, znancev … Je računalniška aplikacija, ki nam omogoča, da
precej kakovostno uničimo čas, ki bi ga med drugim lahko preživeli v naravi ali pa se družili s sovrstniki na star in v
večini primerov boljši način. Novodobna tehnologija je tako »zasužnjila« svet, je odličen pripomoček za informiranje.
Morda pa smo šli z njeno uporabo le nekoliko predaleč.
Uroš Gačnik, foto PGD Videm - Dobrepolje

Dogaja se, da mnogi za trenutno vreme
pogledajo na različne aplikacije, pozabijo pa, da lahko samo odprejo okno in
pogledajo v nebo. Ko se pripeti nesreča,
so družbena omrežja prepredena z všečki, komentarji, delijo se slike … Kakšne
strašne težave res ne vidim v tem, moti
pa me, kar se je primerilo 13. 6. 2018 v
Dobrepolju, ko se je v zgodnjih jutranjih
urah pripetila prometna nesreča. Veliko
je bilo mimovozečih očividcev, vendar
nihče ni pomislil, da bi poklical na številko 112.
Zgodilo pa se je ravno to, kar pravi naslov tega prispevka. Objavila se je novica
na FB-ju. Recimo, da se je nezgoda pripe-

tila ob 6.10 oz. so bili ob tej uri že nekateri
zbrani ob mestu dogodka. Ob 6.20 je na
kraj nesreče prihitelo reševalno vozilo in
šele ob 6.31 je zapiskal pozivnik. Vsekakor se je enota PGD Videm - Dobrepolje

v pičlih štirih minutah od poziva prebila
do ponesrečenih, sledila jim je še GEŠP
iz PGD Ribnica, ki pokriva to področje,
vendar z 22-minutnim presledkom. Na
srečo udeleženih večjega tehničnega posega tokrat ponesrečeni niso potrebovali,
pa vendar v ozadju še vedno ostaja grenak priokus oz. vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi bile poškodbe hujše. Hitra in
strokovna pomoč je bistvena!
Odlična in hitra odzivnost operativcev
ni vselej ključnega pomena. Pomembno
vlogo ima tudi obveščanje o dogodkih na
številko 112. Torej – ne bojte se poklicati na 112, saj bo operater sprejel vaš klic
kljub temu, da je morebiti že seznanjen
z dogodkom. Za FB pa bo čas tudi kasneje . ■

Usposabljanje iz prve pomoči v PGD Videm - Dobrepolje
Uroš Gačnik, PGD Videm

V soboto, 19. 5. 2018, smo imeli gasilci
PGD Videm - Dobrepolje tretji sklop vaj
iz prve pomoči. Prikazali smo urgentni
ter hitri iznos ponesrečenca iz avta z zajemalnimi nosili. Prvi certificirani posredovalci so nam prikazali tudi imobilizacijo poškodovane osebe na zajemalnih
nosilih ter hiter travmatološki pregled.

Praktično delo je najboljši način, s katerim dosežemo, da se znanje utrdi, tako so
vsi prisotni večkrat preizkusili omenjene
postopke.
K sodelovanju smo povabili tudi certificiranega prvega posredovalca iz PGD
Zagorica, ki je sodeloval pri izobraževanju. Izobraževanja ter hkrati tudi obnovitve znanja certificiranih prvih posredovalcev se je udeležilo 14 članov, ki
tako uspešno gradijo znanje, ki ga gasilci

potrebujemo pri posredovanjih. Zahvaljujemo se društvu PGD Ponikve, ki nam
je za namen vaje posodilo zajemalna
nosila. ■
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XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije
V dominikanskem samostanu na Ptuju se je v petek, 18. maja 2018, ob 16.30 začelo prvo plenarno zasedanje XVII.
Kongresa Gasilske zveze Slovenije. Kongres se je začel s prihodom praporov in slovensko ter evropsko himno.
Uroš Gačnik

Pozdravne nagovore so imeli: Janko Cerkvenik, v. d. predsednika Gasilske zveze
Slovenije, Marjan Meglič, predsednik
Območne GZ Ptuj, Miran Senčar, župan
MO Ptuj, in Andreja Katič, ministrica za
obrambo Republike Slovenije.
Po sprejetju poslovnika o delu kongresa in izvolitvi delovnega predsedstva
se je delovno zasedanje začelo. Delegati
so pregledali in potrdili poročilo o petletnem delu, NO je podal pozitivno mnenje o delu organov, prav tako je verifikacijska komisija poročala o sklepčnosti
kongresa. Kasneje je sledil sprejem gostov v mestni hiši z nagovori in podelitvijo spominskih plaket in medalj.
Naslednji dan so se delegati in gostje
zbrali ob 9. uri ter nadaljevali kongres.

Delegati so podelili razrešnico dosedanjim organom Gasilske zveze Slovenije
in volili nove organe. Prav tako pa so
potrdili gradivo – Usmeritev razvoja gasilstva v Republiki Sloveniji do leta 2023.
Novi predsednik GZS je postal Janko
Cerkvenik, poveljnik pa Franci Petek.
Sledila je še podelitev najvišjih priznanj in nagrad Gasilske zveze Slovenije.
Plaketo gasilca je dobil France Rus, PGD
Sodražica, ki izhaja iz naše regije Ljubljana II in ga tudi večina dobrepoljskih gasilcev dobro pozna. Iskrene čestitke!
Sklepni del kongresa je bila tudi velika
manifestacija gasilske parade, ki se je je
udeležilo več kot 4500 gasilcev, 850 praporjev ter obilica gasilskih vozil in tehnike iz vse Slovenije. Parado si je ogledal in
vse navzoče pozdravil predsednik Vlade
Republike Slovenije dr. Miro Cerar.

Iz Dobrepolja je na kongres odpotoval avtobus gasilcev, ki so zastopali društva in zvezo, kot delegata kongresa pa
sva bila oba dneva prisotna predsednik
GZ Dobrepolje Jože Prijatelj in jaz. V
poznih nočnih urah smo se tako vrnili
na svoje domove, utrujeni, a veseli, saj
smo bili prisotni na zgodovinskem dogodku. Ponovna taka priložnost bo šele
čez pet let. ■

ZAHVALA
Gasilska zveza Dobrepolje se zahvaljuje Občini Dobrepolje za
donacijo avtobusnega prevoza gasilcev na udeležbo 17. Kongresa
Gasilske zveze Slovenije na Ptuj.
Boštjan Hren, poveljnik GZD

XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije
V soboto 19. maja, smo se gasilci Gasilske zveze Dobrepolje odpravili na Kongres Gasilske zveze Slovenije, ki je potekal
na Ptuju. Kongres je potekal že od petka popoldne. Na samem kongresu je sodelovalo 157 delegatov iz cele Slovenije.
Boštjan Hren, poveljnik Gasilske zveze
Dobrepolje

Za predsednika GZS je bil izvoljen Janko
Cerkvenik, za poveljnika pa dosedanji
poveljnik Franci Petek, in sicer za petletni mandat, torej do leta 2023. Izvoljeni
so bili tudi drugi funkcionarji Gasilske
zveze Slovenije.

Gasilci iz Dobrepolja smo se z avtobusom odpravili proti Ptuju in po nekaj
zastojih na cesti vendarle prispeli na kraj
dogodka. Po izstopu iz avtobusa smo se
postavili v dve vrsti in se strumno odpravili na začetek parade. Poveljniku regije
Ljubljana II, Borutu Lončareviču, kamor
spada tudi Gasilska zveza Dobrepolje,
sem kot poveljnik GZ Dobrepolje pre-

dal raport o številu praporjev, članic in
članov. Razporedili smo se po regijah in
po nekajminutnem čakanju na začetek
parade nas je osvežil dež. V prvem delu
parade smo obhodili častno tribuno ter
nato parado zaključili na stadionu. Po
predaji raporta so nas nagovorili novo izvoljeni predsednik GZS Janko Cerkvenik,
bivši premier Miro Cerar ter župan Ptuja.

Naš kraj ■ junij 2018

41

••• Iz društev •••

Na koncu sta sledila še mimohod mimo
častne tribune in odhod na avtobus.
Po napornem dnevu smo se odpravili
še na večerjo v bližino Ptuja. Na večerji
sta se nam pridružila predsednik regije
Ljubljana II Uroš Gačnik ter poveljnik
regije Ljubljana II Borut Lončarevič. V
prijetnem vzdušju smo malo poklepetali
in podelili prve vtise s kongresa. Vrnili
smo se v večernih urah.
Z gasilskim pozdravom na pomoč! ■

Primožev pohod do gobarskega doma na Šentrumarju
V prejšnji številki glasila Naš kraj in z letaki na oglasnih deskah v Hočevju, na Vidmu in na Krki smo vas povabili na
Primožev pohod do gobarskega doma na Šentrumarju, ki ga gobarji tradicionalno organiziramo vsako leto v mesecu
juniju, ko goduje zavetnik in sejalec gob sv. Primož.

Gerta Gregorka

V nedeljo, 10. junija 2018, smo člani
Društva gobarjev Štorovke Šentrumar
Hočevje že tradicionalno organizirali
pohod do gobarskega doma na Šentrumarju. Pohod na hrib Šentrumar je bil
organiziran z vodičem iz treh smeri. Pri
trgovini Krka na Krki je zbrane pohodnike po gozdni poti proti Šentrumarju popeljal Milan. Dve uri prijetne hoje mimo
kotov nista bili za nikogar prenaporni.
Pri Jakličevem domu na Vidmu je pohodnike pričakal Jože in prej kot v dveh
urah so prispeli do gobarskega doma.
Izpred gasilskega doma v Hočevju ste se
na Šentrumar lahko odpravili v družbi
Gerte. Iz Hočevja mimo kotov je pot do
Šentrumarja najkrajša in nezahtevna.
Vreme je bilo pohodnikom naklonjeno,

morda malce vroče, za sprehod po gozdu pa prav prijetno.
Med potjo smo, kot se za gobarje
spodobi, nabirali gobe. Sveti Primož,
zavetnik in sejalec gob, nas tudi tokrat
ni pustil na cedilu. Nabrali smo preko
40 različnih primerkov gob. Pri gobarskem domu na Šentrumarju smo člani
Društva gobarjev Štorovke Šentrumar
Hočevje nabrane primerke gob razstavili in determinirali. Gobarji smo bili
zadovoljni, saj nam je z vašo pomočjo
uspelo prikazali več kot pet vrst golobic,
niso manjkali poletni goban ali jurček
pa vražji goban, svinjski goban, grenki
goban, leponogi goban, žametasti goban, navadna lisička, žametna lisička,
mokarica, mlečnica, panterjeva mušnica, rdečkasta mušnica, medlo rumena
mušnica, gabrov ded, griva, česnovka in

še mnogo drugih vrst gob, ki so manj poznane. Seveda je največji delež nabranih
primerkov gob prispeval naš član društva Bojan.
Pohodniki, ki jih je bilo približno toliko kot pretekla leta, so si z veseljem ogledali prikazane gobe, se okrepčali, se odpočili, pokramljali v prijetni družbi in se
zadovoljni vrnili v dolino proti domu.
Ko bo naslednje leto zopet godoval sv.
Primož, in če vas bo zamikalo, da naredite nekaj zase in za dobro počutje, se
nam pridružite na enem izmed zbirnih
mest. Tisti, ki vam je pot do Šentrumarja
že dobro poznana, pridite po svoji poti,
med potjo pa ne pozabite pobrati kakšne
gobice. Lepo je bilo v vaši družbi.
Se vidimo prihodnje leto na Šentrumarju. ■
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ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBREPOLJE

Praznovanje 1. svetovnega dneva čebel
Maj je za čebelarje vedno zelo aktiven mesec. Čebele so na vrhuncu razvoja in čebelarji imamo polne roke dela, če
želimo, da se čebelarsko leto nadaljuje in konča po željah čebelarja in v dobro naših ljubljenk čebel. Letos pa smo
čebelarji imeli veliko dela tudi s prireditvami, ki so povezane s čebelarsko zgodovino in zgodovino, ki se je šele začela.

Otvoritev čebelnjaka kranjske čebele

Robert Cimerman

Tako smo prvič praznovali SVETOVNI
DAN ČEBEL, za katerega je bila prav
Slovenija oziroma Čebelarska zveza Slovenije glavna pobudnica. Tako smo 20.
maja 2018, na rojstni dan našega prvega učitelja čebelarstva Antona Janša, v
Breznici na Gorenjskem v občini Žirovnica prvič praznovali SVETOVNI DAN
ČEBEL. Praznovanja se je udeležila tudi
visoka mednarodna delegacija.
Dan odprtih vrat ČD DOBREPOLJE
ČD Dobrepolje je 20. aprila 2018 v
sklopu prireditev organiziralo DAN ODPRTIH VRAT z ogledom dokumentarnega filma VEČ KOT MED. Ogled filma
je bil namenjen članom društva in širši
javnosti.
Praznovanje 85-letnice Regijske
čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja
6. maja 2018 smo se pridružili praznovanju 85-letnice Regijske čebelarske
zveze Petra Pavla Glavarja na Lanšprežu

Odkritje obeležja kranjski sivki

pri Trebnjem. Praznovanje se je začelo s
sv. mašo, ki jo je daroval ljubljanski stolni prošt Jožef Lap. Sledili sta predstavitev
monografije Čebelarska pisna zapuščina
Petra Pavla Glavarja in počastitev delovanja Regijske čebelarske zveze Petra

Pavla Glavarja s kulturnim programom
in podelitvijo odlikovanj PP Glavarja.
Otvoritev čebelnjaka kranjske čebele
10. maja 2018 je sledilo odprtje ČEBELNJAKA KRANJSKE ČEBELE v starem
mestnem jedru Višnje Gore.
Odkritje obeležja kranjski sivki
18. maja 2018 je potekalo svečano
odkritje obeležja kranjski sivki v starem
mestnem jedru Višnje Gore.
Obeležje kranjski sivki v Višnji Gori
je izrednega pomena, kajti s tem obeležjem Slovenija priznava, da je zibelka
kranjske sivke Slovenija oziroma ravno
Višnja Gora, kjer je v gradu Podsmreka
pri Višnji Gori v 19. stoletju aktivno delovala čebelarska družina Rothschütz.
Med najpomembnejšimi člani družine
je bil Emil Rothschütz, trgovec s čebelami in eden najpomembnejših evropskih
čebelarskih strokovnjakov svojega časa.
S svojim delom je odločilno prispeval k
poimenovanju, razširjenosti in ugledu
kranjske sivke v svetu. ■
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ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBREPOLJE
vas vabi na

»Nepozabno čebelarsko
potepanje po Pomurju«
v soboto, 22. septembra 2018.
Pokrajina ob Muri je bogata z gozdovi, polji, sadovnjaki,
travniki … To so idealni pogoji za vzgajanje čebel in s
tem pridelavo medu in izdelkov iz medu.
Pot nas bo najprej vodila do čebelarskega muzeja v Krapju.
Na obisku Čebelarstva Tigeli si bomo ogledali star čebelnjak,
ki izvira s konca 19. stoletja. Nato bo sledil ogled muzeja, ki
z ohranjeno čebelarsko opremo predstavlja izjemno bogato
kulturno dediščino. Stari čebelnjak je osmerokoten, izdelan po
paviljonskem načrtu s strešno lino za zračenje in svetlobo. V njem
je 84 panjev po sistemu Naiser, ki se že desetletja ne uporabljajo
več, marsikateri mladi čebelar pa jih sploh ne pozna. Zraven
muzeja so zasajeni zeliščni vrtovi z medovitimi rastlinami in
postavljeni panji iz različnih obdobij. Po ogledu sledi degustacija
medenega likerja in medu, za posladek pa še degustacija sočnih
medenjakov.
Nato sledi vožnja do Bogojine, kjer si bomo ogledali znamenito
Plečnikovo cerkev.
Po ogledu sledi kratka vožnja do gostilne Lovenjak v Polani, kjer
nas bo pričakala prekmurska malica – pravi prekmurski bograč z
domačim rženim kruhom.

Tisovško žegnanje
1. 7.2018
Športno turistično društvo Tisovec pripravlja
praznovanje na žegnanjsko nedeljo sv. Petra
in Pavla, ki bo 1. 7. 2018.
Praznovanje se bo začelo s sv. mašo ob 10.
uri, po končanem obredu pa bo društvo poskrbelo za prijetno druženje ob dobri hrani
in pijači.
Vljudno vabljeni med nas!

www.std-tisovec.si

Nato nas bo pot vodila do vasice Grad, kjer si bomo ogledali
največji grad v Sloveniji.
Po zanimivem ogledu sledi pot do Čebeljega gradiča v
Sredici, tik ob avstrijski meji. Tukaj nas bodo pričakali s pijačo
dobrodošlice (medeni liker/sok), nato sledijo ogled domačije in
čebelarstva, odprtje panja in ogled čebelje družine. Da ne bomo
ostali praznih ust, sledi še degustacija štirih vrst medu in na koncu
za spomin skupinsko slikanje s čebelarskimi klobuki.
Ko se bo dan prevesil že v pozno popoldne, nas v gostilni
Lovenjak čaka prijetna domača večerja.
Odhod predvidoma ob 7. uri
(točna ura odhoda bo objavljena v septembrski št. Našega kraja)
z avtobusne postaje na Vidmu.
Cena: 31 € na osebo
(prevoz, vodenje, degustacije, vstopnine, večerja in organizacija).
Prijava na izlet:
na telefonsko št. 041 606 739 (Jožica),
do 15. 9. 2018 oz. do zapolnitve prostih mest.

Turistično društvo Dobrepolje
vabi na

jesenski izlet

Po poteh umetniškega
ustvarjanja Toneta Kralja.
Izlet bo v soboto, 13. oktobra.
Natančen opis izleta bo objavljen v naslednji
številki Našega kraja.

Pridite in doživite z nami prekmursko gostoljubje.
Vabljeni!

Informacije in prijave:
td.dobrepolje@gmail.com ali 041 962 823.
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Ne bodi sam, pridruži se nam
5. junija je praznoval visoki jubilej
90 let naš dolgoletni član gospod Janko
Hočevar iz Strug. Obiskali smo ga predstavniki društva upokojencev, Karitas
in Krajevne organizacije Rdečega križa
Struge. Veselo razpoložen v krogu svojih
domačih nas je sprejel na svojem domu.
Nazdravili smo njegovim letom z željo,
da mu zdravje služi tudi v prihodnje (več
o tem dogodku bo napisala predstavnica
Karitas gospa Marija Pogorelc – preberite).
Leto je hitro naokoli in prišel je čas našega »piknika«. Zbrali smo se v dvorani
Jakličevega doma in postregli so nam s

Gospod Janko je še prava korenina pri svojih 90 letih.

piknik kosilom. Po kavici je bil na vrsti
srečelov. Kar 170 dobitkov smo pripravili
in ob njihovem dvigu in odvijanju je bilo
smeha in zabave na pretek.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem
vsem poverjenikom in vsem, ki ste dobitke podarili, še posebna zahvala pa je
namenjena Stolarni Dobrepolje za podarjeni stol, ki smo ga namenili za glavni
dobitek. Hvala tudi delovni ekipi, da je
vse potekalo tako, kot mora.
Glavni dobitek je bil vabljiv in gospa
Slavka je večkrat prišla na vrata pisarne
s srečkami v roki. Naposled se ji je sreča
nasmehnila in srečka s številko 150 ji je
prinesla glavni dobitek. Vesela ga je bila

in vsa nasmejana je odšla z njim v dvorano in seveda kasneje domov.
Tokrat nas je zabaval gospod Sašo s
pevko. Tudi njima najlepša hvala za humanitarni prispevek našemu društvu.
V prihodnjem mesecu gremo malo na
»dopust«, zato ne iščite našega članka.
Spomnim pa vas, da bo v sredo, 8. 8.,
kopalni dan. Tudi tokrat gremo v Izolo,
kjer je za nas lepo poskrbljeno. Prijavite
se svojemu poverjeniku.
Pa lepe in ne prevroče počitnice vam
želim! ■

Razigrani plesalci

GROŠ-evo poletje
Po uspešnem iskanju novih aktivistov smo v ŠK GROŠ dopolnili upravni odbor. Po rednem občnem zboru in izrednih
volitvah v četrtek, 17. 5. 2018, sta mesti v upravnem odboru zasedla Maša Androjna in Luka Tomič. Z menjavo se je
vodstvo GROŠ-a malo pomladilo in pridobilo nov zagon za uspešno delovanje.
Urša Košak, ŠK GROŠ

Zopet pa je pred nami »GROŠ-evo poletje«! Trajalo bo vse od konca izpitnega obdobja v juliju pa do oktobra, ko
se bomo morali študentje spet vrniti za
knjige. Letos za vas pripravljamo: turnir
odbojke na mivki (6. 7. 2018), karting Hitri dirkač (14. 7. 2018), izlet v Istralandio,
paintball, rafting na Savi in turnir malega
nogometa. Obeta se nam pestro poletje

in upamo, da ga boste vsaj delček preživeli z nami.
Študentski klub GROŠ že peto leto
prireja dogodek »GROŠ na ulici«. Lansko leto nam dogodka zaradi slabega
vremena ni uspelo izvesti, kljub temu pa
bomo letos v organizacijo vložili še več
sredstev in dobre volje ter poskrbeli za
zanimiv glasbeni program. Pričakujemo, da bo prireditev, če nam bo vreme
naklonjeno, prerasla pretekle. Dogodek

»GROŠ na ulici« bo potekal v soboto, 15.
9. 2018, v Grosuplju.
Več informacij v zvezi z dogodki in
ugodnostmi boste pravočasni našli na
naši spletni strani (www.klub-gros.com),
spremljajte nas na Facebooku (www.facebook.com/sk.gros). Pričakujemo pa
vas tudi na uradnih urah v prostorih ŠK
GROŠ, in sicer vsak ponedeljek, sredo in
petek med 18.00 in 20.00.
Z GROŠ-em ni nikoli dolgčas! ■
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Dan Primoža Trubarja v PSVZ Prizma Ponikve
Na 8. junij je izšla prva številka našega časopisa LUBI STANOVALCI, ki so ga skupaj z zaposlenimi soustvarjali stanovalci
zavoda in BE. Pisali so članke, skupaj smo izbirali slike … Vsi so se izjemno potrudili.
Renata Škulj, PSVZ Prizma Ponikve

Sprva sta pisala dva, kasneje štirje, potem je bilo omizje polno. Skorajda tekmovali smo, kdo bo napisal več, bolj
zanimivo. Nismo se ustavili pri pisani
besedi, temveč smo besedila opremili z
ilustracijami.
Prispevki izžarevajo misli, sanje in
razpoloženje posameznikov.
Na praznični dan smo pripravili kulturno urico. Brali smo besedila in poslušali, kako je Trubar potrkal na zavest

lastnih korenin in zgodovino slovenstva.
Zato se je pravzaprav lotil pisanja, saj je
želel dokazati, da se tudi naš jezik lahko
bere in piše kot jeziki drugih narodov. Za
osnovo je vzel domače narečje, izdal prvi
abecednik in katekizem ter prvi koledar.
Skrb za ohranjanje kulturne dediščine
je naše najmočnejše sredstvo, da dobrine iz preteklosti ostajajo žive. Slovenska
ljudska in narodna pesem, knjige, slike
priznanih slovenskih slikarjev, veličastna
arhitektura mestnih trgov, cerkva in še bi
lahko naštevali … ■

Spoštovani občani in občanke!
Z veseljem vas obveščamo, da se je v Posebnem socialnem
zavodu Prizma Ponikve začela druga faza gradnje.
Delovanje PSVZ-ja na sedežu je trenutno razpršeno na
novi objekt Rašica, na stari objekt 6, na ločeno pralnico in
kuhinjo z jedilnico.
Vsi naši stanovalci PSVZ Prizma Ponikve si zaslužijo dobre pogoje za bivanje in zaposleni dobre pogoje za delo. Vse
to bomo pridobili z novogradnjo.
Prosimo vas za razumevanje, ker bo v celotnem času gra-

dnje povečan promet na poti do in iz zavoda. Predviden čas
gradnje je 18 mesecev.
Težko pričakovane novogradnje se veselimo vsi naši stanovalci in zaposleni in verjamemo, da tudi vsi vi, ki z zavodom živite in nas sprejemate že desetletja.
Lepo vas pozdravljamo!
Špela Selan, direktorica

Letno poročilo Rdečega križa Struge
V letu 2017 je Krajevna organizacija RK Struge izvedla naslednje dejavnosti: maja smo organizirali dobrodelni koncert z
ansamblom Štrukelj in po koncertu je sledil praktični prikaz temeljnih postopkov oživljanja, uporabe defibrilatorja ter
položaja nezavestnega. Vse to so prikazali usposobljeni bolničarji.
Mojca Pugelj, KORK Struge

V Strugah je kar nekaj krvodajalcev, za
to humano dejanje se vam zahvaljujemo in vsako leto imamo pogostitev krvodajalcev jubilantov.
Kar 44 socialno ogroženim družinam
smo pomagali z razdelitvijo hrane. Decembra obiščemo starostnike, v sodelovanju s Karitas, ŽPS Struge ter učenci

PŠ Struge.
Organizirali smo meritve krvnega
tlaka. Meritve je opravljala diplomirana
anestezijska medicinska sestra Barbara
Papež.
Sodelovali smo v akciji BOŽIČEK ZA
EN DAN. Hvala Božičku za nasmehe na
obrazih struških otrok!
V požaru, ki je prizadel poslopje
Franceta Puglja (Tržič), smo skupaj z

donatorji RK-ja pomagali z nakupom
oken in vrat.
Članice KORK Struge se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem sočlanom, in
vsem, ki nam pomagate s humanitarnimi prispevki, ki so namenjeni struškim
krajanom.
REŠUJMO ŽIVLJENJA! ■
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Vabilo na srečanje starejših, bolnikov
in invalidov
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Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm

E: karitas.dobrepolje1@gmail.com

Zadnjo nedeljo v juliju, 29. 7. 2018, zopet organiziramo srečanje starejših in tistih, ki zaradi bolezni, invalidnosti ali
starosti težko pridejo v cerkev. Lepo vabimo tudi stanovalce Doma sv. Terezije in Zavoda Prizma Ponikve in prosimo
vodstvo obeh domov, da jim omogoči udeležbo na srečanju.
Marta Šuštar

Srečanje se bo začelo s sv. mašo ob 17.
uri v župnijski cerkvi sv. Križa na Vidmu.
Med sv. mašo boste lahko prejeti zakrament bolniškega maziljenja, ki ga lahko
prejmete vsi, ki ste starejši ali bolehni in
ga letos še niste prejeli.
Po maši vas, tako kot vsako leto, vabimo pod arkade na prigrizek in prijateljsko druženje.
Vedno je ganljivo, ko se po dolgem
času srečajo stari prijatelji in znanci.
Včasih se kdo brani in ga komaj pregovorimo, da se nam pridruži, potem pa je
zelo vesel, ko sreča kakšnega znanca, ki
ga že dolgo ni videl.
Ne zamudite te priložnosti in se ude-

ležite srečanja. Tudi če bo zunaj vroče,
bo v cerkvi in pod arkadami prijetno
hladno. Lepo prosimo tiste, ki skrbite za
ostarele ali bolne starše ali sorodnike,
da jih povabite in pripeljete na srečanje.
Lahko povabite tudi kakšnega soseda ali
znanca in ga pripeljete. Naredili boste
dobro delo in veliko veselje tistim, ki se

bodo z vašo pomočjo lahko udeležili srečanja. Če bo kdo potreboval prevoz, naj
en dan prej pokliče na 041 393 893 ali
01 7807 437.
Vidimo se torej v nedeljo, 29. julija, ob
17. uri v župnijski cerkvi.
Sodelavke in sodelavci Župnijske karitas se veselimo srečanja z vami! ■

Visoki jubilej praznoval Janko Hočevar
V torek, 5. 6. 2018, je četrti med letošnjimi struškimi 90-letniki, Janko Hočevar, dopolnil častitljivih 90 let.
Marija Pogorelc

Tudi tokrat smo slavljenca obiskale in obdarile s skromnim darilom predstavnici
Karitas Dobrepolje-Struge in KO Rdečega križa Struge ter predsednica in tajnica
Društva upokojencev Dobrepolje.
V izredno prijetnem vzdušju smo s
šampanjcem nazdravili slavljencu. Ko se
spomini vračajo nazaj in preštevajo leta,
zaznamovana z delom in skrbmi, pove,
da ni tako kratka pot do jubileja.
Kljub letom je še tako dobrega zdravja, da opravlja še vsa dela v hiši in obdeluje njivo. Pogreša svojo ženo, ki je lani
preminula. Sedaj skupaj s sinom skrbita
za dom in domačijo, ki jo obdaja čudovit vrt z raznim cvetjem. Veseli se obiskov
domačih in vnukov, ki so mu tudi tokrat
pripravili prijetno praznovanje.
Jesen življenja je gotovo eno najlepših
obdobij življenja, saj ljudje komaj tedaj

spoznamo bistvo in pomen svojega obstoja.
Kljub boleznim in starostnim tegobam
pa morda komaj takrat najdemo pravi
dušni mir in se zavemo svojih vrednot.
Zato bodimo hvaležni za vse; hvale-

žnost daje smisel naši preteklosti, prinaša mir današnjemu dnevu in ustvarja
podobo jutrišnjega.
Iskrene čestitke še enkrat in še na
mnoga leta. ■
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Uspešna odprava na Elbrus
Elbrus z višino 5642 m velja za najvišjo goro Evrope ter najvišji vrh Kavkaza in Rusije. Gora je ena izmed bolj obiskanih
gora v Evropi in zahodni Aziji. Je ugasel vulkan, ki leži na kavkaški tektonski prelomnici, spada med speče vulkane, na
vrhu pa ima viden krater s premerom okoli 250 m. Elbrus ima dva vrhova, najvišji vrh ima 5642 m, nižji pa 5621 m.

Odprava na poti proti vrhu

Anja Mustar

Bilo je enkrat okoli novega leta, ko sva
se s fantom Nejcem odločila, da se želiva povzpeti na Elbrus. Splet okoliščin je
nanesel, da se je na odpravo pripravljal
tudi gorski tekač Bojan Ambrožič. Povezali smo se in začeli načrtovanje svoje
odprave.
Ker je bila to naša prva odprava, smo
imeli kar nekaj dela z načrtovanjem, glede na to, da smo želeli vrh doseči sami,
brez vodnikov. Kot se je kasneje izkazalo,
jih tudi ne bi potrebovali.
Termin smo imeli nekako že vnaprej
določen, saj se je Bojan odločil, da se bo
udeležil tekme na vrh Elbrusa – RedFox
Elbrus Race. Proti Elbrusu smo se odpravili 28. aprila z letališča na Dunaju.
Čez letališče v Moskvi smo leteli v mesto
Mineralnye Vody, nato pa nas je čakala
triurna vožnja s taksijem skozi dolino Baksan do vasi Azau na vznožju Elbrusa.
Azau je majhna turistična vasica z nekaj hoteli, gostilnami, malimi trgovinicami, izposojevalnico opreme ter bankomatom. Leži na višini 2350 m (skoraj na
višini naše Kredarice). Prav tu se začne
gondola proti vrhu Elbrusa. Gre za sis-

tem treh žičnic z najvišjo postajo na višini 3847 m, s katere je možno smučati
v dolino.
V Azau smo prispeli ob osmi uri zjutraj. Po dolgem potovanju, ki je trajalo
celo noč, smo poiskali svojo namestitev,
se razpakirali ter si privoščili malo počitka. Po kosilu pa smo se že odpravili na
prvi aklimatizacijski vzpon do vmesne
postaje žičnice Mir na višino 3450 m. Zaradi utrujenosti in neprespanosti je bilo
prvi dan kar precej čutiti višino.
Takoj naslednji dan smo se z žičnico
zapeljali do zadnje postaje in se nato odpravili na drugi aklimatizacijski vzpon.
Hodili smo počasi, se privajali na višino
ter skrbeli za zadostno hidracijo telesa,
kar je na višini zelo pomembno. Mimo
koče Diesel (4100 m) smo se povzpeli
do vrha Pastukhovih skal (4800 m), ki
so edine skale na pobočju Elbrusa, saj je
povsod drugod naokoli ledenik.
Sama pot na Elbrus ni zahtevna, vendar je za vzpon na vrh potrebna dobra
zimska oprema, že zaradi varnosti pa
tudi zaradi izjemnega mraza. Elbrus namreč velja za izredno hladno goro. Tako
mrzlo, kot je na Elbrusu, je v Himalaji
povprečno šele na višini pribl. 7000 m,

tu se temperature gibljejo okoli minus
30 stopinj.
Za vrh smo se zaradi dobre vremenske
napovedi odločili, da ga dosežemo v roku
dveh dni. Za kasnejše dni je bilo napovedano izrazito poslabšanje vremena.
Prvi dan smo izkoristili za počitek in
vzpon z žičnico do Sodčkov. Včasih so
bile to ogromne posode za dizelsko gorivo, danes pa so preurejene v zasilne
planinske koče.
Nato smo se odpravili višje do koče
Diesel (4100 m), kjer smo dobili prosto
sobo in se namestili ter si pripravili vse
potrebno za vzpon na goro. Naslednji
dan smo vstali od dveh zjutraj ter turo
začeli s čelnimi svetilkami na glavi. Sam
vzpon se precej vleče, saj do začetka
prečnice, torej prve 4 ure, vzpon poteka samo naravnost navzgor po pobočju
Elbrusa. Nato smo prišli do znane prečnice, ki vodi levo pod vzhodnim, nižjim
vrhom Elbrusa, proti sedlu med obema
vrhovoma. Zatem je sledil spet precej
strm vzpon proti vrhu. Tu se je že čutilo
rahlo pomanjkanje kisika, ki se je kazalo
v utrujenosti in oteženem dihanju. Na
vrhu je namreč le 49 % kisika. Tik pod
vrhom je še daljša ravnina, proti koncu
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te ravnine pa je 30 m visok hribček, ki
predstavlja vrh Elbrusa. In tako smo vsi
srečni, navdušeni in veseli dosegli vrh.
Imeli smo idealno vreme, brez oblačka
in z le malo vetra. Kljub temu pa je bila
temperatura na vrhu minus 20 stopinj.
Pred nami pa je bil nato še drugi del
poti, to je sestop navzdol, pri katerem pa
je treba biti enako ali še bolj previden kot
pri hoji navzgor. Tu smo vsi čutili blage
učinke višine, ki pa so kmalu pošli.
Vsi zadovoljni, da je bila naša odprava uspešna, smo se nato z gondolo vrnili nazaj v dolino na zasluženo kosilo
in počitek. Hrana v Rusiji, vsaj v vasici
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Azau, je precej močna in mastna, kar je
razumljivo, saj vas leži na zavidljivi nadmorski višini.
Naslednji dan smo se kljub utrujenim
nogam odpravili še malo naokoli, na sosednji hrib, si ogledali nekaj slapov ter
občudovali naravo, ki nas je obdajala.
Dan po tem pa smo opravili še vzpon na
goro Cheget, s katere naj bi bil najlepši
pogled na Elbrus, vendar smo ga žal zaradi slabega vremena in megle komajda
videli.
Kolega je v naslednjih dneh čakala še
tekma na vrh Elbrusa, midva pa sva se ta
čas odpravila še malo raziskovat Rusijo.

»Sodčki«

Nova, zelo lepa koča pod vrhom Elbrusa - Leaprus kapsule

Za nama oba vrhova, nižji desno, višji levo za njim

Naš kraj ■ junij 2018

Moram reči, da sem mislila, da bo komunikacija lažja, ko pa smo bili tam, je bilo
komuniciranje zelo zanimivo. Prebivalci
ne govorijo angleščine, vsi napisi pa so v
cirilici, tako da smo se morali kar potruditi, da smo se razumeli med seboj, ampak na koncu se je vedno dobro izteklo.
Polni vtisov in novih spoznanj smo se
nato 9. maja odpravili domov v Slovenijo novim dogodivščinam naproti. Verjamem, da bo teh še veliko. Življenje nam
ponuja mnogo lepih izzivov in škoda bi
bilo, da jih ne bi izkusili. ■

Koča Diesel od blizu

Ratrak, ki je obtičal v snegu

Na vrhu Elbrusa
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49

••• Šport •••

Zaključek sezone Futsal kluba Dobrepolje
Člani Futsal kluba Dobrepolje so v soboto, 2. junija, s skupnim druženjem potegnili zastor nad sezono 2017/18.
Za klubom je zelo uspešna sezona, saj so jo tako po tekmovalni kot po organizacijski plati izpeljali odlično. Vsa
tekmovanja so bila vzorno izpeljana, tekmovalni cilji doseženi, ob tem pa so na treningih igralci dosegli viden
napredek.
Najboljši igralci sezone 2017/18
po selekcijah:
U-7:
U-9:
U-11:
U-13:
U-17:
U-19:

Bojan Novak

In prav na prikazu napredka v igri je bil
eden od poudarkov letošnjega zaključnega srečanja. Vse selekcije od U-7 do U-19
so odigrale tekme in s svojo igro navdušile zbrane starše in prijatelje kluba. Drugi
poudarek je bil seveda na druženju staršev, saj se med sezono le redko pojavijo
priložnosti za sproščen klepet.
Otroci so se že zgodaj popoldne ob
prihodu na parkirišče v Predstrugah odpravili naravnost na igrišče, mnogi pa so

tam vztrajali do poznih večernih ur. Ob
treh so svoj nogometni napredek s tekmo
dveh ekip pod budnim očesom obeh trenerjev, Mihe Babiča in Mateja Babnika,
prikazali najmlajši člani kluba – igralci,
ki obiskujejo vrtec in 1. razred. Za to starostno obdobje so prikazali zelo veliko
znanja, predvsem pa srčnosti.
Za njimi so vroči asfalt preizkusili
nekoliko starejši fantje, ki so obiskovali
treninge selekcije U-9. Ti fantje so odigrali že zelo zanimivo tekmo in pokazali
nekaj potez, ki se jih ne bi sramovali niti

JAKOB ŠTIH,
JON NOVAK,
NEJC NOVAK,
ERIK FINK,
MATIC BABIČ,
ŽIGA ANDOLŠEK, MATEVŽ
KLINC, PRIMOŽ ŽNIDARŠIČ,
TADEJ ŠIRAJ.

starejši kolegi. Po zanimivi tekmi je sledil
eden od vrhuncev popoldneva, ko se je
na tekmi pomerilo 10 mamic. Silna zagnanost je premagala pomanjkanje tehničnega znanja in gledalci so z razlogom
zaploskali.
Sledili sta podelitev priznanj vsem
igralcem kluba (spominska medalja) ter
objava igralca sezone v vsaki posamezni
selekciji. Za slovesnimi trenutki so se na
tekmi pomerili očetje in navdušili svoje
sinove in hčere. Seveda pa tudi žene niso
mogle ostati ravnodušne.
Sledile so še tekme selekcij U-11, U-13
in združenih selekcij U-17–U-19. Raven
igre se je z vsako starostno skupino razumljivo precej dvigala. Tekmovalni del
se je proti večeru prevesil v sproščeno

50

druženje ob hrani in pijači.
Ob koncu se velja še enkrat spomniti,
da se večina zlate generacije, ki je pred
dvema letoma osvojila nepozaben naslov državnih prvakov (U-17), poslavlja
z mladinskih tekmovanj in se vključuje v
članska tekmovanja. Tako bodo svoj razkošni talent naslednjo sezono že kazali
v članski ekipi, ki naj bi svojo zadnjo sezono odigrala v dvorani v Velikih Laščah.
Ob ugodnem razpletu pa bo ekipa kmalu
dobila svoj novi hram, novo športno dvorano in še večji zagon.
Ob koncu sezone je vtise strnil predsednik Futsal kluba Dobrepolje Jure
Žnidaršič: »Za nami je osma sezona
delovanja kluba. Mogoče brez super
odmevnega rezultata, vendar smo se s
kar tremi skupinami uspeli uvrstiti med
osem najboljših v Sloveniji. To nam do
sedaj ni še nikoli uspelo. Zahvalil bi se
vsem igralcem, staršem, podpornikom,
donatorjem in vsem, ki podpirate delovanje kluba na različne načine. Glede na
načrte občine z izgradnjo nove športne
dvorane upam, da je pred nami zadnja
sezona 'gostovanja' v Velikih Laščah. Vsi
skupaj nestrpno čakamo novo dvorano
in verjamem, da je pred nami še vrsta
uspešnih sezon.« ■
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Dobrepoljska futsal liga 2018
V prejšnji številki Našega kraja ste lahko brali o prvih treh krogih letošnje futsal lige, tokrat navajamo nekaj utrinkov do
vključno 8. kroga. Naredile so se že precejšnje razlike na lestvicah, tekmovanje pa še vedno poteka v športnem duhu.
Največ je doslej pokazala ekipa Okrepčevalnica Zora ŠD Kompolje.
Bojan Novak

Četrti krog je bil odigran 25. maja na
igrišču v Strugah. Najprej je tekmo ekip
brez zmage tesno dobila ekipa Outsider
ŠD Krajna. Z 2 : 1 so premagali ekipo
Wicked klapa. V derbiju vodilnih ekip je
ekipa Okrepčevalnica Zora ŠD Kompolje
tesneje, kot kaže končni rezultat, premagala ekipo ŠD Dobrepolje Veliki snežak
(6 : 1). Ekipa ŠD Predstruge Bar na štacjon je nekoliko presenetljivo premagala
ekipo ŠD Ponikve Bar Majolka (5 : 3).
Peti krog (1. 6. 2018) se je začel z zanimivo tekmo med ekipama ŠD Dobrepolje Veliki snežak in KMN Kot & Harlekin.
Z minimalno zmago (1 : 0) je ekipa ŠD
Dobrepolje naredila velik korak proti boju za prvo mesto. Drugi zaporedni
poraz je zabeležila ekipa ŠD Ponikve Bar
Majolka, ki je morala priznati premoč
ekipi z druge strani doline, vodilni ekipi
Okrepčevalnica Zora ŠD Kompolje (3 :
2). V zadnji tekmi večera je ekipa Outsider ŠD Krajna pokazala več od ekipe ŠD
Predstruge Bar na štacjon ter zmagala z
rezultatom 3 : 1.
V Predstrugah je bil 8. 6. odigran šesti
krog, ki se je začel na suhem, končal pa
na mokrem asfaltu. Zelo dinamična in
zanimiva tekma med ekipama ŠD Predstruge Bar na štacjon in Wicked klapa se
je končala s pravičnim remijem (2 : 2).
Vodilna ekipa iz Kompolj je upravičila
vlogo favorita proti ekipi Outsider ŠD
Krajna (5 : 1), ekipa KMN Kot & Harlekin pa je prikazala odlično igro in ekipi
Ponikev zadala še tretji zaporedni poraz
(7 : 2).
Sedmi krog (15. 6., Kompolje) je gostila vodilna ekipa, Okrepčevalnica Zora ŠD
Kompolje, in v prvi tekmi večera gladko
odpravila ekipo iz Predstrug (7 : 1). Aljaž
Bambič je dosegel kar tri zadetke. V drugi
tekmi je ekipa ŠD Ponikve Bar Majolka
malce presenetljivo premagala ekipo ŠD
Dobrepolje Veliki Snežak, ki ji ni uspelo
najti poti do nasprotnikove mreže. Rezultat je bil 2 : 0. Ekipa KMN Kot & Harlekin

ni imela težav z ekipo Wicked klapa, saj
je zadela kar šestkrat, le enkrat pa pobrala žogo iz svoje mreže.
V petek, 22. 6., so se igralci zbrali v
Strugah na tekmah osmega kroga. Na
prvi tekmi je Outsider ŠD Krajna malce
presenetljivo premagal ekipo ŠD Ponikve
Bar Majolka (6 : 2). Sledila je izenačena

tekma med ekipama ŠD Dobrepolje Veliki snežak in Wicked klapa. V napeti
končnici so nekaj več znanja in sreče pokazali prvi in z zadetkoma Mihe Černeta
slavili z 2 : 0. Ekipa ŠD Predstruge Bar na
Štacjon se je odlično upirala favorizirani
ekipi KMN Kot & Harlekin, ob koncu pa
le morala priznati premoč (3 : 4).

REZULTATI 4. KROGA, 25. 5. 2018, Struge:
OUTSIDER ŠD KRAJNA
ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK
ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA

- WICKED KLAPA
- OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
- ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
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1
6
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1
2
3
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:
:

0
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1
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2

:
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4
1
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1
0
6
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:
:

7
2
1

6
0
4

:
:
:

2
2
3

REZULTATI 5. KROGA, 1. 6. 2018, Videm:
ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK
ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA
OUTSIDER ŠD KRAJNA

- KMN KOT & HARLEKIN
- OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
- ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON

REZULTATI 6. KROGA, 8. 6. 2018, Predstruge:
WICKED KLAPA
- ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE - OUTSIDER ŠD KRAJNA
ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA
- KMN KOT & HARLEKIN

REZULTATI 7. KROGA, 15. 6. 2018, Kompolje:
ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK
KMN KOT & HARLEKIN

- OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
- ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA
- WICKED KLAPA

REZULTATI 8. KROGA, 22. 6. 2018, Struge:
OUTSIDER ŠD KRAJNA
WICKED KLAPA
KMN KOT & HARLEKIN

- ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA
- ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK
- ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON

LESTVICA PO ODIGRANEM 8. KROGU:
1
2
3
4
5
6
7

OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
KMN KOT & HARLEKIN
ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK
ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA
OUTSIDER ŠD KRAJNA
ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
WICKED KLAPA

št. tekem

zmage

remiji

porazi

TOČKE

dani goli

6
7
7
7
7
7
7

6
5
5
3
3
1
0

0
0
0
0
0
1
1

0
2
2
4
4
5
6

18
15
15
9
9
4
1

30
26
12
17
15
14
7

LESTVICA NAJBOLJŠIH STRELCEV:
GALE, DENIS
GRM, JAN
STRAH, MATEJ

OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA

9
7
7

prejeti goli gol razlika

:
:
:
:
:
:
:

7
9
9
23
22
25
26

23
17
3
-6
-7
-11
-19
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LESTVICA FAIR PLAYA po 8. krogu:
1
2
3
4
5
6
7

KMN KOT & HARLEKIN
ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON
OUTSIDER ŠD KRAJNA
OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE
ŠD PONIKVE BAR MAJOLKA
WICKED KLAPA
ŠD DOBREPOLJE VELIKI SNEŽAK

ŠTEVILO
TEKEM

7
7
7
6
7
7
7

PREKRŠKI

22
26
32
27
34
32
32

RUMENI KARTONI,
IZKLJUČITVE

RDEČI KARTONI

TOČKE

0
0
0
0
0
0
1

22,00
26,00
32,00
33,00
34,00
35,00
44,00

0
0
0
2
0
1
2

Zadnji krog spomladanskega dela bo
odigran v petek, 29. 6., jesenski del pa se
nadaljuje 24. avgusta.
Vse informacije o ligi lahko spremljate na
spletni strani:
www.zso-dobrepolje.si. ■

15. športni dan v Bruhanji vasi
V soboto, 23. 6., smo člani ŠD Dobrepolje in vaščani Bruhanje vasi v rekreacijskem centru Gmajna pripravili jubilejni 15.
športni dan. V tekmovalnem delu se je pomerilo sedem nogometnih in pet odbojkarskih ekip, ves dan pa je potekal
tudi zanimiv spremljevalni program.
Bojan Novak

Letošnja prireditev je za razliko od preteklih potekala v soboto. Tako kot zadnja
leta pa je bila prireditev vključena v projekt Slovenija v gibanju, ki poteka pod
krovnim vodstvom Športne unije Slovenije. Že zgodaj dopoldne so se začeli
zbirati prvi obiskovalci. Kot ponavadi so
bile to pretežno ženske, ki so se ob devetih pod vodstvom Stanke Kuplenk podale na nordijski izlet po okolici. Vreme je
bilo za izvedbo naravnost idealno, zato
se je skupina vrnila prešerne volje in zadovoljna, da je že zjutraj opravila dobro
delo za svoje zdravje.
Ob vrnitvi je bilo v rekreacijskem
centru že živahno, saj so se ogrevali prvi
nogometaši, prizadevni organizatorji pa
so že postavili vse potrebno za izvedbo
celodnevne prireditve.
Pod budnim očesom sodnika Gašperja Lužnika je bilo odigranih 12 nogome-

tnih tekem, odločitev za tretje mesto pa
je padla po streljanju z bele točke. Na
odlično pripravljenem travnatem igrišču
so ekipe prikazale zelo privlačen in kakovosten nogomet. Zagotovo je bil turnir
po kakovosti igre eden najboljših v zgodovini prireditve.
V skupini A je prvo mesto dosegla ekipa Slemena, v polfinale pa se je uvrstila
še ekipa Klapa. V skupini B je maksimalni
izkupiček iztržila ekipa Outsider, v polfinale pa je šla še ekipa Bruhanje vasi.
Obe prvouvrščeni ekipi sta upravičili
vlogo favorita in se s polfinalno zmago
uvrstili v finale, medtem ko sta poraženi
ekipi s streli z bele točke določili dobitnika pokala za 3. mesto. Več sreče je imela
ekipa Bruhanje vasi. Finalna tekma je
bila polna ritma in je že malo spominjala na tekme na svetovnem prvenstvu. Za
odtenek boljša je bila ekipa Outsider, ki
je slavila z 2 : 1.
V času, ko so se nogometaši nekoliko

odpočili pred zaključnimi tekmami, smo
veterani iz Bruhanje vasi in Velikih Lašč
odigrali prijateljsko tekmo in se, podobno kot večino zadnjih let, razšli z neodločenih 1 : 1. Ekipo Bruhanje vasi smo
sestavljali Alojz Kuplenk, Andrej Babič,
Tomaž in Janez Lohkar, Vili Babič, Jože

Rezultati tekmovalnega dela 15.
športnega dneva v Bruhanji vasi:
NOGOMET:
1. mesto: Outsider,
2. mesto: Slemena,
3. mesto: Bruhanja vas,
4. mesto: Klapa.
Sodelovale so še ekipe: NK Rob, Galaktiki in ŠD Predstruge.
Najboljši strelec turnirja:
Janko Pene (Outsider - 6 zadetkov).
Najboljši vratar turnirja:
Aljaž Grebenc (Slemena)
Pokal za fair play: NK Rob
NOGOMET – VETERANI:
Bruhanja vas : Velike Lašče 1 : 1.
ODBOJKA NA MIVKI:
1. mesto: Gadje,
2. mesto: Stormi,
3. mesto: Bruhanja vas,
4. mesto: Dobrepoljski trio (Vid in Klemen Marolt, David Nose),
5. mesto: Jabamalu.
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Šuštar in Bojan Novak.
Medtem je na igrišču za odbojko na
mivki potekal turnir trojk. Pet ekip se je
pomerilo med seboj, največ pa so pokazali trije domačini, ki vsako leto nastopijo v enaki zasedbi in z enakim imenom.
Gadje (Marko Šporar, Janez Erčulj in Da-
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mjan Buščaj) so za las premagali odlično
trojko grosupeljskih deklet – Stormi. Tretje mesto je prav tako ostalo doma, veselila se ga je ekipa Bruhanja vas (Miha
Kuplenk, Bojan Francelj, Aleksander Česen).
Tradicionalno smo izbrali mistra in
mis mivke. Moške oči je najbolj prepričala Hana Omahen, žensko komisijo pa
Luka Koščak.
Otroci in starši so ves dan uživali v
druženju na skakalnem gradu in na
trampolinu, veliko pa se jih je preizkusilo
tudi na bogatem uličnem fitnesu, ki kar
vabi, da ga večina preizkusi.
Popoldne se je prevesilo v večer, ob
okusni hrani in hladni pijači pa se je prijetno druženje nadaljevalo tudi v noč.
Za nami je še en športni dan. Vsi, ki so
se ga udeležili, so izražali pohvale. Vsi
tisti, ki niste bili z nami, pa boste to lahko popravili naslednje leto. Prej pa se le
oglasite kaj v Gmajni, saj se za vsakogar
nekaj najde.
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ŠD Dobrepolje se za pomoč pri organizaciji zahvaljuje:
podjetju SPAR in Janezu Potočarju;
PGD Videm Dobrepolje in
Občini Dobrepolje.
Občini Dobrepolje se zahvaljujemo
tudi za podporo pri dokončni postavitvi
uličnega fitnesa. ■
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Visok življenjski jubilej Emilijana Božiča
18. maja je deveto desetletnico življenja obeležil Emilijan Božič iz vasi Podtabor v Strugah.
Katja Božič

»Žnejdarjev« Milan se je rodil mami
Pepci in očetu Rudolfu kot tretji od petih otrok. Med najbolj živimi spomini
iz zgodnjega otroštva se mu riše spopadanje z dolgoletno težko boleznijo
in izgubo mlajše sestrice Mime, ki je po
okužbi z ošpicami, ki jih je še ne triletna
prebolevala skupaj s petletnim Milanom,
zbolela za tedaj neozdravljivo kostno tuberkulozo.
Kmalu po Mimini smrti je v življenje
družine kruto zarezala druga svetovna
vojna. Milan, majhen in droben za svojih
trinajst let, na srečo ni bil primeren za v
vojsko, zato je čas vojne lahko preživljal
v krogu staršev in najmlajše sestre Fani
na domači kmetiji, starejša brata pa sta
se pridružila domobrancem. V povojni
moriji je izgubil brata Jožeta, najstarejši brat Anton pa je po vojni prebegnil v
Argentino. Sedemnajstletni Milan je tako
ostal edini moški potomec na kmečki
domačiji.
A je kmečkemu življenju kmalu obrnil hrbet. Zaradi davkov. Podjetni Milan
je namreč od leta 1951, ko sta s Paškim
Antonom sama naredila »apnenco« za tri
vagone, delal »apnence«, ker se je z njimi dobro zaslužilo. Večina zasluženega
denarja pa je bila porabljena za plačilo
davkov, saj je na Milanovo družino tudi
zaradi dejstva, da sta bila brata domobranca, odpadla skoraj polovica vaškega
davka. Milan se je odločil srečo poiskati v
mestu, trdno odločen, da bo poskrbel za
očeta in mamo, če bi jima davčna služba
zaradi njegovega odhoda pobrala premoženje.
Oktobra 1953 je prvo službo s stanovanjem našel pri gradbenem podjetju
Graditelj v Ljubljani, kjer je pridobil
znanje in izkušnje, ki so pomembno zaznamovale njegovo nadaljnjo pot. Življenje v mestu z osemurnim delovnikom in
redno plačo se mu je zdelo preprosto.
Ker mu je ob popoldnevih ostajalo veliko časa, se je februarja 1954 vpisal na
gimnazijo na Vegovi kljub temu, da ga je
znanec strašil, kako težka da je matematika, predvsem ulomki.
Šolanje je uspešno zaključil, ulomki
pa so se vendarle izkazali za usodne. Na

začetku leta 1954 je na vlaku v Ljubljano
k Milanu prisedla Francka iz Četeža, ki jo
je tedaj le bežno poznal. Pogovor je nanesel na njegove načrte glede šolanja in
strah pred ulomki, nakar mu je Francka
ulomke pregledno razložila na primeru
razreza jabolka na več enakih delov. Poročila sta se leta 1957. Njun zakon je vedno temeljil na ljubezni in spoštovanju in
je trden še danes, po več kot šestdesetih
letih skupnega življenja. Drug drugemu
sta največje bogastvo. Blagoslovljena sta
bila s tremi sinovi, danes pa ju razveseljuje osem vnukov in dva pravnuka.
Po zaključeni mali maturi sta bila s
Francko nekaj časa sodelavca v Mercatorju, glavnino časa pa je služboval pri
Obrtni nabavni-prodajni zadrugi. V prostem času sta s Francko moči in energijo
najraje združila pri gradnji hiše. Po upokojitvi sta se vrnila na Milanovo rodno
domačijo, v z lastnimi rokami zgrajeno
hišo. Milan svoj mir in veselje še vedno
najde predvsem v delu, rad pa tudi gobari. S Francko še vedno redno hodita k
maši.
Življenje ga je obdarilo s čudovito,
umirjeno in skromno osebnostjo, ki so jo
številne trde življenjske preizkušnje nadgradile v neprecenljivo življenjsko modrost, ki jo s še vedno popolnoma bistrim
umom prenaša vsem, ki se nanj obračamo po nasvet. Njegovo toplo srce vedno
prepozna in nikoli ne zavrne prošnje po
pomoči, za kar so mu poleg nas, njegovih
domačih, za katere se nesebično razdaja,
med drugim še vedno hvaležni tudi nje-

govi sedanji in nekdanji sosedi, prijatelji
in znanci.
Ponosen je, da je najstarejši gasilec v
Strugah. Gasilcem se je pridružil že pred
odhodom v Ljubljano. Še kako živi so
spomini uniforme, ki jo je leta 1953 nosil na gasilski paradi v Kočevju. V lasti je
namreč imel eno od prvih dveh uradnih
gasilskih uniform v Strugah v povojni Jugoslaviji. Podobno kot njegov oče Rudolf,
ustanovni član Gasilskega društva Struge, ki je imel od leta 1926 svojo gasilsko
uniformo, v kateri je bil na svojo željo
tudi pokopan.
Ob častitljivem jubileju so mu struški
gasilci na pobudo podtaborskih gasilcev
pripravili veliko presenečenje. Na večer
pred rojstnim dnevom so mu pred hišo
postavili mlajček, najstarejšemu moškemu prebivalcu Podtabora pa je prav posebej voščil tudi najmlajši Podtaborčan,
Pogorelčev Matija. Ob rojstnem dnevu
so mu voščili tudi predstavnice Karitas
Dobrepolje-Struge in KORK Struge ter g.
župnik Marinko Bilandžić, ki je ob prazniku Sv. trojice letošnjim trem devetdesetletnikom iz Podtabora med nedeljsko
sveto mašo namenil tudi posebno posvetilo.
Milan se iskreno zahvaljuje vsem, ki
so mu ob rojstnem dnevu voščili in pomagali ustvariti nepozabno praznovanje.
Njegovi domači pa mu želimo predvsem
veliko zdravja in življenjske energije v
letih, s katerimi ga bo še blagoslovilo življenje! ■
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Romanje v Celovec
Že dolgo določen datum, 19. maj, je bila sobota pred binkoštmi. Ves verni svet se je pripravljal na prihod Svetega
Duha, tudi naša župnija Struge. Šli smo na romanje k svojim koreninam, v zibelko slovenstva v avstrijsko Koroško.
Pridružila se nam je skupina romarjev iz sosednje, dobrepoljske župnije. S svojo navzočnostjo so popestrili in obogatili
našo skupno pot.
»Nikoli narod ne izgine,
četudi ga ves svet tepta,
ki poln kreposti je, vrline,
poln vere – v sebe in Boga.«
(Simon Gregorčič)

Fani Francelj
Naš cilj je bil Celovec z okolico: Gosposvetsko polje, Tinje ...
Ni bila samo zgodovina tista, ki nas je
čakala tam. Pričakovali so nas trije zavedni Slovenci, velikani vere in služenja bližnjemu.
V hiši usmiljenk malih sester nas je v
kapeli doma sprejel salezijanec Jože Andolšek, ki je ravnatelj pastoralnega središča v Celovcu, že 33 let veroučitelj na Zvezni gimnaziji za Slovence, vodja projekta
Botrstvo za Etiopijo. Najprej sta g. Andolšek in naš župnik g. Marinko somaševala
pri sveti maši, nagovor pa je imel doktor
Jurij Gorjanc. Njegove besede:
»Sem dohtar, ki rad moli,« so nas prevzele in z velikim zanimanjem smo sledili
njegovemu pričevanju.
Doktor Jurij dela kot kirurg v Bolnišnici
malih bratov v Šentvidu ob Glini. Njihov
red je ustanovil sv. Janez od Boga, ki je
četrto zaobljubo reda postavil za temelj –
to je hospitalitas, gostoljubje, ki ga bratje
delijo tako do bolnikov kakor tudi do zaposlenih in obratno.
»Če se Bog skloni k nam, smo tudi mi
poklicani, da se sklonimo k tistemu, ki pride k nam v potrebi,« pravi dr. Jurij Gorjanc,
ki se kot gorski reševalec, član slovenske in
avstrijske helikopterske enote, alpinist in
zdravnik prostovoljec vsak dan sklanja in
gre do tistih, ki so v potrebi. Tako porabi
del svojega dopusta za pomoč v revnem
svetu (Afrika, Mongolija ...), kjer operira.
Da se človek lahko toliko žrtvuje, mora
nekje črpati moč in navdih. Dr. Jurij Gorjanc vse to dobi v molitvi, v zakramentih
pri sveti maši, ki se je redno udeležuje. Je
vesel človek in pravi, da njegovo notranje
veselje izvira iz hvaležnosti. »Po opravljenem delu se v meni prebudi hvaležnost,
življenje doživljam kot dar. Božji otroci

smo, otrok pa je vesel. Vsi smo ustvarjeni
po Božji podobi in v svojem bistvu povsod
enaki (Slovenci, Avstrijci, Gambijci, Liberijci ...).«
Sledilo je bogato okrepčilo, ki so nam
ga pripravile sestre, da smo se potem lahko popolnoma prepustili poslušanju g.
Jožeta Andolška in doktorja Jurija, ki sta
nam spregovorila in pokazala nekaj videoposnetkov iz Etiopije. Kar nekaj veselja
smo pokazali, ko smo na platnu v ekipi
zdravnikov prepoznali zdravnika s Ceste,
s katerim se tudi dr. Jurij dobro pozna.
Najbolj se je zarezal v nas, tako lepo site
in odžejane, stavek g. Andolška: »Oče, ali
tam, kjer si ti doma, otroci res vsak dan
dobijo kaj jesti in zvečer še čaj?«
V Etiopiji, ki je ena najrevnejših dežel
sveta, vladajo nezaslišane socialne in zdravstvene razmere. Samo v glavnem mestu
Adis Abebi živi 60.000 otrok in mladih na
cesti. G. Andolšek pozna veliko tistih, ki
jim je njihova skupnost salezijancev pomagala do boljšega življenja. Veliko stori
za to, da se širi Botrstvo za Etiopijo. Vsak
boter letno daruje 180 evrov, kar je dovolj
za enega otroka, da mu s tem omogoči šolanje, hrano, obleko in lahko odraste v človeka vredno življenje. Tako malo je treba,
pa tako velike stvari se zgodijo revnim in
lačnim kruha in znanja.
Posebno je poudaril primer deklice, ki
jo so poslali na ulico, kjer se je prodaja-

la; fanta, ki je šel, da bi zaslužil za hrano
materi, bratom in sestram, pa so ga ugrabili, da bi mu vzeli notranje organe, če ne
bi posredovali salezijanci in ga odkupili;
sirot, ki so z njihovo pomočjo prišle do
kruha in izobrazbe. Te zgodbe ti sežejo
do srca. Ne vemo in ne znamo ceniti, kaj
vse imamo, zdi se nam samoumevno, da
je tako, a čisto lahko bi bilo tudi drugače.
Ganilo me je, ko je poudaril, kako veliko dajo ubogi na dotik, topel telesni stik
ljubeče roke, ki se jih dotakne.
Poslovili smo se od g. Andolška, človeka, ki svoje življenje daruje za druge, in se
odpeljali iz Celovca na Gosposvetsko polje
z dobrim vodičem, dr. Jurijem. Bili smo v
cerkvi Marijinega vnebovzetja v kraju Gospa Sveta ali Maria Saal, kjer je grob škofa
Modesta in tudi portret škofa Slomška, po
katerega stopinjah smo hodili.
Težka je bila pot Slovencev do ustanovitve svoje države, a težka je tudi pot ohranjanja naše domovine, naše identitete, življenja iz svojih krščanskih korenin. Bolj
zavedno in z večjo domovinsko ljubeznijo
bi morali hoditi za našimi zavednimi Slovenci. Kot je rekel oče dr. Jurija Gorjanca,
alpinist, svojim sinovom, ko so se utrudili
ob hoji v strmino: »Glejte le moje stopinje
in ne naokrog.« Delal je pol manjše korake, da so mu lahko sledili. Tako so prišli
na vrh.
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Doktor Jurij nam je vedel povedati veliko o zgodovini Slovencev, o knežjem kamnu in ustoličenju knezov, o pokrajini, po
kateri smo se vozili in nam je bila zelo domača, posebno po cerkvicah po gričih, ki
pa so samo v slovenski Koroški tako pogoste, ne v celi Avstriji. Peljali smo se mimo
enega najslikovitejših gradov v Avstriji. To
je Grad Ostrovica ali Burg Hochosterwitz, ki stoji na 160 m visoki osameli skalni vzpetini in ni bil nikoli premagan, saj
ima popoln nadzor nad dolino. Na grad
se da pripeljati z vzpenjačo ali prehoditi
620 m dolgo pot skozi 14 obrambnih vrat
nad volčjimi jamami, ki so služile pred
turškimi vpadi. Tretja pot, »pot norcev«
(Narrensteig), preko strmega pobočja je
zaradi nevarnosti za javnost zaprta.
Poslovili smo se od dr. Jurija, človeka
z zlatim srcem, ki kljub vsem dosežkom
ostaja skromen in preprost.
V Tinjah (Tainach) nas je že čakalo
obilno in okusno kosilo v tinjskem Katoliškem domu prosvete Sodalitas, ki so ga
ustanovili duhovniki Sodalitete. To so slovensko govoreči duhovniki krške škofije,
ki že dolgo dejavno skrbijo za prosvetni
in kulturni razvoj narodne skupnosti. Zasluge imajo tudi za poslanstvo Mohorjeve
družbe, lista Nedelja.
Iskrivi g. Jože Kopajnik, rektor tega
doma, nas je povabil v kapelo. Pred nekaj
leti jo je p. Rupnik s svojo ekipo obogatil z
edinstvenim mozaikom, ki je paša za oči
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in navdih za dušo s svojim močnim teološkim sporočilom.
Ob razlagi glavnega mozaika okrog
oltarne mize, ki ponazarja srečanje Sv.
trojice z Abrahamom in Saro, je poudaril:
»Življenje so srečanja in so odnosi. Obrazi
na mozaiku so zato tako lepi, ker so polni ljubezni. Dostojevski je rekel: 'Lepota
bo rešila svet!', namreč tista lepota, ki je
izraz dobrega in plemenitega in izvira iz
Boga.«
V tej kapeli je tudi ena najlepših upodobitev Marije. Njena drža »zgodi se mi
po Tvoji besedi ...« je podoba matere, ki
vztraja v svoji poslušnosti in veri pod križem in ima pogled obrnjen proti nebu,
Bogu, dokler se ji ne razodene vstajenjski smisel Jezusovega trpljenja in njegove
smrti.
Meditacija g. Kopajnika je bila tako
bogata, da smo mirno sedeli uro in pol in
srkali to njegovo oznanjevanje skrivnosti
Sv. trojice, Sv. Duha, darovanja pri maši,
slovenstva in Evrope, ki ni samo zahod,
ampak tudi vzhod; naših svetnikov, ki jih
mi v domovini slabo poznamo in se jih
premalo zavedamo.
Ko smo odhajali, je ena od romaric rekla: »Prav to sem potrebovala!« Vsi
smo potrebovali take mini duhovne vaje,
združene z romanjem in izletom, čeprav
smo vsak na svoj način to sprejemali in
doživljali.
Med vožnjo domov sem se spomnila
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pred kratkim prebrane zgodbice:
Otrok vpraša očeta:
»Oče, kako velik je Bog?«
Oče pogleda v nebo, vidi letalo in vpraša
otroka: »Kako veliko je letalo?«
Otrok reče: »Majhno je, oče, komaj ga
vidim!«
Oče ga odpelje na letališče k letalu in ga
vpraša: »Kako veliko je letalo sedaj?«
Otrok: »Oče, ogromno je!«
Potem oče pojasni: »Vidiš, tako velik je
tudi Bog! Njegova velikost je odvisna od
oddaljenosti med njim in teboj. Bližje si
mu, večji je v tvojem življenju.«
Na tem duhovno zelo bogatem romanju v zibelko našega naroda, ki je po
besedah g. Kopajnika večji od Slovenije,
smo srečali Boga od blizu. Sveti Duh je
bil v naših mislih in srcih. Srečali smo ga
v treh Slovencih, ki živijo po besedah sv.
Avguština: »Besede učijo, zgledi vlečejo,
samo dejanja prepričajo!«
Za vso to duhovno hrano se moramo
zahvaliti tudi našemu g. župniku Marinku
Bilandžiću, ki se je z njimi dogovoril, da
so za nas pripravili govore, meditacijo in
nam posvetili svoj dragoceni čas.
Zahvala tudi našemu šoferju Francu
Grmu, ki nas je kljub nevšečnosti na cesti varno in srečno vozil po vseh neštetih
ovinkih. ■

PPPP – počasi pa po pameti!
Po podatkih policije v drugem tednu junija letos na slovenskih cestah ni bilo smrtnih žrtev prometnih nesreč. A vendar
trend narašča. Trenutno je na polovici leta številka smrtnih žrtev malo nižja od lanske celoletne – 42 ljudi.
Tamino Petelinšek

Poleg opitosti voznikov je zadnjih nekaj let
moderna razvada telefoniranje ali celo brskanje po medmrežju med vožnjo. Velika
večina voznikov, ki jih srečujem na poti v
Ljubljano, ima v roki mobi, kakšen celo cigareto. Tudi vozniki kombijev in vlačilcev.
Ob tem gre omeniti naraščajočo brezbrižnost voznikov in namerno kršenje zakona
glede omejene hitrosti, neupoštevanja cestnih predpisov, ki ponekod po domovini
z nazornimi prometnimi znaki opozarjajo
na nevarnosti. V mnogih občinah, ki se zavedajo pomena varne vožnje, dograjujejo
cestne elemente, ki voznika prisilijo v upočasnitev vožnje. Nekaj podobnega, kot je

zne navade nekaterih sovaščanov, ki skozi
ta del dobesedno norijo, pogosto med tem,
ko celo brskajo po telefonu.
V tem okolišu v skoraj vsaki hiši živijo
otroci, ki svoj prosti čas aktivno preživljajo
na prostem. Na kolesih, peš. Že od samega
začetka jih starši vzgajamo, kako se je treba
obnašati na cesti v skladu s prometom, ki je
lahko nepredvidljiv, smrtonosen.
•
•
•
•
•

Predlogi:
nekaj permanentnih ali za plužno dobo
snemljivih cestnih grbin na Krvicah in
cesti mimo šole v vas;
uvedba cone 30 km/h za območje Krvic
in ceste, ki vodi mimo šole v vas;
v bližini šole znak za umirjeni promet,
kar pomeni cono 10–20 km/h;
postavitev prometnega ogledala (predlog – pod lipo v križišču);
tudi širše v Kompoljah bi bilo treba razmisliti o umirjanju hitrosti prometa oziroma coni 30 km/h na državnem odseku
od »Jakljevega ovinka«, mimo cerkve do
odcepa za šolo, saj tam ni urejenega niti
pločnika niti prehoda za pešce, čeprav je
omenjena trasa šolska pot mnogih otrok;
zabeleženih je bilo že veliko prometnih

nesreč z večjo gmotno škodo, saj tu pogosto vozniki močno pospešijo, lahko
bi razmislili o krožni poti, za katero bi
veljala omejitev 30 km/h, na kateri od
državne ceste mimo gasilnega doma do
Krvic po novem že velja omejitev, na tak
način bi omogočili varno gibanje vsem
udeležencem v vaškem prometu.
Dogodek se je nekako grenko usedel v
spomin. Ostaja pa zaskrbljenost vaščanov
in posebno staršev, saj se zavedamo, da so
naši otroci zaradi vaške prometne neurejenosti in nepremišljenih voznikov v stalni
nevarnosti.
Ker je pobuda s strani kompoljskih
staršev široko podprta, se nadejamo takojšnjega odziva občinske uprave – kljub
dopustom, saj je to tudi konica časa bivanja
naših otrok na prostem.
V iskanju rešitev pa naj ne bo vodilo se
ne da, temveč kako bomo to naredili.
V imenu prihodnosti svojih otrok si želimo hitre in dolgoročne rešitve še v tem
županskem mandatu.
Vse dobro in varno na poti! ■

Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir,
izčrpala sem svoje moči,
zaprla sem trudne oči.

ZAHVALA
ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice, sestre in tete

KRISTINE GLAČ
iz Bruhanje vasi
(26. 8. 1936–27. 5. 2018).
Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom
in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano
cvetje, sveče, molitve v vežici, svete maše in darove za cerkev.
Hvala g. župniku Francu Škulju za lepo opravljen pogrebni
obred, moškemu pevskemu zboru za prelepo petje in
cvetličarni Lilija za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste mamo pospremili na njeno zadnjo pot.
Foto: Franci Novak

nastalo na Vidmu za cerkvijo.
V nedeljo, 17. junija, je bila v Kompoljah
v križišču občinskih cest Krvice in ceste od
šole v notranjost vasi pod našo hišo prometna nesreča.
Po Krvicah se je pripeljal siv avto do vidne točke v neoznačenem križišču in hotel
zaviti desno v smer šole. V istem trenutku
je v ožino iz smeri šole z neprilagojeno
hitrostjo po svoji skrajni levi pripeljal črn
avto in s sprednjim delom trčil v sivega, še
preden je ta zavil proti šoli.
Ob silovitem trčenju, pri katerem so se
po okolici razleteli koščki plastike, je bilo
zunaj nekaj odraslih in vsaj deset otrok,
ki so k sreči sedeli v senci pod lipo, nekaj
metrov od trka, in se igrali. Priče dogodku
so bile v šoku, saj bi črno vozilo zlahka povozilo koga od otrok, ki jim vsakodnevno
zabičujemo, naj se ceste izogibajo oziroma
jo varno prečkajo.
Na srečo so jo udeleženci odnesli brez
prask. A srčno upam, da je povzročitelj
nezgode dobil življenjsko lekcijo in da bo
odslej vozil počasi in z obema rokama na
volanu.
Težava je kritično nepregledno in neoznačeno križišče. Obenem pa tudi slabe vo-
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••• Pisma bralcev •••

Naš kraj ■ junij 2018

Hčerka Andreja z družino
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••• Zahvale •••

Ni te več v avtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Naš kraj ■ junij 2018

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.
(A. M. Slomšek)

ZAHVALA
V 78. letu starosti nas je zapustil naš dragi ati, dedi in partner

FRANC VEHOVAR
iz Ponikev.
Od njega smo se poslovili 24. 5. 2018 na pokopališču na
Vidmu.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
poslovnim partnerjem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje,
sveče in pomoč v vežici.
Posebna zahvala govorniku g. Janezu Podržaju za tople
besede, pevcem za ganljivo petje in trobentaču za odigrano
Tišino.
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Zakrajšek za lepo
opravljen obred in cvetličarni Tista za lepo izdelano cvetje.
Za nego v zadnjem obdobju se zahvaljujemo negovalki ge.
Renati, patronažni sestri ge. Klavdiji, za dolgoletno pomoč v
gospodinjstvu pa ge. Poloni.
Žalujoči, vsi njegovi

Odgovorov na vprašanja večna ni,
spomin je tisto, kar živi …

ZAHVALA
V 84. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, tast,
dedek in pradedek

IVAN KRIŽMAN
iz Četeža pri Strugah.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, krajanom,
sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,
podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše. Hvala
gospodu župniku Marinku Bilandžiću za lepo opravljen
pogrebni obred ter sopranistki Mojci Bedenik in njenim
pevcem za lepo petje. Zahvaljujemo se ge. Rezki za molitev ob
pokojnem. Hvala zvonarju, pogrebni službi in praporščakom.
Posebna zahvala gre osebju doma starejših na Vidmu v
Dobrepolju – Zavoda sv. Terezije. Hvala vsem, ki ste ga v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste
ohranili v lepem spominu.
Žalujoči, vsi njegovi

Srce je omagalo, dih je zastal,
a na njega spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
ZAHVALA

V 80. letu se je poslovil naš dragi

Ob izgubi sina, brata in prijatelja

CIRIL ŽGAJNAR

ANTONA PETERLINA,
»Mihcovga Tončka« z Vidma
(9. 5. 1950–26. 5. 2018)
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
vaščanom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne besede
ter za poklonjeno cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste mu lajšali življenje v času njegove bolezni,
in vsem, ki ste poskrbeli za dostojanstveno zadnje slovo.
Hvala tudi vsem tistim, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi

(1938–2018) iz Kompolj.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, znancem, sosedom, vaščanom in drugim
občanom občine Dobrepolje, ki ste kakor koli pomagali
v bolezni, izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče, se ga
spomnili v molitvi ter se od njega v velikem številu poslovili in
ga spremili na njegovi zadnji poti. Vsem iskrena hvala.
Zahvaljujemo se g. župniku za pogrebno slovesnost s
sveto mašo in molitvami za pokojnika. Hvala ge. Danici iz
cvetličarne Lilija za organizacijo pogreba in za cvetlične
aranžmaje.
Hvala pevcem za občuteno zapete žalostinke ter vsem drugim
sodelujočim na pogrebnem obredu.
Posebna zahvala osebju doma svete Terezije za oskrbo v
poslednjem tednu njegovega življenja, hvala pa tudi vsem, ki
ohranjate blag spomin na našega Cirila.
Njegovi Nuša z Neli, sorodniki in družina Žgajnar

KONTAKT:
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

WWW.BLESK2.SI

T://051-334-826
T://01-836-99-33
E://info@blesk2.si

Sebastjan Pogorelec, Bukovica 2, 1310 Ribnica

Toplotno izolacijske fasade
Z nami do subvencije ekosklada (do 2.400 €)
Celotna izolacija ovoja stavbe:
- fasada
- izolacija podstrešja (volna, celuloza)
- dobava in montaža oken (RAL montaža)
- hidroizolacija in izolacija sten v zemlji
- sanacija kapilarne vlage (vdor vlage iz tal)
Z nami do subvencije ekosklada (do 7.000 €)
Brezplačna 3d vizualizacija vašega objekta

Adaptacije, prenove (stanovanjski, poslovni objekti)
- slikopleskarska dela
- polaganje talnih oblog (parket, PVC, epoksi)
- keramičarska dela (prenova kopalnic)

Delovni čas:

JANEZ POZNIČ s.p.

Vrvarska 3, 1310 RIBNICA
info 01 / 8360 367

Gradbena in zaključna dela
- manjša zidarska dela
- ureditev okolice (tlakovci, škarpniki)
- čistilni servis (redna in generalna čiščenja)

od pon. do pet.
od 9h do 19h

EKOSKLAD SUBVENCIJE 2015

Sobota in
nedelja zaprto!

ZAGOTAVLJAMO

Hvala za obisk – se priporočamo!

- brezplačna priprava dokumentacije
- krediti + subvencije

- visoka kakovost storitev
- konkurenčne cene
- 100% zadovoljstvo strank

Matej

031 461 933

Vojkova 58, Ljubljana

Stane

041 929 388

TEL:

Krovstvo - strešno kleparstvo,
suhomontažna gradnja - knauf,
slikopleskarske storitve,
polaganje izolacije, barvanje opaža, ...

01/568 27 29
031/622 542
041/622 542
E-MAIL: info@sanitar.si
GSM:

Izdelava vseh vrst ogrevalnih sistemov na
ključ (solarni sistemi, toplotne črpalke, peleti,
drva, plin, olje)
Izdelava vseh vrst strojnih instalacij
(vodovod, plin, ogrevanje)
Adaptacije celotne kopalnice z vsemi
obrtniškimi deli

info@brata-tomsic.si

www.brata-tomsic.si

ZA BREZPLAČEN OGLED IN SVETOVANJE
pokličite 041/622-542 (Borut)
ali 031/622-542 (Vojko).

CP 028/2/2017

PRIBA OKNA D.O.O.
Matična št.: 1658654
CWB-17-9351

info@priba-okna.si

Nudimo vam montažo naslednjih izdelkov iz inox
materiala ali železa:
•

notranje in zunanje ograje

•

dvoriščna vrata na motorni pogon

•

nadstreški

•

stopnice

•

protipožarna vrata

•

in drugi kovinski izdelki

Pri 100% plačilu avansa vam nudimo
5% popusta!
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