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Slika zgoraj:
Zagoriški fantje so z odličnim 
koncertom praznovali 
70-letnico delovanja.  
(Foto: Tamino Petelinšek) 

Slika levo:
Po šestnajstih odigranih krogih 
se je s končnim zmagoslavjem 
ekipe ŠD Ponikve – zeleno-
beli končala letošnja 
dobrepoljska futsal liga. 

Poštnina plačana pri pošti 1290 Grosuplje
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KRAJNC Samoplačniške terapije za odpravo bolečin,

sanacijo poškodb ter boljše počutje za otroke
in odrasle:

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

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

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

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

www.fizioterapija-krajnc.si

Partner TRIGLAV zdravje za
SPECIALIST:

Ugodna, kvalitetna in 
zanesljiva montaža
za področje celotne 

Slovenije.www.notranjavrata.si

Andrej Šilc s.p.
Zamostec 31, 1317 Sodražica
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Prodaja in montaža
notranjih in vhodnih VRAT

041 694 871
pomis@amis.net

Naj vas zabava ali navaden dan ne preseneti.
Mesarstvo Adamič vedno poskrbi za vas!

Nudimo sveže in že pripravljeno meso slovenskega 
porekla za piknike in druge priložnosti.

Poskrbimo tudi za dostavo!

Pokliči  041 25 25 14  Janez
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POGODBENI SERVIS ZA ZAVAROVALNICO 
TRIGLAV IN TRIGLAV ASISTENCA 

 

GOZDARSTVO 
BLATNIK

Tone Blatnik s.p.
Zdenska vas 2C

1312 Videm Dobrepolje
Tel.: 041 714 882                   

E-naslov: tone.blatnik5@gmail.com

Rok plačila za les največ 7 dni.

SEČNJA IN SPRAVILO LESA•	
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PROMET Z LESOM•	
ODKUP GOZDOV•	
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Ustanovitelj glasila je Občina Dobrepolje.  
Naslov uredništva: Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 
Odgovorni urednik: Bojan Novak. E-pošta: nas-kraj@dobrepolje.si, gsm: 031 536 121.
Lektoriranje: Mojca Pipan. 
Člani izdajateljskega sveta: Tina Kadunc (predsednica), Jasmina Mersel Šušteršič,  
Tamino Petelinšek, Ana Pugelj, Alenka Zabukovec. 
Glasilo Naš kraj je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo pod 
zaporedno številko 741.        
Oblikovanje, prelom in tisk: PARTNER GRAF zelena tiskarna, d.o.o. 
Glasilo izhaja enkrat mesečno v nakladi 1370 izvodov.

Naslednja številka 
Naslednja številka izide v petek, 25. oktobra.  
Rok za oddajo prispevkov je 15. oktober 2019.

Spoštovani bralci Našega kraja,

vstopili smo v jesen, kar se odraža tudi 
pri vremenu. Krajši in hladnejši jesenski 
dnevi prinašajo večje dnevne tempe-
raturne razlike in čas je kot naročen za 
razvoj prehladov in bolezni. September 
je tudi sicer mesec sprememb, ne samo 
vremenskih. Z začetkom šolskega leta 
se namreč začnejo tudi nekatere druge 
dejavnosti. Tudi v društvih se po pole-
tnem premoru začnejo odvijati dejavno-
sti v pospešenem tempu. A preden vam 
predstavim septembrsko številko našega 
glasila, ne morem mimo novih uspehov 
naših športnikov, ki so nam lahko res v 
vzor. 

Prva slovenska zmaga na eni najtež-
jih kolesarskih dirk, ki jo je tako suvereno 
prikolesaril Primož Roglič, ne sme in ne 
more biti spregledana. Nam lahko fe-
nomen Primoža Rogliča kaj zanimivega 
pove za naše življenje? Prepričan sem, 
da lahko. Verjetno številni bralci poznate 
njegovo zgodbo in preobrazbo. Kot mla-
denič je zagnano treniral smučarske sko-
ke in bil zelo obetaven mladinec. Tako 
obetaven, da je priskakal tudi medaljo 
na mladinskem svetovnem prvenstvu. 
A zgodil se je hud, dih jemajoč padec 
na naši planiški letalnici. Kljub okreva-
nju pa sta bila Primoževa samozavest 
in samozaupanje tako prizadeta, da v 
smučarskih skokih ni mogel več tja, ka-
mor si je želel. Na sam vrh. Zato je moral 
še relativno mlad sprejeti težko odločitev 
in smučarske čevlje obesiti na klin. Bolj 
po naključju kot ne se je udeležil nekaj 
kolesarskih dogodkov in po nizu srečnih 
naključij pristal na testiranju v labora-
toriju Fakultete za šport, kjer so meritve 
pokazale velik potencial za ukvarjanje s 

kolesarstvom. Od tam naprej je šlo na 
krilih Primoževe izjemne prizadevnosti 
na treningih samo še navzgor. In ko so 
mnogi že pričakovali, da višje ne gre, 
se je Primož še kar dvigal. Do trenutno 
največjega uspeha. Kot prvi Slovenec je 
osvojil tritedensko dirko, ki skupaj z ita-
lijanskim krogom in francosko pentljo 
velja za najtežje kolesarske dirke v letu. 
Sam vidim v tej zgodbi pomemben ži-
vljenjski nauk. Vsakomur od nas se je že 
kdaj primerilo, da je vlagal veliko svoje 
energije v nek projekt, neko dejavnost, 
opravilo, šolanje, poklic … In se ni izšlo 
po željah. Morali smo »obesiti čevlje na 
klin«. Hudo je, težko, a Rogličeva zgod-
ba je kot nalašč za take trenutke. Mogoče 
nas v takih trenutkih čaka nekaj povsem 
drugega, mogoče se nam odprejo neke 
nove priložnosti … Primoževo kolo naj 
bo simbol tudi našega optimizma, ko 
bomo padli na planiški letalnici. Mogoče 
bomo lažje preboleli razočaranje in od-
prli oči za nove priložnosti. In na drugem 
področju oblekli majico za najboljšega. 

V naši sredini je veliko ljudi, ki so to že 
storili in vsak dan dirkajo na polno na raz-
ličnih področjih. Še enkrat vas spomnim, 
da je do konca septembra možno vložiti 
kandidature za občinska priznanja. Še 
preden pa bo komisija vloge pogledala, 
so se svetniki zbrali na septembrski re-
dni seji občinskega sveta. Ker je bila seja 
na sporedu že po oddaji prispevkov za 
tokratno številko, si boste poročilo lahko 
prebrali v naslednji številki. Je pa župan 
Igor Ahačevčič v pogovoru nakazal glav-
ne poudarke seje. 

Verjetno nas je vsaj nekoliko vznemi-
rilo dogajanje ob odkritju skupine mi-
grantov v naši občini. Poklical sem na 
policijo, kjer želijo, da se zaradi tega ne 
vznemirjamo, ampak da jih ob morebi-
tnem srečanju skupine migrantov pok-
ličemo. Tudi župan je po poizvedovanju 
dobil podobne odgovore. Dejansko mi-
granti ne prihajajo k nam, da bi tu živeli. 
So potujoča skupina, namenjena poveči-
ni v Nemčijo. Gotovo se nam morajo vsaj 
malo tudi zasmiliti, saj jim ni lahko. A kot 
mi je napisal skrbni občan – tudi mi se 
moramo pravilno odzvati. Najprej tako, 
da zavarujemo svojo lastnino, da ne puš-
čamo svojih prostorov ponoči odklenje-
nih. Predvsem tistih, kjer imamo sprav-
ljeno hrano, obleke … Svojim otrokom 
moramo dopovedati, da ob morebitni 
najdbi migrantskih ostankov ne brska-
jo po njih, saj lahko ti ljudje prenašajo 
bolezni. Tako dolga pot zagotovo pušča 
posledice na zdravju. Previdnost je pot-
rebna tudi pri gobarjenju, morebitni sku-
pini migrantov pa se je v gozdu najbolje 
ogniti in poklicati policijsko postajo. 

V tej številki Našega kraja boste našli 
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Županova stran

Gospod župan, stekla je gradnja 
osrednje čistilne naprave v Bruhanji 
vasi. Z vaščani Bruhanje vasi ste se sre-
čali na sestanku in predstavili predvi-
den potek gradnje. Lahko strnete po-
stopek tudi za bralce Našega kraja?

Začeli smo s še enim velikim projek-
tom, ki bo z nami do konca tega manda-
ta, pa tudi župan v naslednjem mandatu 
se bo moral ukvarjati z njim. Govorimo 
namreč spet o večmilijonski naložbi. Kot 
kaže, bomo morali tudi to, zaradi zamu-
jenih priložnosti v preteklih letih, naredi-
ti z lastnimi sredstvi. Če pa se tudi nam 
zgodi kakšna »loterija«, bi zadevo lahko 
bistveno pospešili.

Na 6. redni seji občinskega sveta 
(26. septembra 2019 – pogovor je bil 
izveden prej) boste obravnavali pol-
letno poročilo o izvrševanju proraču-
na. Kako ste zadovoljni z izvedbo? Gre 
vse po načrtu ali načrtujete rebalans 
proračuna?

Na tej isti seji bomo obravnavali tudi 
rebalans proračuna. Gre za to, da mora-
mo pokrivati še nekatere stroške iz lan-
skega leta (npr.: ČN Potiskavec), da je bil 
projekt rekonstrukcije poljskih poti na 

komasacijskem območju relativno povr-
šno pripravljen, posledično je bilo treba 
zagotoviti veliko dodatnih sredstev. Do-
datna sredstva zahtevajo tudi ugotovitve 
kadrovske revizije, razširila so se dela in 
stroški pri suhokranjskem vodovodu, 
povečujejo se stroški gradnje športne 
dvorane, kar precej dodatnih sredstev 
bo zahtevala izvedba dogovorov za iz-
gradnjo obrtne cone Predstruge. Upo-
števati je treba, da so se zaradi izpolnitve 
stavkovnih zahtev javnim uslužbencem 
povečale plače v javnih zavodih, kar je 
zahtevalo dodatna sredstva za plače v 
vrtcih, upravi in drugih zavodih. Veliko 
je tudi otrok, ki jih starši vozijo v vrtce 
izven občine, za katere je treba plačeva-
ti del sredstev. Veliko občanov je tudi v 
domovih za ostarele ali drugih varstve-
nih zavodih izven občine. Skratka precej 
velikih potreb, ki zahtevajo prerazpore-
ditev sredstev. 

Nekateri sicer pravijo, da tarnam, ven-
dar želim le povedati, da je finančno sta-
nje zelo resno. Me pa kljub temu začudi, 
ko nekateri tega niti nočejo slišati. Zelo 
pomembno delo v naslednjih mesecih 
bo tudi izterjava dolga. Nekateri občani 
ne plačujejo najemnine za grobove, na-

domestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča itd. V terjatvah je kar visoka vsota 
denarja – okoli 150.000 €. Ugotavljamo, 
da so dolgovi stari več let, da ni bilo iz-
terjave. Za ta denar bi npr. naredili avto-
busne postaje povsod, kjer je potrebno. 

V zadnjih tednih je odjeknila novi-
ca, da odhaja eden od obeh zdravnikov 
na Vidmu, dr. Štefan Čampa. Očitno 
nas čakajo na področju zdravstvenega 
varstva nove spremembe. Kakšni so 
načrti Občine za naslednje mesece?

Bistvo dogajanja v naslednjih mese-
cih je napisano na spletni strani Občine. 
Novico sem objavil takoj, ko je prišlo do 
odpovedi s strani g. Čampe. Za zdaj vse 
teče normalno, g. Čampa bo opravljal 
medicinsko prakso do konca februarja 
2020, v tem času pa bomo naredili vse, 
da dobimo novega zdravnika oziroma 
zdravnico.

Na začetku septembra se je v Kom-
poljah pojavila številčnejša skupina 
migrantov. Imate kot župan s strani 
pristojnih kake posebne informacije o 
migrantski poti skozi našo dolino?

Tudi o tem sem napisal obvestilo na 
spletno stran Občine, takoj ko je bil zajet 
del prve skupine migrantov in po pogo-
voru s komandirjem Policijske postaje 
Grosuplje g. Petkom. Bistvo ravnanja v 
tem primeru je, da vsakdo, ki opazi mi-
grante, to takoj sporoči na policijo (šte-
vilka 113). Policisti bodo ravnali, kot jim 
je predpisano. Več si lahko pogledate v 
priloženi brošuri, ki jo je pripravila Poli-
cija. Pomembno je morda tudi to, da naj 

zapis in fotografije s koncerta ob 70-le-
tnici delovanja Zagoriških fantov. Skupi-
na je vredna vsega spoštovanja, in kljub 
temu da ne poje za všečke ali višje število 
ogledov na YouTubu, je v njihovi družbi 
vedno lepo. 

Posebej vas opozarjam na prispevek o 
radonu v naših hišah. Verjetno se niti ne 
zavedamo, da je v številnih naših hišah 
prisoten v prevelikih količinah. 

Sredi meseca se je končala večmeseč-
na futsal liga, v kateri je bilo odigranih 
kar 90 tekem. S tekmovalnega vidika je 
bilo izredno zanimivo, saj so o mnogih 
končnih odločitvah odločale tekme na 
zadnji igralni dan. 

Ob začetku kurilne sezone osveži-

te svoje znanje s prebiranjem gasilskih 
prispevkov, ki jih tudi tokrat ne manjka. 
Naj nas občasni požari le opominjajo, da 
bomo delovali preventivno in varovali 
svoje imetje pred ognjem. 

Ob koncu naj vas povabim na številne 
dogodke in prireditve, ki se bodo zvrstili 
v naslednjih tednih. Pestro bo spet v knji-
žnici, zelo dejavni bodo v Karitas, v šoli 
bodo zbirali odpadni papir, v sosednjih 
Velikih Laščah pa bodo ekipe Futsal klu-
ba Dobrepolje začele z igranjem doma-
čih tekem v državnem prvenstvu.

Pred nami pa je tudi najštevilčnejša 
množična rekreativna prireditev. Letos 
jubilejno 10. Dobrepoljsko vandranje ne 
sme mimo nas. Naj bodo Primož Roglič, 

Tadej Pogačar in naši odlični odbojkarji 
sprožilec, ki nas bo v soboto, 5. oktobra, 
pripeljal v središče Vidma. Na voljo bodo 
različni pohodi in teki. To ni v prvi vrsti 
namenjeno ljudem od drugod. Mi smo 
povabljeni. Da pridemo, se razgibamo, 
poklepetamo in naredimo nekaj lepega 
zase. Zagotovo nikomur ne bo žal.

Z raznašanjem našega glasila zače-
nja nova generacija devetošolcev. Bodi-
te strpni, saj lahko pride na začetku do 
kake napake. Če glasila ne boste dobili, 
to prijazno sporočite na Občino.

Želim vam prijeten mesec.

Urednik Bojan Novak  
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bi po nekaterih predvidevanjih migranti 
prihajali očitno v večjem valu pred zimo, 
da skušajo čim prej priti na cilj, ki kot vse 
kaže, ni Slovenija. 

Za vsakdanje življenje je po-
membno tudi to, da v danih razme-
rah vsak od nas ravna bolj previdno. 
Da varujete svoje premoženje. Da 
ste previdnejši pri gibanju v naravi. 
Saj lahko predpostavimo, da je ve-
čina teh ljudi, ki hodijo mimo nas, 
prijaznih, a so vendarle v veliki sti-
ski. Nekajkrat so že bili najdeni ma-
terialni ostanki njihovega potovanja 
skozi naše kraje. Priporočam vam, 
da se teh stvari ne dotikate. O najdbi 
in lokaciji je treba obvestiti policijo, 
ki bo kraj in predmete pregledala in 
potem bodo ustrezne službe poskr-
bele za te odpadke in različne ostan-
ke (največkrat gre za oblačila).

Prehod migrantov se dogaja skozi vse 
občine od Osilnice, Kočevja, Žužember-
ka in tudi čez našo občino naprej proti 
Ljubljani oziroma severu države. Za zdaj, 
hvala Bogu, ni bilo zaznati incidentov, a 
previdnost vseeno ni odveč. Če bo priš-
lo do sprememb na tem področju, vas 
bomo obvestili. Vsekakor smo z župani 
sosednjih občin v stiku in se bomo dogo-
vorili, kako ravnati v prihodnje, saj gre za 
problem, ki v vsakem primeru presega 

naše pristojnosti in materialne sposob-
nosti. Treba se bo dogovoriti tudi o tem, 
kdo bo ljudem povrnil škodo, ki nastaja 
na objektih. 

V naslednjih tednih in mesecih 
boste verjetno zasnovali proračun za 
naslednje leto. Se pri načrtovanju tega 
krovnega finančnega dokumenta obe-
tajo kake spremembe glede na pretek-
lo obdobje? Boste ostali pri enoletnem 
ali načrtujete dvoletni proračun?

Res je, treba bo pripraviti proračun. 
Želim si, da bi bil dveletni. Kakšnih bi-
stvenih sprememb ne bo, dokler ne bodo 
poplačana sredstva za glavne naložbe, 
kar sem napisal pri drugem odgovoru. 
Najprej je treba priti na »zeleno vejo«, 
potem pa bomo začeli z urejanjem za-
ostalih stvari. Zelo si želim postaviti av-
tobusne postaje, pločnike, kakšno kole-
sarsko stezo, urediti nekaj vaških središč 
itd., predvsem pa se ukvarjati s proti-
poplavno zaščito.

Vsekakor pa me veseli, da ste občan-
ke in občani zelo dejavni na različnih 
področjih, da se dogaja vse več stvari in 
da večina razume, da je za boljše rezul-
tate treba sodelovati in iti skupaj naprej. 
Vsem sem zelo hvaležen za vse to delo. 
Kot je dejal papež ob obisku na Mada-
gaskarju, trdo delo in sodelovanje sta pot 
do uspeha in »ni hujše sužnosti kot ta, da 
vsak živi samo zase«. Upam, da bomo v 

vse večjem številu to spoznavali tudi mi. 
Letošnji poletni večeri so že pokazali, da 
ljudje lahko sodelujemo, ker so potem 
tudi rezultati boljši, predvsem pa si tudi 
delo lahko razdelimo in je za vsakega 
posebej manj naporno. Prvega »krom-
pirjevanja« se je udeležil tudi predsednik 
Turistične zveze Slovenije mag. Pavle 
Hevka, ki je bil zelo navdušen nad orga-
nizacijo in skupnim pristopom. Menim, 
da moramo po tej poti naprej, je pa vsak 
začetek težak, ker je treba spremeniti na-
vade in pristop. 

Hvala za pogovor. ■

Posebno povabilo

Spoštovane študentke in študenti 
prvega letnika fakultete!

Pri opravljanju mature 2019 je 
v Sloveniji kar 236 maturantov 
doseglo naziv zlati maturant.

Vse iz naše občine, ki ste dosegli 
takšen odlični uspeh, vabim, da 
do 30. oktobra 2019 to sporočite 
v tajništvo občine ali na e-naslov: 
obcina.dobrepolje@siol.net. 

Igor Ahačevčič, župan
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Na podlagi 9. in 10. člena Odloka o priznanjih Občine 
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 50/19) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Dobrepolje (v nadaljnjem besedilu: Komisija) objavlja javni 
razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Dobrepolje. 

(1) Priznanja, ki so predmet tega razpisa:

• Priznanje Častni občan;
• Priznanja Zlata, srebrna in bronasta plaketa Občine 

Dobrepolje.

(2) Kriteriji za priznanja:

Priznanje Častni občan je najvišje priznanje in se 
podeljuje posameznikom, ki so izjemno zaslužni za ugled, 
prepoznavnost, razvoj in napredek Občine Dobrepolje ter za 
njeno povezovanje v Republiki Sloveniji in širše. Praviloma 
se podeljuje sedanjim in bivšim prebivalcem Občine 
Dobrepolje za življenjsko delo oz. za izredne dosežke na 
raznih področjih družbenega življenja in dela.

Zlata, srebrna ali bronasta plaketa se podeli posameznikom, 
skupinam posameznikov, podjetjem, zavodom, 
organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim 
delom prispevali h kakovostnejšemu življenju občanov 
ter imajo pomen za razvoj in ugled Občine Dobrepolje na 
različnih področjih. Plaketa se podeli tudi za življenjsko 
delo ali za izjemne dosežke pri delu. 

(3) Upravičeni predlagatelji:

Predloge kandidatov za dobitnike priznanja Občine 
Dobrepolje lahko podajo posamezniki, podjetja, zavodi, 
društva, politične stranke, župan in vaški odbori. 

(4) Obvezna vsebina predloga:

Predlog mora vsebovati ime (imena) oz. naziv kandidata ter 
vrsto predlaganega priznanja (častni občan ali plaketa).

Predlog mora biti pisno utemeljen in mora vsebovati 
kronološko urejene podatke o kandidatu in njegovih 
dosežkih, ki predlog utemeljujejo v skladu s kriteriji za 
priznanja. 

Če je kandidat fizična oseba, mora predlog vsebovati soglasje 

kandidata h kandidaturi ter soglasje kandidata za uporabo 
osebnih podatkov. Obrazec za soglasje je na voljo na spletni 
strani občine.

(5) Rok in način zbiranja predlogov:

Predlogi na osnovi tega razpisa se zbirajo od dneva objave 
do vključno 30.9.2019. Predlogi morajo biti posredovani v 
pisni obliki v zaprti ovojnici s pripisom »Predlog za občinska 
priznanja« na naslov:  Občina Dobrepolje, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Videm 35, 1312 
Videm - Dobrepolje.

(6) Odločitev o podelitvi priznanj:

O podelitvi priznanj odloči Občinski svet Občine Dobrepolje 
na predlog Komisije. Komisija lahko v okviru postopka 
oblikovanja predlogov spremeni vrsto predlaganega 
priznanja ob soglasju predlagatelja. Komisija ima tudi 
pravico, da za posamezno priznanje Občinskemu svetu ne 
predlaga nikogar, četudi so bili predlogi podani.

Seja Komisije, na kateri se obravnava predloge, je zaprta za 
javnost in mora biti sklicana najkasneje 10 dni po izteku roka 
za oddajo predlogov.  

Odločitev Občinskega sveta o podelitvi priznanj je dokončna.

(7) Informacije o razpisu in pripravi vloge:

Za informacije o razpisu in pripravi vloge se lahko 
zainteresirani obrnejo na tajništvo Občine Dobrepolje (tel. 
01 786 7010) v času uradnih ur ali na e-naslov tajnistvo@
dobrepolje.si. 

(8) Objava razpisa:

Ta razpis se objavi v občinskem glasilu Naš kraj in na spletni 
strani občine Dobrepolje:

(https://www.dobrepolje.si/objave/58).

Videm, 22. 8. 2019 

Jernej Stare 
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja

Javni razpis za zbiranje predlogov  
za priznanja Občine Dobrepolje 
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Anita Zore, JKP Grosuplje

Nevarnih odpadkov ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi ko-
munalnimi odpadki. Z neodgovornim ravnanjem onesnažuje-
mo podtalnico, ki je glavni vir oskrbe s pitno vodo. Pomembno 
je, da se zbirajo ločeno in nato oddajo v organiziranih akcijah 
zbiranja nevarnih odpadkov ali v zbirnem centru. JKP Grosu-
plje dvakrat letno organizira zbiranje nevarnih odpadkov iz go-
spodinjstev na terenu s premično zbiralnico. Akcija se običajno 
izvede v spomladanskem in jesenskem času.

V občini Dobrepolje bo jesenska akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov potekala v petek, 11. oktobra 2019. Odpadki se lah-
ko oddajo brezplačno.

Urnik prevzema nevarnih odpadkov si oglejte v spodnji 
tabeli ali na spletni strani JKP Grosuplje. 

Kraj Lokacija Čas prevzema
Struge parkirišče pred avtobusno postajo 13.00–14.00

Kompolje parkirišče pri gasilskem domu 14.30–15.30

Videm parkirišče pri trgovini Kmetijske 
zadruge

16.00–17.00

Predstruge parkirišče nasproti Iskre 17.15–17.45

Ponikve parkirišče pri gasilskem domu 18.00–18.30

Občani lahko nevarne odpadke oddate brezplačno tudi v 
zbirnem centru CERO Špaja v času obratovanja čez celo leto. 
Za dodatne informacije pokličite 01 78 88 943.

Od 15. 3. do 14. 11.: Od 15. 11. do 14. 3.:
Ponedeljek–petek 7.00–19.00 Ponedeljek–petek 7.00–16.00

Sobota 8.00–15.00 Sobota 8.00–13.00

* Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

 Med nevarne odpadke sodijo:
• odpadna olja;
• baterije: navadne, alkalne, urne …;
• akumulatorji;
• neonske in varčne sijalke;

• zdravila: tablete, sirupi, mazila, kapsule …;
• injekcijske igle;
• odpadne barve, laki, topila, smole, lepila, kiti …;
• kartuše, tonerji …;
• spreji: prazne in polne tlačne posode …;
• čistila: jedka čistila, organska topila, odstranjevalci …;
• odpadna škropiva;
• kozmetika: barva za lase, laki, odstranjevalci laka …;
• odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi.

Vse pravne osebe, ki se ukvarjate s proizvodnjo in storitve-
no dejavnostjo, nevarnih odpadkov ne smete oddati v našem 
zbirnem centru. Predate jih lahko neposredno podjetjem, ki se 
ukvarjajo s prevzemom nevarnih odpadkov.

Posebno skrb namenite temu, da odpadnih olj ne zlivate v 
odtoke, saj s tem povzročite mašenje kanalizacije in zmanjša-
nje učinkovitosti čistilnih naprav.

Misli modro, delaj zeleno!

Odvoz nevarnih odpadkov 2019
Med nevarne odpadke sodijo vse snovi, ki imajo eno ali več zdravju in okolju škodljivih lastnosti. Prepoznamo jih na 
podlagi simbolov, ki so na embalaži nevarnih snovi.

                                          

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE –
OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE

vabi na

KRVODAJALSKO AKCIJO
V PONEDELJEK, 21. 10. 2019, OD 7. DO 13. URE 
V DRUŽBENEM DOMU NA TABORSKI CESTI 1 V 
GROSUPLJEM, 

V TOREK, 22. 10. 2019, OD 7. DO 12. URE V OSNOVNI ŠOLI 
DOBREPOLJE, VIDEM - DOBREPOLJE, 

V SREDO, 23. 10. 2019, OD 7. DO 12. URE V OSNOVNI ŠOLI 
FERDA VESELA V ŠENTVIDU PRI STIČNI IN

V ČETRTEK, 24. 10. 2019, OD 7. DO 13. URE V SREDNJI 
ŠOLI JOSIPA JURČIČA V IVANČNI GORICI. 

S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo.

SKUPAJ REŠUJMO ŽIVLJENJA!
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                PODJETNIŠKI KOTIČEK

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prija-
vnice na www.ooz-grosuplje.si, kjer 
preverite pogoje subvencionirane ude-
ležbe zaradi sofinanciranja Občine 
Dobrepolje:
• TRADICIONALNO SREČANJE POD-

JETNIC IN POSLOVNIH ŽENSK v 
četrtek, 3. oktobra 2019, v Družbenem 
domu v Grosuplju. Letošnji slogan je 
»ZNAM POSKRBETI ZASE?!« z osre-
dnjo predavateljico Sašo Einsiedler. 

Dogodek bo izveden v organizaciji 
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA ZNA-
NJE. Vabljene.

• Delavnica »Kako preko LinkedIna 
pridobite 4 ali več prodajnih razgo-
vorov na teden?«, četrtek, 17. okto-
bra 2019, med 16.00 in 20.00, v Domu 
obrtnikov v Grosuplju. 

• Javno povabilo podjetjem k oddaji 
vlog k sofinanciranju stroškov indi-
vidualnih izobraževanj in usposa-
bljanj v letu 2019. Rok: 31. oktober 
2019. Vabimo vsa podjetja s področja 
občine Dobrepolje, da do 31. okto-
bra 2019 na OOZ Grosuplje podajo 
Vlogo za sofinanciranje stroškov izo-
braževanj in usposabljanj, ki so se jih 
lastniki podjetij ali njihovi zaposleni 

udeležili v letu 2019. Javno povabilo 
sofinancira Občina Dobrepolje. Več 
na spletni strani OOZ Grosuplje.

• PODJETNIŠKO SVETOVANJE NA 
OOZ GROSUPLJE ZA PODJETNI-
KE IN PODJETNICE IZ OBČINE 
DOBREPOLJE oz. za vse tiste, ki to 
nameravate postati: V skladu z dogo-
vorom z Občino Dobrepolje smo vam 
na OOZ Grosuplje brezplačno na voljo 
za vprašanja poslovne narave. Vablje-
ni, da se oglasite v času uradnih ur oz. 
stopite z nami v stik. 
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. ■

                RAČUNALNIŠKI KOTIČEK

Povzel Bojan Novak (vir: www.rtvslo.si)

Omenjena raziskava je namreč pokaza-
la, da različne spletne platforme, kot so 
Facebook, YouTube, Instagram, Snap-
chat, LinkedIn, Twitter in Pinterest, v 
današnjem času ne izgubljajo svojega 
čara, še posebej v razvijajočih se drža-
vah ne, spreminjajo pa se nagibi za nji-
hovo uporabo. Še posebej pripadniki t. i. 
generacije Z (rojeni po letu 1994) druž-
benih omrežij ne vidijo več kot osnovno 
sredstvo za vzdrževanje stikov s prijatelji 
in znanci.

Zanimivo, študija je celo pokazala, da 
se je kar tretjina tistih iz starostne skupi-
ne med 16 in 24 let popolnoma umak-
nila z družbenih omrežij, dve tretjini pa 
sta zaprli najmanj en račun na omrežjih. 
Mladi kot glavni razlog za umik s teh stra-
ni navajajo spoznanje, da so v preteklih 
letih na omrežjih zapravili že preveč časa 

(41 odstotkov), drugi razlogi pa so preveč 
negativnosti na omrežjih (35 odstotkov), 
nezanimive vsebine (26 odstotkov) in 
želja po večji zasebnosti (22 odstotkov).

Kljub tem podatkom, ki so mogoče 
celo presenetljivi, je dogajanje na raz-
ličnih omrežjih še vedno izjemno pe-
stro. Število objav, fotografij in videov 
je nepredstavljivo veliko. V študiji, ki je 
anketirala več kot pol milijona ljudi, je 
bilo ugotovljeno, da povprečen človek 
za brskanje, objavljanje in pregledovanje 

različnih družbenih omrežij na dan po-
rabi kar dve uri in 23 minut svojega časa.

Če preračunamo te številke na priča-
kovano življenjsko dobo ljudi, izračun 
pokaže, da bo povprečni uporabnik za 
omrežja v življenju porabil kar šest let in 
osem mesecev življenja. To pa je recimo 
več kot za hišna opravila, druženje s pri-
jatelji, nakupovanje in prehranjevanje. 
Izračun pokaže, da bi v življenju za upo-
rabo YouTuba porabili eno leto in deset 
mesecev življenja, za Facebook eno leto 
in sedem mesecev, za Snapchat pa eno 
leto in dva meseca.

Številke so vsekakor visoke, a po dru-
gi strani razumljive. Vsepovsod namreč 
lahko vidimo ljudi, ki jim je mobilni tele-
fon že kar nekako prirasel v dlan. 

Slovenija v raziskavo ni bila vključe-
na, mnenje o tem, če bi bili rezultati ob 
vključenosti podobni, pa prepuščam 
vam. Na tem mestu velja omeniti po-

Koliko časa preživimo na družbenih omrežjih?
Verjetno se vsi zavedamo, kako zelo so v naših življenjih prisotna družbena omrežja, do katerih dostopamo prek 
računalnika ali telefona. Zanimive in zgovorne rezultate o času, ki ga državljani 45 držav preživijo na družbenih 
omrežjih, je dala raziskava Global Web Index. Slovenija v raziskavo ni bila vključena. 
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dobno slovensko raziskavo Safe.si (Točka 
ozaveščanja o varni rabi spleta in mobil-
nih naprav za otroke, najstnike, starše in 
učitelje), ki je v okviru projekta Odklikni! 
potekala spomladi lani. V njej so sode-
lovali nekateri učenci tretjega triletja 
osnovne šole in dijaki.

Raziskava je pokazala, da tako osnov-
no- kot srednješolci daleč najraje izmed 

vseh aplikacij uporabljajo spletno plat-
formo YouTube, ki jo redno uporablja 
kar 97 % slovenskih osnovnošolcev in 
srednješolcev. Zelo visok delež srednje-
šolcev uporablja tudi Messenger (94 
%), Facebookovo aplikacijo za klepet. 
Osnovnošolci jo uporabljajo bistveno 
manj (68 %). 

Velika razlika se kaže tudi pri upora-

bi Facebooka (89 % srednješolcev, 57 % 
osnovnošolcev). Prav tako je med sre-
dnješolci večja uporaba Snapchata (87 
%) in Instagrama (81 %). Med osnovno-
šolci je delež nižji (Snapchat 77 % in In-
stagram 69 %), a kljub temu sta tudi pri 
njih ti dve aplikaciji po priljubljenosti 
takoj za YouTubom. Druge aplikacije pa 
so precej manj priljubljene. ■

Petek, 27. 9. prva domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 20.00)

Nedelja, 29. 9. predvajanje filma o bl. Alojziju Grozdetu (Jakličev dom, 20.00)

Ponedeljek, 30. 9. rok za oddajo predlogov za občinska priznanja

Četrtek, 3. 10. zbiralna akcija starega papirja (PŠ Kompolje, PŠ Struge, od 13.00 do 17.00)

Četrtek, 3. 10. tradicionalno srečanje podjetnic (Družbeni dom Grosuplje)

Petek, 4. 10. zbiralna akcija starega papirja (OŠ Dobrepolje, od 15.00 do 19.00)

Petek, 4. 10. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Sobota, 5. 10 10. dobrepoljsko vandranje (8.00 in 8.30) in 9. dobrepoljski tek (11.00 – središče Vidma)

Nedelja, 6. 10. domača tekma selekcije U-15 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 14.30)

Ponedeljek, 7. 10. prvo srečanje vadbe za starejše (prostori upokojencev Jakličev dom, 9.30)

Ponedeljek, 7. 10. Tačke pomagačke (knjižnica Dobrepolje, 17.00)

Ponedeljek, 7. 10. delavnica kvačkanja (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Sreda, 9. 10. delavnica Z igro do branja (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Nedelja, 6. 10. domača tekma selekcije U-19 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 17.00)

Petek, 11. 10. medgeneracijski bralni maraton (knjižnica Dobrepolje in Zavod sv. Terezije, 9.00 do 19.00)

Petek, 11. 10. odvoz nevarnih odpadkov (JKP Grosuplje) (po razporedu, od 13.00 naprej)

Petek, 11. 10. Pravljica Trije medvedi (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Petek, 11. 10. druga domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 20.00)

Ponedeljek, 14. 10. delavnica kvačkanja (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Sreda, 16. 10. delavnica Z igro do branja (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Četrtek, 17. 10. podjetniška delavnica (Dom obrtnikov Grosuplje, 16.00)

Petek, 18. 10. območno srečanje literatov (Knjižnica Ivančna Gorica, 17.00)

Petek, 18. 10. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Nedelja, 20. 10. domača tekma selekcije U-19 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 17.00)

Ponedeljek, 21. 10. delavnica kvačkanja (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Ponedeljek, 21. 10. prvo srečanje za Slomškovo bralno značko (župnijska knjižnica, 19.00)

Torek, 22. 10. krvodajalska akcija (OŠ Dobrepolje, 7.00 do 12.00)

Sreda, 23. 10. delavnica Z igro do branja (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Petek, 25. 10. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Nedelja, 27. 10. domača tekma selekcije U-15 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 16.00)

Ponedeljek, 28. 10. delavnica kvačkanja (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Koledar prihajajočih dogodkov – oktober 2019
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Delovni čas pomembnih služb, ustanov

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE 
DR. ŠTEFANA ČAMPE
(V ZDRAVSTVENI POSTAJI VIDEM)
PONEDELJEK: 12.00–19.00,  
naročanje: 11.00–12.00
TOREK: 12.00–19.00, naročanje: 11.00–12.00
SREDA: 10.00–14.00, naročanje: 9.00–10.00
ČETRTEK: 10.00–14.00, naročanje: 9.00–10.00
PETEK: 7.30–13.30, naročanje: 7.30–8.30
Telefonska številka: 01 78 07 220,  
elektronska pošta: info@zd-videm.si.

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE  
DR. BARBARE MOROVIČ
(DELUJE OD 1. OKTOBRA 2019 VSAK DAN V 
ZDRAVSTVENI POSTAJI STRUGE)
PONEDELJEK: 9.00-13.00
TOREK: 9.00-14.00
SREDA: 13.00-19.00
ČETRTEK: 13.00-19.00
PETEK: 9.00-14.00
Naročanje po elektronski pošti 
narocanje.drmorovic@ambulanta-videm.si  
in zadnji dve uri ordinacijskega časa na 
telefonski številki 070 410 171.
Za hišne obiske se naročite na enak način. 
Hišni obiski so namenjeni starostnikom in 
slabše pokretnim bolnikom, ki zaradi svojega 
zdravstvenega stanja ali drugih okoliščin ne 
morejo priti k zdravniku v ordinacijo.
Preventiva (referenčna ambulanta) – na 
preventivni pregled ste vabljeni po programu 
izvajanja preventive v referenčnih ambulantah.
Več informacij na www.ambulanta-videm.si.

OTROŠKA AMBULANTA ZD Grosuplje
(V ZDRAVSTVENI POSTAJI VIDEM)
PETEK: 7.00–13.00
07.00–08.00: kurativa – bolni
08.00–10.00: sistem. pregledi, posvetovalnica
10.30–13.00: kurativa – bolni  

ZDRAVNIŠKA OSKRBA KONEC TEDNA IN 
PONOČI – dežurna služba
SOBOTA 7.00–14.00 –  
Zdravstveni dom Grosuplje
SOBOTA po 14.00 in do PONEDELJKA do 6.30 – 
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
DELAVNIKI PONOČI (19.30 do 6.30) – 
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Telefonska številka dežurne službe: 031 656 000

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

ŠOLSKA ZOBNA ORDINACIJA
PONEDELJEK: 8.15–13.00
SREDA: 12.00–17.00

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

FIZIOTERAPIJA KRAJNC
Od PONEDELJKA do PETKA: 6.30–10.00 (na 
delovni nalog). Samoplačniki po dogovoru.

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: 8.00–15.00
SREDA: 12.30–19.00
ČETRTEK: 11.00–15.00
PETEK: 12.30–19.00

ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA
TOREK: 18.00–20.00
PRVA NEDELJA V MESECU: 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

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

KLICNI CENTER PROSTOFER (080 10 10)
OD PONEDELJKA DO PETKA: 8.00–18.00

PGD LOKACIJA DEFIBRILATORJA  AED-JA NASLOV
PGD VIDEM – JAKLIČEV DOM (SPREDNJA STENA STAVBE) VIDEM 34

– ELEKTRO DOBREPOLJE (VHOD V STAVBO) VIDEM 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOKACIJE AVTOMATSKIH EKSTERNIH DEFIBRILATORJEV (AED)
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Mateja Pišljar Mehle

Referenčne ravni povprečne letne koncen-
tracije radona v zaprtih bivalnih in delovnih 
prostorih so določene arbitrarno na podlagi 
tveganja zaradi vseživljenjske izpostavljenosti 
– 300 Bq/m3 (enota Bq/m3 nam pove, koliko 
radioaktivnih razpadov atomov radona in 
njegovih potomcev se zgodi v vsaki sekundi v 
vsakem m3 zraka). 

V naši dnevni sobi v Ponikvah je bila v dveh 
zimskih (februar in marec) mesecih izmerjena 
koncentracija 656 Bq/m3, kar enkratno prese-
ga referenčne vrednosti. To, da je v sosednji 
hiši povečana koncentracija radona, še ne 
pomeni, da je povečana tudi v vašem domu. 
Tudi v podobnih hišah so lahko koncentracije 
zelo različne. 

Radon in zdravje
Radon je prisoten vsepovsod v tleh in na 
zemljišču, nekatere slovenske občine so pre-
poznane kot območja z več radona, te so: Blo-
ke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, 
Dolenjske Toplice, Hrpelje - Kozina, Idrija, 
Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, 
Loška dolina, Loški Potok, Miren - Kostanje-
vica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, 
Sodražica, Vrhnika in Žužemberk. Pri razpadu 
urana v zemeljski skorji nastaja plin radon, ki 
prodira na površje. Na prostem se hitro dvigne 
v višje ležeče sloje atmosfere, v zaprtih prosto-
rih pa se akumulira in lahko doseže zelo visoke 
koncentracije. V prostor pride skozi razpoke v 
podu ali v stenah kleti, ki se držijo zemljišča, 
skozi špranje med talno ploščo in zidovi, ob 
nezadostno zatesnjenih vodovodnih in od-
točnih ceveh ter skozi vse druge morebitne 
odprtine. Vzrok za povišane koncentracije ra-
dona v zraku v zaprtih prostorov so lahko tudi 
gradbeni materiali, če imajo povišano radio-
aktivnost, to je vsebnost radija. 

Radon je brez vonja in barve, čeprav je naj-
večji vir ionizirajočih sevanj, ki ga ni mogoče 
preprečiti. Izpostavljenost radonu pomeni po-
večano tveganje za zdravje prebivalcev. Naj-
bolj so ogrožene dihalne poti (pljuča). Znano 
je, da povečuje verjetnost za rakasta obolenja 
pljuč, zaradi česar so ga pred tridesetimi leti 

V mojem domu je povečana koncentracija radona.  
Kaj zdaj?
V sklopu projekta brezplačnih meritev radona, ki ga vodi ZVD, Zavod za varstvo pri delu, nam je detektor v dnevni sobi 
(prostoru, kjer se največ gibamo) meril koncentracijo radona. 

uvrstili na seznam rakotvornih sno-
vi. Svetovna zdravstvena organizacija 
omenja, da je vzrok za vsak deseti rak 
na pljučih, zaradi česar je preventiva 
pomembna, k njej pa sodi (tudi) oza-
veščenost prebivalcev o nevarnostih 
radona. Študije kažejo na povečano 
smrtnost tudi v kombinaciji izposta-
vljenosti radonu s kajenjem: tveganje 
smrti za pljučnim rakom pri kadilcih 
do 75. leta je 25-krat večje kot pri ne-
kadilcih. 

Kako si lahko pomagamo
Zračenje prostorov: Kadar so koncen-
tracije radona v zraku le rahlo prese-
žene, in zlasti za prostore, kjer se ne 
zadržujemo pogosto, lahko dovolj 
naredimo samo z zračenjem prosto-
rov. Potrebno je intenzivno zračenje 
večkrat dnevno za nekaj minut. 

Tehnični posegi: Če samo z zrače-
njem prostorov ne dosežemo želene-
ga učinka (pri koncentracijah nad 400 
Bq/m3), je treba poiskati vstopne točke 
radona v dom in jih sanirati. Rešitev je 
več. Pogosto so odprtine v talni plošči 
večje in lastniku dobro poznane (gre 
za kakšne jaške, večje razpoke ipd.). 

Prezračevanje jaškov in zemljine 
pod temeljno ploščo: Pri višjih kon-

centracijah radona (nad 1000 Bq/m3) 
sta zračenje prostorov in sanacija te-
meljne plošče redko dovolj učinkovi-
ta. Znatno znižanje koncentracije ra-
dona (tudi nad 90-%) lahko dosežemo 
z izsesavanjem zraka izpod temeljne 
plošče. Rešitev vključuje eno ali več 
cevi, ki izpod temeljne plošče hiše 
(dostop s prebojem temeljne plošče 
ali z zunanje strani hiše) pripeljejo 
zrak iz zemlje nad višino bivalnih pro-
storov. Prezračevanje je lahko pasivno, 
ki izkorišča naravno razliko v zračnem 
pritisku (učinek dimnika), ali aktivno 
z uporabo ventilatorjev, ki tipično ne 
porabijo veliko električne energije. 
Na tak način se izenači zračni pritisk 
v zemlji s tistim v hiši in radon ne vsto-
pa v hišo z enako hitrostjo, posledica 
pa je znižanje koncentracije radona.

Viri za dodatne informacije: 
Zavod za varstvo pri delu http://www.

zvd.si/zvd/zdravo-okolje/radioaktivni-ra-
don-brezplacne-meritve-po-sloveniji/.

RTV Studio ob 17h https://4d.rtvslo.si/
arhiv/studio-ob-17h/174457003.

Uprava RS za varstvo pred sevanji 
http://www.uvps.gov.si/.

Public Health England UK Radon www.
ukradon.org. ■
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Mag. Andreja Kandolf Borovšak, Javna svetovalna služba v čebelarstvu,  
Čebelarska zveza Slovenije

LIPA V SIMBOLIKI

Že v antiki je starim Grkom in Rimlja-
nom lipa simbolizirala prijateljstvo 
ter nežno zvesto ljubezen. Zakaj tudi 
ne, že sami listi lipe so srčaste oblike. 
Tudi v slovensko zavest je simbolni 
pomen lipe močno zasidran. Pove-
zana je z različnimi običaji, šegami 
in navadami ter vaškim družabnim 
in političnim življenjem. Lipa je 
bila spoštovano drevo med kmeti, 
meščani in plemiči. Pod senčnimi 
krošnjami lip so bile pogosto kamni-
te mize in klopi, priljubljena zbira-
lišča vaških veljakov in vaške srenje 
nasploh. Tam so se zbirali, kramljali, 
tam se je jedlo, pilo, počivalo, igralo 
in veselilo. Tudi danes nas lahko lipa 
simbolično poveže v ključnih trenut-
kih. Tradicija sajenja lip se ohranja 
še danes, ne nazadnje tudi ob obiskih tujih državnikov, ki pogosto kje po-
sadijo kakšno spominsko lipo.

Na dan razglasitve neodvisnosti Republike Slovenije so lipo zasadili na 
Trgu republike pred slovenskim parlamentom. Samostojnost Slovenije 
pa zaznamujejo tudi številne druge lipe, ki so bile takrat zasajene na vseh 
koncih Slovenije. Tudi ob protokolarnem središču na Brdu pri Kranju so 
člani vlade zasadili lipe. Najstarejše naj bi bile zasajene še v času turških 
vpadov, na krajih, kjer so bili Turki premagani ali od koder so bili pregnani. 
Od lipovih drevoredov je najznamenitejši drevored »Napoleonove lipe« 
pred Logatcem ob državni cesti, ki je bila nekdaj glavna prometnica med 
Ljubljano in Trstom. 

Lipo lahko zasadimo tudi ob rojstvu otroka. Lipa, ki raste skupaj z ot-
rokom, je dragocen spomin na začetek novega življenja in predstavlja po-
memben korak k sožitju med človekom in naravo.

LIPOV MED

V Sloveniji prevladujeta dve vrsti lip, lipa in lipovec. Lipa cveti junija ali 
na začetku julija, lipovec cveti dva tedna pozneje. Čebele na njih naberejo 
sladko medičino ali mano in nam proizvedejo lipov med, iz posušenega 
cvetja pa si lahko pripravimo tudi okusen lipov čaj. 

Lipov med je svetlo rumene barve z zelenim odtenkom. Ima svež vonj 
po lipovem cvetju, mentolu, limonini lupini. Lahko je nektarnega ali ma-
ninega izvora, zato ima značilnosti obeh; v primeru nektarnega izvora hit-
ro kristalizira, sicer nekoliko počasneje. Ker ni presladek in ima značilno 
osvežilno aromo, ga uporabimo tudi v kulinariki. ■

Lipa in lipov med
Vonj cvetoče lipe je eden izmed najlepših. Spominja na prve poletne dni, ko po naši krajini zadišijo lipe in lipovci. 
Skoraj ni vasi v Sloveniji, kjer se na vaškem trgu ne bohoti vsaj ena lipa, simbol slovenstva. S svojo mogočno krošnjo 
daje odlično senco, v času cvetenja pa nudi prijeten vonj in pašo čebelam.

NAMIG ZA ODLIČNO KOSILO

Marinirani pečeni piščančji fileji z omako in 
lipovim medom

Za 4 osebe:
700 g filejev piščanca.

Marinada:
60 g lipovega medu,
30 ml olja,
30 ml vina ali sadnega soka (malinovega),
stolčene ali grobo sesekljane brinove jagode, 
timijan, poper.

»Steljica za pečenje« in nato priprava omake:
 30 ml olja,
30 g šalotke,
50 g korenja,
40 g korenine peteršilja,
80 g jabolk,
1 strok česna,
200 ml fonda/osnove.

Začimbe: list lovorja, rožmarin, sol. 

• Za marinado zmešamo med, olje in začimbe. 
Premažemo fileje piščanca in jih v hladilniku 
v pokriti posodi mariniramo nekaj ur (brez 
soli).

• V pekač zložimo očiščeno, olupljeno in 
drobno narezano šalotko, korenje, korenino 
peteršilja, jabolko, česen in začimbe ter fond.

• Na to pripravljeno »steljico« položimo 
marinirane piščančje fileje, ki smo jih posolili.

• Polijemo s segretim oljem.
• V pečici pečemo pol ure pri 180–200 °C.
• Prestavimo na toplo in tik pred serviranjem 

narežemo na manjše rezine.
• Omako pripravimo tako, da vse sestavine, na 

katerih so se spekli fileji piščanca, zmešamo, 
dodamo med in po okusu sok limone.

Več receptov z lipovim medom najdete 
na: http://www.czs.si/Admin/load.php?sif_
o b = 1 9 & s i f _ f i l e = o b jav e _ p o d ro b n o & s i f _
parent=10300.
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Žiga Burja in Janko Nose

S katere koli strani se ozrem na Struge, 
izstopa farna cerkev, posvečena svetemu 
Avguštinu. Opisujejo ga kot človeka glo-
boke vere, neprekosljivega uma in gore-
čega srca.

Na poti domov se peljem mimo naše 
cerkve, posvečene sv. Petru in Pavlu. V 
misli se mi prikradejo Pavlove besede: 
vera, upanje, ljubezen …

Zgornje misli so uvod v stenski kole-
dar za leto 2020, ki ga pripravlja ŠTD Ti-
sovec v sodelovanju s TD Dobrepolje. Na 
koledarju bo mogoče videti vse vasi, ki 
sestavljajo našo občino. Fotografije bodo 
večinoma narejene z okoliških hribov, 
tako da bo mogoče videti, kako so naše 
vasi povezane med seboj in hkrati del 
valovite suhokrajinske pokrajine. Tam v 
daljavi pa nad vsemi bdi stari očak Tri-
glav …

In tako v zgodnjih jutrih, ko meglice 
obvisijo nad našimi vasmi in se med nji-
mi sprehodijo prvi sončni žarki, nasta-
nejo mistične podobe, ob katerih bi še 
Faust dejal: »Postoj, trenutek …« 

In ker slika pove več kot tisoč besed, 
tukaj objavljamo še nekaj fotografij, ki se 
bodo lahko znašle tudi v koledarju.

Zaradi lažje organizacije vabimo ob-
čane, organizacije, društva, javne usta-
nove in podjetja, da nam sporočite, če 
vas tak koledar zanima; lahko preprosto 

za v vaše stanovanje/pisarno, lahko pa 
tudi kot čudovito darilo z močnim spo-
ročilom, kdo smo in iz česa rastemo!

Prav tako k sodelovanju vabimo pod-
jetja in obrtnike, da izkoristijo oglasni 
prostor, ki je na voljo na koledarju.

Ker smo člani zaposleni, bomo najbolj 
veseli naročil na naslov: 

info@std-tisovec.si. Kdor pa ni vešč 
dela z računalnikom, lahko tudi pocuka 
kakšnega člana društva za rokav in bo 
prenesel želje naprej, lahko pa tudi pok-
ličete na tel. št.: 031 718 533 vsak dan 
po 16. uri. ■

Dobrepolje stoji na treh stebrih …
… govori legenda. Ko se s hriba zazrem v dolino, se mi pogled ustavi na cerkvi, šoli in kulturnem hramu … DUŠA, DUH 
in SRCE!
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Marko Mehle, vaški odbor Ponikve

»Dovolj je dnevu njegova lastna teža.« 
Nemogoče je, da bi po svetu hodili stalno 
na preži in z odprtimi čutili pred vsako 
nevarnostjo. A volan ni igrača, spregle-
dan pogled na levo ali desno, prehrupna 
glasba, preglobok kozarec, nujen tele-
fonski klic, prevelika hitrost in izguba 
oblasti so lahko usodni v hipu. 

Pregled statističnih podatkov Javne 
agencije RS za varnost prometa in igra 
s številkami nudita preprost izračun in 
prikažeta, da bi na primer ob obisku no-
gometne tekme na polnem stadionu Sto-
žice eden izmed obiskovalcev, ki sedijo 
na tribuni, v naslednjem letu umrl v pro-
metni nesreči, več kot sedem bi jih bilo 
huje poškodovanih.1 V občini Dobrepo-
lje je statistična slika še nekoliko slabša 
od povprečja Slovenije. Podatki NIJZ ka-
žejo, da je pri nas stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi poškodb v transportnih 
nezgodah 2,4 na 1000 prebivalcev, med-

tem ko je v Sloveniji 1,5.2 Verjetno vsak 
občan pozna vsaj nekoga iz soseske, ki je 
za posledicami prometne nesreče umrl, 
in vsaj nekoga, ki je bil v nesreči huje po-
škodovan. Samo v tednu dni sta se v Po-
nikvah v septembru zgodili dve prometni 
nesreči, na srečo brez hujših posledic za 
vpletene. 

Zato smo se letos v Ponikvah lotili ak-
cije, s katero smo želeli prijazno opozo-
riti voznike, ki peljejo iz, skozi ali v našo 
vas, da previdnost na cesti ni le dejanje 
samozaščite, temveč tudi odgovornosti 
do sokrajanov. Vasi v naši občini so pre-
težno strnjene ob prometnih cestah, z 
mnogo nepreglednimi odseki, slabo jav-
no razsvetljavo ter odsotnostjo pločni-
kov ali kolesarskih stez. »Polna lukenj in 
hrepenenja, tolmunov, želja in ihtenja.« 
Avtomobilov in tovornjakov je veliko, 
prav tako sprehajalcev, tekačev, kolesar-
jev, mamic z vozički ter šolarjev. Na ces-
ti se znajdejo celo ljudje na invalidskih 
vozičkih in drugi oskrbovanci Prizme, ki 
so nekoliko bolj brezskrbni udeleženci v 
prometu. 

Pionirji in mladinci PGD Ponikve so 
na pobudo vaškega odbora izdelali po-
sebne plakate. S tem so tudi sami razmi-
šljali o varnosti v prometu, saj bodo tudi 
oni nekoč vozniki. 

Želja, da bi se kultura vožnje še nap-
rej spreminjala na bolje, in s tem tudi 
zdravje krajanov, močno veje iz sporočil 
in dramatičnih ilustracij naših mladih 
gasilcev. Potrebno je, da vsak dan znova 
pomislimo o varnosti vseh udeležencev 
v prometu, zlasti najšibkejših. Da na var-
nost pomislimo, ko prehitevamo poča-
snega kolesarja, četudi izven naselja. Ko 
izza ovinka zagledamo mlado mamico 
z vozičkom, ki se sprehaja ob cesti. Ko 
pomahamo štoparju, ki stoji sredi ceste. 
Ko peljemo mimo malega šolarčka ob 
cesti, ki čaka na šolski avtobus. In ko nas 
močno zasrbijo prsti, da bi prehiteli tisti 
nadležni tovornjak, ki vozi 60 na uro in 
dela kolono za sabo. Naj bo cesta pot, 
ki nas varno odpelje in pripelje domov. 
»Pelji me, v svet odpelji, da vprašanje iz-
vem. Pelji me, domov pripelji, da odgovor 
povem.« ■

Akcija Ozaveščanje o prometni varnosti v Ponikvah
»Dolga dolga je cesta od vasi do mesta,« bi voznikom glede prometne varnosti lahko zapel Vlado Kreslin, kajti vsi smo 
malo krvavi pod kožo ob neupoštevanju cestnoprometnih pravil. Spregledan znak, pretežka noga, popit kozarec, 
poslan sms ali telefonski pogovor so tveganja, ki jih sprejemamo vse preveč lahkotno, če pomislimo na najhujše 
možne scenarije in zaključke, kaj se nam lahko pripeti.

»Ne bojte se počasne rasti, bojte se ostati na mestu.« 
Kitajski pregovor

»Raje si prižgi svečo, kot da se pritožuješ nad temo.« 
Kitajski pregovor
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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 8.00 do 15.00.
Četrtek: od 11.00 do 15.00.

Beremo skupaj 
Jasmina M. Šušteršič

Obeležujemo nacionalni mesec skupnega branja 2019, ki 
poteka od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 13. 
oktobra (zaključek tedna otroka). Letos se z NMSB-jem prid-
ružujemo evropski bralni kampanji EUReads (Evropa bere), ki 
povezuje že obstoječe bralne dejavnosti po vsej Evropi z name-
nom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismeno-
sti v zgodnjem otroštvu. V Evropi je danes namreč več kot 73 
milijonov odraslih slabo pismenih in desetina učencev opusti 
šolanje. Knjiga je osnovno orodje za dvig pismenosti. Dobra 
bralna pismenost omogoča samostojno pridobivanje znanja in 
samostojnejše upravljanje z življenjem. Branje je potovanje … 
je najcenejša vozovnica za pot okrog sveta, hkrati je tudi pot k 
znanju. Ko beremo zgodbe, romane, poezijo, drame, razvijamo 
številne spretnosti, ki nam koristijo v vsakdanjem življenju in 
pri delu. Ko beremo, da bi se učili, se hkrati tudi učimo bra-
ti – hitreje, natančneje, učinkoviteje. Skladno z enim od ciljev 
pobude Evropa bere vas pozivamo, da se nam pridružite pri 15 
minutah branja ali glasnega branja na dan. Mednarodne študi-
je namreč dokazujejo, da če otroku glasno beremo le 15 minut 
dnevno, to pozitivno vpliva na njegovo inteligentnost, šolsko 
delo, empatijo in socialne spretnosti. V petek, 11. oktobra 
2019, pa se nam lahko pridružite tudi pri medgeneracijskem 
bralnem maratonu, ki ga knjižnica Dobrepolje v okviru naci-
onalnega meseca skupnega branja pripravlja v sodelovanju z 
OŠ Dobrepolje, Vrtcem Ringaraja, Zavodom svete Terezije in 
Društvom upokojencev Dobrepolje. 

S prihajajočimi jesenskimi dnevi se bodo v knjižnici Dobre-
polje poleg osnovnih zvrstile številne dejavnosti, ki so v prvi 
vrsti namenjene dvigu bralne in informacijske pismenosti, pa 
tudi druženju in kakovostnemu preživljanju prostega časa. 
Poskušamo zaobjeti vse starostne generacije, pa tudi različne 
interese in želje bralcev in uporabnikov knjižnice. Nekaj izmed 
njih je predstavljenih v nadaljevanju, več pa lahko poizveste v 
prostorih knjižnice, kjer vas tudi sproti obveščamo o priredi-
tvah, ki se v knjižnici izvajajo.

Tačke pomagačke 

Tačke pomagačke je oblika dejav-
nosti za spodbujanje branja, ki je 
namenjena učencem prve triade 
oziroma otrokom, ki imajo težave 
pri branju ali pa imajo zgolj radi 
kužke. Program R.E.A.D. (Reading 
Education Assistance Dogs) poteka 
pod okriljem Slovenskega društva 
za terapijo s pomočjo psov. Dejav-
nost izvajajo terapevtski pari (psi s svojimi vodniki), ki so za 
tako delo še dodatno usposobljeni. Med srečanjem otrok bere 
psu, kar pripomore k izboljšanju bralnih in komunikacijskih 
sposobnosti. V družbi kužkov je branje namreč vznemirljivo 
in nekaj posebnega. Bolj kot je branje zabavno in sproščujoče, 
večje je tudi otrokovo zanimanje. 

Program Tačke pomagačke bo v knjižnici potekal vsak 
prvi ponedeljek v mesecu ob 17. uri. Zaradi individualnega 
pristopa se vsakega srečanja lahko udeležita dva otroka, vsak 
bere približno pol ure. Da bi si zagotovili prost termin, se pri-
javite v knjižnici.

Z igro do branja z Viljenko Jalovec

Se zabavam, se igram in prav hitro 
brati znam. Z nami bo ponovno pe-
dagoginja Viljenka Jalovec, ki otroke 
skozi igro popelje v spoznavanje in 
učenje črk ter branja. Viljenka Jalo-
vec ima bogate učiteljske izkušnje, 
je avtorica številnih delovnih zvez-
kov ter didaktičnih pripomočkov za 
začetno opismenjevanje in branje. 
Med drugimi je dobitnica državne nagrade najboljšim peda-
gogom za področje osnovnega šolstva. Program je namenjen 
učencem prve triade, otrokom, ki imajo težave pri učenju bra-
nja, ter predšolskim otrokom. Sklop delavnic bo v prostorih 
knjižnice potekal vsako sredo, 9., 16., in 23. oktobra ter 6. 
in 13. novembra od 17.30 do 19.00. Delavnice so namenjene 
tako otrokom kot staršem, saj pedagoginja staršem tudi indi-
vidualno svetuje. 
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Pravljično-ustvarjalne urice 

»Če želite, da so vaši otro-
ci inteligentni, jim berite 
pravljice. Če želite, da so še 
pametnejši, jim berite še več 
pravljic« (A. Einstein). Ob 
tednu otroka v mesecu ok-
tobru v knjižnici začnemo 
tudi pravljične urice. Otro-
ci preko knjige spoznavajo 
različne pravljične junake 
ter dogodivščine in na ta 
način širijo svoje znanje. 
Pravljice potekajo v različnih tehnikah, od prostega pripove-
dovanja do uporabe lutk in kamišibaja … Veliko je na pravljič-
nih uricah tudi petja, igre in ustvarjanja. Otroci si tako naredijo 
unikatne izdelke, povezane s pravljico, ki jih vzamejo s seboj 
domov. Pravljične urice so namenjene otrokom od četrtega 
leta starosti in bodo v knjižnici potekale vsak petek ob 17.30. 
V petek, 11. oktobra, vas vabimo, da v sklopu medgeneracij-
skega bralnega maratona prisluhnete ruski ljudski pravljici v 
kamišibaj obliki Trije medvedi. 

Bibliopedagoška dejavnost za skupine otrok 
iz šole in vrtca

V knjižnici se vedno razveselimo skupin šolskih učencev in 
otrok Vrtca Ringaraja, ki prihajajo pod skrbnim vodstvom uči-
teljev in vzgojiteljev. V okviru knjižnične in knjižne vzgoje so v 
mesecu septembru med drugimi knjižnico obiskali učenci 3. 
b razreda v spremstvu učiteljice Mateje Hočevar in šolskega 
knjižničarja Mateja Kalana. Učenci so se na bibliopedagoški uri 
seznanili z dejavnostjo in potekom dela v knjižnici. Seznanili 
so se s potjo knjige od njenega nastanka do postavitve na knji-
žnične police ter z različnimi vrstami knjižnega in neknjižnega 
gradiva. Učenci so spoznali način postavitve gradiva, pozornost 
smo namenili predvsem policam, kjer je razvrščeno gradivo, 
primerno za njihovo starostno stopnjo. Pogovorili smo se o pra-
vilih obnašanja v knjižnici, kaj v knjižnici vse lahko počnemo, 
predvsem pa pregledovali zanimive knjige … 

Bralni klub Dobrevoljci

Vse ljubitelje pisane in govorjene besede vabimo, da se nam 
pridružite na srečanjih ob knjigi sedaj že osme sezone bral-
nega kluba Dobrevoljci. Vsak mesec izberemo knjigo, ki jo do 
srečanja poskušamo prebrati, in o vsebini delimo svoja mne-
nja, poglede in razmišljanja. S pogovorom svoje znanje pog-
labljamo in širimo. Vključujemo različne literarne zvrsti in se s 
tem seznanjamo z literaturo, pisatelji in številnimi vsebinami. 
Druženja bralnega kluba bodo potekala vsako zadnjo sredo 
v mesecu ob 19. uri. Več o izbrani knjigi meseca izveste v knji-
žnici, kjer si izvod lahko rezervirate in izposodite.

Ustvarjalno srce – ročne spretnosti,  
naša dediščina in izziv

V prostore knjižnice vas vabimo 
na sklop delavnic ročnih spret-
nosti. Ob prijetnem druženju 
boste spoznali različna ročna 
dela, delili svoja znanja in izku-
šnje. Začeli bomo z odkrivanjem 
skrivnosti KVAČKANJA, tudi s 
pomočjo knjig, ki so na voljo za 
izposojo. Delavnice bo vodila Mirjam Cimerman. Sklop delav-
nic bo potekal vsak ponedeljek od 17.30 do 19.00  v prostorih 
knjižnice. Delavnice so brezplačne in namenjene odraslim in 
starejšim otrokom z željo po tovrstnem ustvarjanju.

Razstave likovnih in umetniških del

Vabimo vas, da si do 
sredine oktobra ogle-
date likovno razstavo, 
ki so jo pripravili sta-
novalci zavoda Priz-
ma Ponikve. 

Vabimo vse, ki de-
lujete na področju 
ustvarjanja in umetno-
sti, da svoje izdelke po-
stavite na ogled tudi v 
prostorih knjižnice. ■
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MEDGENERACIJSKI  
BRALNI MARATON

PETEK, 11. 10. 2019,
od 9. do 19. ure,

prostori knjižnice Dobrepolje in Zavoda svete Terezije.

SODELUJEJO: 
• UČENCI IN UČITELJI OSNOVNE ŠOLE DOBREPOLJE,

• OTROCI IN VZGOJITELJICE VRTCA RINGARAJA,
• ZAVOD SVETE TEREZIJE,

• BRALNI KLUB DOBREVOLJCI,
• DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBREPOLJE,

• TINA KADUNC »TIANA«, 
• TAMARA BUTALA,

• PLESNA SKUPINA SUPER4.

Zaključni dogodek bralnega maratona bo v prostorih 
knjižnice Dobrepolje po pravljici s kamišibajem ob  

18. uri s pevko Tino Kadunc »Tiano« in Tamaro Butalo s 
poezijo ob kitari.

Vabimo, da se nam pridružite in delite nekaj trenutkov glasnega branja 
z drugimi, in vas prosimo, da se k branju prijavite osebno v knjižnici ali 
po telefonu 01/786 71 40. Brali boste lahko v prostorih knjižnice z učenci 
v dopoldanskem času, v Zavodu svete Terezije od 14.00 od 15. 30, v 
prostorih knjižnice s člani društva upokojencev od 16.00 do 17. 30, na 
pravljični urici z otroki ob 17.30 ali na zaključnem dogodku.

Dragi otroci,
 vabimo vas na pravljico s kamišibajem

»TRIJE MEDVEDI«. 
Po pravljici bosta z nami pevka Tina Kadunc »Ti-

ana«  in Tamara Butala s poezijo ter kitaro.

V petek, 11. 10. 2019, ob 17.30  
v prostorih knjižnice Dobrepolje. 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Spoštovani literati in literatinje!
Posredujemo vam razpis za

SREČANJE BESED,
OBMOČNO SREČANJE LITERATOV 

VSEH STAROSTI 

občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica,  
ki bo potekalo v

petek, 18. oktobra 2019, ob 17. uri
v prostorih Knjižnice Ivančna Gorica.

Na srečanju ste dobrodošli vsi avtorji, ki boste predstavili svoja 
kratka prozna dela (dve strani A4), poezijo (do tri daljše pesmi 
ali več krajših), prizor dramskega besedila ali pa krajši literarni 
esej.

Tematika literarnega ustvarjanja je prosta. 
Pridružite se nam lahko vsi avtorji ali avtorice, ki ustvarjate raz-
lična leposlovna ali strokovna besedila. 

Srečanje in delavnico bo vodila pesnica in pisateljica Stanka 
Hrastelj, ki je doslej objavila pesniški zbirki Nizki toni (Založ-
ba GOGA, 2005) in Gospod, nekaj imamo za vas (Študentska 
založba, 2009) ter romana Igranje (Mladinska knjiga, 2012) 
in Prva dama (Mladinska knjiga, 2018). Za literarno delo je 
prejela več nagrad, med drugimi modro ptico za najboljši ro-
man (2012), naziv vitezinja poezije (2007), nagrado za najbolj-
ši prvenec (2005) in naziv najboljša mlada pesnica Slovenije 
(2001). Poleg pisanja se ukvarja z organizacijo in moderiranjem 
kulturnih dogodkov, literarnim mentorstvom in z oblikovanjem 
keramike. 

Strokovna spremljevalka srečanja Stanka Hrastelj se bo po-
govorila z vami na podlagi vašega vnaprej poslanega gradi-
va. Na območno srečanje se prijavite s poslanimi besedili 
na oi.ivancna.gorica@jskd.si do 5. oktobra 2019. Besedilom 
priložite svoje podatke za stik (ime in priimek, naslov, kraj, 
dosegljivo telefonsko številko in e-naslov) ter pripišite nekaj 
stavkov o svojem literarnem ustvarjanju. Na srečanju bo stro-
kovna spremljevalka v dogovoru in po pogovoru z ustvarjalci 
izbrala avtorja ali avtorico, s katero se bo OI Ivančna Gorica v 
naslednjem letu angažirala za izdajo literarnega prvenca. JSKD 
OI Ivančna Gorica si skupaj s Stanko Hrastelj pridružuje pravi-
co, da za založniški projekt ne izbere nobenega sodelujočega.

Pogoji, na podlagi katerih bo izbran založniški projekt, so:
Objaviti želimo kakovostno izvirno besedilo, napisano v slo-
venskem jeziku. Prednost bomo dali avtorici oziroma avtorju 
z izdelano, svojsko pisavo, ki je občutno presegla začetniško 
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V okviru izbora operacij “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na 
področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD” je bil v Uradnem listu (Ur. 

l. št. 63/16) objavljen

Javni razpis za dopolnilna 
izobraževanja mladih na področju 

kulture
b) “DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/zaposlovanje v kulturi 

2019” JSKD nudi BREZPLAČNO izobraževanje v obsegu 120-ih ur v 
okviru različnih izobraževalnih modulih:

Modul 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 2: LUTKOVNA ŠOLA 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 6: FILMSKA ŠOLA - Ljubljana 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 6: FILMSKA ŠOLA - Krško 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 6: FILMSKA ŠOLA - Maribor 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 6: FILMSKA ŠOLA – Slovenj Gradec 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, 
RADIJSKA IGRA,
PERFORMANS, UPRIZARJANJE 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI MENEDŽMENT/
Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE - Ljubljana 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE - Maribor 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE – Novo mesto 
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Modul 11: KULTURNI ORGANIZATOR 
/Dopolnilni področni modul: 40 ur/
Modul 12A: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE 
/Dopolnilni področni modul: 40 ur/
Modul 13: PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /
Dopolnilni področni modul: 40 ur/
Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
(80%), preostali del sredstev pa je zagotovljen iz slovenskega proračuna.
Objavljen na: http://www.jskd.si/financiranje/ess/2019/razpis_
izobrazevanje_2019_3.htm

Kdo se lahko prijavi?
Prijavo na javni razpis lahko oddajo brezposelni mladi do vključno 29. 
leta starosti, ki se ne usposabljajo ali izobražujejo iz javnih sredstev 
in jih zanima delo v kulturi oz. na kulturnem področju in bi želeli 
pridobiti dodatna znanja in kompetence v enem izmed zgoraj navedenih 
modulov. 

Letos bomo v program brezplačnih dopolnilnih izobraževanj na podlagi 
prijave in izbirnega postopka vključili 55 kandidatov (33 iz vzhodne 
kohezijske regije in 22 iz zahodne kohezijske regije).

Postopek prijave
Kandidati izpolnijo E-PRIJAVNICO in OBRAZEC ZA FORMALNO 
PRIJAVO 
(JSKD_ESS_obr_2019b_obr2.doc), objavljen na spletni strani: http://
www.jskd.si/financiranje/ess/2019/razpis_izobrazevanje_2019_3.htm in 
ga skladno z navodili pošljejo na JSKD (Štefanova 5, 1000 Ljubljana).

Rok za prijavo: 15. oktober 2019
Po opravljenem izobraževanju kandidat pridobi certificirano potrdilo s 
podrobno navedbo vseh vsebin izobraževanja.

raven. Zaželeno je, da ima avtorica ali avtor jasno vizijo glede 
knjige (namen, sporočilo) in da je pripravljen/-a z urednico in 
založnikom dejavno sodelovati pri izboljševanju osnutka ro-
kopisa. 

Dodatne informacije: tel. št.: 030/703 314, e-naslov: oi.ivancna.
gorica@jskd.si.

Lepo pozdravljeni in veliko ustvarjalnega navdiha!

Stanka Hrastelj in Simona Zorko
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Andreja Vreg

Ideja je nastala ob pripravi na Slomškovo 
beatifikacijo in papežev obisk leta 1999. 
Razmišljali so, kako po eni strani izvesti 
sam dogodek, po drugi pa narediti tako, 
da bo nekaj ostalo in se razvijalo naprej. 
Eden od prvih ciljev SBP-ja je bil spod-
bujanje mladine k branju dobrih knjig in 
poznavanju Slomškovega duhovnega in 
kulturnega pomena.

Bralno gibanje SBP organizirata in vo-
dita Slovenski katehetski urad ter Celjska 
Mohorjeva družba. 

Kot rečeno, se je z leti SBP širilo in že 
nekaj let pritegne vedno več odraslih. 
Pridružijo se lahko vsi, ki so že prerasli 
osnovnošolske klopi in radi berejo dobre 
knjige – take, ki nas od besed vodijo k Be-
sedi. Posameznik se lahko SBP-ju prid-
ruži samostojno ali v okviru bralne sku-
pine v župniji, v kateri se zbirajo odrasli 
bralci, da bi skupaj razmišljali ob preb-

ranih knjigah z duhovno, versko, vzgoj-
no, družbenokritično ali splošno etično 
tematiko. Organizatorji SBP-ja vsako leto 
pripravijo pester izbor kakovostnih knjig 
verskih založb, ki jih je vsekakor vredno 
prebrati. Ta seznam pa seveda ni zave-
zujoč. 

Takšna skupina bo letos začela delo-
vati tudi v Župniji Dobrepolje - Videm. 
Srečanja, ki bodo do pomladi potekala 
enkrat mesečno, bo vodila gospa Marta 
Šuštar. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 21. 
oktobra, ob 19. uri v Župnijski knjižnici 
Dobrepolje. Takrat se bomo tudi skupaj 
dogovorili, kako bodo potekala naša sre-
čanja.

Bralno leto SBP-ja za odrasle poteka 
eno leto in se zaključi s sklepnim sreča-
njem in podelitvijo priznanj na Slom-
škovem dnevu na njegovi rojstni Poni-
kvi. Srečanje bo v soboto, 26. septembra 
2020. SBP opravi vsak, ki v tem obdobju 
prebere vsaj tri priporočene knjige. ■

Slomškovo bralno priznanje 
za odrasle v Župnijski knjižnici 
Dobrepolje v ponedeljek, 21. ok-
tobra 2019, ob 19. uri. Vabljeni!

Iz Župnijske knjižnice Dobrepolje – Vabilo k 
Slomškovemu bralnemu priznanju za odrasle na Vidmu
Župnija Dobrepolje - Videm se letos pridružuje bralnemu gibanju za Slomškovo bralno priznanje (SBP) za odrasle. 
Nastalo je po zgledu bralne značke Slovenije in bilo prva leta namenjeno otrokom, v zadnjih letih pa zajema vse 
generacije. Prihodnje leto obeležuje 20-letnico.

»Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in 
denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« 

(A. M. Slomšek)

»Beseda je naših misli obraz.«  
(A. M. Slomšek)
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Bojan Novak

Fantje iz skupine Lumberjack so nekaj 
časa nazaj presegli meje naše doline in 
nastopajo po številnih slovenskih mestih. 
Letos so tako imeli že več kot 40 nasto-
pov. Enega izmed njih tudi v nedeljo, 25. 
avgusta, v središču naše občine. Zani-
mivo je, da glasbo skupine Lumberjack 
posluša širok spekter poslušalcev. Na po-
letni večer so prišli tisti najmlajši, ki so se 
med poslušanjem še malo pozabavali z 
lovljenjem in igranjem skrivalnic, pa vse 
do starejših, ki jim je tovrstna glasba tudi 
še všeč. In seveda vsi mi, ki smo vmes. 
Tudi za podmladek se očitno ni bati, saj 
so bili nekateri otroci ob fantih iz skupine 
ves čas nastopa. Tudi kak inštrument so 
jim fantje dali v roke. 

Zasedba je preigravala vse njihove 

hite, medtem pa sta za pravo vzdušje s 
svojimi sproščenimi in spontanimi šala-
mi skrbela predvsem Rok in Robi. Med 
poslušalstvom je bilo opaziti tudi neka-
tere ljubitelje skupine in rock glasbe od 
drugod. 

Teden kasneje, v nedeljo, 1. septembra, 
pa je bilo na trgu spet glasno. Tokrat po 
zaslugi Godbe Dobrepolje in Godbe 
Stična. Dobrepoljska godba nastopa res 
pogosto in ima zaradi tega veliko simpa-
tij. Kljub temu da so igrali na za mnoge 
prelomen večer, ko so se končale poletne 
počitnice in je bilo treba, če to ni uspelo 
prej, spet pripraviti šolsko torbo, se je na 
trgu zbralo precej poslušalcev. Kot prva 
je nastopila domača godba. Bili smo pri-
ča izboru prijetnih poletno obarvanih 
pesmi, skozi večer pa nas je z najavami 
vodila Katarina Jakopič. Napovedala je 

tudi goste, godbeno zasedbo iz Stične, 
ki so se predstavili s svojimi pesmimi. 
Ob koncu sta godbi še združili moči in 
odigrali nekaj pesmi v sozvočju in na ta 
način pripeljali nedeljski dan v noč. 

Letošnja sezona poletnih večerov, ki 
jih je Občina Dobrepolje obudila po ne-
kajletnem zatišju, je vsekakor pokazala, 
da smo jih občani pogrešali. Zbralo se 
nas je veliko in kljub nekaj težavam z 
vremenom lahko ocenimo, da tovrstna 
srečanja potrebujemo tudi v prihodnje. 
Mogoče se bo vključila še kakšna sku-
pina ali društvo in bomo tako še pope-
strili repertoar. Letos je bil storjen korak 
naprej tudi na področju ponudbe hrane 
in pijače. Z veseljem lahko zremo v nas-
lednje poletje, ko bo občinsko središče 
zagotovo spet večkrat polno. ■

Glasbena poletna večera privabila v središče Vidma 
veliko ljudi
V poletnem času so zagotovo najbolj množična oblika zbiranja poletni večeri. Še posebej glasbeno obarvani privabijo 
veliko ljudi na ploščad pred Jakličevim domom. Letos sta med drugimi poletna večera pripravila tudi rokerska zasedba 
Lumberjack in Godba Dobrepolje.
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Jože Babič 

Bomo že kako še enega basista dobili. In 
se nam je z letom 2019 pridružil Slavko 
Jamnik. Lahko smo spet nastopali. V fe-
bruarju smo se prijavili na revijo ljudskih 
pesmi. Bili smo odlično ocenjeni in do-
bili smo nov elan. Enotni smo si bili, da 
bo treba 70 let obeležiti. Ker smo eno leto 
zamujali, je nastala ideja o pesmih skozi 
celo leto, da bi to zamujeno leto nekako 
nadoknadili. In je nastala lepa zgodba, 
začenši z božičnim časom, koledni-
štvom, predpustnim časom, skozi po-
mlad, poletje … Dodali smo domovinske, 
domoljubne pesmi in nekaj balad, pa 
še Ivanove pesmi njemu v čast. Celot-
no zgodbo sta premišljeno in doživeto 
povezovala Marička in Igor. Marička je 
lepo dodala nekaj »štorij«, ki jih je nekoč 
pripovedovala Ančka Lazar. Kot gostje 
pa so se izkazali citrarka Veronika Zajec 
in folklorna skupina Ponikve. Zelo smo 
veseli, da so se odzvali našemu povabilu, 
saj se ljudska glasba, pesem in ples lepo 
skupaj dopolnjujejo in povezujejo. Vse 
to imamo doma v Dobrepolju. Celotna 
prireditev je bila avdio posneta s strani 
Radia Ognjišče. Zagoriški fantje smo bili 
ob jubileju nagrajeni z jubilejnim pri-
znanjem JSKD, prejeli smo številne če-
stitke, Maroltove značke za dolgoletno 
zvestobo ljudski pesmi in tudi priznanje 
župana. Največja nagrada za nas pa ste 
bili številni obiskovalci od doma in dru-
god. V dvorani je ostalo le malo prostih 
sedežev in na to smo ponosni. Vsakega 
izmed vas smo bili zelo veseli, pa vseeno 

dovolite, da nekatere posebej omenim. 
S svojo prisotnostjo so nas izjemno 

počastili gospa Bogdana Herman, pro-
fesorica slavistike in učiteljica veščin 
sporazumevanja, pesnica, raziskovalka 
in pevka ljudskih pesmi. Gospa Bogda-
na lektorira gledališke predstave in je 
zunanja sodelavka Državnega sveta RS 
in Vlade RS. Prisotna je bila gospa Jasna 
Vidakovič, zdaj upokojena, sicer pa dol-
goletna glavna urednica oddaje Sloven-
ska zemlja v pesmi in besedi na Radiu 
Slovenija. Z nami je bil gospod mag. Igor 
Kranjc, umetnostni zgodovinar. Bil je višji 
kustos Moderne galerije, napisal je diser-
tacije o Francetu in Tonetu Kralju. Poz-
dravila nas je tudi nekdanja predsedni-

ca JSKD ga. Tatjana Lampret. Z obiskom 
nas je nagradila izjemna operna pevka, 
sopranistka, ga. Petra Vrh Vrezec. Gospa 
Petra je v SNG Opera in balet Ljubljana 
med letoma 2013 in 2019 poustvarila 
vloge: Ninon iz opere Gorenjski slavček 
(2013–2019), Oscarja iz Plesa v maskah 
(2014), Adele iz Netopirja (2014–2015), 
Minerve iz Orfeja v podzemlju (2015–
2018). Trenutno pripravlja Kraljico noči 
iz opere Čarobna piščal. Kot koncertna 
pevka je sodelovala s številnimi orkestri 
in komornimi skupinami ter s številnimi 
priznanimi pianisti, dirigenti in pevci. Z 
možem poustvarjata tudi predstave Prvo 
srečanje z opero, s katerimi otroke izobra-
žujeta in navdušujeta za opero. Predsta-

70-letnica Zagoriških fantov
Teklo je leto 2018. Zagoriški fantje smo vedeli, da mineva 70 let, odkar je Vintarjev »ujc« zbral fante na vasi, da so zapeli 
pod lipo, dekletu pod oknom ali pa prijatelju, ki je odhajal na vojsko. In tako se je začelo. Mi pa smo imeli kadrovske 
težave in nismo vedeli, kako naprej. Usedli smo se in se pogovorili.
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vo so lahko leta 2018 videli tudi otroci na 
Vidmu. Slučajno je bil na obisku v rodni 
Sloveniji tudi g. Vinko Lenarčič, brat po-
kojnega Edvarda Lenarčiča, ki je dolga 
leta prepeval z Zagoričani. Vinko, ki že 
več kot 50 let živi na avstralskem otoku 
Tasmanija, se je z veseljem udeležil na-
šega koncerta in srečanje je bilo res ču-
stveno in doživeto.

Skratka imenitna in prijetna publika 
nasploh, tako da smo res uživali med 
koncertom.

Kot pevci ljudskih pesmi se bomo tru-
dili, da bi ohranjali in nadaljevali tisto, 
kar je Vintarjev »ujc«, Ivan Kralj, začel 
daljnega leta 1948. Mislim, da ne bi »ujc« 
imel prav nič proti temu, saj je zelo rad 
prepeval. Čestitke in pohvala pevcem 
Stanetu Š., Frenku, Stanetu K. in še po-
sebej Slavku, ki se je moral veliko pesmi 
naučiti v zelo kratkem času. Hvala vsem, 
ki ste bili del zgodbe tako ali drugače. Po-
sebej hvala vam, Stane K., Darja, Tamino, 
Janja. 

Nekaj misli in vtisov ob koncertu Za-
goriških fantov ob 70-letnici delovanja:

Z zanimanjem sem prebral vabilo, ki 
je spominjalo na sedemdeset let delova-
nja Zagoriških fantov. Z Zagoričani sem 
bil preko mame povezan že iz otroštva. 
Mama je pogosto obujala spomine na 
mladostna leta v Zagorici, ko so se še 
pred drugo svetovno vojno ob nedeljah 
družili mladi iz Zagorice in bližnjih vasi. 
Nikoli ni manjkala harmonika, pa tudi 
kakšno so zapeli. Po vojni so mladi Za-
goričani znali pregnati žalost tistih let s 
pesmijo. Bogata ljudska umetnost, izro-
čilo pripovedk in priložnostnih pesmi jih 
je povezalo v čudovito skupino Zagoriški 
fantje. Gotovo sta k prepoznavnosti Za-
gorice in Dobrepolja zelo veliko prispe-

vala Vintarjeva Ančka in Ivan. Za Glas-
benonarodopisni inštitut pri Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti in za 
oddajo RTV Slovenska zemlja v pesmi 
in besedi so z njuno pomočjo posneli 
številne »štorije« in pesmi. Sporočilna 
vrednost pesmi je neizmerna. Iz njih se 
vidi, kje je kleni dobrepoljski človek iskal 
moč v težkem življenju. Plod tega dela je 
tudi knjiga Branke Lazar – Dobrepoljska 
dolina stoji na jezeru.

Večer ljudskih pesmi me je razveselil, 
da sem po krajšem premoru spet slišal 
kakovostno ljudsko petje. Tudi Marička 
je z interpretacijo pripovedk dokazala, 
da je že dobila status Zagoričanke. Zah-
valil bi se rad vsem pevcem, še posebno 
pa Jožetu Babiču, ki je zbral pogum in 
stopil v čevlje njegovih predhodnikov, ki 
so dali pečat dobrepoljski kulturi v slo-
venskem in evropskem prostoru. Jože je 
takoj pokazal, da je rastel z življenjem 
Zagoričanov ob svojem očetu, Vintarje-
vih, Stanetu Škulju in Alojziju Erčulju. 
Pevcem želim še naprej dober glas, da 
bodo znali poiskati podmladek, ki bo 
složno z njimi gojil lepoto pesmi in be-
sede. Naj pesem Zagoriških fantov budi 
optimizem še v naslednjih desetletjih. 
Bog vas živi! 

(Ivan Grandovec)

Odličen in nepozaben večer z Zagori-
škimi fanti. Zelo zanimiv in pester izbor 
pesmi, odlična izvedba in zamisel kon-
certa. Vse je potekalo v zelo domačem in 
sproščenem vzdušju. Iz bogatega reper-
toarja so izbrali poleg njihovih že skoraj 
ponarodelih pesmi tudi nekaj pesmi, ki 
so manj poznane in smo jim zato še bolj 
pozorno prisluhnili. Svoje so prispevali 
tudi odlična voditelja Marička in Igor 
ter gostje koncerta. Zagoriški fantje so res 
pravi ljudski zaklad, ne samo v okviru 

Dobrepoljske doline, ampak tudi veliko 
širše, zato je zelo pohvalno, da še naprej 
ohranjajo bogato glasbeno in kulturno 
dediščino naših krajev in ljudi. 

(Marko Marolt)

Nastop Zagoriških fantov mi bo še 
dolgo ostal v spominu. Izbor pesmi je bil 
dobro premišljen, gostje na odru pa so ga 
še dodatno popestrili. Domiselna vodite-
lja sta ga lepo povezovala in tudi druže-
nje po koncertu je bilo nekaj posebnega. 

(Tone Blatnik)

Čudovit koncert. V prvi sestavi Zago-
riških fantov je pel tudi moj oče. Spomi-
njam se, kako sem ob nedeljah popol-
dan odšla z njim do Vintarjevih, kjer so 
se pevci zbirali in prepevali. Pesmi so 
mi zato še posebej pri srcu. Tokrat sem 
pesmi doživela še na poseben način, saj 
sem na koncert povabila strica, očetove-
ga brata, ki s svojo družino živi v Avstra-
liji in je bil ravno v tem času na obisku 
domačega kraja in sorodnikov. Rodno 
Zagorico je kot 19-letni fant zapustil leta 
1963. Koncerta se je s svojo ženo udeležil 
z velikim veseljem, ne bo pa pozabil pre-
senečenja in izražene pozornosti na sa-
mem koncertu. Pesmi so privabile solze 
v oko, saj je v pesmih izražena bolečina 
odhoda od doma, ki je njemu še kako 
poznana. S srečo so polnile srce pesmi, 
ki kljub takrat težkim časom izražajo ve-
selje do življenja, govorijo o ljubezni in 
sreči, ki je vedno spremljala preprostega 
človeka. Koncert so čudovito popestrili 
zvoki violinskih citer ter zvok harmoni-
ke, ob katerem so nam zaplesali plesalci 
folklorne skupine iz Ponikev. Čestitke Za-
goriškim fantom in vsem, ki ste soustvar-
jali večer ob njihovi 70-letnici obstoja in 
delovanja. 

(Judita Oblak)
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Bojan Novak

Na policiji sicer pravijo, da so migracije skozi našo občino rela-
tivno redke, zato naj se prebivalstvo ne vznemirja. Glavni napotek 
ob morebitnem srečanju z migrantsko skupino ali posameznikom 
je, da se nemudoma obvesti policijo na številko 113 ali na 080 1200.

Podobni nasveti so tudi na spletni strani Občine Dobrepolje, o 
čemer je na svoji strani pisal tudi naš župan. Ne bo odveč še na 
tem mestu ponoviti nekaj priporočil.

Za vsakdanje življenje je pomembno tudi to, da v danih 
razmerah vsak od nas ravna bolj previdno. Da varujete svoje 
premoženje. Da ste previdnejši pri gibanju v naravi. Saj lahko 
predpostavimo, da je večina teh ljudi, ki hodijo mimo nas, pri-
jaznih, a so vendarle v veliki stiski. Nekajkrat so že bili najdeni 
materialni ostanki njihovega potovanja skozi naše kraje. Pri-
poročam vam, da se teh stvari ne dotikate. O najdbi in lokaciji 
je treba obvestiti policijo, ki bo kraj in predmete pregledala in 
potem bodo ustrezne službe poskrbele za te odpadke in različ-
ne ostanke (največkrat gre za oblačila). ■

Migrantske poti vodijo tudi skozi naši dolini
Kljub medijskemu zatišju skozi našo državo še vedno vsakodnevno potujejo migranti. Zadnje čase gredo poti tudi 
skozi našo občino. Policija je pred časom izdala posebne letake, s katerimi je želela opozoriti lokalno prebivalstvo na 
dodatno previdnost pri varovanju lastnine. 

Bojan Novak

Gospod Štefan, vaše predavanje v polni 
avli OŠ Dobrepolje je bilo zelo nazor-
no. Kljub šaljivemu tonu ste povedali 
marsikatero skrb vzbujajočo novico. 
Se lahko bralcem Našega kraja najprej 
na kratko predstavite (mogoče nekaj 
o vaših vlogah v organizacijah, o tem, 
kaj počnete, zakaj ste se začeli s tem 
ukvarjati, kaj vas pri vašem delu vodi, 
o vaši številni družini …)?

V Karitas sem prišel pred 20 leti. 
Najprej sem več let delal na področju 
dobrodelnosti, v mednarodnem sodelo-
vanju in nekaj časa tudi v službi gene-
ralnega tajnika Slovenske karitas. Tako 
sem spoznal celo paleto dejavnosti, ki 
jih je Karitas na Slovenskem uspešno 

izvajala v celotni mreži. Med njimi mi je 
bil ves čas, tudi po osebni (pre)izkušnji, 
blizu Zavod Pelikan - Karitas. V zavodu 
sem bil najprej nekaj let v. d. direktor-
ja, potem pa (sedaj že skoraj deset let) 
strokovni delavec v programu Skupnost 
Srečanje, ki pomaga zasvojenim in nji-
hovim svojcem. 

Pri svojem delu srečujete številne 
ljudi, ki so v življenju zašli na pota za-
svojenosti. Nam lahko na kratko razlo-
žite, kaj so tisti glavni razlogi, da toliko 
mladih uteho išče v raznih oblikah za-
svojenosti?

Vzrokov za to, da ljudje posegajo po 
drogah, bi seveda našli celo vrsto. Se 
tudi spreminjajo, kakor se spreminjajo 
družbeno-ekonomske razmere, druž-

beni odnosi in tudi ponudba droge. Od 
zelo sonaravnih in širše kulturno pogo-
jenih okoliščin in razlogov rabe se danes 
soočamo z (večinoma) rafiniranimi in 
umetnimi snovmi, ki jih vsakodnevno 
proizvaja kemijsko podzemlje. Mladi po 
drogi (večinoma so to marihuana, koka-
in, heroin in druge znane droge, nove 
psihoaktivne snovi, droge v svetu zaba-
ve …) posegajo predvsem zato: 
• ker je droga hitri odgovor na spre-

membe in stiske mladostnika;
• ker beg in tolažbo najdejo v sredstvu, 

s katerim bodo pozabili na trenutno 
stanje in jim bo samo lepo in prijetno;

• najprej prevladajo pozitivni učinki, 
zato so droge zelo vabljive; 

• v zelo burnem čustvenem svetu, pol-
nem sprememb in iskanj, je ponudba 

»Prekomerno pitje alkohola uničuje naše skupnosti«
Alojzij Štefan je bil letošnji predavatelj na prvem skupnem roditeljskem sestanku staršev učencev OŠ Dobrepolje. 
V svojem enournem predavanju je številnim zbranim predstavil marsikatero zanimivost o novih trendih in načinih 
zasvojenosti, obenem pa podal tudi nekaj receptov za tak način vzgajanja otrok in mladostnikov, ki ne vodi v 
zasvojenosti. Ker je tema vedno aktualna, sem predavatelja zaprosil še za krajši pogovor.

Z vašimi informacijami smo pri svojem delu lahko še uspešnejši 
in učinkovitejši. Prebivalci namreč najprej in najbolje prepoznate 
nenavadne in sumljive okoliščine, ljudi in vozila v svojem okolju. 

Za pomoč in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Aktualne informacije in podatki o aktivnostih slovenske policije v zvezi 
z migracijami so objavljeni na spletni strani policije www.policija.si.

Za osebno varnost in varnost svojega premoženja lahko občani 
delno poskrbite že sami, zato vam policisti svetujemo :

► da ključev ne puščate v vozilih,

► da vozila zaklepate tudi, ko so parkirana na dvoriščih 
stanovanjskih hiš, ključe pa hranite na varnem mestu, 

► da kolesa in mopede hranite v zaklenjenih garažah ali drugih 
objektih,

► da poskrbite tudi za hrambo preostalih prevoznih sredstev, 
kmetijskih strojev in delovnega orodja ter jih ne puščate v okolici 
hiše brez nadzora,

► da med odsotnostjo z doma, četudi je ta le kratkotrajna, 
zaklepate vrata stanovanjskih hiš in drugih objektov ter zapirate 
pritlična okna in balkonska vrata, saj boste tako zmanjšali 
tveganje za vstop v objekte in morebitne tatvine,

► da ob srečanju z nezakonitimi migranti in pojavu sumljivih 
vozil takoj pokličete policijo na številko 113 , najbližjo policijsko 
postajo ali anonimni telefon policije 080 1200 , saj se bomo tako 
lahko odzvali in prevzeli obravnavo nezakonitih migrantov, 

► da policijo obvestite tudi o morebitnih primerih kaznivih dejanj. 

Slovenija leži na tako imenovani 
zahodnobalkanski poti 
nezakonitega priseljevanja v 
Evropsko unijo. Nezakonito 
priseljevanje ni izziv le za našo 
državo, saj se z njim srečuje 
večina držav Evropske unije. Za 
varovanje meje je v naši državi 
pristojna policija, k učinkovitemu 
izvajanju naših nalog pa lahko 
veliko prispevate tudi občani. 

Najpomembnejša naloga policije 
je zagotavljanje varnosti vseh 

prebivalcev, zato ves čas skrbi za 
osebno varnost ljudi in varnost 
njihovega premoženja.

Policisti v vseh primerih uradno 
pregonljivih kaznivih ravnanj 
(s tem izrazom opredeljujemo 
tudi prekrške, ki so ravno tako 
uradno pregonljivi) izvedemo 
vse potrebne ukrepe, s svojimi 
aktivnostmi pa nezakonita 
ravnanja tudi preprečujemo, 
kar velja tudi za širše območje 
državne meje.
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»lažje poti« zelo pri roki;
• velikokrat je tudi vzgojna in podpor-

na moč družine izjemno šibka v pri-
merjavi z okoljem, ki sistematično in 
močno ponuja drogo kot rešitev (ali 
vsaj olajšanje) vseh težav. 

V svojem nastopu na roditeljskem 
sestanku ste poudarili, da številni 
mladi danes nimajo prave zrelosti. Ne 
vedo, kam gredo, česa si želijo, zakaj 
so na svetu ipd. Je tega veliko? Več kot 
nekdaj?

Čustvena (duševna) zrelost ne gre z 
roko v roki s telesno (spolno) zrelostjo. 
Predvsem pa ji ne sledi sposobnost za 
odgovornost in osmišljanje življenja iz 
vrednot. Želje in njihova takojšnja iz-
polnitev so temelj potrošniške družbe. 
Problem je nezadostna komunikacija v 
družini, ki bi mlademu človeku poma-
gala pri odkrivanju njegove lastne poti 
v odraslost. Predvsem mladostnik potre-
buje v tem času spremljevalca, prijate-
lja, človeka, ki je dostopen, navzoč, ki je 
hkrati zmotljiv, ki prizna tudi svoje na-
pake, ki si vzame čas … ki je tu takrat, ko 
je mladostnik zmožen in sposoben ko-
munikacije. V svojem delu z mladimi (in 
manj mladimi) osebami, ki so zasvojeni 
z različnimi snovmi (kemičnimi in neke-
mičnimi), vse pogosteje opažam težave 
v življenjski orientaciji. V iskanju smisla, 
pa tudi v razvajenosti ter nesposobnosti 
odložiti izpolnitev želja. 

Pravite, da se je v zadnjih letih na 
področju uporabe drog veliko spre-
menilo. Če smo se pred desetimi leti 
ukvarjali s t. i. trdimi drogami, so te 
zdaj nekako potisnjene v ozadje. Kate-
re droge na mlade prežijo danes?

Ustanovitelj Skupnosti Srečanje (don 
Pierino Gelmini) je rad poudarjal, da ni 
problem droga, ampak je problem ose-
ba, ki drogo zlorablja. Če ne odkrijemo 
problemov in sivih lis (črnih lukenj) in 
jih sami ali v družini ne začnemo reševa-
ti, jih pokrije (»rešuje«) droga. In zato je 
sodobna ponudba drog in drugih zasva-
jajočih snovi zelo dizajnerska (a la carte), 
drugače povedano: droga za vsako pri-
ložnost, razpoloženje, težavo, problem. 
Prisotne so tudi t. i. klasične droge, ta-
blete in nove psihoaktivne snovi (NPAS) 
(več informacij dobite na https://www.
drogart.org/). Vse bolj pa življenje in 
srečno mladost mladih ogrožajo tudi 
nekemične zasvojenosti (splet in njego-

ve ponudbe, igre na srečo, spolnost in 
pornografija, pretirana raba pametnih 
telefonov …). Več na https://www.logo-
ut.si/sl/, terapevt Miha Kramli – članki 
na spletu. 

Spregovoriva nekaj o alkoholizmu, 
ki je v naši državi velik problem. Še 
vedno vodijo poti v zasvojenost skozi 
zlorabo alkohola?

Vse alkoholne pijače so že pri majhnih 
količinah škodljive za zdravje in poslab-
šujejo našo sposobnost za pravilno pre-
sojo in hitrost odziva. Prekomerno pitje 
in opijanjanje uničujeta naše skupnosti, 
povzroča zasvojenost, revščino, nasilje in 
trpljenje, še posebej otrok. Vsakršno pitje 
alkoholnih pijač v prometu je smrtno ne-
varno. V letu 2017 je bila kar tretjina vseh 
nesreč s smrtnim izidom posledica pitja. 
Alkohol deluje kot strup in otopi delo-
vanje možganov. Z nerazsodnim ravna-
njem lahko poškodujemo sebe in druge. 
Vsekakor je prekomerno pitje, ki se zač-
ne zgodaj (pred 15. letom), zelo nevarno 
za možgane. Po podatkih strokovnjakov 
je med takimi kar štirikrat več alkoholi-
kov v odrasli dobi. Tako pravimo, da sta 
prekomerno pitje alkohola in kajenje, 
čeprav ne gre za uporabo prepovedanih 
drog, nekakšni vstopnici v svet omame. 

Kaj pa nekemične zasvojenosti? 
Kako pereč je problem zasvojenosti 
z mobilnimi telefoni, družbenimi 
omrežji, računalniškimi igrami ipd.? 

Mnogi mladi (pa tudi odrasli) zdrsne-
jo v ta svet virtualne omame, ki ima po-
gosto podobne vzroke kot zasvojenost z 
mamili, kot so slabi odnosi, neustrezno 
soočenje z lastno identiteto, skrivanje za 
podobami, strah pred življenjskimi neu-
spehi in slaba samopodoba, razvajenost, 
iskanje hitrih zadovoljitev potreb po so-

cialnem stiku … Za reševanje teh oblik 
zasvojenosti, posebno pri otrocih, je 
nujno potrebna vzpostavitev zmernosti, 
lahko s sklenitvijo družinskega dogovo-
ra, če pa je zelo hudo, pa tudi odtegnitev 
in vzpostavitev sposobnosti nekaj časa 
in kadar je treba biti brez naprav in in-
terneta. 

A kljub skrb vzbujajočim statistikam 
na srečo obstajajo preventivni postop-
ki. Za starše, učitelje, vzgojitelje. Lahko 
strnete vzgojne ukrepe in priporočila, 
ki naj bi vodili otroke in mladostnike 
stran od zasvojenosti? 

Receptov seveda ni, vsekakor pa je 
vzgoja k odgovornosti in samostojnosti 
najvarnejša pot in najboljša preventiva. 
Očetovska in materinska vzgoja. Takšna, 
ki ima, kot vsaka dobra zakonodaja, ki 
uravnava naše skupno življenje, tudi 
sankcije. To so sankcije (kazni, omejitve, 
odtegnitve ipd.) iz ljubezni in skrbi za 
dobro otroka in skupnosti. Vrednot pa 
se ne naučimo, ampak jih posnemamo. 

Dobro je tudi vedeti, da odvisnost 
nastane kot proces in ni bolezen, ki se 
je človek naleze kar »čez noč«, je zdrs 
(tobogan). Zasvojenost se lahko usta-
vi s spremembami odnosov v družini, 
z boljšo komunikacijo, ki je v prvi vrsti 
poslušanje in vzajemno spoštovanje, in 
poskusi drugačne vzgoje. Ne učinku-
je vsaka naša poteza ali prizadevanje 
na vse otroke enako, prav tako je treba 
spoštovati njihovo enkratnost in lastno 
pot skozi življenje. Modrost pa je v meri 
(zmernosti). 

Kam se lahko po pomoč obrnejo 
starši, vzgojitelji, prijatelji, kadar slu-
tijo, da pot nekoga zavija proti neusta-
vljivemu toboganu zasvojenosti?

Najprej je potrebno temeljito opazova-
nje sprememb, ki so v tem mladostnem 
obdobju na vseh področjih otrokovega/
mladostnikovega razvoja zelo velike in 
včasih ne povsem lahko razumljive. Če 
se pojavijo znaki zasvojenosti (beg pred 
stikom, neodgovornost, pretirana zaspa-
nost, telesni znaki … - o tem se lahko 
sami poučimo!), se najprej pogovorimo 
doma in v šoli, da ne bi šli »s topovi na 
muhe«. Vedno pa postavimo jasna pra-
vila vedenja in jih dosledno nadziramo.  
Kaznuje oče! Vzpostavitev kontrole nad 
vedenjem in ravnanjem (prihodi, odho-
di, denar, morebitno iskanje in kupova-
nje droge …) pomeni našo aktivno priso-
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tnost in ne prelaganja in čakanja, da bo 
kdo drug to naredil (izvesti/narediti, kar 
smo rekli). Izjemno pomembno je graditi 
in ohranjati zaupanje v obe smeri. Poma-
gamo si lahko tudi med sabo (starši, stro-
kovni delavci, nevladne organizacije …). 
S problemi se je treba soočiti čim prej, da 
ne bodo čez nekaj let preveliki, da bi jih 
rešili. Slišati je treba tudi otroka, ki ima 
težave, druge ljudi, ki se srečujejo z njim, 
najpomembnejša pa sta odkrit pogovor 
(dialog, očesni stik, varnost in sprejetost 
takega, kot je) in VELIKA POTRPEŽLJI-
VOST! Kljub temu da se morebitnih težav 
in problemov zasvojenosti v lastni dru-
žini vsi bojimo, je treba zbrati pogum in 
imeti srce, tvegati, da obvarujemo pred, 

preprečimo, pomagamo ven … Potrebni 
sta vztrajnost in potrpežljivost, ki rodita 
upanje in zaupanje. Brez tega ni ne pre-
ventive ne kurative. 

Že ob koncu svojega predavanja ste 
zbranim podali nekaj optimističnih 
sporočil. Lahko tudi svoj pogovor kon-
čava v optimističnem slogu?

V mnogih evropskih deželah opažajo 
zmanjšanje težav, ki jih povzročata za-
svojenost in zloraba drog ter drugih stva-
ri (nekemične zasvojenosti). Mladi so, ob 
naši primerni podpori, zmožni ostati na 
srečni in zdravi strani življenja. Družina 
je danes velikokrat sama nemočna v spo-
padanju s temi težavami, zato se mora-

mo v preventivi in zdravljenju povezovati 
vsi, ki lahko kaj pripomoremo k izboljša-
nju. Kot pravi afriški pregovor: »Za vzgo-
jo enega otroka je potrebna cela vas.« 
Potrudimo se, da bomo PRISOTNI, da se 
bomo potrudili za razumevanje upravi-
čenih in resničnih potreb v posameznih 
obdobjih otrokovega razvoja in njihovo 
primerno zadovoljevanje. Vse, kar potre-
bujemo, sta VESELJE IN POGUM!

Gospod Alojzij Štefan, najlepša hva-
la za pogovor. Prepričan sem, da ste 
marsikoga spodbudili k razmišljanju 
in ukrepanju. V imenu bralcev vam 
želim čim več uspeha pri nadaljnjem 
delu. ■

Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja, za kolektiv 
Vrtca Ringaraja

Petra Leskovšek Lasetzky je edina, ki tal-
ne igre riše s čopičem z visoko kakovo-
stnimi barvami za beton, kar zagotavlja 
dobro mehansko in UV-obstojnost. Pred 
Vrtcem Ringaraja je med poletnimi po-
čitnicami v dogovoru s strokovnimi de-
lavkami in vodstvom vrtca na betonsko 
ploščad narisala igre: človek ne jezi se, 
ristanc, gosenica s števili in motorična 
pot. Na ploščadi igrišča vrtca pa je nari-
sala gosenico z velikimi tiskanimi črkami.

Talne igre spodbujajo h gibanju prav 
vse generacije, pripomorejo k umiritvi 
otrok z vedenjskimi motnjami, omogo-
čajo sprostitev, zabavo in kakovostno 
preživljanje prostega časa na svežem 
zraku, pripomorejo k spontanemu uče-
nju barv, števil in črk, spodbujajo do-
mišljijo in ustvarjalnost, pripomorejo k 
razvoju motoričnih sposobnosti, ravno-
težja, koordinacije, kondicije in odrivne 
moči, spodbujajo zdravo tekmovalnost 
in poštenost.

Talne igre so le ena od oblik imple-
mentacije fit pedagogike v našem vrtcu. 

To je pot, s katero bomo dosegli učinko-
vitost in napredek ter svojim otrokom 
omogočili, da zrastejo v samozavestne, 
zrele in zdrave osebe z visoko stopnjo 
funkcionalnega znanja.

Iskrena zahvala ravnatelju JVIZ OŠ 
Dobrepolje Ivanu Grandovcu za sode-
lovanju z delom sredstev za izris talnih 
iger ter donatorjem, podjetjem: Kanal, 
d. o. o., Avtoprevozništvo Anton Gran-
dovec, s. p., Kovinostrugarstvo Klinc, 
Janez Klinc, s. p. in Razvedrilko, Petra 
Leskovšek Lasetzky, s. p. ■

Izris talnih iger pred Vrtcem Ringaraja s pomočjo 
donatorjev
V šolskem letu 2018/19 se je Vrtec Ringaraja prijavil v Razvedrilkov projekt »Z gibanjem do znanja« – izris talnih iger 
s pomočjo lokalnih donatorjev. Idejni vodja projekta je bila ga. Petra Leskovšek Lasetzky, ki z risanjem iger otrokom 
vrača igro ter tako združuje ljubezen do otrok ter svojo posebno podjetniško žilico.
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Bojan Novak

Večina prvošolcev je hodila že v vrtec in 
je polna pričakovanj in pogumno spre-
mljala predstavo, ki so jo odlično odigra-
li učenci 6. razreda, pod mentorstvom 
učiteljice Majde Blatnik. S kitaro jih je 
spremljala vzgojiteljica Mojca Gačnik. 
Nekaj je bilo tudi boječih pogledov, a 
so se malčki ob starševski podpori hitro 
znebili strahov in bojazni. 

Prvi šolski dan je bil razumljivo kraj-
ši, a so učenci že sedeli v svojih novih 
šolskih klopeh v družbi svojih učiteljic, 
Dušice Hočevar, Ane Jenko (opravičeno 

odsotna) in Martine Prhaj. Starši smo 
medtem izmenjali nekaj misli o tem, 
kako čas hitro beži in kako otroci hitro 
rastejo. 

Kot prvemu šolskemu dnevu pritiče, 
so učence in starše nagovorili ravnatelj 
Ivan Grandovec, župan Igor Ahačevčič 
ter policist Policijske postaje Grosuplje 
Damjan Zver. Vsi so zaželeli otrokom 
prijetne prve dni v šoli, staršem pa obilo 
razumevanja in podpore. Poudarjena je 
bila tudi skrb za varno pot v šolo in iz nje.

Sedaj so prvošolci v svojih razredih že 
precej bolj domači, pridno usvajajo prva 
znanja in se ob tem tudi še kaj poigrajo. 
Z učiteljicami so zbrali nekaj vtisov za 
bralce Našega kraja.

V šolske klopi je sedla nova generacija prvošolcev
Dan, ko otrok prvič prestopi šolski prag, je nekaj posebnega. Tudi letos ni bilo nič drugače za 30 prvošolčkov, ki so 
se s svojimi starši zbrali v šolski jedilnici. Po ustaljenem običaju so prvošolci dobili rumene rutice, s katerimi bodo v 
prometu vidnejši.
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Prvošolci o šoli:
1. a
Aljaž – Rad hodim v šolo, igramo se na 

terasi in se učimo.
Nuša – Všeč mi je, da se učimo angleš-

čino.
David – Rad se učim angleščino, te-

lovadim v telovadnici in se učim, rišem, 
pojem.

Jaka – Včeraj smo igrali na inštrumen-
te in peli pesmice, rad tečem, imeli smo 
že kros.

Mark – Imam nove prijatelje.
Martin – V šoli imam prijatelje, rad 

telovadim. Naučil sem se pesmico o Pe-
denjepedu.

Mia – Rada imam angleščino, poveda-
la sem že pravljico za bralno značko.

Filip – V šoli mi je lepo. Rad sem tudi 
v podaljšanem bivanju.

Stefan – Rad rišem in telovadim.
Tian – Rad hodim v šolo.
Ana Marie – Zelo mi je všeč, ko gremo 

na sprehod in zunaj telovadimo.
Manja – Všeč mi je, ko smo v telovad-

nici in se igramo različne igre.
Gabriel – Rad se igram namizne igre 

in rišem.

Hana – V šoli se igramo in učimo.
Maks – S prijatelji se rad igram in po-

jem pesmice.

1. b
Ajda – Rada imam učiteljico, rada se 

igram, rada se učim in ubogam.
Ela Š. – Rada se učim, rišem, rada se 

igram in rada ubogam.
Anastasija – V šoli mi je lepo. Všeč mi 

je, ko se s prijateljicami igramo.
Anabela – Rada se igram gumitvist s 

prijateljicami na terasi, delam nalogo.
Aljaž – Rad grem ven na teraso, kjer se 

igram s prijatelji.
Taj – Rad rešujem naloge, se igram s 

prijatelji. Zelo mi je všeč, ko smo v telo-
vadnici.

Oskar – Všeč mi je na terasi, rad se 
igram s prijatelji.

Nejc – Rad sem v telovadnici, rad de-
lam pri pouku, rad rišem.

Aleksander – Všeč mi je, ko sem na te-
rasi in se igramo s prijatelji z žogo.

Gaj – Všeč mi je, ko se igram z Ma-
ksom zunaj na terasi.

Ela H. – Všeč mi je, ko telovadimo in 
se lovimo.

Maks – Všeč mi je, ko delamo naloge 
in ko se igramo zunaj na terasi.

Žak – Všeč mi je, ko se igramo z lego 
kockami, ko rišem in barvam.

Dora – Všeč mi je, ko se zunaj igramo, 
pri pouku pa rada pišem in rišem. ■

ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA
Tudi letošnje leto bo na OŠ Dobrepolje in obeh podružničnih šolah potekala zbiralna akcija starega papirja.

Akcija bo potekala:
• v četrtek, 3. oktobra, med 13. in 17. uro v Kompoljah in Strugah;
• v petek, 4. oktobra, med 15. in 19. uro na Vidmu. 

Zabojniki bodo postavljeni pri šolah. Vsi občani, podjetja in ustanove, ki želite 
oddati star odvečni papir, to lahko sporočite učencem osnovne šole ali ga 
pripeljete v šolo. Upamo, da se boste tudi letošnje leto vsi starši potrudili pri 
prevozu in zbiranju papirja.

Letošnji denar od zbranega papirja bo namenjen vsem učencem, ki 
bodo sodelovali v akciji za delno pokritje stroškov kulturnih, športnih, 
naravoslovnih dni.

Tudi letos dokažimo, da imamo radi našo naravo, drevesa, in z zbranim denarjem 
omogočimo otrokom lepše, kakovostnejše in zanimivejše šolanje.

Vodja zbiralne akcije: Andrej Škantelj
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Merisa Mekanović, Maša Malavašič, Aljaž 
Kastelic, Frida Petelinšek, Tinkara Erčulj, 
Veronika Meserko, Eva Zakrajšek, učenci 
izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo

Okoli 7.45 nas je pred šolo že čakal av-
tobus, ki nas je peljal proti Celju. Na av-
tobusu nas je pozdravila gospa Martina 
Šetina Čož iz izobraževalnega zavoda 
Znanje, ki nas je spremljala na sejmu in 
nam podarila beležke. Med vožnjo smo 
nekateri poslušali glasbo, nekateri pa se 
pogovarjali. 

Ko smo prišli na sejem, nam je uči-
teljica razdelila vstopnice. Sprehodili 
smo se po sejmu in si ogledali razstavne 
prostore. Učenci 9. razreda so si ogledali 
Ulico obrti, na njej pa je bilo predsta-
vljenih več poklicev: mizar, zidar, tesar, 
avtoserviser, kuhar in natakar, klepar – 
krovec, pek, slaščičar … Predstavljena je 
bila tudi domača in umetnostna obrt z 
lončarsko delavnico.

Učenci smo si lahko pobliže ogledali 
poklice, ki so nas zanimali, ter vprašali, 
kar nas je zanimalo. Odgovarjali so nam 
predstavniki šol. Pri kuharju in peku 
smo dobrote tudi poizkusili. Tako si se-
daj laže predstavljamo, kaj pomeni kak-
šen poklic in kakšno znanje se zahteva.

Ogledali smo si razstavni prostor I 
feel Slovenia, kjer smo spoznali turistič-
ne in kulturne zanimivosti, ki jih ponuja 
Slovenija. Z njimi se lahko predstavimo 
v svetu. Ugotovili smo, da imamo boga-
to ponudbo in da je Slovenija prelepa 
dežela. 

Na Celjskem sejmu
V četrtek, 12. septembra 2019, smo se z učenci šolskega novinarstva, nekaterimi učenci 9. razreda ter učenci, ki 
obiskujejo računalniške predmete, odpravili na Mednarodni obrtni sejem v Celje. 

V spominu so nam ostali avtodomi 
in vojaška vozila, saj smo si jih lahko 
pobliže ogledali. Sejem je bil vsekakor 
zelo poučen, saj smo spoznali temeljne 
postopke oživljanja. Verjemite, ni tako 
lahko, kakor je videti, saj smo poizkusili 
tudi sami. 

Nato je sledila malica. Ta dan nam 
je bil zelo zanimiv, saj smo videli veliko 
zanimivih stvari, in z veseljem bi še kdaj 

šli na Celjski sejem.
Obisk sejma smo izpeljali v orga-

nizaciji Območne obrtne-podjetni-
ške zbornice Grosuplje v sodelovanju 
z izobraževalnim zavodom Znanje. 
Projekt je v celoti financirala Občina 
Dobrepolje. Vsem se iskreno zahvalju-
jemo, da so nam omogočili ogled sej-
ma. Še naprej si želimo tako prijetnega 
sodelovanja. ■
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Andrej Škantelj, vodja šole v naravi

Delo je potekalo po delovnem planu, ki 
smo ga učitelji pripravili pred odhodom. 
Učne vsebine smo razdelili na športni 
program, redni pouk, kjer so bili zajeti 
vsi učni predmeti, in družabno-zabavno 
življenje. Vsi učenci so osvojili enega iz-
med delfinov, sedem učencev pa je osvo-
jilo zlatega delfina, kar je izjemen uspeh. 
To so bili: Jošt Babič, Maruša Erčulj, Iza 
Erjavec, Maruša Kastelec, Nuša Strnad, 
Jakob Šinkovec in Maja Ašič.

Vse izjave učencev o šoli v naravi so 
bile zelo pozitivne in dajejo nam, učite-
ljem, veliko dodatne energije pri organi-
zaciji in izpeljavi naslednjih projektov.

Na Debelem rtiču mi je bilo vse zelo 
všeč. (Jošt) 

Z barko smo šli v Piran, kjer smo si 
ogledali akvarij, in prvič sem poskusil 
banana split. (Jošt) 

Zelo sem bila zadovoljna z zlatim del-
finčkom. Učitelji so bili odlični. (Maruša) 

Šli smo se različne igre: iskanje praz-
nega prostora, lov za zakladom, štafetne 
igre, odštekan ples, vodne igre, talente, 
nočni kino na plaži … Obiskala nas je 
tudi vrtnarka, ki nam je veliko povedala 
o rastlinah, ki jih do sedaj nisem poznala. 
(Lana) 

Všeč mi je bilo potapljanje s plavut-
kami in maskami in učenje plavanja. 
(Marcel) 

Cel teden je bil odličen, vsem nam je 
bilo krasno. (Ana) 

Najbolj sem se zabaval na odštekanem 
plesu. Komaj čakam smučanje v 6. razre-
du. (Jakob) 

Lepo je bilo, da smo bili vsi skupaj. 
Te šole v naravi ne bom nikoli pozabila. 
(Zoja)

Vsi učenci so se zadovoljni, polni no-
vih doživetij in znanj zdravi vrnili do-
mov. ■

Poletna šola v naravi
Poletna šola v naravi je potekala na Debelem rtiču od ponedeljka, 2. septembra 2019, do petka, 6. septembra 2019. 
Šole se je udeležilo 23 učencev centralne šole in obeh podružnic.  Ena učenka se ni odločila za šolo v naravi, trije 
učenci pa so bili bolni. Učence smo spremljali in poučevali: Andrej Škantelj, Alenka Leskovar, Andrej Antolič in Tina 
Kurent. 

Karmen Kljun, učiteljica PŠ Struge

Zbrali smo se na PŠ Struge in v spremstvu ponosnih staršev 
prvikrat prestopili šolski prag. Nasmejanih, veselih, radoved-
nih in znanja željnih obrazov so priskakljali skozi velika vrata 
hiše modrosti, ki ji pravimo šola, štirje korenjaki. 

Še posebej za ta posebni dan smo v goste povabili gospoda 
Igorja Ahačevčiča, župana občine Dobrepolje, gospo Sonjo 
Lenarčič, pomočnico ravnatelja, gospo Mojco Pugelj, vod-
jo PŠ Struge, policista in marljivo čebelico Lili z razigranim 
trotom Binetom, ki sta prvošolce popeljala v pravljični svet z 
naslovom Lili in Bine gresta prvič v šolo. Hvala starejšim otro-
kom, ki so na koncu pogumno zapeli himno o Lili in Binetu. 

Prijetno druženje smo nadaljevali s sladko tortico in so-
kom. Vsem otrokom naše šole želim, da okrepite svojo vedo-
željnost, sklenete nova prijateljstva in usvojite nova znanja, ki 
vam bodo odpirala nova obzorja. Spoštujte se med seboj in 
se učite drug od drugega. Izkušnje in znanje vam bodo ostali 
za vedno. ■

Prvi šolski dan na PŠ Struge
Poletje obrača še zadnje koledarske liste in neizbežno se približuje najbolj obarvani del leta, pisana jesen, ki poleg 
listja obrača tudi liste v novih zvezkih, učbenikih, delovnih zvezkih … Tako smo v ponedeljek, 2. septembra 2019,  
polni pričakovanj in sveže poletne energije začeli novo šolsko leto. 
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Špela Bobnar, foto: Tamino Petelinšek

S to pesmijo Janeza Bitenca so učenci 
podružnične šole Kompolje prvi šolski 
dan pozdravili ne samo tri, pač pa kar 
osem malih nadobudnežev. Vzpodbud-
ne besede so prvošolcem in njihovim 
staršem namenili tudi gospod ravnatelj 
Ivan Grandovec, vodja podružnične šole 
Kompolje učiteljica Petra Andoljšek Ža-
gar in gospod župan Igor Ahačevčič. 

Sledila je podelitev rumenih rutic, na 
pomen katerih nas je opomnil tudi pri-
sotni policist Damjan Zver. Podelili sva 
jih učiteljici prvega razreda, Teja Pajk in 
Špela Bobnar.

Za zabaven zaključek sprejema prvo-
šolcev so poskrbeli učenci tretjega in 
četrtega razreda. Prisotne so s svojo na-
ravnostjo in iznajdljivostjo nasmejali v 
dramski igri Pavliha noče v šolo.

Vsem malim in tudi malo večjim na-
dobudnežem želimo, da bi si upali sa-
njati, kot so sanjali korenjaki v Bitenčevi 

pesmi. V nadaljevanju pa, da bi znali tem 
sanjam tudi slediti in jih uresničevati. ■

Sprejem prvošolcev na podružnični šoli Kompolje
Trije korenjaki, trije veseli vandrovčki, so torbice vzeli in prvič v šolo šli. So v zvezke pisali velike črke A, E, I, na prste 
kazali, da ena in dva je tri. Vsi trije junaki pa so sanjali vse noči, da z zlato raketo na luno bodo šli.

Ko sem bil še deček ob Mississippiju, so v mestnem svetu predlagali, da bi zaprli javne šole, ker so 
predrage. Takrat je star kmet rekel, da s prenehanjem gradnje novih šol ne bodo nič privarčevali –  

saj bo za vsako zaprto šolo treba zgraditi nov zapor. 

Mark Twain 
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Jože Lenarčič, predsednik komisije za veterane 
GZ Dobrepolje

V soboto, 14. septembra, se nas je zbra-
lo štirideset starejših gasilcev veteranov 
iz vseh sedmih gasilskih društev in se 
odpravilo na ekskurzijo po prelepi Go-
renjski. Vsebina izleta mora biti tudi ga-
silsko obarvana, zato je bila naša prva 
postaja obisk poklicne gasilske brigade 
v Ljubljani. Vodja izmene in njegovi po-
močniki so nas v dveh urah temeljito 
seznanili s postopki od prvega poziva o 
nesreči do zaključka intervencije. Njiho-
ve intervencije so na požarih, pri prome-
tnih nesrečah, v zraku, pa tudi pod vodo. 
Razkazali so nam vso opremo in vozila, 
ki jih ta center premore. Trenutno upo-
rabljajo 17 vozil. Imajo pa tudi še vozno 
muzejsko vozilo, letnik 1913. Pri naših 
članih je bilo veliko zanimanja in tudi 
občudovanja glede dela in usposoblje-
nosti članov te brigade.

Naslednji postanek je bil na Brezjah, 
kjer smo si ogledali muzej jaslic. V tej 

edinstveni zbirki je preko 400 razstavnih 
predmetov jaslic z vseh koncev sveta in 
iz različnih časovnih obdobij. Muzej je 
urejen v nekdanjem pomožnem gospo-
darskem objektu.

Pot smo nadaljevali do svetovno zna-
ne Planice, zibelke skakalnega športa. 
Že sam pogled na osem novozgrajenih 
skakalnic v dolini pod Poncami nas 
prevzame z občudovanjem in ponosom. 
K temu pripomorejo okoliški vrhovi, ki 
obkrožajo to čudovito naravo in idilično 
dolino Tamar. Vse pa je bilo obsijano s 

soncem v prelepem dnevu. Ogledali smo 
si nov nordijski center, ki nudi obiskoval-
cem obilo užitkov, tako v vročih poletnih 
dneh kot tudi v hladni zimi. Med dejav-
nosti in ponudbo centra se uvrščajo: zi-
pline, dolg kar 566 metrov, tek na smučeh 
na zasneženi progi, vetrovnik za letenje, 
smučarski skoki, muzej Planica in vode-
ni ogled. Druge dejavnosti so še vožnja 
s sedežnico, otroško igrišče, nogometno 
igrišče in rolkasta steza. S sedežnico smo 
se povzpeli do vrha velikanke, kjer smo 
imeli čudovit razgled na celo dolino. 

Ustavili smo se tudi pri jezercu Zelen-
ci, kjer je talni izvir Save Dolinke. Tukaj 
voda privre na dan iz do dva metra glo-
bokega jezera čudovite zelene barve, po 
kateri so tudi dobili ime. Površina narav-
nega rezervata je okoli 14 ha. Na dnu je-
zerca je porozna jezerska kreda, ki stalno 
prepušča talno vodo v obliki vulkančkov, 
kar velja za edinstven primer.

Peljali smo se skozi Kranjsko Goro 
in občudovali smučarske terene in tek-
movalno progo pod Vitrancem. Obiskali 

Ekskurzija gasilskih veteranov Gasilske zveze 
Dobrepolje
Komisija za veterane dokaj aktivno deluje in usmerja naše starejše gasilce, da se še vedno aktivno udejstvujejo v 
svojih matičnih društvih. Poskrbi pa tudi, da se med seboj srečujemo in družimo. Za letošnje leto smo planirali tudi 
ekskurzijo.
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Uroš Gačnik

Mentorji in mladi gasilci smo se zbra-
li po zaključku počitnic. Sestavili smo 
tekmovalno desetino pionirjev, ki bo 
naše društvo poleg dveh ekip, članov 
A in članov B, zastopala na občinskem 
tekmovanju, ki bo tokrat 21. septembra 
2019 v Zagorici. Vaje so potekale v 
skladu z načrti in mladi gasilci so bili 
zelo aktivni, poslušni, delovni, pa tudi 
razigrani, veseli in otroško razposajeni. 
Tokrat smo se naučili podirati tarčo z 
vodo iz vedrovke, trenirali smo štafetni 
tek in tudi korakati smo se naučili. Pri 
izvajanju vaj se otroci naučijo koristnih 
stvari, opozarjamo jih na možnost po-

žara pri otroški igri, naučijo se veščin, 
kot so npr. vezanje vozlov, poznavanje 
topografije, seznanijo se z osnovami 
gašenja, reševanja, prve pomoči … Prav 
tako je pomemben dejavnik druženje, 
saj se otroci družijo tako z vrstniki kot 
tudi s starejšimi in na ta način prido-
bivajo dragocene izkušnje sobivanja. 
Poleg učenja veščin pa poskrbimo ga-
silci tudi za zabavo, tako ne manjka 
iger z žogo, lovljenja in drugih družab-
nih iger. Poleg naštetega smo v skrbi za 
naravo in okolje zbirali star papir, ki bo 
društvu v finančno pomoč pri izvedbi 
zadanih projektov. Vabim vse, ki jih ga-
silstvo zanima, da se nam pridružijo pri 
delu, igri in veselju. ■

Gasilska mladina v PGD Videm - Dobrepolje
Vsi gasilci se zavedamo, da je delo z mladimi ključnega in izrednega pomena za ohranjanje tradicije in s tem 
nadaljevanje pomoči bližnjemu. Po nekajletnem premoru smo gasilci na Vidmu aktivno pristopili k delu z mladimi. 
Večkrat tako organiziramo druženja in gasilske vaje. 

smo jezero Jasna v smeri proti Vršiču. 
Naslednja postaja je bila v Mojstrani. 

Ustavili smo se pri planinskem muzeju. 
Tu so glavne pristopne poti za vzpon na 
Triglav, in sicer po dolini Vrat, Kota in 
Krme. Spomnili smo se tudi Jakoba Alja-
ža, pesnika, pisatelja, duhovnika z bliž-
njega Dovjega, velikega ljubitelja gora, ki 
je odkupil zemljišče na Triglavu in s tem 
postavil temelje slovenskega gorništva. 
Aljažev stolp so postavili 7. avgusta 1895. 

V naslednjih letih pa sta na Aljaževo po-
budo zrasli še dve slovenski postojanki, 
Kredarica in Aljažev dom v Vratih. Nje-
gova je tudi slovenska planinska himna 
Oj, Triglav moj dom.

Malo daljši postanek smo naredili v 
Žirovnici pri Trebušniku za kosilo. Spom-
nim naj, da je tu pot kulturne dediščine 
Žirovnica, ki povezuje rojstne hiše Fran-
ceta Prešerna v Vrbi in tudi škofa Antona 
Vovka, njegovega prijatelja Matije Čopa 

v Žirovnici, pisatelja Frana Saleškega 
Finžgarja v Doslovčah in Janeza Jalna na 
Rodinah ter čebelnjak Antona Janše na 
Breznici. 

Za zaključek prijetnega izleta smo na-
redili panoramski ogled Bleda in se nato 
odpravili proti domu. Preživeli smo lep 
dan, spoznali delček gorenjske lepote, 
uživali v lepem sončnem vremenu in v 
prijateljstvu s kolegi gasilci. Naj se pono-
vi še kakšen tak dan. ■
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Miha Kuplenk

Tekmovanje je potekalo v okviru druge-
ga srečanja prvih posredovalcev v nede-
ljo, 8. septembra, v organizaciji Društva 
prvih posredovalcev. V Preddvoru se 
nas je zbralo 16 ekip s po tremi tekmo-
valci iz celotne Slovenije. Organizatorji 
so pripravili sedem različnih scenarijev 
nesreč s statisti, ki so svoje vloge živo 
odigrali, tekmovalci pa smo se morali s 
situacijami čim bolje spopasti. Inštruk-
torji so ocenjevali našo strokovnost dela, 
učinkovitost in sporazumevanje s svojci 
oziroma drugimi prisotnimi na nesreči. 
Poleg tekmovalnega dela so za vse tek-
movalce in obiskovalce prikazali tudi 
vajo reševanja dveh padalk, od katerih 

se je ena ujela na drevesu, nato pa smo 
bili deležni še prikaza helikopterskega 
reševanja. 

Na tekmovanju smo dobili potrditev, 
da delamo dobro in strokovno, kar nam 
je velika vzpodbuda za naprej. Hkrati pa 
se zavedamo, da znanja ni nikoli dovolj, 
zato se bomo še naprej izobraževali, po-
navljali znanje in se morda v prihodnje 
preizkusili še na kakšnem tekmovanju. ■

Prvi posredovalci PGD Videm - Dobrepolje na 
tekmovanju iz prve pomoči
V preteklih številkah Našega kraja ste lahko pogosto brali o operativnih vajah PGD Videm -Dobrepolje iz prve pomoči. 
Namen teh vaj je obnavljanje in prenašanje znanja na druge člane društva. Tokrat pa smo se prvi posredovalci našega 
društva odločili, da gremo še korak dlje – udeležili smo se tekmovanja iz prve pomoči.

Uroš Gačnik

V zadnjem tednu počitnic smo se po 
krajšem premoru gasilci PGD Videm - 

Dobrepolje zopet zbrali v večjem številu 
v gasilskem domu. Na sporedu je bila 
mesečna operativna vaja, ki je bila sesta-
vljena iz dveh sklopov. 

V prvem delu smo s predavanji ob-
novili pravilne operativne postopke pri 
vetrolomu, ki vključujejo potrebno šte-
vilo operativcev, predvidena vozila, vo-

Poletne počitnice zaključili z operativno vajo
Stalno izobraževanje je ključnega pomena pri operativni pripravljenosti enote in tega se zavedamo gasilci, ki 
poskrbimo, da znanje utrjujemo tudi takrat, ko naše posredovanje ni potrebno. Za pripravo vaj je potrebnega veliko 
časa, ki si ga prostovoljci utrgamo za dobrobit celotne družbe. 
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denje, poročanje, razdelitev mesta po-
sredovanja na cone, zaščito pri delu in 
varno rokovanje z opremo. Drugi del pa 
smo namenili obnovitvi vrvne tehnike. 
Izkoristili smo bližino Jakličevega doma 
in naredili navezavo pri požarnih sto-
pnicah. Pri pripravi oz. izvedbi vaje smo 
ugotovili, da je bil požarni izhod onemo-

gočen. Izhod smo vzpostavili v takšno 
stanje, kot mora biti po zakonu, tako da 
sedaj služi svojemu namenu. Vaje se je 
udeležilo 19 članov, ki so se vsi presku-
sili v varovanju in spuščanju po vrvi, 
kar pride prav pri delu na višini, kjer je 
nujno potrebno kakovostno in pravilno 
varovanje. 

K sodelovanju smo povabili Miha Te-
kavčiča, ki nam je kot poklicni gasilec 
pomagal z nasveti in dopolnil manjka-
joče vrzeli znanja. Za prisotnost se mu 
prav lepo zahvaljujemo. Prav tako pa 
se zahvaljujemo PGD Kompolje in CZ 
Dobrepolje, ki so nam posodili opremo 
za izvedbo vaje. ■

Uroš Gačnik, predsednik komisije za izobraževanje pri GZ Dobrepolje

GZD je k sodelovanju povabila tudi gasilce iz GZ Grosuplje in 
GZ Kočevje. Skupno teoretični del tečaja obiskuje 82 tečajnikov, 
od tega 35 tečajnikov iz GZD, ki so že poslušali predavanja iz 
predmetov: Osnove aerostatike, Osnove hidrostatike in hidro-
mehanike, Opis gasilskega orodja in opreme, Motorne brizgal-
ne in črpalke, Črpalke za nevarne snovi, Gasilska vozila, Hi-
dravlične črpalke za pogon hidravličnih orodij, Elektro agregati, 
Princip delovanja in osnove vzdrževanja, Pnevmatske naprave. 
Tečaj obsega 47 šolskih ur izobraževanja.

V mesecu oktobru pa nas čaka še praktični del tečaja, ki ga 
bomo izvedli na treh ločenih lokacijah oz. po posameznih ga-
silskih zvezah. ■

Uroš Gačnik

Pred kurilno sezono pa je preventiv-
no, pametno in dobro preveriti:
• ustreznost, očiščenost dimnika; 
• očiščena naj bo in z dimnimi plini 

nastavljena kurilna naprava; 
• kurjava oz. energenti naj bodo ustre-

zno suhi; 
• redno skrbimo za pregled in čiščenje 

zračnikov; 
• zagotoviti je treba ustrezno prezrače-

vanje oz. dovod zraka za zgorevanje 
kurilne naprave oz. plinskega bojlerja;

• preveriti moramo baterije pri javljal-

niku za prisotnost dima oz. prisotnost 
ogljikovega oksida CO.

Ogljikov oksid je nevaren, saj se v krvi 
veže na hemoglobin veliko bolje kot ki-
sik. Ogljikov oksid lahko nastaja med 
zgorevanjem ogljika oz. snovi, kjer se po-
javlja ogljik. Tako se lahko v stanovanju 
pojavlja povsod tam, kjer se uporablja-
jo peči na trdno gorivo, peči na naftne 
derivate (peč na kurilno olje, bencin ali 
petrolej) in peči oz. bojlerji na zemeljski 
plin (metan). Ogljikov oksid nastaja tudi 
med delovanjem motorjev z notranjim 
zgorevanjem.

Ogljikov oksid nastaja tako med ne-
popolnim zgorevanjem s plamenom kot 
tudi v procesu tlenja.

STE VEDELI?

V prostor, kjer sumimo, da je lah-
ko povišana koncentracija ogljiko-
vega oksida, nikoli NE vstopamo.

Reševanja oseb v takšnem pro-
storu ne začnemo sami, temveč 
pokličemo 112.

Tečaj strojnik
V Gasilski zvezi Dobrepolje (GZD) smo v planu izobraževanj za leto 2019 načrtovali izobraževanje za gasilskega 
strojnika. Usposabljanje smo načrtovali že leto vnaprej in tako nam je uspelo pridobiti  izkušene in kakovostne 
predavatelje, ki so poskrbeli, da je bila podana snov jasna, razumljiva in zanimiva.

Prihaja kurilna sezona
V deželo je prišla jesen in z njo hladnejši dnevi in noči. Ponovno bomo 100-% pognali grelne naprave. Nekateri objekti 
so bili celotno poletje odvisni od sončne energije ali pa so sanitarno vodo ogrevali s pomočjo električne energije. 
V hladnih zimskih dneh pa običajno posežemo po trdih gorivih, ki dogrejejo stanovanjske prostore, da je bivanje 
prijetno.
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Jože Prijatelj

Začetki organiziranega gasilstva segajo 
v daljno leto 1869, ko je pravnik, politik 
in graščak Josip Savinšek 18. septembra 
zbral na grajskem dvorišču 27 fantov in 
ustanovil prvo požarno brambo na Slo-
venskem. V naslednjih letih so začela 
nastajati prostovoljna gasilska društva 
po celi Sloveniji.

Tudi iz naše Gasilske zveze Dobrepo-
lje smo se gasilke in gasilci odpravili na 

zaključno prireditev s parado v Metliko. 
Kljub slabim vremenskim obetom se je 
na avtobusu zbralo 30 članic in članov. 
Pridružili smo se gasilcem in gasilkam 
Regije Ljubljana II.

V paradi je sodelovalo 4200 gasilk in 
gasilcev iz vseh gasilskih regij. Začelje 
parade so predstavljali stara in nova 
gasilska vozila in enote sil za zaščito 
in reševanje. Po pozdravu predsedni-
ka Gasilske zveze Metlika, predsednika 
Gasilske zveze Slovenije in župana ob-

čine Metlika je bil slavnostni govornik 
predsednik Vlade Republike Slovenije 
g. Marjan Šarec. Vsi govorniki so pou-
darjali moč, ponos in visoko strokov-
nost prostovoljnega gasilstva na Slo-
venskem.

»Gasilstvo je način življenja. Je ključ-
ni steber nacionalne varnosti,« so zapi-
sali organizatorji velikega gasilskega 
dogodka v Metliki. 

Ponosni smo, da smo tudi mi del 
tega. Na pomoč! ■

Parada ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem
V nedeljo, 8. septembra 2019, je bil poseben dan za vse slovenske gasilke in gasilce. V Metliki smo skupaj obeležili 
visoke gasilske jubileje v letošnjem letu, in sicer: 50-letnico ustanovitve Gasilskega muzeja v Metliki, 70-letnico Gasilske 
zveze Slovenije in 150-letnico organiziranega gasilstva v Sloveniji.

Uroš Gačnik

Letošnje leto je za gasilstvo na Sloven-
skem zelo pomembno, saj praznuje-
mo številne visoke obletnice. Vredno-
te gasilstva so tako pomembne, da jih 

moramo še posebej ob dogodkih ob 
obletnicah širiti med vse državljane. 
Tudi v naši občini je gasilstvo še kako 
prisotno, vsi pa se moramo truditi, da 
bo tako tudi v prihodnje. Vsega tega se 
očitno zaveda tudi predsednik države, 

Predsednik Borut Pahor častni 
pokrovitelj dogodkov ob 150-letnici 
gasilstva na Slovenskem
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, je v ponedeljek, 8. julija 2019, 
priredil sprejem ob vročitvi listin o častnem pokroviteljstvu nad dogodki 
v letošnjem letu jubilejev – 150-letnici PGD Metlika in obenem 150-letnici 
organiziranega gasilstva na Slovenskem, 70-letnici delovanja Gasilske zveze 
Slovenije ter 50-letnici Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča.
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ki je prevzel častno pokroviteljstvo nad 
dogodki ob letošnjih praznovanjih.

Slovesna predaja listin je potekala v 
veliki dvorani Predsedniške palače. V 
imenu Gasilske zveze Slovenije je listi-
no prevzel predsednik Janko Cerkvenik. 
Listine so prevzeli še: Martin Štubljar za 
Gasilsko zvezo Metlika, Amir Mehadžić 

za Prostovoljno gasilsko društvo Metli-
ka in župan Darko Zevnik za Občino 
Metlika.                                                                  

Na svečani dogodek smo bili po-
vabljeni člani upravljanja, vodenja in 
nadzora na ravni Gasilske zveze Slo-
venije. Dogodka se je udeležilo mno-
go povabljenih gostov, med drugim 

vidnejša: poveljnik Civilne zaščite Re-
publike Slovenije Srečko Šestan in va-
ruhinja človekovih pravic Vlasta Nuss-
dorfer. Prisotna je bila naša mladinska 
olimpijska reprezentanca, ki je našo 
državo v sredini julija zastopala na 22. 
mladinski gasilski olimpijadi v švicar-
skem Martignyju. ■

Gerta Gregorka

Člani društva gobarjev Štorovke Šentru-
mar Hočevje že tradicionalno vsako leto 
v vasi Hočevje postavimo razstavo gob. 
Letos je bila to že 14. razstava, kot vsakič 
do sedaj, v naravnem okolju, pod Štento-
vem kozolcem v Hočevju, ki je za nabra-
ne primerke gob pravi balzam. 

Tridnevna razstava je bila za obisko-
valce, ljubitelje narave, gob in gobarje-
nja, odprta 14. in 15. septembra 2019. 
Ponedeljek, tretji dan razstave, je bil kot 
vsa leta do sedaj namenjen učencem 
osnovnih šol.

Otvoritev razstave je bila v soboto, 
14. septembra 2019, ob deseti uri. V na-
govoru je predsednik društva gobarjev 
Štorovke Šentrumar Hočevje, Pavle Gre-
gorka, pozdravil vse navzoče, še poseb-
no župana občine Dobrepolje g. Igorja 
Ahačevčiča. Poudaril je, da smo v dru-

štvu aktivni skozi celo leto, tudi v času, 
ko ni sezona gob. Dejavnosti društva so 
povezane z naravo, gobami in gobarje-
njem. Smo društvo, ki deluje v javnem 

interesu na področju ohranjanja narave. 
Med člani, občani in ljubitelji gobarjenja 
širimo spoznanja o varstvu narave, po-
membnosti gozdne mikoflore in gob kot 

14. razstava gob v Hočevju
Tretji konec tedna v septembru je v Hočevju vsako leto živahno, in tudi letos je bilo tako. Člani Društva gobarjev 
Štorovke Šentrumar Hočevje smo nabrali primerke gob in postavili razstavo. Vas Hočevje leži v občini Dobrepolje, med 
vasema Krka in Zdenska vas. 
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naravnega bogastva. V ta namen izobra-
žujemo člane društva, za občane občine 
Dobrepolje in širšo javnost vsako leto v 
Jakličevem domu na Vidmu organizira-
mo predavanje o gobah. Posebno pozor-
nost namenjamo zaščitenim gobam in 
gobam, ki so na rdečem seznamu. Ured-
ba o varstvu samoniklih gliv predpisuje, 
da lahko posameznik v enem dnevu na-
bere največ 2 kg gob ali eno gobo, težjo 
od 2 kilogramov. Če gobar pravil ne upo-
števa, je lahko kaznovan z 208 € kazni.

Razstavo gob smo želeli, tako kot lan-
sko leto, popestriti tudi z lovsko razstavo 
LD Dobrepolje, vendar so sodelovanje v 
zadnjem trenutku odpovedali.

Letos narava v našem okolju in ši-
rom Slovenije ni bila ravno radodarna 
z gobami. Kljub temu nam je za razsta-
vo uspelo nabrati in prikazati več kot 
230 različnih vrst gob. Primerke gob za 
razstavo so nabirali člani našega društva 
in krajani Hočevja. Na pomoč so nam 
tudi tokrat priskočili člani prijateljskih 
gobarskih društev Ribnica, Novo mes-
to, Ig in Škofja Loka. V nedeljo pa so 
nas poleg že omenjenih gobarskih dru-
štev obiskali in si razstavo gob ogledali 
tudi člani Belokranjskega gobarskega 
društva iz Semiča. Pri postavitvi razsta-
ve, determinaciji oz. določanju gob so 
sodelovali g. Slavko Šerod, determinator 
mentor iz Gobarskega društva Lisička 
Maribor, in člani našega društva: Vero-
nika Tratnik, determinator samostojni 
svetovalec, Ivan Grabarac, determinator 
pripravnik, in Pavle Gregorka, determi-
nator pripravnik. Predsednik društva 
se je zahvalil vsem članom in članicam 
društva Gobarjev Štorovke Šentrumar 
Hočevje, ki so in še bodo aktivno sodelo-
vali pri pripravi letošnje prireditve; tako 

pri pripravi razstavnega prostora pod 
kozolcem, prireditvenega prostora pred 
gasilskim domom, pri nabiranju pri-
merkov gob, pri organizaciji prireditve, 
srečelovu, pri pripravi dobrega gobjega 
golaža in slastnih čevapčičev in pri vseh 
drugih dejavnostih, ki jih ni malo. Še po-
sebna zahvala velja našim zvestim dona-
torjem, medijskemu pokrovitelju Radiu 
Zeleni val, Občini Dobrepolje in Občini 
Grosuplje, ki nas finančno in materialno 
podpirajo, saj nam brez njihove pomo-
či ne bi uspelo izpeljati tako zahtevne 
prireditve, ki poleg prostovoljnega dela 
zahteva tudi finančna sredstva, je končal 
svoj nagovor predsednik društva Pavle 
Gregorka. 

Navzoče je pozdravil tudi župan ob-
čine Dobrepolje g. Igor Ahačevčič. V 
svojem nagovoru je pohvalil delo čla-
nov društva gobarjev Štorovke Šentru-
mar Hočevje in poudaril, da dejavnosti 
društva niso usmerjene samo k ohranja-
nju narave, ampak imajo tudi izobraže-
valni namen v kulinariki gobjih dobrot. V 
zaključku nagovora je g. župan poudaril, 
da si z društvom tudi v prihodnje želi 
tako dobrega sodelovanja kot do sedaj. 

V kratkem kulturnem programu so 
pod vodstvom mentoric ge. Rajer in ge. 
Godec, kot vsa leta do sedaj, nastopali 
učenci in učenke Osnovne šole Stična, 
podružnične šole Krka, ki so si razstavo 
gob pod strokovnim vodenjem tudi ogle-
dali. S pesmijo so kulturni program po-
pestrili pevci Mešanega pevskega zbora 
Škrjanček z Vidma, pod vodstvom pevo-
vodje g. Lada Žiberta in pevke ženskega 
pevskega zbora Lastovke iz Grosuplja, 
pod vodstvom zborovodkinje g. Mojce 
Intihar. Na naši otvoritvi so prvič, s kita-
ro in harmoniko, nastopali člani kvarteta 

Mlin, ki prihajajo z obrobja Ljubljanske-
ga barja, Občina Brezovica, pod vod-
stvom Dušana Debevca. 

V nedeljo je v okviru spremljeval-
nega programa razstave gob potekalo 
tudi tekmovanje v pripravi gobjih jedi. 
Tekmovanje je potekalo v dveh katego-
rijah, in sicer v kuhanju gobjega golaža 
oz. gobje enolončnice in najizvirnejše 
gobje jedi. Gobji golaž so udeleženci 
tekmovanja pripravljali na prireditve-
nem prostoru pred gasilskim domom. 
V tej kategoriji so sodelovale štiri ekipe, 
in sicer: Gobarsko društvo Novo mesto, 
Trio Sombreros iz Zagorice, Old punca 
iz Grosuplja in GMD Ig. 

V kategoriji najizvirnejših gobjih jedi 
je sodelovala ena ekipa, in sicer Go-
barsko mikološko društvo Ig. Predse-
dnica komisije za ocenjevanje gobjega 
golaža in najizvirnejše gobje jedi je bila 
ga. Nada Lunder. Po oceni komisije je 
pokal za prvo mesto za gobji golaž pre-
jelo Gobarsko društvo Novo mesto, po-
kal za drugo mesto je prejela ekipa Trio 
Sombreros iz Zagorice, pokal za tretje 
mesto pa ekipa Old punca iz Grosuplja. 
V kategoriji najizvirnejše gobje jedi je po-
kal za prvo prejelo Gobarsko mikološko 
društvo Ig. 

Razstava gob vsako leto privablja nove 
in nove obiskovalce iz bližnje in daljne 
okolice, tudi iz sosednjih občin. Tako bo 
minil mesec september, ki ga bo zazna-
movalo zelo aktivno delo članov in članic 
Društva gobarjev Štorovke Šentrumar 
Hočevje. Trud, ki ga vložimo v razstavo 
gob, je bogato poplačan, ko vidimo za-
dovoljne obraze obiskovalcev in slišimo 
njihove pohvalne besede.

Nasvidenje naslednje leto na 15. raz-
stavi gob v Hočevju. ■
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Ne bodi sam, pridruži se nam
IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBREPOLJE

Marija Tegel

Po odhodu iz naše doline smo se najprej 
med seboj malo pogovorili in že smo bili 
na Voklem na kavici. Tam nas je tudi pri-
čakala gospa vodička Ajda. Najprej smo 
se ustavili v Vrbi na Koroškem in si malo 
peš, malo z avtobusom ogledali monde-
no letovišče ob Vrbskem jezeru. Najbolj 
smo občudovali grad Velde, ki je danes 
prenovljen v hotel s petimi zvezdicami.

Po ogledu Vrbe smo se zapeljali do 
Marijinega otoka in si ogledali obnov-
ljene starodavne stavbe na polotoku in 
Marijino cerkev. Pot smo nadaljevali do 
Gosposvetskega polja, točneje do kra-
ja, kjer so ustoličevali koroške vojvode. 
Prisluhnili smo vodički in se s tem vrnili 
v zgodovino naših krajev. Z nami je bilo 
veliko pevcev našega »Škrjančka« in v 
senci mogočnih dreves so tudi zape-
li. Obiskali smo tudi romarsko svetišče 
Gospa sveta. 

Ker je postalo že prevroče, smo si Ce-
lovec ogledali kar z vožnjo z avtobusom 
po mestu. Seveda nam je vodička vsesko-
zi podajala razlago za vsako pomembno 
zgradbo. Za konec smo se zapeljali nazaj 
do Vrbskega jezera, imeli uro prostega 
časa, da smo si privoščili malo osvežitve. 

Čez mejni prehod Ljubelj smo se 
odpravili na slovensko stran in obujali 
spomine, kako smo hodili po teh serpen-
tinah v Avstrijo po kavo, pralni prašek, 
toaletni papir in še kaj. Vem, da se bo 
mlajši generaciji to zdelo smešno, ampak 
bilo je res. 

Po zasluženem kosilu v Tržiču smo se 
proti večeru prijetno utrujeni vrnili do-
mov.

4. septembra je praznovala svoj vi-
soki jubilej 90-let gospa Marija Erčulj z 
Vidma. Dobrepoljska babica Marička, 
tako boste bolje vedeli, katera Marija je 
to. Obiskali smo jo predstavniki društva 
upokojencev, Karitasa in Rdečega križa. 
Z nasmehom na obrazu nas je pričakala 
v družbi svojih domačih na pragu svoje 
hiše. Ker je deževalo, smo hitro odšli v 
njen dom in ji nazdravili. Pripovedovala 
nam je zgodbe svojega življenja. Najprej 
o letih, ko se je šolala na babiški šoli v 
Ljubljani, o delu v porodnišnici in seveda 
o delu v domači ambulanti. 

Začela je že leta 1947 skupaj z dr. Ste-
klasom. Prostore ambulante so takrat 
imeli v stavbi kmetijske zadruge nad 
klavnico. Bila je v pomoč zdravniku, vo-
dila vso dokumentacijo in bila prisotna 

pri porodih na domu. Kasneje je kot 
prava babica obiskovala porodnice in 
dojenčke. Ko so dobili prostore v Jakliče-
vem domu, je sodelovala z dr. Furlanom 
in z dr. Dolinarjem. Vsa babiška dela je 
opravljala podnevi in ponoči, petek in 
svetek, peš ali s kolesom vse tja do Strug.

Hvala, gospa Marička, mnogim od nas 
ste pomagali s svojim znanjem in dob-
roto. 

Še enkrat vse lepo in še veliko trdnega 
zdravja vam želimo.

Kaj bomo delali v prihodnje

Srečanja območne zveze društev upo-
kojencev treh občin letos zaradi po-
manjkanja finančnih sredstev ne bo. 
Mogoče se bo podobno srečanje v 
manjši obliki organiziralo kasneje. Vse 
bo še pokazal čas.

Od 1. do 3. oktobra bo v Cankarje-
vem domu v Ljubljani potekal Festival 
za tretje življenjsko obdobje. Naš MePZ 
Škrjanček bo tudi letos sodeloval na tej 
prireditvi. Nastopali bodo na odprtem 
odru, tako da ga bodo lahko slišali mi-
moidoči obiskovalci. Vabimo vas, da ta 
festival, če imate priložnost, tudi obiš-
čete. ■

V soboto, 31. avgusta, smo odšli na zadnji letošnji izlet na Koroško. Tokrat ste pohiteli s prijavami in avtobus je bil že 
teden pred odhodom poln. Še sedem zainteresiranih je žal ostalo doma, ker večjega avtobusa za to soboto ni bilo 
mogoče dobiti.

Pevci Škrjančka so prijetno zapeli. Marička v družbi štirih generacij
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Marička v družbi štirih generacij

Cirila Nose in Primož Štefanc, TD Dobrepolje; 
foto: arhiv TD Dobrepolje

Prireditev sta vodila Marička Žnidaršič, 
ki nam je nanizala veliko zanimivega 
o zgodovini krompirja v svetu in naših 
krajih, in Primož Štefanc, ki je vodil tek-
movanje harmonikarjev ter predstavitev 
tekmovalcev v vseh starostnih kategori-
jah.

Zbralo se je lepo število obiskoval-
cev – prisluhnili so kar 21 harmonikar-
jem, ki so nastopili v petih starostnih 
kategorijah. To tekmovanje je bilo nekaj 
posebnega, saj se je zgodilo prvič v teh 
krajih, zelo veseli pa smo tudi, da se je 
opogumilo veliko domačih harmonikar-
jev. Nagrade, kot so pokali, priznanja in 
praktične nagrade, so prejeli domala vsi 
tekmovalci, kar bo vsem lepa vzpodbuda 
za naprej.  Med premori pa smo izvedeli 

Prvo Dobrepoljsko krompirjevanje in tekmovanje 
harmonikarjev
V soboto, 24. avgusta 2019, je na Vidmu potekalo prvo dobrepoljsko krompirjevanje in prvo tekmovanje harmonikarjev 
v Dobrepolju iz različnih krajev Slovenije. Prireditev se je začela v lepem sončnem vremenu s pozdravom 
organizatorjev – predsednice TD Dobrepolje Dušice Hočevar, predsednika ŠTD Tisovec Žige Burje, pobudnika 
harmonikarskega tekmovanja Primoža Štefanca in župana Igorja Ahačevčiča. Veseli smo bili, da nas je obiskal in 
pozdravil tudi predsednik TZ Slovenija Pavle Hevka.
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marsikaj o krompirju in ga tudi poskušali 
pripravljenega na različne načine, kot so 
ga pripravili članice in člani TD Dobre-
polje in ŠTD Tisovec. Za hrano in pijačo 
so poskrbeli gasilci PGD Kompolje. Na 
prireditvi so sodelovali tudi Čebelarsko 
društvo Dobrepolje, DPŽ Dobrepolje-
-Struge in pridelovalci krompirja v naši 
občini – kmetija Jakopič, bio kmetija Ma-
rolt in kmetija Levstek. Organizirali smo 
izbiro najtežjega krompirja, natančno 

tehtanje teh velikanov pa so izvedli člani 
ŠTD Tisovec. Priznanje za najtežji krom-
pir je pripadlo Andreji in Ivanu Levstek iz 
Zagorice, ki sta pridelala krompir, težak 
kar 1 kilogram in 260 gramov. Za drugo-
uvrščeni najtežji krompir je  prejela pri-
znanje Ariana Jakič, težak je bil 888 gra-
mov, tretjeuvrščeni krompir pa je bil spet 
v lasti Andreje in Ivana Levstek, težak  
536 gramov. Prireditev se je morala po 
nekaj urah žal preseliti v dvorano Jakli-

čevega doma, ker nam je vreme ponaga-
jalo z dežjem. Tako žal nismo dočakali 
nastopa in zabave z ansamblom A bup.

Želimo in upamo, da bo krompirje-
vanje in tekmovanje harmonikarjev v 
Dobrepolju postalo tradicija in da se vi-
dimo in slišimo drugo leto.

Za pomoč in prispevek pri organiza-
ciji se zahvaljujemo Grandovec Antonu 
s.p., Mizarstvu Zadravec, d.o.o, Levstek 
Andreji in Ivanu ter PGD Kompolje. ■

OBVESTILO glede poučne 
ekskurzije Po poteh Jerneja 
Pečnika v Belo krajino
Obveščamo vas, da se je avtobus 
za poučno ekskurzijo 
Po poteh Jerneja Pečnika v Belo 
krajino za datum 12. 10. 2019 
zapolnil.

Vsem zainteresiranim izletnikom 
ponujamo popolnoma enako 
ponovitev programa in dejavnosti 
za datum 19. 10. 2019.

Odhod ob 7. uri z avtobusne postaje na Vidmu in 
ob 7.15 iz Grosupljega (pri domu upokojencev)

Cena: 18 € na osebo (prevoz, vodenje in organizacija 
izleta, dobrodošlica in vstopnine)

Prijava na izlet in informacije: vsako soboto od 
9. do 11. ure v turistični pisarni na Vidmu (TIC) 
ali na telefonski številki 041 962 823 ali e-naslovu 
td.dobrepolje@gmail.com

V primeru premajhnega števila prijavljenih izletnikov 
bo ekskurzija odpadla, o čemer boste pravočasno 
obveščeni.

Sporočilo o prostem delovnem mestu

Naziv delovnega mesta: srednja medicinska sestra I

Opis delovnega mesta: 
Izvajanje zdravstvene nege in varstva oskrbovancev, 
priprava in delitev predpisane terapije, vodenje 
zdravstvene dokumentacije, sodelovanje pri delitvi hrane 
in hranjenju oskrbovancev, nudenje medicinske pomoči 
oskrbovancem.

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

Pogoji delodajalca: opravljen strokovni izpit

Stik: Katarina Žnidaršič, 01 78 80 100,  
info@prizma-ponikve.si

PRIZMA Ponikve, Posebni socialno varstveni zavod  
Ponikve 76, 1312 Videm – Dobrepolje

T: 01-7880-100
E: info@prizma-ponikve.si
W: www.prizma-ponikve.si
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9. DOBREPOLJSKI TEK
sobota, 5. oktobra 2019:

Pohod po Dobrepoljski poti (9 in 16 km) – start ob 8.30.

Pohod po Rimski cesti Jerneja Pečnika (14 km) – start ob 8.00:
• ob 8.00 odpelje avtobus z Vidma vse pohodnike na izhodišče pohoda  

po Rimski cesti v Velike Lašče.

Dobrepoljski tek – start ob 11.00 (10 km),
• ob 10.40 (tek predšolskih otrok – 500 m), 
• ob 10.20 (družinski in šolski tek – 1,7 km).

Start in cilj pohoda ter teka bosta na Vidmu pred Jakličevim domom,
kjer bo ob 13.00 zaključna prireditev, 

ves čas vandranja pa bo odprta tudi eko tržnica s ponudbo pridelkov in izdelkov.
             

Prijavnina: odrasli 7 €,
predšolska in osnovnošolska mladina brezplačno (enolončnica za doplačilo) 

 (čaj, kulinarične dobrote ob poti, enolončnica, zdravstveno varstvo, vodenje pohoda, parkiranje, organizacija).

Prijave zbiramo na TIC Dobrepolje (041/96 28 23, td.dobrepolje@gmail.com).

Vljudno vabljeni!       Se vidimo 

10. JUBILEJNO
DOBREPOLJSKO 

VANDRANJE

Občina 
Dobrepolje

Turistično društvo
Dobrepolje

Planinsko društvo
Dobrepolje

Športno društvo
Dobrepolje

Društvo gobarjev 
Štorovke

TURISTIČNO INFORMATIVNI 
CENTER DOBREPOLJE

Videm 35, 1312 
Videm-Dobrepolje

Športno društvo 
Cesta

DPŽ  
Dobrepolje – Struge

t.:041/96 28 23
td.dobrepolje@gmail.com
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Številne dejavnosti župnijske Karitas  
v jesenskih mesecih
Čeprav v Karitas nimamo počitnic, se tudi pri našem delu povečajo dejavnosti v jesenskem času. V sodelovanju z DU-
jem in KORK smo obiskali dve 90-letnici, v Zavodu sv. Terezije smo imeli delavnico luščenja fižola in skupaj s stanovalci 
smo odšli na Sprehod za spomin. V oktobru vam bomo zopet ponudili svečke Karitas, delili pa bomo tudi EU-hrano. V 
soboto, 9. novembra 2019, bomo ponovno organizirali zbiranje oblačil in obutve.

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm

Marta Šuštar

Sprehod za spomin in luščenje fižola
Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bo-
lezni je tudi Zavod sv. Terezije v sode-
lovanju z Župnijsko karitas Dobrepolje 
organiziral Sprehod za spomin od ZST-ja 
do središča Vidma, ki so se ga udeležili 
stanovalci doma in mnogi prostovoljci. 
S stanovalci doma smo tudi luščili fižol. 
Zanimivo je, kako tudi osebe s hudo 
demenco sodelujejo pri opravilih, ki so 
jih bile vajene iz mladosti. Zraven radi 
zapojemo kašne ljudske cerkvene ali 
posvetne pesmi in zopet lahko vidimo, 
kako osebe, ki zaradi hude demence 
skoraj več ne govorijo, ob znani pesmi 

še lahko sodelujejo.
Vse od leta 1994 21. septembra obe-

ležujemo svetovni dan Alzheimerjeve 
bolezni, leta 2012 je Mednarodna orga-
nizacija za Alzheimerjevo bolezen (ADI) 
razglasila mesec september kot mesec 
intenzivnega ozaveščanja javnosti o 
Alzheimerjevi bolezni ter zmanjševa-
nja stigme. Zato različne organizacije in 
društva organizirajo številne prireditve, 
ki ozaveščajo javnost o tej bolezni. Prav 
tako se skozi celoten september po vsej 
Sloveniji odvijajo Sprehodi za spomin.

Alzheimerjeva bolezen predstavlja 
najpogostejšo obliko demence. Demen-
ca je skupek različnih simptomov, ki 
praviloma prizadenejo starejšo popu-

lacijo (starejši od 65 let) in se pojavijo 
kot posledica odmiranja ali okvare mo-
žganskih celic, ki so odgovorne za spo-
min, mišljenje, razumevanje, orientacijo 
ter sposobnosti za učenje, računanje in 
govorno izražanje. Dokončno diagnozo 
lahko postavi samo zdravnik specialist 
nevrologije ali psihiatrije. Pravočasen 
obisk pri osebnem zdravniku je velike-
ga pomena, in sicer ko oseba ali njegovi 
bližnji sumijo na pojav prvih simptomov 
bolezni.

Po ocenah Alzheimer Europe naj bi 
bilo leta 2012 v Sloveniji 32.000 bolnikov 
z demenco, v Evropi okrog 10,5 milijo-
na ter v svetu več kot 46,8 milijona (ADI, 
2015). Ocenjuje se, da lahko leta 2050 
pričakujemo 150 milijonov dementnih 
oseb po vsem svetu (SZO, 2015).

S perspektive slovenske družbe, ki je 
že sedaj stara družba (saj je starejših od 
65 let skoraj 18 % prebivalcev, do leta 
2030 naj bi ta odstotek znašal 25 %), se 
moramo zavedati, da je demenca sin-
drom, ki mora biti zaradi velikega vpliva 
na različne sektorje države (zdravstve-
nega, socialnega, finančnega, demograf-
skega) obravnavan kot prednostna jav-
nozdravstvena tema. 

(Povzeto po: Nacionalni institut za 
javno zdravje https://www.nijz.si.)
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Rojstni dan gospe Marije Sršen – 
nekdanje župnijske gospodinje
Gospa Marija Sršen ali gospa Mici, kot 
jo vsi kličemo, je v septembru dopolnila 
90 let. V Zavodu sv. Terezije smo jo obi-
skale sodelavke župnijske Karitas in KO 
Rdečega križa Dobrepolje. Bila je prese-
nečena in zelo vesela. 

Prve njene besede so bile: »Lepo je, 
lepo je.« Večkrat jih je ponovila. »Zado-
voljna sem s svojim življenjem. Nikoli si 
nisem mislila, da bom dočakala 90 let. 
Tukaj tako lepo skrbijo zame. Nič mi ne 
manjka. Zadovoljna sem. Nečaki so mi 
pripravili krasno praznovanje doma, na 
dvorišču mojega rojstnega doma. Tam 
so se zbrali vsi sorodniki. Pripravili so mi 
čudovito presenečenje. Zdaj ste pa še vi 
prišli voščit. Res mi je lepo.« 

Povedala nam je nekaj o svojem živ-
ljenju. Delala je 35 let v tovarni Toko v 
Domžalah. Ni se poročila, bila pa je skrb-
na in dobra teta svojim številnim neča-
kom. Ko se je upokojila, je na povabilo 
tamkajšnjega g. župnika opravljala delo 
župnijske gospodinje vse do prihoda v 
Dobrepolje, kjer si je rezervirala mesto v 
ZST-ju. Bila je še dovolj pri močeh, zato 
je ponudila pomoč v župnišču in potem 
skrbno opravljala delo župnijske gospo-
dinje še štiri leta.

Kako prijetno je srečati človeka, ki je s 
svojim življenjem tako zelo zadovoljen. 
Gospa Mici se je vse življenje razdajala 
za druge, nabirala si je zaklade, ki jih ne 
uničita molj in rja. V zavesti, da je izpol-
nila svoje življenjsko poslanstvo, v miru 
in veselju uživa življenje.

Voščili smo ji v skupnem prostoru, 
kjer je bilo še veliko drugih stanovalcev 
doma, saj so malo prej končali jutranjo 
telovadbo. Skupaj smo prepevali in tako 
razveselili tudi druge. V prostoru je bilo 
toliko pozitivne energije, da se je ga. Jo-

žica Omahen, prostovoljka Rdečega kri-
ža, odločila, da je kolač, ki ga je zjutraj 
spekla, podarila go. Mici oz. stanovalcem 
doma, da so se z njim posladkali ob ka-
vici.

Manjša sveča za sočloveka sreča
Plameni svečk na grobovih nas preko 
celega leta in ob prazniku vseh svetih 
povezujejo z našimi rajnimi sorodniki in 
prijatelji in so simbol vere v večno živ-
ljenje. Ta lepi običaj pa je postal zaradi 
pretiranega kopičenja sveč, še zlasti v 
mesecu novembru, velika obremenitev 
za okolje. Na leto Slovenci prižgemo 
skoraj 20 mio sveč, in od tega polovico v 
novembru. Mnoge sveče so narejene iz 
slabih ali celo škodljivih materialov. Pri 
tem nastanejo velike količine odpadkov.

Slovenska karitas z akcijo »Manjša 
sveča za sočloveka sreča« poziva k manj-
ši porabi sveč in k uporabi manjših sveč. 
S tem bomo varovali okolje, privarčeva-
na sredstva pa lahko podarimo za ljudi 
v stiski. Sveča Karitas je manjša, okolju 
prijazna, narejena iz takih materialov, 
ki se popolnoma reciklirajo, gori z manj 
izpustov CO2 in njen plamen z vašim da-
rom sveti tudi za ljudi v stiski.

Bolj bistvena od dolžine dni gorenja, 
vrste, velikosti in števila sveč je misel na 
naše rajne in na našo lastno umrljivost. 
To nas zagotovo spodbuja k večjemu 
sočutju in odprtosti do ljudi, s katerimi 
živimo. Ob tem pa lahko s svojim darom, 
namesto sveč, še nekaj lepega in konkret-
nega naredimo za ljudi okrog sebe. 

Svečke Karitas bodo na voljo od 1. ok-
tobra dalje v cerkvah na Vidmu, v Poni-
kvah in v Strugah.

Za srce Afrike – otroci v srcu Afrike 
potrebujejo vodo, hrano, šole in 
zdravila
V septembru se začne tudi akcija Za srce 
Afrike, ki jo vodi Slovenska karitas že 14 
let. Sredstva, ki se zberejo v tej akciji, 
gredo neposredno v roke naših sloven-
skih misijonarjev, ki delujejo v državah v 
osrčju Afrike in pomagajo ljudem, da se 
lahko razvijajo v svojem domačem oko-
lju in tako niso prisiljeni zapustiti doma. 
Pomagajo z gradnjami šol, zdravstvenih 
centrov, vodnjakov in nakupi hrane za 
podhranjene otroke. Domačini so vedno 
vključeni v gradbena dela. Pridobivajo 
veščine, dobijo zaposlitev in zaslužijo za 
preživetje družin. Vidijo upanje za svojo 
prihodnost in prihodnost otrok v doma-
čem okolju.

Revščina v Afriki je še vedno velika. 
Ljudje v osrčju Afrike in na podeželju, 
kjer Karitas s to akcijo pomaga, živijo res 
preprosto. V hiši iz blata z eno posteljo 
za odrasle in eno za otroke. Nimajo ele-
ktrike, vode, omar in kuhajo na odprtem 
ognju. Preživetje je večinoma odvisno od 
kmetovanja. Nekateri so tako revni, da si 
morajo sposoditi motiko za delo na njivi, 
obleko za obisk zdravnika, nimajo mila 
in čevljev … Če imajo eno samo kozo, 
lažje živijo in poskrbijo za otroke, ki so 
velikokrat podhranjeni.

S pomočjo misijonarjev lahko preži-
vijo v domačem okolju. Dosedanja po-
moč iz Slovenije dnevno lajša življenje 
250.000 ljudem v srcu Afrike, med njimi 
je polovica otrok. V zadnjih dvanajstih 
letih so preko akcije Za srce Afrike in 
ob delni podpori Ministrstva za zunanje 
zadeve RS in Misijonskega središča ter s 
pomočjo dela srčnih misijonarjev in do-
mačinov zgradili/obnovili in opremili 7 
šol in vrtec, 6 zdravstvenih centrov in 3 
porodnišnice ter 13 večjih vodnjakov. Z 
nakupi hrane so podprli tudi delovanje 
treh centrov za podhranjene z nakupi 
hrane. 

Odprite svoja srca in priskočite na po-
moč revnim v Afriki! (www.karitas.si) ■
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Neža Androjna, ŠK GROŠ

Letos so nam z dobro in raznovrstno 
glasbo postregle skupine Ice on Fire, 
Excentral, Crazy Neighbours in Riverto-
ne. Upamo, da ste se dogodka udeležili 
in zaplesali z nami!

V septembru pa smo organizirali še 
en zanimiv dogodek, in sicer izlet v Gar-
daland. Zgodaj zjutraj v soboto, 21. sep-
tembra, smo se polni pričakovanj skupaj 
odpravili proti Italiji. Čeprav malce za-
spani, smo se kmalu vživeli v tempo za-
baviščnega parka in preživeli krasen dan, 
poln različnih dejavnosti.

Že veste, kaj sledi v prihodnje?
Mi smo si svoje koledarje že označili, 

kaj pa vi? Ste si za soboto, 9. novembra, 
že sprostili urnik? Obeta se nam glasbe-
ni spektakel, na katerem bodo nastopi-
le skupine S.A.R.S., MI2 in Lumberjack. 
GROŠ-evci že delamo s polno paro in ko-
maj čakamo koncert, vas pa lepo vabimo, 

da se nam pridružite!
Z novim šolskim oz. študijskim letom 

pa vas ponovno vabimo k vpisu oziro-
ma podaljšanju članstva v klubu. Vse 
informacije v zvezi s tem izveste na naši 
spletni strani in na GROŠ-evem profilu 
na Facebooku (namig: obvezno potrdilo 
o vpisu).

Več informacij o prihajajočih dogod-

kih lahko dobite na GROŠ-evih uradnih 
urah, ki se do 4. oktobra izvajajo na Ko-
lodvorski 3 v prostorih e-študentskega 
servisa (od ponedeljka do četrtka od 9.00 
do 16.00, ob petkih pa od 9.00 do 15.00), 
prek spleta na našem uradnem profilu 
na Facebooku ali na spletni strani www.
klub-gros.com.

GROŠ-evcu ni nikoli dolgčas! ■

Grosuplje v jeseni, muzika na sceni
Kot vsako leto smo GROŠ-evci tudi letos pozdravili jesen na festivalu Grosuplje v jeseni. Čez dan ste nas lahko obiskali 
na stojnici in se posladkali z našimi posebnimi palačinkami, grošelinkami, zvečer pa se je odvijal eden izmed naših 
večjih dogodkov, GROŠ na ulici. 

Nina Groboljšek

Letos smo se akcije v osrednjeslovenski 
regiji lotili malo drugače in dali prednost 
šolam, ki v akciji še niso sodelovale. Re-
zultat tega prizadevanja je bil, da bo letos 
akcija prvič potekala kar na štirih novih 
osnovnih šolah. To pa tudi pomeni, da 
bomo sodelovali z novimi društvi. Vsako 
leto akcijo organiziramo v tednu otroka, 
ki pa je letos malo kasneje kot po navadi. 
Namen akcije je, da se otroci iz sodelu-
jočih osnovnih šol seznanijo z društvi, 
ki delujejo v njihovem lokalnem okolju. 

Tako se bodo lahko že med akcijo otroci 
sami preizkusili v tej veščini in se imeli 
možnost odločiti, če jih ta dejavnost za-
nima.

Nove sodelujoče šole:
• OŠ Dobrova, četrtek, 10. oktobra 2019;
• OŠ Stranje, Kamnik, ponedeljek, 7. 

oktobra 2019;
• OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, 

torek, 8. oktobra 2019, in 
• OŠ Dob, petek, 11. oktobra 2019.

Na OŠ Preserje pri Radomljah pa bo 
tokrat akcija potekala že tretjič zapored, 
in sicer v sredo, 9. oktobra 2019. Pred 
kratkim pa je željo po drugem sodelova-
nju izrazila tudi POŠ Ihan. Na tej šoli bo 
akcija potekala 7. oktobra 2019.

Društva, zavodi in ustanove, pridite za en dan v šolske 
klopi – tudi v POŠ Ihan!
Leto je naokoli, mi pa vas (društva, zavodi in ustanove) vabimo k sodelovanju v četrti akciji NVO gre v šolo. Ponuja se 
vam možnost, da svoje dejavnosti predstavite učencem in jih tako navdušite za članstvo ali drugo obliko dejavnosti v 
svoji nevladni organizaciji. 
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Naj vas ne skrbi organizacija, za to smo tukaj mi. Naša ko-
ordinatorka Nina Groboljšek (nina.groboljsek@consulta.si) bo 
poskrbela za vse prijave, komunikacijo, skratka samo organiza-
cijo. Šole vam bodo zagotovile prostor, pripomočke (projektor) 
in seveda malico. Vaša naloga pa bo, da pripravite zanimive 
vsebine, primerne določeni starosti otrok. Prijave zbiramo po 
elektronskem obrazcu, do katerega lahko dostopate na Consul-
ta.si.

Na naši spletni strani Consulta.si se lahko na lastne oči prep-
ričate, kako uspešne so bile prejšnje akcije. Društva, zavodi in 
ustanove, pozivamo vas, da izkoristite možnost brezplačnega 
sodelovanja v akciji, iz katere se lahko rodi marsikaj. ■

Franci Zorko, foto Davorin Tomažin in Jože 
Erjavec

Da pohod ne bo prav lahek, so napo-
vedovale že vremenske napovedi, ki so 
grozile z močnim dežjem. Čeprav se 
vremenarji včasih tudi zmotijo oziroma 
narava ubere svojo nepredvidljivo pot, 
žal tokrat ni bilo tako. 

Člani Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Grosuplje, 
ki združuje člane iz občin Grosuplje, 
Dobrepolje in Ivančna Gorica, njihovi 
družinski člani in prijatelji so se zbrali 
v soboto, 22. junija 2019, pred spomin-
skim obeležjem ob Gasilskem centru 
Grosuplje. Pridružili so se jim tudi pred-
stavniki Območnega združenja Vrhnika-
-Borovnica in Ribnica. Točno ob 9. uri 
so krenili na pot proti Magdalenski gori.

OZVVS Grosuplje, kot organizator, 
vsako leto izbere drugo traso ter s tem 
udeležencem pohoda pokaže najlepše 
in najzanimivejše kotičke naše občine. 

Na vmesnem cilju, Magdalenski gori, je 
udeležencem pohoda kratek postanek 
po strmi poti proti vrhu kar prijal. Ok-
repčali so se s sladkimi dobrotami, ki 
jih je prispevala Pekarna Grosuplje, in 
se na kratko seznanili z nadvse zanimi-
vo zgodovino Magdalenske gore, te ene 
največjih grosupeljskih kulturnozgodo-
vinskih znamenitosti. 

Toda vreme, ki jim je vse do tedaj bilo 
naklonjeno, se je nenadoma spremeni-
lo. Močan dež in veter sta jih spremljala 
vso pot do končnega cilja pri Gasilskem 
centru v Grosupljem, kamor so se do-
dobra premočeni, toda kljub temu dob-
re volje, vrnili kmalu po 12. uri. Večina 
izmed njih so že »stari pohodniški mač-
ki«, zato so imeli s seboj seveda suha 
oblačila, v katera so se nemudoma pre-
oblekli. Organizatorji slovesnosti, ki je 
sledila, pa so iz previdnosti že prej prire-
ditveni prostor ob pomoči grosupeljskih 
gasilcev preselili v prostore Gasilskega 
centra. 

Slovesnost je začel zbor Samorastniki, 
ki je zapel državno himno. Nato pa so 
sledile točke mladih glasbenic z OŠ L. 
Adamiča: Maje in Ive Režek ter Ivane in 
Pavline Šifrar, ki so jim udeleženci slove-
snosti navdušeno zaploskali. 

Prisotne je nagovoril sekretar Obmo-
čnega združenja veteranov vojne za Slo-
venijo Grosuplje Franci Zorko. V svojem 
nagovoru je poudaril pomen dneva dr-
žavnosti ter ohranjanja spomina na dni, 
ko je Slovenija stopila na svojo samos-
tojno pot. Ob tem je pozval vse, naj ne 
pozabijo izobesiti zastav domovini Slo-
veniji v čast in ob tem je dejal: »To smo 
dolžni, ne samo domovini, ampak tudi 
vsem preteklim rodovom, ki te sreče in 
možnosti niso imeli.« Svečanost je zak-
ljučil zbor Samorastniki pod vodstvom 
Draga Zakrajška z dvema domoljubni-
ma pesmima iz njihovega bogatega re-
pertoarja. Udeleženci pohoda in slove-
snosti pa so se zadržali v prijateljskem 
druženju še pozno v popoldne. ■

Za domovino ni nobena žrtev odveč
S to mislijo so se podali na pot udeleženci letošnjega spominskega pohoda Viljema Podržaja, ki ga vsako leto, v 
počastitev dneva državnosti, organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje.
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Fani Francelj

V naši župniji Struge se že tri leta sestaja 
skupina za Slomškovo bralno priznanje 
za odrasle. Največ knjig beremo s sezna-
ma, ki jih priporoči Slovenski katehetski 
urad (SKU). Na koncu bralnega leta vsak, 
ki prebere tri knjige s tega seznama, dobi 
Slomškovo priznanje. Lani smo romale 
k Slomšku na Ponikvo in se udeležile 
Slomškovega dne. Navzoče smo bile pri 
predavanju (kristjani v javnosti), s pro-
šnjo smo sodelovale pri sv. maši, ki jo je 
daroval nadškof Zore.

Letos pa smo se odločile, da skupina 
roma na Svete Višarje. Povabile smo na-
šega župnika Marinka Bilandžića, ki se 
nam je na veselje vseh rad pridružil in 
prav na svoj rojstni dan šel na to lepo 
romarsko pot. Vse se je začelo leta 1630, 
ko je pastirček na tem mestu našel kipec 
Matere Božje. Odnesel ga je v dolino, 
vendar se je Marijin kipec čudežno vrnil 
na goro. To se je ponovilo večkrat, dokler 
ljudje niso dojeli, da želi Marija na gori 
imeti svoje svetišče, kjer bo delila mir in 
veselje v srca romarjev in jih sprejemala 
pod svoj plašč (povzeto po https://lussa-
ri.eu/sl/si/bozja-pot/#matibozja). Sv. Vi-
šarje so bile glavna božja pot Slovencev, 
dokler se ni začela božja pot na Brezje.

Sv. Avguštin je rekel: »Jutro je krmar 
dneva.« In jutro 12. avgusta, v katerem 
smo se podali na pot proti tromeji, je bilo 
lepo, toplo poletno jutro, ki je kazalo na 
lep, sončen dan.

Nekoč so romarji peš hodili na 1789 
m visoko goro. Spotoma so iz skladovnic 
drv, ki so bile ob pešpoti, nosili na Višarje 
polena za ogrevanje romarskih domov. 
Zdaj se udobno pripelješ na goro z gon-
dolo.

Vedno, ko sem gledala Marijine cerkve 
visoko po hribih, sem se čudila, zakaj je 
izbrala tako težko dostopne kraje (Sveta 
gora, Ptujska Gora, Medžugorje, Višarje, 
Trsat). Moja prva misel, ko sem iz v zraku 
lebdeče in gugajoče se gondole stopila 
na višarska tla, je bila: »Zdaj vem, zakaj si 
je Marija izbrala to visoko goro! Ta mir, to 
veličastno obzorje in objem gora te dvig-
nejo do samih nebes. Kakšno veselje šele 
čutijo 'peš' romarji!« 

Marija je vedela, kje se spočije srce, 
se duša umiri, pozabi vsakdanje težave 
in pusti skrbi v dolini. Cerkev, do katere 
smo prišli po kratkem sprehodu, je lepo 
urejena; krasijo jo freske našega rojaka 
Toneta Kralja.  

Sveta maša se je darovala v treh jezi-
kih, saj je kraj na stičišču treh dežel. To 
nas je še bolj povezalo, da smo vsi otroci 
enega Očeta. Ni važno, v katerem jezi-
ku molimo, pomembno je, koliko sebe 
damo v molitev in koliko se darujemo 
za bližnjega.  

Ko smo zapustili cerkev, nam je Marija 
pripravila presenečenje. Srečali smo se s 
škofom Uranom, ki je bil tudi na župni-
kovi novi maši. Prisrčno druženje je nas-
talo iz tega naključnega srečanja. V sen-
ci ob cerkvi smo najprej voščili našemu 

župniku za rojstni dan in se malo pod-
prli. Nato pa smo s škofom zapeli litanije 
Materi Božji na čast. Ko so med vzkliki in 
prošnjami napevi vsem znanih Marijinih 
pesmi splavali pod jasno nebo, v veliča-
stno gorsko pokrajino, so bili to trenutki, 
ko so bila nebesa s svojo kraljico blizu. 

Hvaležni za vse lepo in milosti, ki smo 
jih bili deležni, smo se poslovili od Viša-
rij in se iz Žabnice odpeljali proti Trbi-
žu. Tam smo si ogledali ledeniško jezero 
sredi gozda, ki je bilo s svojo smaragdno 
barvo res veličastno. V Ratečah smo imeli 
obilno in okusno kosilo v prijetnem gos-
tišču pri Žerjavu. V Kranjski Gori smo se 
zapeljali k jezeru Jasna. Gore, zelenje in 
voda zelo dobro in pomirjujoče vplivajo 
na človeka, zato smo se dobre volje in 
zadovoljni v rahlem dremežu prepustili 
vožnji in šoferju Branetu, ki nas je lepo 
in varno vozil proti domu. 

Naša želja in prošnja Mariji pa je bila: 
Kot Marija tiho deli svoj mir in veselje v 
osrčju gora, tako naj v tihoti doma sr-
kamo bogastvo lepih knjig, ki naj bogati 
naše misli, da bomo tudi bralci oddajali 
bližnjim mir, ljubezen in veselje. Hva-
ležni njeni otroci, presrečni, da smo bili 
pri njej. ■

Dan, ko so bila nebesa blizu – romanje na Sv. Višarje
Naše življenje je eno samo romanje do konca, ko se telo in duša ločita: prvo gre na božjo njivo, duša pa se vrne v nebo, 
k Stvarniku. Vmes pa imamo več ali manj kratkih romanj, po katerih nam ostanejo lepi spomini, da iz njih črpamo moč 
v težkih urah življenja. Letos smo poromali na Sv. Višarje.
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Fani Francelj

V Struge naj bi prišli ob 18h in v lepem 
vremenu bi se zunaj pozdravili. Ura je 
bila že krepko čez 18h, šla je na 19h, njih 
pa od nikoder. Potem je prišla do nas, ki 
smo čakali v cerkvi, vest, da so prišli, ven-
dar so zelo mokri in se morajo najprej 
preobleči in posušiti. 

Vsi premočeni, pa tudi prezebli so 
prišli v cerkev in kljub vsemu prinesli 
s svojo živahnostjo veliko dobre volje s 
seboj.

Naši trije šolarji Luka, Martina in Eva 
so jim najprej na pihalna glasbila zaigrali 

Radio Ognjišče v Strugah
Bil je petek, 6. september 2019, in popoldne se je močno ulilo iz temnih oblakov. Sodelavci Radia Ognjišče pa so imeli 
pred seboj še veliko klancev na dolgi poti od Žužemberka, preko Suhe krajine v Struge. Bili so na turneji Od Marije 
k Mariji in s kolesi potovali iz kraja v kraj. Veselili smo se, da so na svoj urnik vpisali tudi našo malo župnijo in celo 
sprejeli povabilo za prenočevanje v župnišču.

Fani Francelj

Nekdo je zapisal: »Tudi potovanje dolgo 
tisoče kilometrov se začne z enim kora-
kom.« Tako se je tudi za vsakega izmed 
nas začelo dolgo potovanje nabiranja 
znanja in učenosti s prvim prestopom 
šolskega praga. Človek se uči, dokler 
živi. Da bi naši šolarji storili prvi korak 
v pravo smer in se z Bogom naravnali 
na pravo pot, smo molili pri šolski sve-
ti maši na katehetsko nedeljo, 8. sep-
tembra, ko ima naša nebeška mati Ma-
rija rojstni dan. 

Otroci so ji s svojim prihodom v cer-
kev dali najlepši dar, ki ga mama lahko 
dobi od svojih otrok. Ganjeni smo bili, 
ko je mladost napolnila cerkev in so šo-
larji z učiteljicami in mladimi tako lepo 
pripravili in sodelovali z branjem pro-
šenj, s petjem in igranjem, s svojo mla-
dostno živahnostjo in veseljem. Gospod 
župnik je blagoslovil liturgične zvezke in 

šolske torbe, ki so simbol šolarjev in v 
katerih je vse znanje, ki ga morajo us-
vojiti. V prošnjah so se spomnili tudi na 
vzgojitelje, učitelje, katehiste in starše. 
Vsi imajo veliko in odgovorno nalogo, tj. 

vzgajati mladi rod, na katerem stoji svet. 
Želimo si, da bi večkrat imeli šolsko 

mašo, saj ima naša vera za temelj veselo 
oznanilo in mladost prinese s seboj ve-
selje, ki se dotakne vsakega srca. ■

Šolska maša v Strugah
Ob začetku šolskega in veroučnega leta si vsi želimo, da bi naši otroci z božjo 
pomočjo znali ne samo brati črke, ampak tudi, da bi znali brati strmo pot 
življenja, znamenja časov, izkušnje ob uspehih ali neuspehih in vsakovrstne 
situacije, v katere jih bo pahnilo življenje.

Čeprav stoji na tablici:
»Ne trgaj teh cvetov!« – 

Ničeva je črka vetru,
ki ne zna brati.

(Japonska pesem)
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tisto lepo Prihajam k tebi, moj Gospod. 
Gospod župnik je že prej pripravil 

kovinski rožni venec pred Marijin oltar 
in razpel napis v modrem OD MARIJE 
K MARIJI. Bili so veselo presenečeni in 
ganjeni ob pogledu na to pozornost. Mi-
nistranti so prižigali svečke na rožnem 
vencu, medtem ko smo molili desetko 
rožnega venca v zahvalo za srečanje in 
obisk. Predstavili so se nam – tako do-
mači, prijazni in preprosti čisto nič  zvez-
dniški, da smo se res lepo počutili med 
njimi, kot prijatelji. 

Gospod župnik jim je že prej povedal, 

da je ga. Marija Pogorelc najzaslužnejša, 
da prejme njihove čestitke, priznanje in 
nagrado – domačo potico. Kar mimogre-
de je g. Jure Sešek imel z njo kratek inter-
vju in javljanje v živo na Radio Ognjišče. 
Marija je resnično  skromna, zadržana, a 
največ prispeva v župniji s svojim sode-
lovanjem na vseh področjih. 

Ker smo jih dolgo čakali, so v opravi-
čilo vsakemu izmed nas podarili knjigo 
Povest družine Martin in še revijo. Ob 
prejeti knjigi mi je zastal dih. Pred ne-
kaj dnevi sem to knjigo skoraj naročila 
na Ognjišču, vendar me je zmotil obisk 

in naročanje je odpadlo. Čez nekaj dni 
pa sem dobila to knjigo za darilo. Hvala 
Radiu Ognjišče in Svetemu Duhu, ki je 
bil na delu.

Po skupinskem slikanju sta Eva in 
Martina zaigrali Angelček varuh moj, mi 
pa smo zraven peli. Lepo, toplo je bilo pri 
srcu, ves dež, čakanje in druge neprije-
tnosti so bili pozabljeni. 

Hvala vam, Radio Ognjišče, upam, da 
ste dobro spali in zjutraj spočiti nada-
ljevali pot v Dobrepolje, kjer so vas prav 
tako težko pričakovali. ■

Bojan Novak

Z vidika vseh, ki v klubu skrbimo, da 
vse poteka tako, kot mora, so dnevi na 
začetku septembra po eni strani tekli 
počasi, po drugi izredno hitro. Veliko je 

opravil, sodelovanja z Nogometno zvezo 
Slovenije, treningov in čisto praktičnih 
dejavnosti, da sezona lahko poteka brez 
težav. Časa za vse vedno zmanjkuje, po 
drugi strani pa je občutek, da se čas do 
prve tekme kar nekoliko vleče, saj so 

igralci pred začetkom sezone še posebej 
na trnih. 

Letos je termin prvega kroga članske 
ekipe, ki nastopa v 2. slovenski futsal ligi, 
sovpadal s pripravami za mlajše selek-
cije. Uspelo nam je združiti oboje in na 

Začela so se tekmovanja v futsalu
Kot ste si lahko prebrali v prejšnji številki, ekipe Futsal kluba Dobrepolje začenjajo svoja tekmovanja v 
deseti, jubilejni sezoni. Članska ekipa je v soboto, 21. septembra, odigrala svojo prvo tekmo na gostovanju v 
Ajdovščini, 35 igralcev v starosti od 12 do 19 let pa je opravilo štiridnevne priprave v Savudriji.

NASLEDNJE TEKME ČLANSKE EKIPE:
27. 9. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : ŠD Extrem
4. 10. 2019, Oplotnica; FSK Kebelj : Futsal klub Dobrepolje
11. 10. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : KMN Meteroplast
18. 10. 2019, Maribor; KMN Miklavž : Futsal klub Dobrepolje

NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-19:
29. 9. 2019, Ajdovščina; KIX Ajdovščina : Futsal klub Dobrepolje
6. 10. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : KMN Oplast Kobarid
13. 10. 2019, Sodražica; ŠD Extrem : Futsal klub Dobrepolje
20. 10. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : FSK Stripy
27. 10. 2019, Logatec; Dlan Logatec : Futsal klub Dobrepolje

NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-15:
6. 10. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : NK Ribnica
13. 10. 2019, Škofije; KMN Bronx : Futsal klub Dobrepolje
27. 10. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : FSK Stripy
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tekmo v Ajdovščini iz Savudrije prepe-
ljati celo skupino fantov, ki so na gostu-
joči tekmi srčno navijali za svoje klubske 
vzornike. Redko se zgodi, da ima članska 
ekipa na gostovanju štirideset svojih na-
vijačev. 

Vse skupaj je očitno še dodatno 
podžgalo naše fante, ki so s srčno in ka-
kovostno igro zabeležili prvo zmago (6:5) 
in tako odlično startali v novo sezono, v 
kateri se bodo po trikrat pomerili z vsako 
od preostalih sedmih ekip. Za našo eki-
po so zadetke dosegli Gal Škulj (4), Alen 

Blatnik in Žan Marolt .
O dogajanju na štiridnevnih pripravah 

boste lahko brali v naslednji številki. 
Prva domača tekma člansko ekipo 

čaka že v petek, 27. septembra, ko v goste 
v dvorano Velike Lašče prihaja sosednji 
Extrem Sodražica. Vabljeni, da podprete 
ekipo in si tekmo ogledate.

Selekcija U-19, ki se ji je pridružilo 
nekaj novih fantov, bo svojo prvo tekmo 
odigrala v nedeljo, 29. septembra, prav 
tako v Ajdovščini. Domačim gledalcem 
pa se bo prvič predstavila teden kasne-

je, 6. oktobra, ko bo moči merila z ekipo 
KMN Oplast Kobarid.

Na isto nedeljo, 6. oktobra, se bosta 
v Velikih Laščah pomerili tudi selekciji 
U-15 Futsal kluba Dobrepolje in NK Rib-
nice. Tudi na obe domači tekmi selekcij 
U-19 in U-15 ste lepo vabljeni.

Vsi fantje, ki zavzeto trenirajo, še ved-
no v težkih pogojih, si želijo in zaslužijo 
našo podporo. Slovenci smo športni na-
rod, podpirajmo svoje športnike, posebej 
tiste iz lokalnega okolja. Se vidimo v Ve-
likih Laščah. ■

Bojan Novak

Zanimivo in napeto. Tako bi lahko opisali 
dogajanje v letošnji ligi. Do samega kon-
ca, pravzaprav do zadnjega sodnikovega 
žvižga. Ne zgodi se namreč pogosto, da 
o naslovu odloča prav zadnja odigrana 
tekma. Letos se je z derbijem med prvo- 
in drugouvrščeno ekipo (ŠD Ponikve 
zeleno-beli in A je to!? Avtoelektrika An-
dolšek) dokončno vse postavilo na svoje 
mesto. Vodilna ekipa po spomladan-
skem delu (A je to!? Avtoelektrika An-
dolšek) je jesenski del odigrala slabše in 

nanizala nekaj slabih izidov, kar so brez 
oklevanja izkoristili mladi igralci iz letos 
nove ekipe ŠD Ponikve. Ti so v celi ligi le 
enkrat izgubili in dvakrat remizirali, na 
preostalih tekmah pa so odšli z igrišča z 
nasmehom. Ob tem je zanimivo, da niso 
bili ne po številu danih ali prejetih zadet-
kov najboljši, a so z veliko željo in pravi-
mi potezami znali tekme obrniti sebi v 
prid. Pred začetkom tekmovanja sta na 
poznavalskih tablicah najvišje kotirali 
ekipi A je to!? Avtoelektrika Andolšek in 
Okrepčevalnica Zora ŠD Kompolje, ven-
dar je rek Kjer se prepirata dva, tretji do-

biček ima, še enkrat potrdil, da se ga niso 
spomnili na pamet.

Zelo zanimiv je bil tudi boj za tretje 
mesto in najmanjši pokal. Tudi tu je od-
ločitev padla čisto na koncu, na zadnjih 
tekmah obeh vpletenih ekip. Še bolj dra-
matično, vse je bilo odločeno z zadetkom 
v zadnji minuti tekme Okrepčevalnica 
Zora ŠD Kompolje : ŠD Ponikve. Kom-
poljci so izgubili dve točki in tretjega 
mesta se je veselila ekipa ŠD Račna, ki 
je skozi celo sezono pretila vsem naj-
boljšim ekipam. Bila je to tudi ekipa, ki 
je edina od ekip, ki ne prihajajo iz naše 

Ekipa ŠD Ponikve zeleno-beli prvak dobrepoljske  
futsal lige 2019
Letošnja dobrepoljska futsal liga je bila zanimiva kot že dolgo ne. Že veliko število sodelujočih ekip je napovedovalo 
nepredvidljive in zanimive tekme, zelo pa se je ves čas zapletalo tudi na samem vrhu lestvice. Po odigranih 16 tekmah 
in odlični igri predvsem v zaključnem delu se je naslova veselila mlajša ekipa ŠD Ponikve. Tesno je bilo tudi v drugih 
razvrstitvah.

1. mesto 2. mesto 3. mesto Fair play  Naj strelec
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občine, mešala štrene pri vrhu. Vse druge 
ekipe od drugod (KMN Kot&Harlekin, NK 
Rob Strehe Škof, ŠD Prikaz – risi in del tek-
movanja tudi ŠD Brezovo) so osvojile mes-
ta v drugem delu lestvice. Zadnja pa je celo 
med tekmovanjem izstopila iz lige, ker je 
bila večkrat odsotna, kar ji ni ravno v ponos.

Prvo polovico končne lestvice zaseda 
tradicionalna ekipa ŠD Ponikve, ki je kljub 
dvomljivcem s svojimi izkušnjami in borbe-
nostjo prekrižala načrte mnogim ekipam. 
Neposredno je vplivala tudi na končni raz-
plet pri vrhu, saj je z zmago nad ekipo A je 
to!? Avtoelektrika Andolšek prispevala k zni-
žanju njene prednosti, z zadetkom tik pred 

koncem pa jo zagodla še Kompoljcem, da so 
ostali brez pokala za tretje mesto. Kaj reči o 
ekipi Outsider ŠD Krajna, ki je v dobrepolj-
ski ligi doživela že vse možno? S kadrom, ki 
so ga imeli na voljo, so bili težak nasprotnik 
vsaki ekipi, a kaj več od šestega mesta letos 
ni bilo dosegljivo. 

V drugem delu lige je bila ekipa KMN 
Kot&Harlekin premočna za vse, a igralci 
gotovo z doseženim sedmim mestom ne 
morejo biti zadovoljni. Ne nazadnje so lani 
osvojili drugo mesto in bili do konca v boju 
tudi za naslov prvaka. Veliko je letos poka-
zala mlada ekipa B je to!? – Šport design, ki 
je na koncu osvojila osmo mesto. Mladci 

KONČNI LESTVICI DOBREPOLJSKE FUTSAL LIGE 2019:
LESTVICA – liga A

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

1 ŠD PONIKVE ZELENO-BELI 16 13 2 1 41 42 : 24 18
2 A JE TO! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 16 12 1 3 37 50 : 22 28
3 ŠD RAČNA 16 9 3 4 30 42 : 28 14
4 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 16 9 1 6 28 55 : 31 24
5 ŠD PONIKVE 16 7 3 6 24 38 : 36 2
6 OUTSIDER ŠD KRAJNA 16 4 3 9 15 27 : 53 –26

LESTVICA – liga B
 št. tekem zmage remiji porazi TOČKE dani goli  prejeti goli gol razlika

7 KMN KOT & HARLEKIN 15 8 3 4 26 43 : 30 13
8 B JE TO! – ŠPORT DESIGN 15 6 1 8 19 42 : 40 2
9 NK ROB STREHE ŠKOF 15 4 3 8 14 46 : 52 –6

10 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 15 2 5 8 11 24 : 36 –12
11 ŠD PRIKAZ – RISI 15 1 5 9 8 21 : 50 –29

LESTVICA NAJBOLJŠIH STRELCEV:
1. NOVAK, GAŠPER NK ROB STREHE ŠKOF 16
2. STRNAD, KEVIN A JE TO! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 15
3. PAPEŽ, SAŠO OUTSIDER ŠD KRAJNA 14

BAHOVEC, MARK ŠD RAČNA 14
5. ILIČ, DAMJAN B JE TO! – ŠPORT DESIGN 11

BAMBIČ, ALJAŽ OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 11
PETRUŠEN, KRISTJAN ŠD PONIKVE 11

LESTVICA FAIR PLAYA PO TREH ODIGRANIH KROGIH:
FAIR PLAY (lestvica):

 število 
tekem prekrški

rumeni 
kartoni, 

izključitve

rdeči 
kartoni TOČKE točke / 

tekmo

1 ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON 14 40 0 0 40,00 2,86
2 ŠD PRIKAZ – RISI 15 43 0 0 43,00 2,87
3 B JE TO! – ŠPORT DESIGN 14 47 1 0 50,00 3,57
4 OUTSIDER ŠD KRAJNA 16 50 3 0 59,00 3,69
5 A JE TO! – AVTOELEKTRIKA ANDOLŠEK 15 57 0 0 57,00 3,80
6 ŠD PONIKVE ZELENO-BELI 16 58 1 0 61,00 3,81
7 ŠD RAČNA 15 57 2 0 63,00 4,20
8 ŠD PONIKVE 16 57 1 2 72,00 4,50
9 OKREPČEVALNICA ZORA ŠD KOMPOLJE 16 67 0 1 73,00 4,56
10 KMN KOT & HARLEKIN 14 38 0 0 88,00 6,29
11 NK ROB STREHE ŠKOF 14 50 1 0 103,00 7,36

so nabrali tudi precej izkušenj za 
nadaljnje igranje futsala. Ekipa 
NK Rob Strehe Škof je na začetku 
kazala velik potencial, a konstan-
tnosti ni bilo, imeli pa so tudi krat-
ko klop, kar je bilo na nekaterih 
tekmah usodno. Višje od devetega 
mesta tako ni šlo. Predzadnja eki-
pa, ŠD Predstruge Bar na štacjon, 
je pred letošnjo sezono izgubila 
pomembne člane, ki so tokrat ig-
rali v ekipi ŠD Račna. Tako več kot 
dveh zmag ni zmogla, so bili pa, 
tako kot že večkrat, najboljši v tek-
movanju fair playa, kar je postalo 
že kar njihova glavna značilnost. 
Zadnjeuvrščena ekipa ŠD Prikaz – 
risi je na veliko tekmah pokazala 
veliko, več kot kažejo rezultati in 
zadnje mesto na lestvici. A nekako 
dobre igre igralci niso znali kronati 
z ugodnim rezultatom. Vse preveč 
napak jih je prikovalo na dno le-
stvice.

Ob vseh zanimivih tekmah je 
razumljivo tudi to, da je bilo tesno 
tudi v tekmovanju za najbolj fair 
play ekipo in za najboljšega strel-
ca. Fair play pokal je ponovno pre-
jela ekipa iz Predstrug, ki se jim je 
v zadnjih letih izmuznil le enkrat. 
Velik dosežek. 

Pred zadnjim krogom so bili 
v vodstvu lestvice strelcev trije 
igralci, ki so se nekoliko razliko-
vali od drugih. V zadnjem krogu 
je Gašper Novak (NK Rob Strehe 
Škof) edini od njih zadel in tako s 
16 zadetki osvojil naziv najboljše-
ga strelca lige. Žal Sašo Papež, ki 
je bil do poškodbe prav pri vrhu, 
ni mogel odigrati skoraj celega je-
senskega dela. 

Zaključni krog je bil odigran 
na igrišču v Predstrugah. Zbralo 
se je veliko gledalcev in podpor-
nikov ekip. Za celotno letošnjo 
ligo velja, da je bila zelo zanimiva, 
vzdušje na tekmah zelo dobro, le 
občasno pa se še vedno, predvsem 
na tribunah, pojavijo dogodki, ki 
s športnim navijanjem nimajo ve-
liko skupnega. In ko gledamo na 
šport, ga moramo videti v celoti. 

Vodja letošnje lige je bil v ime-
nu Zveze športnih organizacij 
Dobrepolje njen sekretar Boštjan 
Grandovec. Tekme je v večini sodil 
glavni sodnik Darko Bobar. ■

Vsi rezultati 
so dostopni 
na spletni in 
Facebook strani 
Zveze športnih 
organizacij 
Dobrepolje.
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Bojan Novak

V prejšnji številki Našega kraja smo ob-
javili nekaj splošnih informacij o teku in 
pohodih. Tokrat objavljamo razpis teka 
in vas ob tem vabimo, da nam pomagate 
pri organizaciji. 

Najbolj bomo veseli, če se boste aktiv-
no udeležili pohodov ali tekov. Vzdušje 
na rekreativnih prireditvah je povečini 
odvisno od števila udeležencev, saj več 
ljudi naredi boljše vzdušje. Vse prire-
ditve so prvenstveno namenjene nam, 
občanom naše občine. Doživimo torej 
jesenski utrip naših vasi skozi oči poho-
dnika ali tekača.

Tudi tisti, ki ne morete ali nočete ho-
diti ali teči, lahko prispevate k uspehu 
prireditve. Tako pohodniki kot tekači 
bodo obiskali precej dobrepoljskih vasi. 
Ne skrivajmo se pred njimi. Pojdite ven, 
pozdravite jih. Prazne vasi na udeležen-

ce ne naredijo dobrega vtisa. Če imate 
inštrument, bo glasba iz njega še do-
datno sprostila pohodnike, tekačem pa 
pomagala k lažjemu premagovanju na-
pora. 

Prosimo vse lastnike psov, da poskrbi-
te, da bodo ti privezani in ne bodo motili 
sprehajalcev in tekačev. 

V nadaljevanju najdete informacije o 
teku in pohodih. ■

5. oktober – dan za tek, dan za hojo
V soboto, 5. 10., bo na Vidmu in v njegovi okolici velika športno-rekreativna prireditev. V sklopu jubilejnega 10. 
dobrepoljskega vandranja bosta potekala pohod in 9. dobrepoljski tek. Ta bo tudi letos vključen v tekaški projekt Teki 
Dolenjske, zato ponovno pričakujemo več kot 100 tekačev in veliko odmevnost tudi izven meja naše občine. 

ORGANIZATOR:
Športno društvo Dobrepolje in Turistično društvo Dobrepolje. 
Tek je vključen v tekaško akcijo TEKI DOLENJSKE in v 
vseslovensko akcijo Slovenija v gibanju.

PREDPRIJAVE (zaželene): do četrtka, 3. 10. 2019, na spletni 
strani:
http://www.protime.si/prijava/9-dobrepoljski-tek.

PRIJAVE NA DAN TEKA: od 9.00 naprej na prireditvenem 
prostoru.

INFORMACIJE:  
novak.bojan1@siol.net, alojz.kuplenk@siol.net, 
telefon: 031 536 121 (Bojan Novak) ali  
041 669 227 (Alojz Kuplenk).

Otroci do 15. leta se lahko udeležijo krajšega (500 m) ali 
daljšega (1700 m) teka. Oba teka sta netekmovalne narave, 
časov ne bomo merili. Nagradili bomo po najhitrejše tri 
otroke (deklice in dečke) na daljši progi! 

PROGE:
Proga za rekreativni tek je dolga 10 kilometrov in poteka 
delno po makadamu, delno pa po asfaltu. Progi za otroški tek 
potekata po asfaltu. 

OKREPČEVALNE TOČKE (rekreativni tek na 10 km):
Na progi bosta dve okrepčevalni točki (Podgora, Bruhanja 
vas). 

PRIJAVNINA:
V predprijavi  

(do 4. 10. 2018)
Na dan teka

Rekreativni tek na 10 km 10 € 12 €

Otroški teki Ni prijavnine Ni prijavnine

Tekači lahko prijavnino poravnajo pred startom na 
prireditvenem prostoru ali na TRR Športnega društva 
Dobrepolje.
Številka TRR-ja: SI56 0204 6008 9621 158
Naslov: ŠD Dobrepolje, Videm 34, 1312 Videm - Dobrepolje

RAZPIS 9. DOBREPOLJSKEGA TEKA
(rekreativni tek na 10 kilometrov, otroški tek na 500 in 1700 metrov)
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Če bo prijavnina poravnana z vplačilom na TRR društva, je 
treba na dan teka s seboj prinesti dokazilo o plačilu!

V ceno sta poleg organizacije teka vključena tudi topel obrok 
in pijača po zaključenem teku. Vsak udeleženec teka na 10 km 
prejme po teku promocijsko vrečko. Tekačem, ki bodo startnino 
poravnali v predprijavi, zagotavljamo promocijsko vrečko. V 
primeru povečanega števila tekačev s plačano startnino na dan 
teka vrečke mogoče ne bomo mogli zagotoviti.
Najhitrejši trije v posameznih kategorijah prejmejo medalje, 
najhitrejše tri ženske in trije moški v absolutni konkurenci pa 
tudi pokal.

Otroci do 15. leta po teku prejmejo spominsko medaljo.  

Tek šteje tudi kot občinsko prvenstvo občine Dobrepolje 
(samo njeni občani). 

KATEGORIJE (Teki Dolenjske):

MOŠKI
– do 19 let (2000 in mlajši),
– od 20 do 29 let (1999 do 1990),
– od 30 do 34 let (1989 do 1985),
– od 35 do 39 let (1984 do 1980),
– od 40 do 44 let (1979 do 1975),
– od 45 do 49 let (1974 do 1970),
– od 50 do 54 let (1969 do 1965),
– od 55 do 59 let (1964 do 1960),
– od 60 do 64 let (1959 do 1955),
– od 65 do 69 let (1954 do 1950),
– nad 70 let (1949 in starejši).

ŽENSKE
– do 24 let (1995 in mlajše),
– od 25 do 34 let (1994 do 1985),
– od 35 do 44 let (1984 do 1975),
– od 45 do 54 let (1974 do 1965),
– nad 55 let (1964 in starejše).

KATEGORIJE OBČINSKEGA PRVENSTVA OBČINE 
DOBREPOLJE:

– moški, letnik 1985 in mlajši,
– moški, letnik 1970 do 1984,
– moški, letnik 1969 in starejši,
– ženske, letnik 1985 in mlajše,
– ženske, letnik 1984 in starejše.

URNIK TEKMOVANJA:
9.00 do 10.30 prijava in priprava na tek
10.10 ogrevanje za otroška teka
10.20 OTROŠKI TEK NA DALJŠI RAZDALJI (1700 m)
10.40 OTROŠKI TEK NA KRAJŠI RAZDALJI (500 m)
10.45 skupinsko ogrevanje za rekreativni tek 
11.00 REKREATIVNI TEK NA 10 KILOMETROV
11.15 podelitev nagrad za najhitrejše otroke,  
žreb praktičnih nagrad
12.30 podelitve priznanj za rekreativni tek

MOŽNOST PARKIRANJA:

Priporočamo, da za parkiranje uporabite parkirišča pri 
Osnovni šoli Dobrepolje in se peš odpravite na startni 
prostor. Druga parkirišča so v središču Vidma (za cerkvijo, na 
avtobusni postaji in pri gasilskem domu). 

ZDRAVSTVENO VARSTVO:

Zdravstveno službo bo izvajala mobilna zdravstvena služba.

VEČ INFORMACIJ na spletni strani ŠD DOBREPOLJE  
(www.sd-dobrepolje.si).

VABILO  
K DOPOLDANSKIM URAM VADBE

V našem društvu smo se odločili, da ponudimo vadbo za 
starejše tudi v dopoldanskem času. 

Prvo in informativno srečanje bo 7. oktobra 2019 ob 9.30 
v prostorih upokojencev v Jakličevem domu na Vidmu.

Vadba za starejše naj bi poskrbela za povrnitev moči, ko-
ordinacije, ravnotežja in gibljivosti. Vsekakor pa ne bomo 
pozabili tudi na družabni vidik – prijetno vzdušje.

Vadbo bo vodila Stanka Kuplenk, inštruktorica pilatesa 
in zdrave vadbe za hrbtenico.
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Je čas, ki da, je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane. 

In je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine. 

V SPOMIN

Mineva dvajseto leto, odkar nas je mnogo prezgodaj 
zapustil naš dragi

FRANCI PADAR
(1958–1999).

Pogrešamo te.

Vsi tvoji

Ni te več na balkonu
ne v hiši, nič več se
tvoj glas ne sliši.
Ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih
pridnih rok nam ostaja.

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, 
stari ata, tast in boter

ANTON BOŠTJANČIČ
(7. 6. 1933–16. 8. 2019)

s Ceste.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali 

sveče in svete maše. Zahvala gospodu župniku Francu 
Škulju za opravljen obred in pogrebno mašo. Hvala 

moškemu pevskemu zboru. Zahvaljujemo se tudi Danici 
Bambič za organizacijo pogreba in trobentaču za odigrano 

Tišino. Iskrena hvala sosedi Janji in Jožici za pomoč v 
vežici. Zahvala tudi Jožici Grandovec za vse molitve v 

vežici in v domu. Hvala vsem, ki ste se od našega očeta 
poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Noč v korakih mirnega je sna vzela,
kar življenje da.
Pot zdaj vodi tja, 
kjer so drugi tvoji že doma.

V SPOMIN IN ZAHVALO

Tiho in spokojno je odšla

FRANČIŠKA ŠPORAR
(17. 5. 1924–1. 9. 2019)

z Vidma.

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in vaščanom Podgorice za molitev 

v vežici, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in 
darovane svete maše.

Zahvala gospodu župniku za opravljen pogrebni obred, 
hvala Moškemu pevskemu zboru Rafko Fabiani za njihovo 

petje, hvala tudi pogrebnemu zavodu Zakrajšek.
Hvala vsem ljudem, ki prižigate sveče na grobu.

Hvala vsem in vsakomur posebej.

Danica z družino

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in veselje.
Prava. In ena sama. 
Za vse življenje.
         (T. Pavček)

ZAHVALA

Ob nenadni izgubi naše mame in babice

ANTONIJE HREN, 
rojene Urbančič

(1954–2019), 
iz Zagorice

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste izrazili ustno ali pisno 
sožalje, darovali sveče, cvetje ali se kakor koli drugače 
spomnili pokojne. Iskrena zahvala gospodu župniku, 

pevcem MPZ Rafko Fabiani, pogrebnemu zavodu Zakrajšek 
in trobentaču. Najlepša hvala sosedom za pomoč in 

prijateljstvo v stiski ter gospe Anki za opravljene molitve v 
vežici in v vasi. 

Posebna zahvala gospe Marički za lepo napisane in 
prebrane besede ter za njene vsakodnevne obiske in 

druženja s pokojno.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše drage mame in jo 

pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
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odkup lesa in hlodovine na panju
ali ob gozdni cesti
posek in spravilo lesa
transport lesa in hlodovine

Točna izmera lesa.
Visoke odkupne cene lesa.

Pošteno klasiranje hlodovine.
Pošten in zanesljiv odnos do lastnikov.

Ugodni plačilni roki in zanesljivo plačilo.

ROBERT KLEPAC
���������������������������� �����������

LES-PA D. O. O. LUŽARJI
PE ZAKRAJ 1, 1385 NOVA VAS

TEL.:  01-7098-990
FAX.: 01-7098-991

GSM 041-557-907

E-MAIL: LESPA3@GMAIL.COM

LES-PA D. O. O. LUŽARJI
PE ZAKRAJ 1, 1385 NOVA VAS

TEL.:  01-7098-990
FAX.: 01-7098-991

GSM 041-557-907

E-MAIL: LESPA3@GMAIL.COM

OGLAS

Išče se pomoč na domu in za oskrbo starejšega pokretnega 
gospoda. 
Zaželena je oseba z možnostjo fleksibilnega delovnega časa 
(starejši oskrbnik v pokoju). 
Potreba po delu je štirikrat na teden, po 7 do 8 ur na dan. 
Delo obsega kuhanje, pospravljanje in pomoč pri jemanju 
zdravil. Od delavca se pričakujejo zanesljivost, točnost, 
prijaznost, komunikativnost in učinkovitost. 
Urna postavka je 7 evrov (neto).

Kraj dela: Struge. Stik: Darja (041 337 343).

OGLAS

Prodam cviček, letnik 2018, cena: 1,30 evra/liter.

Za več informacij pokličite na telefonsko številko 031 261 302 
(MIHA).

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje 
zdravju. 

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

■ letnik XXIII. št. 1            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

           ■
 januar 2017

Slika zgoraj:

Osnovna šola Dobrepolje  

je konec decembra pripravila 

slovesno proslavo ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti.

Slika levo:

Končana je Pinkijeva decembrska 

dobrodelna akcija, podeljena so 

bila tudi že zbrana sredstva.

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

■ letnik XXIII. št. 2                                                                                                                                   ■ februar 2017

Slika zgoraj:

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

Slika levo:

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

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

Možnost oglaševanja v Našem kraju

        
 
 
 
 

                           
        Marija Novak s.p. 

                                  Reber 2a 
                           8360 Žužemberk 

 
Naš namen je, pomagati Vam v najtežjih trenutkih 

ob izgubi svojih najdražjih. 
Nudimo 24-urno dežurno službo 

ter kompletno storitev na enem mestu. 
 

  Telefon: 07/38-88-100 ali 031/876-276 
 
 



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

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

Vojkova 58, Ljubljana

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

Peter Hren s.p., Gradež 14, 1311 Turjak, GSM: 031/356 668

Storitve:
l	 Brušenje stekla
l	 Fazetiranje stekla in ogledal
l		Peskanje stekla
l	 Izdelava izolacijskega termopan stekla
l	 Kaljeno steklo
l	 Tuš kabine (po meri, s tesnili)
l	 Ogledala
l	 Kopelit steklo za delavnice
l	 Izdelava taljenega stekla z vzorci (fusing tehnika)
l	 Montaža vsega navedenega
l	 Ostale steklarske storitve
l	 Intervencija 24 ur na dan

JANEZ POZNIČ s.p.

Vrvarska 3, 1310 RIBNICA
info 01 / 8360 367

Hvala za obisk – se priporočamo!

Delovni čas:

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

Sobota in
nedelja zaprto!

Anatripis
MEDICINSKA PEDIKURA 

nega diabetičnega stopala, sanacija glivičnih nohtov, odprava 
trde kože (ragade), otiščancev in kurjih očes, sanacija vraščenih 
nohtov tudi s pomočjo različnih sponk glede na problematiko 

vraščenega nohta, svetovanje …

•  Klasična pedikura 
nega nog, lakiranje in permanentno lakiranje zdravih nohtov

•  Manikura 
nega rok, lakiranje in permanentno lakiranje zdravih nohtov

•  Depilacija

MASAŽNE TERAPIJE
klasična terapevtska masaža, ortopedska masaža in kineziotaping 

terapija, Tellington TTouch terapija

Vse kar želite sebi, lahko podarite tudi Vašim najdražjim 
z darilnim bonom.

VABLJENI V 1. NADSTROPJE JAKLIČEVEGA DOMA, 
KJER BOSTE DOŽIVELI:

DOTIK ROK – DUŠE – SRCA

MEDICINSKA PEDIKURA

Anatripis, masažne terapije in medicinska nega stopal,
MILKA GOLOB s. p., PE VIDEM DOBREPOLJE

Videm 34
1312 VIDEM–DOBREPOLJE

telefon: 041 745 133
e-naslov: mg.milka@gmail.com

BREZPLAČNI
pregled računalnika

• Popravilo računalnika, diagnostika in ocena stroškov
• Svetovanje pri nakupu računalniške opreme
• Servis in nadgradnja računalnika in računalniške opreme
• Namestitev programske in strojne opreme Windows in Linux
• Vzdrževanje programske in strojne računalniške opreme
• Odstranjevanje virusov
• Namestitev protivirusnih programov
• Strojno in programsko računalniško opremo
• Postavitev pisarn in vzdrževanje objektov 

NAMEŠČAMO SAMO LICENČNO PROGRAMSKO OPREMO

PONUJAMO:

051 - 246 - 208                   matostoritve@gmail.com
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PRIBA OKNA D.O.O.

Matična št.: 1658654
CWB-17-9351

Krovstvo - strešno kleparstvo,

suhomontažna gradnja - knauf,

slikopleskarske storitve,

polaganje izolacije, barvanje opaža, ...

Matej     031 461 933

Stane     041 929 388

info@brata-tomsic.si 

www.brata-tomsic.si


