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Slika zgoraj:
V soorganizaciji več društev 
je v soboto, 5. oktobra, na 
Vidmu in v okolici potekala 
prireditev 10. Dobrepoljsko 
vandranje, ki je privabila 
veliko obiskovalcev.  
(Foto: Jernej Stare)

Slika levo:
Slika levo: Številni zaskrbljeni 
občani so se zbrali na sestanku 
ob odpovedi koncesijske 
pogodbe dr. Barbare Morovič.

Poštnina plačana pri pošti 1290 Grosuplje



FIZIOTERAPIJA
KRAJNC Samoplačniške terapije za odpravo bolečin,

sanacijo poškodb ter boljše počutje za otroke
in odrasle:

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

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

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

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

www.fizioterapija-krajnc.si

Partner TRIGLAV zdravje za
SPECIALIST:

Ugodna, kvalitetna in 
zanesljiva montaža
za področje celotne 

Slovenije.www.notranjavrata.si

Andrej Šilc s.p.
Zamostec 31, 1317 Sodražica

N
O

TR
A

N
JA

 V
R

A
TA

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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BREZPLAČNO NADOMESTNO VOZILO 

PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED 

POLNJENJE IN POPRAVILO KLIMATSKIH 
NAPRAV 

SERVIS VOZIL 

VULKANIZERSTVO 

POPRAVILO VOZIL NA RAVNALNI MIZI 
IZPUŠNI SISTEMI 

AVTODIAGNOSTIKA 
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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•	
ODKUP LESA•	
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 29. novembra.  
Rok za oddajo prispevkov je 19. november 2019.

Spoštovani bralci Našega kraja,
berete jesensko, oktobrsko, številko na-
šega glasila. V času nastanka smo lahko 
uživali v nadpovprečno toplih jesenskih 
dnevih, ki so omogočali zadnja jesenska 
opravila na njivah in vrtovih, organizator-
jem raznih dejavnosti na prostem pa nji-
hovo izvedbo.

Naj vas najprej povabim k branju novic 
iz občinske zgradbe. Vsekakor je bila naj-
bolj vroča tema v občini v preteklem mese-
cu odpoved koncesijske pogodbe še druge 
zdravnice, dr. Barbare Morovič. Le nekaj 
tednov po odpovedi dr. Štefana Čampe je 
tako začel teči še en odpovedni rok, ki je 
napovedal, da bomo spomladi iskali nova 
zdravnika. Ko ti dve dejstvi združimo s 
skoraj vsakodnevnimi novicami o proble-
matičnem stanju na področju zdravstva 
v naši državi, začutimo najmanj skrb. Če 
je novica o odpovedi dr. Čampe šla mimo 
nas precej tiho in brez na zunaj izražene 
skrbi in nelagodja, pa je bilo pri odpovedi 
dr. Morovičeve, ki je z začetkom meseca 
preselila svojo prakso v zdravstveno po-
stajo Struge, precej drugače. Na pobudo 
občanov, ki so se zbrali v civilni iniciativi, 
je prišlo do odmevnega sestanka z župa-
nom in predstavnikom dr. Morovičeve. 
Dogodek, ki za nikogar ni bil prijeten, pa 
je vendarle sprožil pogovore in dejavnosti, 
ki naj bi pripeljali k pozitivnim rezultatom. 
Pogovori so bili v času nastanka številke 
zelo intenzivni, več o tematiki pa si lahko 
preberete na naslednjih straneh. 

Konec septembra je potekala 6. redna 
seja občinskega sveta, na kateri so bili 
sprejeti sklepi, ki bodo imeli posledice za 
občane, ki imate otroke v vrtcu. Svetniki 
so potrdili tudi rebalans letošnjega prora-
čuna in tako v njem spremenili višine ne-
katerih postavk, sprejeli pa so tudi dopol-
nitve k odloku o pokopališki dejavnosti. 

Oktober je mesec požarne varnosti. 
Naši gasilci so dejavni skozi celo leto, za-

radi česar težko zaznamo, da se oktobra 
v prostovoljnih gasilskih društvih dogaja 
več kot sicer. V glasilu si boste lahko preb-
rali novice o gasilskih tekmovanjih in dru-
gih dejavnostih gasilske zveze in nekaterih 
društev.

Posebej vas želim povabiti k branju 
nove redne rubrike v našem glasilu – Dan 
v podjetju. Vsak mesec bom na pogovor 
povabil podjetnika ali obrtnika in posku-
šal predstaviti delo v njihovem podjetju. 
Zavedati se moramo, kako pomembna 
je in bo za obstoj podeželja podjetniška 
pobuda. Kljub temu da dnevno v medijih 
spremljamo zgodbe o pokvarjenih direk-
torjih, ki s svojih bogatih jaht in z odprtimi 
računi na otokih, ki jih niti na povečanem 
zemljevidu ne moremo najti, izvajajo ra-
zne špekulacije in goljufije, ne smemo 
podleči negativizmu in obupu. Večkrat 
lahko slišimo rek: "Saj so vsi isti". Pa to 
seveda ne drži. Le bolj so vidni, saj novica 
o odpisu visokih dolgov v nas sproži ve-
liko več zanimanja in močnejši čustveni 
odziv kot novica o uspešnem poslu kakega 
manjšega, lokalnega podjetnika. Rubrika 
naj bo en korak v smeri prikazovanja dob-
rih praks, uspešnih podjetnikov, ki se ne 
pojavljajo v rubrikah o poslovnih golju-
fijah. Podjetnikih, ki trdo delajo za svoje 
podjetje in ne sanjajo jaht in uvrstitve na 
razne lestvice najbogatejših Slovencev. 

Prvi oktobrski konec tedna je na Vid-
mu potekala najbolj množična špor-
tno-rekreativna prireditev v naši občini – 
10.  Dobrepoljsko vandranje. Tako kot je 
poudaril župan Igor Ahačevčič na svoji 
strani, je mogoče največji dosežek prire-
ditve združevanje več naših društev pri 
organizaciji. To je odličen primer uspe-
šnega sodelovanja društev, ki pa je edini 
možni način organizacije odmevnejših 
prireditev. Priznajmo si, da društva naj-
raje in najpogosteje pripravljajo dogodke 

samostojno, a za korak naprej potrebuje-
mo zmožnost sodelovanja. Drži, da smo 
geografsko majhni, relativno zaprti pred 
sosednjimi občinami. A to še ne pomeni, 
da ostanemo majhni in zaprti tudi v raz-
mišljanju. Če se povežemo in prevaramo 
matematiko (1 + 1 je več kot 2), lahko pre-
bijemo meje, ki si jih pogosto sami posta-
vimo. Na pohodih in tekih v okviru Van-
dranja smo tako spet videli veliko ljudi, ki 
so k nam prišli, ker jim je tu všeč. Ker nam 
priznavajo odlično organizacijo in pri nas 
preživijo krasno sobotno dopoldne. Ško-
da, da tega ne znamo v večji meri ceniti 
tudi prebivalci naše občine.

Na športnih straneh je veliko odličnih 
novic. Tenisači so več kot uspešno zaklju-
čili še eno tenisa polno sezono, ekipe 
Futsal kluba Dobrepolje igrajo vse bolje 
in bolje, bolj ko se približuje zaključek 
gradnje dolgo pričakovane športne dvo-
rane. Članska ekipa je letos prav v vrhu 
druge slovenske lige in takih rezultatov še 
ni imela. In ne nazadnje, mnogi občani se 
redno ukvarjajo z rekreacijo in tako skrbijo 
za svoje zdravje.

Pred nami sta praznična dneva in prve 
počitnice v letošnjem šolskem letu. Narav-
najmo svoje misli na vsebino obeh prazni-
kov in se za hip ustavimo in prisluhnimo, 
kaj želita vsakomur od nas povedati. Bo-
dimo pa ob vseh svetih tudi dovolj pame-
tni, da ne bomo našemu okolju naložili 
preveč ran z neracionalnim kupovanjem 
plastičnih sveč. In ko smo že pri družbeni 
odgovornosti, vas želim tudi na tem mestu 
povabiti na Karitasovo zbiralno akcijo ob-
lačil in obutve, kjer lahko mnogim olajšate 
vsakdan.

Želim vam prijetno branje in zanimiv 
november.

Urednik Bojan Novak ■ 
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Županova stran

G. župan, septembra ste imeli šesto 
redno sejo občinskega sveta. Svetniki 
so sprejeli spremembe in dopolnitve 
odloka o pokopališkem redu. Lahko 
bralcem pojasnite, katere novosti pri-
naša nov odlok?

V bistvu gre za to, da uredimo stanje 
glede izvajanja pogrebne in pokopališke 
dejavnosti. Na podlagi tega odloka bomo 
v nadaljevanju pripravili javni razpis in z 
njim poiskali organizacijo, ki bo celovito 
skrbela za urejanje obeh naših pokopa-
lišč. Pokopavanje pokojnih pa bo še ved-
no ostalo tako kot doslej prosto po izbiri 
posameznika.  

Zaradi odsotnosti vodje projekta in 
glavnega nadzornika ste zelo na krat-
ko razpravljali o napredku pri grad-
nji športne dvorane. Glede na to, da 
smo vse bližje rokom za dokončanje 
objekta, številne bralce zanima, kako 
gradnja napreduje in kakšne so mož-
nosti, da bodo dela dokončana v pred-
videnem roku. Lahko ponudite kaj več 
informacij, kot smo jih dobili na seji 
občinskega sveta?

Kot smo že večkrat povedali, je bil rok 
za dokončanje gradnje prestavljen v leto 
2020, ker je bil tudi začetek del presta-
vljen v leto 2019. V skladu s tem gradnja 
poteka po planu. Če bo vreme ugodno, 
želimo čim prej narediti fasado. Ker gre 
za nizkoenergijski objekt, je v tem prime-
ru zelo pomembna propustnost zunanjih 
površin. Pred kratkim je bila opravljena 
kontrola propustnosti zidov in oken s 
strani strokovnjakov ZRMK in moram 
povedati, da je meritev pokazala odli-
čen, nadpovprečen rezultat, kar govori 
o kakovosti gradnje. Prav tako so bili na 
ogledu objekta predstavniki ministrstva 
za izobraževanje, ki so bili nad njim nav-
dušeni. Veliko pozornosti pa smo posve-
tili temu, kar sledi. Namreč, kako bomo 
zagotavljali rentabilnost tega objekta. 
Na to tudi sam vedno opozarjam, saj bo 
uspešnost te dvorane imela znaten vpliv 
na druge dejavnosti v občini. Zaradi tega, 
ker imamo športno dvorano, se v občin-

sko blagajno ne bo nateklo prav nič več 
denarja, in to bo treba upoštevati pri 
načrtovanju drugih del po naših vaseh. 
Čisto gotovo je, da bosta vzdrževanje in 
upravljanje dvorane zahtevala nekaj de-
set tisoč evrov letno, ki jih bo treba za-
gotoviti.

Prihaja zimski čas leta. Se obetajo 
kake spremembe v zvezi z izvajanjem 
zimske službe?

V zvezi s tem kakšnih sprememb ni 
predvidenih. Vrstni red pluženja je do-
ločen po kategorijah javnih poti. Po-
membno je, da se izvajalci čim bolj držijo 
plana, vsi skupaj pa se moramo zavedati, 
da vsaka ulica nima svojega pluga in da 
so snežne razmere same po sebi že iz-

redno stanje, zato je to treba vzeti v ob-
zir oziroma upoštevati pri vsakdanjem 
življenju in delu. Od doma se je treba 
odpraviti prej kot običajno, voziti je treba 
bolj previdno in imeti pravo opremo. In 
zlasti je treba biti strpen.

Še eno vprašanje glede prometne 
infrastrukture. Po končani zimi se bo 
na nekaterih cestah v občini, ki so že 
zdaj precej načete, verjetno stanje za-
radi soljenja in pluženja še poslabšalo. 
Se v prihodnjem letu obeta kak poseg 
na cestah v občini, podobno kot je bilo 
to narejeno v preteklih tednih na delu 
ceste skozi Predstruge?

Z direkcijo za ceste smo zaradi naše 
prometne problematike kar pogosto v 
stiku. Spomladi je bila ministrica Bratu-
škova zelo optimistična, a so se v jeseni 
sredstva za infrastrukturo zmanjšala za 
več kot 70 mil. evrov, tako da so mora-
li ustaviti kar veliko projektov, precej že 
takšnih v delu. Kdaj se bodo že začeti 
projekti nadaljevali, zares nihče ne ve. 
Na ministrstvu je odprtih oziroma evi-
dentiranih več sto projektov, letno pa 
se jih izvaja med 150 in 200, odvisno od 
razpoložljivih sredstev. Projekti naše ob-
čine niso bili uvrščeni v kakšen kratko-
ročen plan, saj naša občina za državno 
prometno omrežje dejansko ni zanimiva. 
Po naših cestah se odvija relativno malo 
prometa, zato tudi nismo ekonomsko 
zanimivo področje. Zavedam se, da bo 
zelo težko priti v kakšne bolj kratkoročne 
plane.  Kljub temu so 16. oktobra na di-
rekciji za ceste potrdili projektno nalogo 
za rekonstrukcijo ceste skozi Kompolje. 
Naslednje leto bomo pripravili javni raz-
pis za izbiro projektanta, da začnemo s 
pripravo projekta. V prvem delu plani-
rane rekonstrukcije v Strugah pa iščemo 
možnost, kako umestiti avtobusno posta-
jo, pločnik in krožišče v prostor. Čeprav 
zadeve ne gredo prav hitro, je kljub vse-
mu pomembno, da ljudje sodelujejo in 
skupaj iščemo najustreznejšo rešitev.

Če se bo vse odvilo po dogovorih, pa 
upam, da nam bo naslednje leto le uspe-
lo nadaljevati obnovo še kakšnega dela 
državne in občinske ceste.  

So kake nove informacije glede ši-
ritve širokopasovne povezave po ob-
čini?

Zelo pomembno je, da svoje kraje 
približamo svetu s širokopasovno po-
vezavo in mobilno telefonijo. Tako se v 
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severnem delu občine gradi internetna 
povezava, v Strugah pa se s Telekomom 
pripravlja postavitev (za zdaj) mobilne 
antene, ki bo zagotavljala pokritost stru-
ških vasi s signalom za mobilno telefoni-
jo, ki bo omogočil dobro komunikacijo s 
svetom. Ko pa bo postavljena prava sta-
cionarna postaja, bo lahko zagotovljen 
signal tudi na območju Tisovca. 

Na začetku meseca je na Vidmu po-
tekala množična prireditev 10. Dobre-
poljsko vandranje. Kako ste z očmi žu-
pana videli prireditev, ki je povezovala 

pohode in tek, pri organizaciji pa zdru-
žila številna društva in posameznike?

Z očmi župana mi je predvsem po-
membno, da se vključuje v delo veliko 
ljudi in društev. Tek in pohod sta neka-
kšen vzvod, da ljudje pridejo v naše pre-
lepe kraje. Pri tem pa je pomembno, da 
jim pokažemo vse, kar imamo na voljo, 
in jih povabimo, da se še vračajo. Npr.: 
veliko pohval je bil deležen v žerjavici pe-
čen krompir z ocvirki, ki so ga pripravili 
v ŠTD Tisovec, pa čebelji izdelki, napitki 
itd. To vse kaže na ustvarjalno moč naših 
ljudi in bogastvo naših krajev. Ko bomo 

spoznali, da je moč v slogi in skupnem 
nastopu, bomo na pravi poti.

Seveda pa se moram posebej zahvali-
ti tistim, ki pripravljate vse te prireditve. 
Organizirati neko prireditev desetkrat 
je res spoštovanja vreden dosežek. Res, 
»kapo dol« obema nosilcema, TD in ŠD 
Dobrepolje.

Smo v času, ko veliko energije in 
naporov na Občini vlagate v pripravo 
proračuna za leto 2020. Na kakšen na-
čin lahko pri pripravi sodelujejo zain-
teresirani občani?

Ja, to je res pomembno delo. Občani 
ste k sodelovanju povabljeni preko va-
ških odborov, društev in dejavnosti, pa 
tudi neposredno preko javne obravnave.

Pred nami so prazniki, naprej dan 
reformacije, nato še vsi sveti. Kakšne 
misli vas prevevajo ob obeh praznikih?

Predvsem si želim, in tudi vsakomur 
od nas, da bi vsak praznik dojel kot pra-
znik. Da bi se mu posvetil, da bi razumel 
njegovo sporočilo. Dan reformacije se 
prevečkrat skuša uporabiti kot obračun 
z »nazadnjaškim« krščanstvom in kot 
opomnik, kako smo z naprednim re-
formatorstvom Slovenci dobili knjigo. V 
resnici pa le ni čisto tako. Ob prazniku 
vseh svetih pa bi se zares morali zamisliti 
nad našim večnim življenjem. Nad živ-
ljenjem po fizični smrti.

G. župan, hvala za odgovore. Srečno 
pri vašem delu. ■

Občina Dobrepolje, Videm 35,  

1312 Videm - Dobrepolje, 

je objavila 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v 
Občini Dobrepolje za leto 2019.

Rok za oddajo prijav je 8. november 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na 

spletni strani Občine http://www.dobrepolje.si/Razpisi, 

Aktualni razpisi in objave.

Zlati maturanti 2019 

Spoštovane študentke in študenti prvega letnika 
fakultete!

Vse, ki ste na letošnji maturi (splošni ali poklicni) 
dosegli naziv zlati maturant in imate stalno bivališče v 
občini Dobrepolje, vabim, da do 30. oktobra 2019 
to sporočite na e-naslov: obcina.dobrepolje@siol.net.

Prosimo, sporočite: ime, priimek, naslov ter podatek, ali 
gre za splošno ali poklicno maturo.

Igor Ahačevčič, župan
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Bojan Novak

Po sprejemu dnevnega reda je župan 
podal poročilo o izvedbi sklepov, spreje-
tih na prejšnji seji. Pojasnil je, da je bil 
po seji v uradnem listu objavljen odlok 
o občinskih priznanjih, kar je bil temelj 
za objavo razpisa za zbiranje predlogov 
za občinska priznanja. Ta je bil objavljen 
tudi v prejšnjih dveh številkah Našega 
kraja. Tudi drugi sprejeti akti so bili ob-
javljeni v uradnem listu. 

Kljub odsotnosti nadzornika in po-
oblaščenega vodje projekta, mag. Ivana 
Kende, so svetniki na kratko obravna-
vali poročilo o gradnji športne dvorane. 
Slavc Palčar je bil razočaran, da se nihče 
od odgovornih seje ni udeležil, da bi po-
jasnil nekatere odprte dileme, ki žal še 
vedno niso rešene. 

Občinski svet je razpravljal o določitvi 
novih cen vzgojno-varstvenih storitev v 
vrtcu Ringaraja. Predlog sprememb sta 
predstavila Andreja Babič in ravnatelj 
Ivan Grandovec. Predlog temelji na po-
višanju plač strokovnim delavkam, po 
novem pravilniku pa sodita v ceno stori-
tve tudi nadomeščanje odsotnih delavk 
in zavarovanje otrok. Doslej je Občina 
zadnje dvoje plačala v celoti, po novem 
predlogu pa bi se del prenesel na starše. 
Po predlogu naj bi se s 1. novembrom 
2019 ekonomska cena v jasličnih oddel-
kih zvišala za 4,5 odstotka (22,28 evra), v 
oddelkih 3–6 let pa za 8,9 odstotka (33,78 
evra).  

Mateja Lohkar je kot predsednica od-
bora za družbene zadeve povedala, da 
je odbor predlog obravnaval in sprejel 
sklep, da je primeren za sprejem na seji 
občinskega sveta. Jože Prijatelj je navedel 
nekaj dilem in ravnatelju postavil nekaj 
vprašanj. Pristojna iz občinske uprave in 
ravnatelj sta mu odgovorila, nato pa je 

nekaj vprašanj zastavil še Alojzij Palčar. 
Menil je, da bi bilo treba pri zapiranju 
vrtca v Kompoljah vključiti občinski svet, 
saj je ustanovitelj vrtca Občina. Več kot 
leto po zaprtju ni bil sprejet nikakršen 
formalni sklep o zaprtju. Janka Noseta je 
zanimalo, kolikšen je prihranek pri pora-
bi energije za ogrevanje po priklopu na 
novo kotlovnico. Po koncu razprave je 
občinski svet predlog povišanja sprejel.

Svetniki so obravnavali in sprejeli 
predlog odloka o koncesiji, ki ga je prip-
ravil Zdravstveni dom Grosuplje, Obči-
na Dobrepolje pa je kot soustanoviteljica 
dolžna dati svoje mnenje.

Na področju pokopališkega reda je 
še nekaj nedorečenosti, zato so svetniki 
obravnavali predlog odloka o spremem-
bah odloka. Po predlogu naj bi 24-urno 
javno dežurno službo in pokopališke 
storitve izvajalo Javno komunalno pod-
jetje Grosuplje. Predstavnik podjetja, g. 
Mehle, je svetnikom pojasnil nekatere 
zakonske postavke. Z zakonom, ki ureja 
to področje, po njegovem mnenju nihče 
ni zadovoljen, ga je pa treba spoštovati. 
24-urna dežurna služba pomeni zagoto-
vitev vozila in dveh delavcev ter hladilni-
co za pokojnike. JKP Grosuplje ima vse 

pogoje, cena za tako službo pa je odvisna 
od števila umrlih. 24-urna dežurna služ-
ba opravlja prevoze vseh umrlih v naši 
občini. Vsakega umrlega ta služba odpe-
lje v hladilnico v Šmarje- Sap, kjer truplo 
prevzame izbrani izvajalec pogreba. Taka 
ureditev je zakonsko predpisana, čeprav 
včasih pride do nelogičnih zapletov. Gle-
de tega je bilo s strani svetnikov precej 
pomislekov in pripomb.

Mnenje o predlogu je v imenu od-
bora za gospodarstvo podal predsednik 
Franci Žnidaršič. Odbor tematike sicer 
ni obravnaval. Statutarno-pravna komi-
sija je besedilo obravnavala in ni videla 
zadržka za sprejem. Svetniki so v razpravi 
navedli problem, da bi izvajalca zapisali 
v odlok. Vsi svetniki, ki so sodelovali, so 
menili, da bi bilo treba izvajalca izbrati 
na javnem razpisu. 

G. Mehle je pojasnil tudi postopek do-
ločanja višine cen za najem pogodb. Za 
vse grobove je treba pripraviti nove po-
godbe, narediti načrte pokopališč in jih 
urediti v kataster. Vse to je naloga uprav-
ljavca pokopališča, ne samo košnja trave 
in urejanje poti.   

Svetniki so predlog v prvem branju 
potrdili, nato pa v drugem branju od-

Poročilo s 6. seje občinskega sveta
V četrtek, 26. septembra 2019, je v sejni sobi občinske stavbe potekala šesta redna seja občinskega sveta v mandatu 
2018–2022. Dnevni red je vseboval deset točk. 

Glavni poudarki s seje:
S 1. novembrom bodo višje položnice za oskrbo otrok v vrtcu Ringaraja.
Sprejet je bil rebalans letošnjega proračuna.
Občinski svet je sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o pokopališkem redu, koncesionarja bomo izbrali na javnem 
razpisu. 

SPREJETI SKLEPI NA 6. REDNI SEJI:

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme:
• predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ 

Dobrepolje – VVE Ringaraja;
• predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 

zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v 
socialno-varstvenem zavodu;

• predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu 
na območju občine Dobrepolje;

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje 
za leto 2019 z načrtom razvojnih programov.
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loka pripravili amandma, s katerim so 
določili, da bo Občina koncesionarja za 
izvajanje pokopališke dejavnosti izbrala 
na javnem razpisu. 

Župan je z občinsko upravo pripravil 
polletno poročilo o izvrševanju proraču-
na Občine (do konca junija). Na podla-
gi novih dejstev so na Občini pripravili 
predlog rebalansa proračuna. Župan 
je okoliščine pojasnil (slabo načrtovan 
projekt urejanja komasacijskih poti, ka-
drovska revizija in poplačilo premalo 
izplačanih plač iz preteklosti, povečanje 
stroškov pri gradnji športne dvorane in 
suhokranjskega vodovoda, sredstva za 
urejanje površin v obrtni coni Predstru-
ge, povišanje cene v vrtcu in javnih za-

vodih, gradnja pločnika v Predstrugah). 
Odbori so dali zeleno luč za spremembe, 
v razpravi pa je Jernej Stare opozoril na 
nekatere sporne točke proračunskega 
dokumenta in ponovno izrazil razočara-
nje ob pomanjkanju vizije. Župan je še 
enkrat ponovil, da je bilo veliko časa v 
preteklem letu izgubljenega zaradi raz-
čiščevanja nekih sporov in nepravilnosti 
za nazaj. Računovodkinja Cecilija Kaste-
lic je pojasnila predloge sprememb na 
prihodkovni in odhodkovni strani. Po-
sebej je navedla pomembnost aktivnega 
opominjanja in izterjav dolžnikov iz pre-
teklih let.  Nada Pavšer je imela pripom-
be glede znižanja treh postavk projektov 
iz Vodic. 

Svetniki so predlog rebalansa v prvem 
branju podprli brez glasu proti, prav tako 
oba amandmaja, ki ju je pripravil župan. 

Zadnja točka uradnega dela je pripa-
dla svetnikom, ki so lahko izrazili svoje 
pobude. Zdenka Novak Nose je dala po-
budo, da bi Občina eno družino oprostila 
plačila komunalnega prispevka. Strinjal 
se je tudi Janko Nose. Župan je zatrdil, da 
bodo predlog proučili, odločitev pa bodo 
svetniki sprejeli na naslednji seji.

Jože Prijatelj je predlagal morebitno 
pomoč za lastnika, ki je imel pred tedni 
v hiši požar.

Martina Strnad je spraševala o javni 
razsvetljavi v križišču na Cesti, ki je ne-
koč tam bila, zdaj pa je ni. ■

Sestanek civilne iniciative, župana in občanov na temo 
odpovedi koncesijske pogodbe dr. Barbare Morovič
Gotovo ste bralci Našega kraja že seznanjeni, da je pred tedni odpoved koncesijske pogodbe podal dr. Štefan Čampa, 
v petek, 4. oktobra, pa je odpoved podala še dr. Barbara Morovič, ki zadnje tedne svoje delo opravlja v struški 
ambulanti. Ker je še druga odpoved vnesla obilo slabe volje in odprla številna vprašanja zaskrbljenih občanov, je 
civilna iniciativa sklicala sestanek, na katerega je povabila župana Igorja Ahačevčiča, svetnike, predstavnike vaških 
odborov in zainteresirano javnost iz celotne občine. Sestanek je potekal v četrtek, 10. oktobra, v prostorih gasilskega 
doma v Strugah.

Bojan Novak

Sicer velika dvorana v skoraj novem ga-
silskem domu je bila premajhna za nekaj 
manj kot 200 občanov iz celotne občine, 
ki so prišli na sestanek v želji po iskanju 
odgovorov in pojasnil. Predstavnik civil-
ne iniciative, Janko Nose, je po uvodnem 
pozdravu zbranim predočil nekaj pogle-
dov in dejstev. Za občane najbolj skrb 
vzbujajoče je dejstvo, da smo v dobrem 
letu izgubili kar tri zdravnike družinske 
medicine, najprej dr. Mariča, nato je svoj 
odhod napovedal dr. Čampa, zdaj pa še 
dr. Morovič. V času, ko se vsi zavedamo, 
da nam na ravni države primanjkuje 
zdravnikov družinske medicine, je to 
skoraj katastrofa in nič kaj prijeten ob-
čutek za prihodnost.

Naša občina po sistemizaciji potre-
buje 2,3 zdravniškega tima ali poljudno 
rečeno dva zdravnika. Še bolje bi bilo, 
da bi vsaj kak del prevzel tudi še tretji 
zdravnik.

Janko Nose je predstavil predlog, ki 

so ga v iniciativi pripravili kot korak 
proti rešitvi problema in upošteva prej 
navedena dejstva. V vsakem primeru bo 
občinska uprava pripravila nov razpis za 
manjkajoče zdravnike, v civilni inicia-
tivi pa predlagajo, da to stori na način, 
da pripravi štiri ločene razpise (za ene-
ga zdravnika, ki bo delal v ambulanti na 
Vidmu, za enega, ki bo delal v ambulanti 
v Strugah, za enega, ki bo delal za potre-
be stanovalcev zavoda Prizma Ponikve, 

in za enega, ki bo delal za potrebe stano-
valcev Zavoda svete Terezije na Vidmu). 
V iniciativi so izrazili prepričanje, da bi 
taki razpisi zelo povečali možnost, da se 
čim prej po odhodu obeh zdravnikov pri-
de do novih, ki bodo delali v naši občini. 

Predstavnik ambulante dr. Barbare 
Morovič je povedal, da bi se zdravni-
ca verjetno v tem primeru prijavila na 
razpis za del koncesije, ki se bo izvajal 
v zdravstveni postaji Struge, če ne bo 
prej sprejela dela v kakšni od drugih 
podeželskih sredin, kjer je po podani 
odpovedi tudi zaželena. V njenem timu 
so seznanjeni, da se ena od zdravnic, ki 
dela tudi v drugih domovih za starejše, 
dokaj resno zanima, da bi prevzela delo 
v Zavodu svete Terezije.

Besedo je dobil župan Igor Ahačevčič, 
na vprašanje, če podpira idejo civilne 
iniciative, pa ni dal enoznačnega odgo-
vora. Ideja se mu je zdela vredna razmi-
sleka, zatrdil pa je, da bodo o predlogu in 
preostalih možnostih temeljito razmislili 
in poiskali rešitve. Ni pa podpornik ideje, 
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da bi v situaciji, ki jo imamo zdaj, zdrav-
nica delala samo v Strugah. Menil je, da 
bi morala deliti svoj delovnik proporci-
onalno med Videm in Struge, kot je bilo 
prvotno dogovorjeno v lanski koncesijski 
pogodbi. 

Sicer pa je ponovil, da je bila ena nje-
govih predvolilnih želja gradnja novega 
zdravstvenega doma na Vidmu. V trenu-
tni zdravstveni postaji na Vidmu namreč 
ni prostora za delo dveh zdravnikov dru-
žinske medicine in pediatra, kar je potr-
dil tudi predstavnik ambulante dr. Bar-
bare Morovič. Župan je povedal, da išče 
rešitve s pogovori za prestavitev lekarne 
v prostore nekdanje banke, a ta rešitev še 
ne bo izvedena v kratkem času. 

Polemično razpravo so dopolnjevali 
številni občani iz Strug in tudi iz Dobre-
polja, ki so izrazili podporo dr. Morovi-
čevi, ki so jo vzeli za svojo in za katero 
želijo, da svoje delo opravlja še naprej, 
in sicer v pogojih, ki jih potrebuje za 
kakovostno in varno delo. Mnogi so me-
nili, da bi občina do mnenja zdravnikov 
morala pokazati več razumevanja. Tudi 
predstavnik dr. Morovičeve je potrdil, da 
je na strani zdravnice enaka želja. Priso-
tni tudi niso mogli razumeti, da vpleteni 
ne najdejo načina, da zadržijo zdravni-
co v naši občini. Predstavljenih je bilo 
tudi nekaj odprtih dilem glede lastništva 
prostora na parkirišču pri zdravstveni 
postaji v Strugah.

V razpravi so sodelovali podžupan 
Jože Prijatelj in dva svetnika (Slavc Palčar 
in Jernej Stare), po njej pa je bil sprejet 
sklep, da na občini do četrtka, 17. ok-
tobra, pripravijo časovnico reševanja 
zdravstvene problematike in jo pošljejo 
občinskim svetnikom in predsednikom 
vaških odborov.

Bržkone čaka župana, občinsko upra-
vo in svetnike v naslednjih tednih in 
mesecih veliko usklajevanja in iskanja 
rešitev, ki bodo, upajmo, vodili v smer 
zagotovitve trajne in kakovostne zdrav-
niške oskrbe.

Za izjavo sem nekaj dni po sestanku 
zaprosil zdravnico, dr. Barbaro Morovič, 
in župana Igorja Ahačevčiča. Zdravnica 
je povedala, da uživa v delu v zdravstveni 
postaji v Strugah in bi želela s tem delom 
nadaljevati tudi v prihodnje. Zato upa, 
da bodo našli skupen jezik in uredili vse 
tako, da bo za občane najbolje.

Župan Ahačevčič pa je za bralce po-
vedal:

»Kateri koli problem, ki se pojavi, je 
treba reševati strpno in ga dobro premisli-
ti, saj smo konec koncev ujeti tudi v dolo-
čila predpisov. Posebno težka je situacija 
v zdravstvu, ki v Sloveniji razpada, zlasti 
na področju družinske medicine. 

Slovenske razmere se odslikavajo tudi 
v naši občini, saj smo del tega sistema, te 
države. Vedeti moramo, da problem pri 
nas v bistvu lani s prihodom dveh zdrav-
nikov ni bil rešen. V času, ko sem se soočil 
z odpovedjo sodelovanja obeh zdravni-
kov, sem se soočil tudi z vsemi ključnimi 
ustanovami v našem zdravstvu. 

Odziv pa je bil takšen, da so mi vsi 
prijazno razložili, da ne morejo pravza-
prav nič pomagati. Kljub temu upam, da 
bomo našli rešitev, saj vztrajno delamo 
na tem. Prepričan sem, da bomo s timom 
dr. Morovičeve našli skupni jezik in bomo 
sodelovali še naprej. Hkrati pa nam mora 
biti vsem trenutno nastalo stanje opomin, 
da se bomo na problem odslej drugače 
odzivali. Tako v splošni ambulanti kot v 
socialnih zavodih. Močno upam, da se bo 
odzval tudi kdo od zdravnikov domači-
nov in se lotil dela v domačem okolju. Ta 
odnos do domačega kraja pravzaprav v 
celoti pogrešam.« ■

Vabilo

Vabimo vas na srečanje podjetnikov občine Dobrepolje 

z izobraževalno vsebino, ki ga pripravljamo z Gospodarsko zbornico Slovenije. 
Na srečanju bodo predstavljene vsebine na temo:
• vajeništvo, 
• Slovenska poslovna točka, 
• možnost pridobivanja sredstev iz spodbude za MSP LES 3.0 in 
• področje pridobivanja povratnih in nepovratnih sredstev in kreditiranja po-

slovanja.
Srečanje bo v četrtek, 7. novembra 2019, z začetkom ob 18. uri v Modri 

dvorani Jakličevega doma na Vidmu.
Prijazno vabljeni vsi podjetniki  (d. o. o. in s. p.) in tudi tisti, ki želite stopiti 

na podjetniško pot.
Igor Ahačevčič, župan
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Oskrba s pitno vodo in nedovoljen odvzem vode iz 
hidrantov – obvestilo občanom

Skupna občinska uprava 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« občin Dobrepolje, 

Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Dostop do pitne vode je ena izmed te-
meljnih pravic vsakega posameznika. 
Ustava RS med drugim določa, da drža-
va preko samoupravnih lokalnih skup-
nosti neposredno in neprofitno zagota-
vlja oskrbo prebivalstva s pitno vodo in 
z vodo za oskrbo gospodinjstev. 

Občine torej urejajo oskrbo s pitno 
vodo na svojih območjih s predpisi, s 
katerimi določijo pogoje za zagotavlja-
nje in uporabo storitev gospodarske jav-
ne službe oskrbe s pitno vodo. Namen 
teh predpisov je predvsem zagotavljanje 
varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo 
z učinkovitim izvajanjem javne službe 
ter zagotavljanje trajnostnega razvoja 
dejavnosti. 

Očitno pa se nekateri občani ne ozi-
rajo na predpise niti na objave različnih 

medijev o pomenu pitne vode, saj ob-
činska inšpekcija opaža, da se poveču-
je število nedovoljenih odvzemov vode 
iz hidrantov na javnem vodovodnem 
omrežju, ki pa so namenjeni predvsem 
požarni varnosti. Takšni nedovoljeni 
in nepooblaščeni odvzemi vode iz hi-
drantov pa lahko povzročijo tudi okvare 
tako na hidrantih kot tudi vodovodnem 
omrežju. 

Odvzem vode iz hidranta se skladno 
z Odlokom o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v Občini Dobrepolje sme uporab-
ljati brez soglasja upravljavca vodovoda 
samo za gašenje požarov, za potrebe vaj 
za preprečevanje požara in za druge in-
tervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah. Odvzem vode iz hidrantov za druge 
potrebe je dovoljen le s soglasjem uprav-
ljavca in se izvede po navodilu izvajalca 
javne službe. Za posamezen nedovoljen 
odvzem vode iz javnega hidranta je v 
odloku predpisana globa, kršitelju pa 
se zaračuna porabljena voda po zadnji 
veljavni ceni s predpisanimi dajatvami 
v višini 72 m3, kar predstavlja predpi-
sano količino za zagotavljanje požarne 
varnosti. 

Voda ima kot življenjsko potrebna 
dobrina pomembno vlogo pri oskrbi 
človeštva. Zaradi podnebnih sprememb 
in negospodarne rabe se količina pitne 
vode zmanjšuje, zato bi se morali vsi 
uporabniki bolj kot kadar koli prej zave-
dati bogastva, ki nam (za zdaj še) priteče 
iz pip, in z vodo ravnati skrbno, varčno 
ter skladno s predpisi. ■

Anita Zore, JKP Grosuplje

Ob prazniku, ko se spomnimo umrlih, se količina odpadnih 
nagrobnih sveč še poveča. Veliko prijaznejše do okolja so al-
ternativne sveče, ki so brez ohišja ali v steklenem ohišju. Za 
razliko od umetnih mas se steklo lahko reciklira v neskončnost. 

Javno komunalno podjetje Grosuplje vas vabi, da v letoš-
njem novembru posežete po svečah, ki so okolju prijaznejše, 
položite kamen z mislijo ali na grob prinesete cvetje, ki je bi-
ološko razgradljiv odpadek, ki  ga odvržete v zabojnik za bio-
loške odpadke. Morda bo gesto opazil še kdo in se bo tradicija 
prižiganja plastičnih sveč umaknila okolju bolj sprejemljivim 
navadam. 

Misli modro, delaj zeleno! ■

Odpadne nagrobne sveče
Slovenci smo v svetovnem vrhu po številu prižiganja plastičnih sveč na prebivalca. Ko jih odvržemo, povzročimo veliko 
obremenitev za okolje. Na pokopališčih občani odpadne nagrobne sveče sedaj odvržete ločeno v za to namenjen 
zabojnik. Nato jih, kot izvajalec javne službe, odpeljemo v skladišče ločeno zbranih frakcij. Od tu jih oddamo shemam, 
ki sveče preusmerijo do podjetij, ki se ukvarjajo z njihovo reciklažo.
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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. delavnice kvačkanja (knjižnica Dobrepolje, 17.30) 
Torek, 29. 10. strokovni seminar za podjetnike »Računovodska priprava na zaključek leta (Dom obrtnikov Grosuplje, 9.00)
Ponedeljek, 4. 11. Tačke pomagačke (knjižnica Dobrepolje, 17.00)
Ponedeljek, 4. 11. delavnice kvačkanja (knjižnica Dobrepolje, 17.30) 
Četrtek, 7. 11. srečanje podjetnikov naše občine (Modra dvorana Jakličevega doma, 18.00)
Petek, 8. 11. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)
Petek, 8. 11. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 20.00)
Sobota, 9. 11. zbiranje oblačil in obutve – Karitas (mladinski center Videm, od 9.00 do 17.00)
Ponedeljek, 11. 11. delavnice kvačkanja (knjižnica Dobrepolje, 17.30) 
Petek, 15. 11. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)
Petek, 15. 11. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 20.00)
Nedelja, 17. 11. domača tekma selekcije U-19 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 17.00)
Ponedeljek, 18. 11. delavnice kvačkanja (knjižnica Dobrepolje, 17.30) 
Četrtek, 21. 11. predavanje Za otroke kuhajmo zdravo (OŠ Dobrepolje, 17.00)
Petek, 22. 11. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)
Nedelja, 24. 11. domača tekma selekcije U-15 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 14.30)
Nedelja, 24. 11. domača tekma selekcije U-19 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 17.00)
Ponedeljek, 25. 11. delavnice kvačkanja (knjižnica Dobrepolje, 17.30) 
Četrtek, 28. 11. brezplačna delavnica za ženske »Samo zdrava in vitalna sem lahko poslovno uspešna« (Dom obrtnikov Grosuplje, 9.00)
Petek, 29. 11. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)
Petek, 29. 11. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 20.00)

Koledar prihajajočih dogodkov – november 2019

Povzel Bojan Novak

Društvo Ekologi brez meja je letos 
maja in junija v treh slovenskih kra-
jih (Ivančna Gorica, Laško, Mengeš) 
dnevno spremljalo količine, pogostost 
in »pošiljatelje« oglasnih letakov, ki jih 
gospodinjstva prejemamo v poštne na-
biralnike. 

Samo v enem gospodinjstvu so v 
dveh poletnih mesecih in pol zbrali 
223 kosov oziroma več kot 7 kg nenas-
lovljene oglasne pošte. Gospodinjstvo 
v občini Ivančna Gorica je denimo 
samo v enem dnevu prejelo skoraj pol 
kilograma oglasnih letakov. Med dnevi 
v tednu se je za daleč najbolj priljub-
ljeno izbiro oglaševalcev izkazal po-
nedeljek, največ oglasnih sporočil pa 
gospodinjstva prejmejo med prvim in 

petim dnem v mesecu. 
Povprečno je gospodinjstvo v mer-

jenem obdobju prejelo več kot 2,6 ki-
lograma letakov oziroma nenaslovljene 
oglasne pošte na mesec, kar pomeni 
dobrih 31 kg na leto.

V enem mesecu po pošti povprečno 
prejmemo nenaslovljeno oglasno pošto 
31 različnih oglaševalcev, skupno pa so v 
merjenem obdobju v vseh treh krajih za-
beležili 86 različnih oglaševalcev, od ka-
terih jih je pet poseglo po recikliranem 
papirju oz. papirju iz odgovornih virov. 
Oglasni papir pa za recikliranje ni naj-
boljši, saj vsebuje premalo kakovostnih 
celuloznih vlaken, zato ga morajo pri 
recikliranju mešati z drugim papirjem.

Dve tretjini oziroma 65 % vseh oglas-
nih letakov izhaja iz sektorja trgovskih 
verig na drobno s pretežno prodajo živil, 

sledijo prodajalci pohištvenih izdelkov 
s 24 %.

Društvo Ekologi brez meja poziva 
gospodinjstva, da se pred nezaželeno 
oglasno pošto zavarujejo z nalepko za 
prepoved dostavljanja nenaslovljenih 
oglasnih pošiljk, ki jo za 0,42 € lahko 
kupijo na vsaki pošti. Nalepko uporab-
lja približno četrtina oziroma 206.155 
gospodinjstev. Preostalih 75 % gospo-
dinjstev v Sloveniji tako skupaj prejme 
skoraj 20.000 ton nenaslovljenih oglas-
nih pošiljk letno. 

Ekologi brez meja tako pozivajo go-
spodinjstva, da se odpovedo prejemanju 
oglasnih letakov, s tem pa storijo nekaj 
dobrega za okolje in se posledično osvo-
bodijo odvisnosti od trženjskih sporočil, 
ki poganjajo največjo težavo sodobnega 
časa – potrošnjo. ■

              EKOLOŠKI KOTIČEK

Koliko oglasnih letakov se nabere v naših poštnih 
nabiralnikih?
Na oglasne letake smo se z leti kar nekako navadili. Pa ste se kdaj vprašali, koliko se jih nabere? V društvu Ekologi brez 
meja, ki je najbolj znano po vseslovenskih čistilnih akcijah, so naredili raziskavo in prišli do zanimivih ugotovitev.
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                PODJETNIŠKI KOTIČEK

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in pri-
javnice na www.ooz-grosuplje.si, 
kjer preverite pogoje subvencionirane 
udeležbe zaradi sofinanciranja Občine 
Dobrepolje:

• Strokovni seminar »RAČUNOVOD-
SKA PRIPRAVA NA ZAKLJUČEK 
LETA«, torek, 29. oktobra 2019, ob 
9.00 v Domu obrtnikov v Grosuplju. 
Predavateljica Jasmina Malnar Molek, 
davčna svetovalka na OZS. Brezplačna 
udeležba za podjetja iz občine Dobre-
polje. Obvezne predhodne prijave.

• ZADNJI POZIV: Javno povabilo pod-
jetjem k oddaji vlog za sofinancira-
nje stroškov individualnih izobraže-
vanj in usposabljanj v letu 2019. Rok 
samo še do 31. oktobra 2019. Vabimo 
vsa podjetja iz občine Dobrepolje, da 
do tega datuma na OOZ Grosuplje po-
dajo Vlogo za sofinanciranje stroškov 
izobraževanj in usposabljanj, ki so se 
jih lastniki podjetij ali njihovi zaposle-
ni udeležili v letu 2019. Javno povabi-

lo sofinancira Občina Dobrepolje. Več 
na spletni strani OOZ Grosuplje.

• Brezplačno individualno »DAVČNO 
IN RAČUNOVODSKO SVETOVA-
NJE« s Tadejo Bučar, davčno sveto-
valko na OZS, v petek, 29. novembra 
2019, v Domu obrtnikov v Grosuplju. 
Svetovanje bo izvedeno v okviru SPOT 
Osrednja slovenska regija. Prijave mo-
žne do zapolnitve prostih mest. 

• Brezplačna delavnica za ženske 
»SAMO ZDRAVA IN VITALNA SEM 
LAHKO POSLOVNO USPEŠNA«, če-
trtek, 28. novembra 2019, ob 9.00 v 
Domu obrtnikov v Grosuplju. 

• Usposabljanje iz varstva pri delu, 
sreda, 4. decembra 2019, ob 15.00, v 
Domu obrtnikov v Grosuplju. 

• 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 v stik z nami. 

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. ■ 

Srečanje lokalnih podjetnic na OOZ Grosuplje

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 38a

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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Evropski teden mobilnosti – Gremo peš!
Slogan letošnjega evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra, tokrat spodbuja k razmisleku o 
hoji kot načinu transporta na krajše razdalje.

Zbral Bojan Novak

Organizatorji kampanje Evropski teden 
mobilnosti vsako leto osvetlijo en pro-
blem, povezan s sodobnim načinom 
življenja. Letos smo bili povabljeni, da 
razmišljamo o hoji kot načinu tran-
sporta. Hoja namreč poskrbi za vsaj 
minimalno raven fizične dejavnosti. Na 
krajših razdaljah je hoja najučinkovi-
tejši in časovno konkurenčen prometni 
način. Predvsem v mestih je hoja zelo 
priročna, saj nam ni treba stalno iskati 
parkirnega prostora ali se premikati z 
avtomobilom po prenapolnjenih ulicah. 
Dejstvo je namreč, da se v sodobnem 
času močno povečuje naša odvisnost od 
avtomobila. Kljub nekaj korakom pro-
ti popularizaciji javnega transporta še 
vedno narašča število registracij oseb-
nih vozil. To se odraža na vedno večji 

gneči v prometnih konicah, ni pa zane-
marljivo dejstvo, da se povečuje tudi iz-
pust toplogrednih plinov v ozračje.

Zdi se, da so koraki proti trajnostni 
mobilnosti (hoja, kolesarjenje, uporaba 
javnega prometa in alternativnih oblik 
prometa) kratki in premalo pogosti. 
Zato so taki pozivi, kot jih enkrat letno 

dobimo s strani pristojnih organizacij, 
več kot dobrodošli. Razmislimo tudi 
mi, če bi kako pot lahko opravili peš 
in ne bi za kratke razdalje potrebovali 
avtomobila. Ali smo že tako razvajeni, 
da se moramo do vsake kljuke, ki jo že-
limo odpreti, pripeljati z avtomobilom 
in parkirati neposredno pred svojim ci-
ljem? ■

Povzel Bojan Novak, vir gradiva: www.avp-rs.si  

Statistični podatki kažejo, da se je na 
slovenskih cestah lani smrtno ponesre-
čilo 91 udeležencev, med njimi je bilo 13 
pešcev, kar predstavlja 14-% delež med 
vsemi umrlimi udeleženci v prometnih 
nesrečah. V letu 2016 je bilo smrtnih 
žrtev med pešci še 22.

Glavni trije vzroki za nastanek prome-
tne nesreče z najhujšimi posledicami za 
pešce v zadnjih petih letih so:
• neupoštevanje in odvzem prednosti, 

zaradi katerih je življenje izgubilo 16 
pešcev;

• neprilagojena oz. prehitra vožnja 
voznikov, zaradi katere je življenje 
izgubilo 19 pešcev;

• nepravilnosti pešca, zaradi katerih je 
življenje izgubilo 17 pešcev.
Med najbolj ogroženo starostno sku-

pino pešcev spadajo predvsem starejši, 

na eni strani zaradi pešajočih psihofizič-
nih sposobnosti, pogosto pa tudi zaradi 
slabše opaznosti, saj so pogosto temneje 
oblečeni. V letu 2018 so umrle štiri ose-

Bodi viden v prometu!
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je tudi letos v prvi polovici oktobra izvedla medijsko kampanjo 
ob nacionalni preventivni akciji Pešec – bodi viden, bodi previden. Vozniki se večkrat jezimo na pešce, ki v jesenskih 
in zimskih mesecih v mraku in ponoči hodijo po cestah v temnih oblačilih. Zato ne bo odveč ponovno opozoriti na 
pomen vidnosti v prometu.
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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

be, starejše od 65 let. V zadnjih petih letih 
je v starostni kategoriji nad 65 let umrlo 
36 oseb, kar predstavlja skoraj polovico 
vseh smrtnih žrtev med pešci.

Za večjo varnost pešcev moramo 
upoštevati naslednje:
• Pešec mora uporabljati prometne po-

vršine, namenjene hoji pešcev (ploč-
niki, hodniki, prehodi, podhodi, nad-
hodi).

• Če ni zagotovljene površine za pešce, 
mora pešec hoditi ob levem robu vo-
zišča v smeri hoje.

• Vedno se moramo prepričati o var-
nem prečkanju ceste. Preden stopi-
mo na vozišče, obvezen pogled levo 
in desno. Cesto prečkamo hitro in 

brez nepotrebnega ustavljanja.
• Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti 

moramo med hojo po cesti nositi od-
sevnik na vidnem mestu na strani, ki 
je obrnjena proti vozišču. Za večjo vi-
dnost in varnost poskrbimo z uporabo 
svetlih in odsevnih oblačil ter odsev-
nih teles (odsevni trakovi, kresničke, 
uporaba svetilke).

• Obvezna uporaba prehodov za pešce. 
Na semaforiziranih prehodih počaka-
mo na zeleno luč za pešce (predhodno 
pogled levo in desno), na nesemafori-
ziranih prehodih pa posebno pozor-
nost namenimo približujočim se vo-
zilom – počakamo, da se ta dejansko 
ustavijo iz obeh smeri (vzpostavitev 
očesnega stika z voznikom, dvig roke).

• Učenci prvega in drugega razreda 
osnovne šole morajo na poti v šolo 
in iz nje poleg odsevnika okoli vratu 
nositi tudi rumeno rutico. Odrasli, 
ki ob cesti spremljajo otroke, naj jih 
držijo za roko na zunanji strani, proč 
od ceste.

• Vozniki, poskrbite predvsem, da vozi-
te zmerno (počasneje ob megli, dežju, 
snegu in slabši vidljivosti), pričakujte 
pešce na cestah in jim odstopite pred-
nost. Še zlasti bodite pozorni na pešce 
na in ob vozišču, kjer ni pločnikov. Za 
dobro vidljivost poskrbite s čiščenjem 
vseh stekel in ogledal na svojem vozi-
lu. Ne uporabljajte mobilnega telefo-
na med vožnjo, saj na ta način ogroža-
te tudi pešce. ■
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Zala Grilc in Breda Brezovar Goljar, Društvo 
onkoloških bolnikov Slovenije

Cilj tega dolgoročnega projekta je, da bi v 
Sloveniji čim manj moških zbolelo za ra-
kom in čim več zbolelih premagalo bole-
zen. Letošnja akcija s sloganom Prisluhni 
telesu, poskrbi zase! moške spodbuja, da 
so pozorni na telesne spremembe, da ne 
oklevajo in pravočasno obiščejo zdrav-
nika, da se izogibajo slabim navadam in 
se odzovejo vabilom na presejalne teste 
programa SVIT. Na ta način želi prispe-
vati k zgodnejšemu odkrivanju raka in 
večji možnosti preživetja, z opozarja-
njem na dejavnike tveganja pa zmanjšati 
število obolelih.

Statistika ni spodbudna

V Sloveniji je rak, podobno kot v drugih 
evropskih državah, med najpogostejšimi 
vzroki smrti, in sicer na drugem mestu, 
pri moških pa celo na prvem. Med ro-
jenimi leta 2015 bo predvidoma vsak 
drugi moški do svojega 75. leta zbolel za 
rakom. V Sloveniji je leta 2015 za rakom 
zbolelo 14.329 ljudi, od tega 7859 moških 
in 6470 žensk, umrlo pa je 3484 moških 
in 2732 žensk (skoraj 55 % vseh zbole-
lih in 56 % umrlih predstavljajo moški). 
Večina moških zboli po 65. letu starosti. 
Med najpogostejšimi raki, ki pestijo so-
dobnega moškega, so rak prostate (1599 
primerov), rak pljuč (976), rak debelega 
črevesa in danke (784), rak glave in vra-
tu (380) ter rak mod, ki je sicer redek 
(144 obolelih), a ogroža predvsem mla-
de moške med 20. in 40. letom staros-
ti. Obolevnost za rakom se povečuje in 
pričakovati je, da se bo zaradi staranja 
prebivalstva v prihodnosti še zviševala.

• Rak prostate je pogost, vendar dobro 
obvladljiv. Med najpogostejše dejav-
nike tveganja se uvrščata starost in 
pojav raka prostate v družini.

• Kajenje poveča tveganje za nastanek 
raka pljuč in tudi mnogih drugih ra-
kov.

• Rak debelega črevesa in danke je 
dobro ozdravljiv, še posebej, če se 
odkrije zgodaj. Zato se na povabilo 
programa SVIT odzovite brez omaho-
vanja!

• Za raka glave in vratu sta najpogo-
steje kriva kajenje in sočasno uživanje 
alkohola ob manj kakovostni prehrani 
in pomanjkljivi ustni higieni.

• Rak mod ogroža predvsem mlajše 
moške, lahko pa za njim zbolijo tudi 
moški v zrelih letih. Ne pozabite se 
samopregledovati!

Prisluhnite telesu! Prepoznajte prve 
znake!

Kljub hitremu razvoju medicine lahko za 
svoje zdravje še vedno največ naredimo 
sami, zato je treba govoriti o raku in o 
preventivi, kar je tudi cilj vseslovenske 
kampanje Pravi moški. Pravi moški se 
zaveda, da s svojim zdravjem skrbi tudi 
za srečo svojih najbližjih. Zato z zdra-
vim načinom življenja zmanjša tveganje 
za razvoj raka, s poznavanjem zgodnjih 
znakov in simptomov raka pa omogoči, 
da se bolezen pravočasno odkrije, kar 
bistveno poveča možnosti ozdravitve. 
Večina rakov je ozdravljivih, če jih odkri-
jemo dovolj zgodaj, ko se še niso začeli 
širiti po telesu. 

Zato je zelo pomembno, da prepo-
znamo prve znake in simptome bo-
lezni* ter takoj poiščemo zdravniško 
pomoč:

• pogosto uriniranje, zlasti ponoči, sla-
boten ali prekinjen tok urina, bolečina 
ali pekoč občutek med uriniranjem, 
krvav seč → rak prostate;

• novonastal ali spremenjen dolgotrajni 
kadilski kašelj, ponavljajoče se pljuč-
nice, kri v izpljunku, težko dihanje, 
bolečina v prsih → rak pljuč;

• bolečine v trebuhu, napenjanje, vetro-
vi, mehkejše ali trše blato, spremembe 
v odvajanju blata, zaprtost, kri na bla-
tu, krvavitve iz danke → rak debelega 
črevesa in danke;

• težave pri žvečenju, požiranju ali di-
hanju, trajna neprehodnost nosnih 
votlin ali ponavljajoče se krvavitve iz 
nosu, dolgotrajna hripavost ali spre-
memba barve glasu, zmanjšana giblji-
vost jezika, občutek tujka v žrelu, grlu 
in vratu → rak glave in vratu;

• zatrdlina v modu, sprememba struk-
ture moda, trše modo, povečanje ali 
zmanjšanje moda, občutek napetosti, 
teže in neugodja v modu, bolečina, ki 
seva proti dimljam in medeničnemu 
dnu → rak mod.

* Številni izmed naštetih bolezenskih 
znakov (simptomov) so neznačilni. Ne-
kateri bolniki nimajo nobenih težav. Ne-
kateri znaki so povezani tudi z drugimi 
obolenji.

Pravi moški skrbi zase

Prej ko odkrijemo raka, večje so možnos-
ti za uspešno zdravljenje. Prof. dr. Primož 
Strojan, dr. med., z Onkološkega inštitu-
ta Ljubljana ocenjuje: »Moški so običajno 

Pravi moški prisluhne svojemu telesu in poskrbi zase
Moški so običajno manj pozorni na svoje zdravje, za rakom pa zbolevajo pogosteje kot ženske. Težje odkrito 
spregovorijo o bolezni, k zdravniku pa gredo šele takrat, ko je že res hudo. To so izhodišča za vseslovensko 
komunikacijsko akcijo Pravi moški, ki jo že četrto leto izvaja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije v sodelovanju z 
Ministrstvom za zdravje RS, Onkološkim inštitutom Ljubljana, Fakulteto za šport in Nacionalnim inštitutom za javno 
zdravje z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki raka pri moških. 
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manj pozorni na svoje telo in zdravje in 
za rakom zbolevajo pogosteje kot ženske. 
Vzrok za zanemarjanje zdravja pri moš-
kih je nevednost, prezaposlenost ali samo 
'moški ponos', ki pojmuje vsako skrb zase 
kot izraz šibkosti.«

Pri nas moški še vedno manj skrbijo 
za zdravje kot ženske, preveč pijejo in 
kadijo, težko se odpovejo dobri hrani, se 
premalo gibajo oziroma pretiravajo s tek-
movalnostjo pri športu, se slabo odzivajo 
na presejalne teste in kljub simptomom 
odlašajo z obiskom zdravnika. Razlike 
so posledica osebnostnih lastnosti pri 
obeh spolih. Te vplivajo tudi na vedenj-
ske navade, ki olajšajo ali pa ovirajo skrb 
za zdravje. Moški na bolezen gledajo kot 
na grožnjo, ki prinaša spremembe v živ-
ljenju in na njihove predstave o samem 
sebi v smislu »meni se ne more nič zgo-
diti«. Potlačitev težav je njihov tipični 
obrambni mehanizem, odlašanje obiska 
pri zdravniku pa opravičujejo s pomanj-
kanjem časa in drugimi izgovori. Kako 
jim lahko pri tem pomagamo, predvsem 
njihove boljše polovice? Psiholog prof. 
dr. Peter Umek odgovarja: »Moramo 
preseči svoj ego in se pravočasno zglasi-
ti pri zdravniku. Zato ne bomo nič manj 
moški.«

Marjan Doler je v zrelih letih zbolel 
za rakom prostate. Žal ob zdravljenju 
ni imel nikogar s tovrstno izkušnjo, od 
kogar bi dobil prepotrebne nasvete ob 
nastalih težavah in nevšečnostih. Zato 
si je obljubil, da bo po okrevanju kot 
prostovoljec Društva onkoloških bolni-
kov Slovenije svojo prehojeno pot delil z 

vsemi, ki potrebujejo pomoč: »Z velikim 
navdušenjem sodelujem pri projektu Pra-
vi moški, predvsem zato, ker je ključnega 
pomena zavedanje, da lahko razvoj obo-
lenj preprečimo z ozaveščanjem, zdravim 
načinom življenja in rednimi preventiv-
nimi pregledi. Žal se tega prej nisem zave-
dal, sedaj pa živim bolj kakovostno življe-
nje kot pred boleznijo. Moškim polagam 
na srce, naj ne bodo preveč 'mačoti', naj 
skrbijo za svoje zdravje, da nas bo še več 
izšlo iz te bitke kot zmagovalci.«

Kako najbolje poskrbeti zase 

Na srečo so dejavniki tveganja za razvoj 
vrste rakov poznani in se jim z dovolj 
odločnosti in volje lahko izognemo ter 
s tem zmanjšamo tveganje za nastanek 
bolezni. Zmanjšajte tveganje z upošte-
vanjem 12 nasvetov proti raku, ki so jih 
izdelali strokovnjaki Evropskega kodeksa 
proti raku:

1. Ne kadite oziroma ne uporabljaj-
te tobačnih izdelkov v kakršni koli 
obliki! Izogibajte se pasivnemu 
kajenju!

2. Vzdržujte zdravo, normalno teles-
no težo!

3. Vsak dan bodite telesno dejavni!
4. Uživajte uravnoteženo prehrano z 

veliko sadja in zelenjave, ki vsebu-
je veliko vlaknin!

5. Omejite vse vrste alkoholnih 
pijač!

6. Previdno se sončite!

7. Na delovnem mestu se zašči-
tite pred nevarnimi snovmi, ki 
povzročajo raka, in upoštevajte 
predpise za varnost in zdravje pri 
delu!

8. Varujte se pred ionizirajočim se-
vanjem (radioaktivni element ra-
don), tako da redno zračite pro-
store!

9. Odstranite morebitne črevesne 
polipe ‒ spremembe, ki vodijo v 
razvoj raka!

10. Udeležujte se organiziranih pre-
sejalnih programov! Po 50. letu 
starosti opravite test na prikrito 
krvavitev v blatu, ki vam ga omo-
goča program SVIT!

11. Redno si enkrat mesečno preg-
ledujte moda, najbolje vedno 
isti dan v mesecu. Tako boste 
lahko spoznali normalno obliko 
in strukturo svojih mod ter hitro 
prepoznali morebitne neobičajne 
spremembe.

12. Pri sumljivih znakih takoj pojdite 
na posvet k izbranemu zdravniku!

Torej, dragi moški, obstaja veliko dob-
rih razlogov, da prisluhnete svojemu te-
lesu in poskrbite zase, s tem pa tudi za 
svoje najbližje.

Več o najpogostejših vrstah raka pri 
moških, simptomih in dejavnikih tvega-
nja najdete v publikacijah Društva on-
koloških bolnikov Slovenije in na spletni 
strani www.izogniseraku.si. ■

Območna revija
odraslih pevskih zborov 
in malih pevskih skupin,
tretji del

Sobota, 26. 10. 2019, ob 19.00  
v dvorani Jakličevega doma

Uvodni pozdrav: Igor Ahačevčič, župan občine Dobrepolje
Povezovanje: Lovrenc Škoda
Strokovno spremljanje: Gregor Klančič

Nastopajoči: Chorus Sitticensis, Ženski pevski zbor Magdalena, 
Mešani pevski zbor Trnovci Ljubljana, Mešani pevski zbor Škrjanček, 
Moški pevski zbor Ambrus, Mešani oktet Polica, Moški pevski zbor 
Corona, Mladinski pevski zbor Brevis.

Sladka je pesem,
skoraj medena,
le da v refrenu
nima imena.
(F. Lainšček)
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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.

Ob nacionalnem mesecu skupnega 
branja, ki je potekal od 8. septembra – 
mednarodni dan pismenosti – do 13. 
oktobra – zaključek tedna otroka – so se 
izpeljali številni dogodki, ki so poudar-
jali pomen branja in pismenosti. Letos 
se z NMSB-jem pridružujemo evropski 
bralni kampanji EUReads (Evropa bere), 
ki povezuje že obstoječe bralne dejav-
nosti po vsej Evropi z namenom dviga 
zavesti o pomembnosti izobraževanja 
in pismenosti v zgodnjem otroštvu. 
Eden izmed ciljev pobude Evropa bere 
pa je tudi poudarek na glasnem branju. 
Tudi knjižnica Dobrepolje se je pridru-
žila temu pomembnemu projektu in v 
sodelovanju z OŠ Dobrepolje, vrtcem 
Ringaraja, Zavodom svete Terezije, 
Društvom upokojencev Dobrepolje in 
drugimi sodelujočimi v petek, 11. okto-
bra 2019, izvedla celodnevni medgene-
racijski bralni maraton, ki je potekal 
od 9. ure zjutraj do 19. ure. Dogodek je 
odprl župan Igor Ahačevčič, ki je nasto-
pil tudi kot promotor branja ter mladim 

spregovoril o vrednosti branja in pisme-
nosti. V dopoldanskem času smo brali 
skupaj z učenci in učitelji 9. razreda, no-
vinarskim krožkom ter učenci 7. razre-
da OŠ Dobrepolje. Bralnega maratona 
so se udeležili tudi predšolski otroci in 
vzgojiteljice, skupina Sovice, vrtec Rin-
garaja. Druženje ob knjigi smo nadalje-
vali v Zavodu svete Terezije, kjer smo 
člani bralnega kluba Dobrevoljci brali 
skupaj s stanovalci zavoda. Tako smo 
našli tudi dragoceno knjigo iz leta 1914, 
publikacijo Angelček, ki jo je iz svoje 
osebne knjižne zbirke prinesla gospa 
Ivanka Gnidovec. Seveda smo z zani-
manjem prebirali besedila, zapisana 
pred 105 leti, in med njimi nas je med 
drugimi navdihnila povest Lepo čitanje, 
ki nas že tega davnega leta pouči, kako 
pomembno je pravilno branje besedil. 
V zavodu smo tako preživeli res prijet-
ne trenutke. Branje smo nadaljevali v 
knjižnici, kjer so se nam pridružili člani 
Društva upokojencev Dobrepolje. Go-
spa Gabrijela Škantelj nas je ponovno 

navdušila z branjem svoje poezije in 
pripovedovanjem zgodb in pripetij iz 
svojega življenja. Pridružila pa sta se 
nam tudi Eva Česen, ki je prebrala svoj 
nagrajeni literarni spis, ter Maruša Če-
sen, ki je srečanje obogatila z zvoki glas-
be na violini. Bralni maraton smo v ve-
černih urah nadaljevali s pravljico Trije 
medvedi v obliki kamišibaj za najmlaj-
še. Za prijeten zaključek celodnevnega 
dogajanja pa je poskrbela Tina Kadunc 
- Tiana s svojimi pesmimi, ob katerih 
smo prepevali in se veselili vsi. Iskreno 
se ji zahvaljujemo za sodelovanje in vse 
tople občutke, ki nam jih je obudila s 
svojim prepevanjem. Z nami je bila tudi 
Tamara Butala s kitaro, za čisto pravi fi-
nale pa je poskrbela otroška plesna sku-
pina Super4, katere dekleta so s svojim 
nastopom osupnila vse navzoče. Vsem 
sodelujočim se še enkrat iskreno zah-
valjujemo, vsem skupaj pa želimo še 
veliko prijetnih bralnih doživetij in se 
veselimo skupnih snidenj v knjižnici.

Medgeneracijski bralni maraton je v knjižnici odprl župan Igor Ahačevčič in spregovoril o pomenu branja in 
pismenosti.

Dejavno se s svojim delom za dvig bralne kulture in pismenosti zavzema tudi 
pomočnica ravnatelja OŠ Dobrepolje Sonja Lenarčič.

Bralnega maratona so se udeležili tudi predšolski otroci in vzgojiteljici vrta 
Ringaraja, skupina Sovice.
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Člani bralnega kluba Dobrevoljci smo brali skupaj s stanovalci Zavoda svete Terezije. 

Gospa Ivanka Gnidovec nam je iz svoje osebne 
knjižne zbirke prinesla knjigo iz leta 1914, izdajo 
serijske publikacije Angelček, katere povesti in 
vsebino smo z navdušenjem skupaj prebrali. 

Pridružila se nam je tudi Eva Česen, ki je prebrala 
svoj nagrajeni literarni spis.

Bralnega maratona so se v popoldanskem času udeležili člani društva 
upokojencev. Gospa Gabrijela Škantelj nas je ponovno navdušila z branjem svoje 
poezije in pripovedovanjem zgodb iz življenja

Za slavnostni zaključek dogodka je poskrbela Tina Kadunc - Tiana, ki je s svojim 
petjem v vseh prebudila toplino, prijateljstvo in radost.

Na zaključnem dogodku je bila z nami tudi Tamara Butala s kitaro.

Dekleta plesne skupine Super4 so s svojim nastopom in akrobacijami navdušile 
ter zaključile naše celodnevno druženje ob knjigi medgeneracijskega bralnega 
maratona.
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RAZPISUJEMO

FILMARJENJE 2019
Srečanje filmskih in video ustvarjalcev  

Osrednje Slovenije 2019

Če je snemanje filmov in videov način vašega ustvarjalnega izražanja, če 
želite pokazati svoje izdelke na velikem platnu, srečati sorodne filmske 
navdušence, izmenjati izkušnje in slišati strokovno mnenje ter kakšen 
koristen nasvet za nadaljnje delo, potem vas vabimo na FILMARJENJE 
– srečanje filmskih in video ustvarjalcev Osrednje Slovenije 2019, ki bo 
3. decembra 2019, ob 18. uri v Klubu JEDRO v Medvodah. 

POGOJI ZA SODELOVANJE:
• sodelujete lahko filmski in video ustvarjalci iz osnovnih in srednjih šol, 

klubov, društev, neodvisni ustvarjalci … z območja koordinacije JSKD 
Osrednja Slovenija (Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija, Ljubljana, Ljubljana 
okolica, Ivančna Gorica, Cerknica, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Ribnica);

• vsak prijavitelj lahko pošlje največ pet filmskih oz. video izdelkov po-
ljubne zvrsti (animirani, igrani, dokumentarni, eksperimentalni film …);

• filmi naj bodo v formatu MP4 – v čim večji resoluciji (HD); 
• dolžina posameznih filmskih izdelkov naj ne presega 15 minut; 
• prijavite lahko dela, ki so nastala v letih 2018 in 2019 in še niso bila 

prikazana na tem srečanju v preteklem letu.

Dopolnitev pisanja ob 70-letnici Zagoriških fantov
Razlog za pisanje članka ob 70-letnici Zagoriških fantov tiči v dveh zapisih, ki sem ju prebrala v povezavi z njihovim 
koncertom ob obletnici. Prvi je opis delovanja skupine v programskem listu koncerta in drugi poročilo o koncertu. 
V prvem so tako zapisali, da je Zagoriške fante »nekaj let vodil Ivanov nečak, Alojzij Erčulj«, v drugem pa so v prvem 
stavku članka zapisali: »Bomo že kako še enega basista dobili.«

Ana Erčulj

Zapisi so kar nekoliko porušili moj not-
ranji mir in kot avtorica diplomske na-
loge z naslovom Ljudska pesem iz Zago-
rice v Dobrepolju, ki se deloma nanaša 
tudi na delovanje Zagoriških fantov, se 
čutim dolžna nekoliko osvetliti položaj 
mojega očeta Alojza Erčulja – nekda-
njega basista in vodje skupine Zagoriški 
fantje, v povezavi z zgoraj navedenimi 
izjavami. 

Alojz Erčulj se je skupini Zagori-
ški fantje, ki je bila ustanovljena 1948, 
pridružil leta 1969 kot 16-letni fantič na 
pobudo svojega strica Ivana Kralja, ki 
je skupino tudi ustanovil. Izhaja iz dru-
žine ljudskih pevcev, kjer so prepevale 
njegova mama, stara mama in praba-
bica, ki so se vse odlikovale z odličnim 
spominom in posluhom, tako da je že 
pred vstopom v svet moškega petja ve-

liko pesmi že poznal. Tudi sam je vse 
od svojih začetkov dalje pri Zagoriških 
fantih prepeval bas in se učil ljudskih 
pesmi, katerih zapise še vedno hrani v 
svojem arhivu. V 49-ih letih prepevanja 
v skupini je tako tudi sam postal prava 
zakladnica ljudskega izročila. Delovanje 
Zagoriških fantov je leta 2010 opisal tudi 
v Zborniku treh občin: Grosuplje, Dobre-
polje in Ivančna Gorica. 

V luči zgoraj opisanega konteksta 
bi morda utegnili razumeti, da stavek 
»bomo že kako še enega basista dobili« 
nekoga, ki je 49 let prepeval v skupini, 
se udeleževal vaj, nastopov, koncertov, 
snemanj, gostil pevce v svoji kuhinji na 
vajah, ki so se jim na koncu zdele nepo-
trebne, neskončno boli. 

Alojz Erčulj je namreč med boleznijo 
Ivana Kralja leta 2006 kot član skupine 
z najdaljšim stažem, izkušnjami in po-
znavanjem ljudskega repertoarja prev-

zel vodenje Zagoriških fantov. Po smrti 
Ivana Kralja so se med člani pojavili 
nesoglasja in tihe pobude za zamenjavo 
vodje, s čimer se sam ni strinjal. V ob-
dobju po neuspeli tihi menjavi vodje je 
postalo vodenje skupine zaradi pevcev 
oteženo, zato se je leta 2018 odločil, da 
skupino zapusti. Zagoriški fantje so traja-
nje njegovega vodenja ocenili kot »nekaj 
let«, teh let pa se je v tem času nabralo 
12, kar ni zanemarljivo in se ni zgodilo 
mimogrede. 

Zgornji zapis nima namena, da se ko-
gar koli očrni ali se mu zameri, ima pa 
namen, da se zaslužnemu pevcu in nek-
danjemu vodji skupine Zagoriški fantje 
Alojzu Erčulju da priznanje za njegov 
prispevek k delovanju skupine, česar se 
navadno vse skupine spomnijo ob oble-
tnicah svojih delovanj ne glede na to, v 
kakšnih okoliščinah so se njihove poti 
razšle. ■

STROKOVNO SPREMLJANJE:

Vse prijavljene izdelke si bo ogledal filmski režiser in 
scenarist MIHA HOČEVAR. Pripravil bo izbor filmov za 
predvajanje na srečanju, kjer bo v pogovoru z avtorji 
izdelke tudi pokomentiral. Trije najboljši filmi bodo 
simbolično nagrajeni. 

Miha Hočevar (1963) je režiser in scenarist kratkih in 
celovečernih filmov, TV-serij ter oglasov. Njegova ce-
lovečerca Gremo mi po svoje in GMPS2 sta se uvrstila v 
peterico najbolj gledanih slovenskih filmov v samostojni 

Sloveniji. Je besedilopisec, kreativni direktor, scenarist, režiser in producent 
štirih celovečernih filmov, enega TV-filma in več sto TV oglasov, med katerimi 
je najbolj znan Dobre vile. Njegovi filmi so prejemniki dveh viktorjev za posebne 
dosežke, 13 zlatih rol ter nagrade občinstva na Festivalu slovenskega filma. 
Njegovi oglasi so trikrat zmagali na Slovenskem oglaševalskem festivalu SOF, 
kjer je za svoje delo v oglaševanju prejel štiri zlata in sedem srebrnih priznanj 
ter eno zlato in dve srebrni priznanji na mednarodnem festivalu Golden Drum. 
Sodeluje pri domačih in mednarodnih koprodukcijah ter izobraževalnih 
programih za otroke in mladino. Kot član različnih stanovskih organizacij se v 
imenu filmarjev trudi sooblikovati pogoje, ki bi zagotovili ustrezen dolgoročni 
razvoj filmske umetnosti ter AV-industrije v Sloveniji in EU. Je član mednarodne 
skupine scenaristov Scriptmashine in soustanovitelj, kreativni producent ter 
režiser v produkcijski skupini Nora.ivi.

PRIJAVA: 
Natančno izpolnjeno prijavnico skupaj s filmi pošljite najkasneje do 11. 
novembra 2019 na e-naslov: oi.ljubljana.okolica@jskd.si.  

Stik: Tatjana Avsec, vodja JSKD OI Ljubljana okolica, 
tel. št.: 01 24 10 537, 031 510 321.
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Boris Kaplan

Želeli bi pojasniti, kako je do rekonstruk-
cije sploh prišlo, saj lahko rečemo, da je 
bilo prisotne tudi precej sreče. Država za 
tovrstne projekte letno nameni določeno 
vsoto denarja in za leto 2019 je nekaj de-
narja ostalo nerazporejenega. Informaci-
jo smo pridobili naključno v pogovoru z 
izvajalcem čiščenja obcestnih jaškov, ko 
smo ugotovili, da marsikateri jašek sploh 
ne opravlja svoje funkcije in da meteorne 
vode s ceste odtekajo samo na dvorišča 
in celo v nekatere garaže. Samoinicia-
tivno smo stopili v stik s pristojnimi na 
DRSI, nato pa za pomoč pri dogovarjanju 
zaprosili Občino oz. župana, Igorja Aha-
čevčiča. Pogovori so bili uspešni, vendar 
je bilo vseeno potrebno veliko lastnega 
angažmaja, da se je pripravil projekt in 
da so se konec septembra začela gradbe-
na dela. Pristojni na DRSI so rekonstruk-
cijo državne ceste pogojevali s hkratno 
rekonstrukcijo pločnika, saj zgolj prepla-
stitev ceste ne bi prinesla želenega učin-
ka oz. rešitve težav z meteornimi vodami. 
Pločnik je bilo treba rekonstruirati zato, 
ker so bile pod njim obstoječe cevi za od-
vodnjavanje meteorne vode napolnjene 
z muljem in peskom, poskusi čiščenja pa 
so bili neuspešni. Meteorna voda zato ni 
imela možnosti odtekanja. 

DRSI je zagotovil sredstva za izgra-
dnjo dveh velikih ponikalnic, celoten ra-
zvod cevi pod pločnikom in prekop ces-

te z vgradnjo dveh večjih cevi za odvod 
meteorne vode z regionalne ceste, vse 
potrebne peskolove, ustrezno sanacijo 
in preplastitev ceste. Sredstva za rekon-
strukcijo pločnika je zagotovila Občina. 
Županu in občinski upravi se zahvalju-
jemo za posluh, saj bi bilo nerazumno 
zavrniti državna sredstva in pustiti cesto 
še nadaljnjih nekaj let v vedno slabšem 
stanju. Cesta skozi vas Predstruge je na-
mreč izredno obremenjena zlasti zaradi 
kamionskega prometa, ki v večjem delu 
prihaja iz kamnoloma. 

Pred začetkom del smo o delih obves-
tili lastnike zemljišč ob cesti, kjer je po-
tekala rekonstrukcija. Skupaj smo iskali 
najboljše rešitve za preusmeritev mete-
ornih voda in na srečo s prav vsemi našli 
skupni jezik. Hvaležni smo in ponosni 
na svoje sovaščane, ki so ponovno stopi-
li skupaj in pripomogli k uspešni izvedbi 
projekta. Zlasti se zahvaljujemo družina-
ma Lunder in Pugelj, ki sta dovolili, da 
sta se naredili dve večji ponikalnici na 
njihovem zemljišču za odvodnjavanje 
meteorne vode z regionalne ceste.  

Pod pločnikom so sedaj položene 
nove cevi za odvodnjavanje meteorne 
vode z regionalne ceste. Delno so spe-
ljane v dve večji ponikovalnici, delno pa 
pod regionalno cesto v suho strugo reke 
Rašice. Pod cesto sta narejena dva nova 
podboja s cevmi za meteorno vodo, ene-
ga obstoječega pa jim je uspelo očistiti. 
Izkoristili smo priložnost in pod pločnik 

položili cevi za obcestno razsvetljavo, da 
električni kabli med svetilkami ne bodo 
več potekali po zraku. Vaščani smo sami 
pripravili in utrdili teren pri ekološkem 
otoku in zaprosili izvajalca rekonstrukci-
je ceste, da je z viškom asfalta preplastil 
prostor pred ekološkim otokom. Vaščani, 
ki živijo ob regionalni cesti, so na lastne 
stroške uredili ponikalnice na svojih 
zemljiščih oz. vodo speljali po ceveh v 
suho strugo Rašice, da voda z njihovih 
dvorišč ne bi tekla na regionalno cesto.

Naslednje leto bo DRSI izvedel še 
drugo fazo te rekonstrukcije, saj so del 
sredstev rezervirali za naslednje leto. 
Takrat bodo obnovili še cesto v smeri 
obrtne cone. ■

Rekonstrukcija državne ceste skozi vas Predstruge
V mesecu oktobru je bila zaključena rekonstrukcija državne ceste skozi Predstruge. Vaščani Predstrug smo z obnovo 
zelo zadovoljni in hvaležni smo ter upamo, da smo tako rešili težave s poplavljanjem kletnih prostorov nekaterih hiš ob 
tej cesti ob večjih nalivih.
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Bojan Novak

Podjetje PRIBA OKNA d.o.o. je družin-
sko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 
2001. Ustanovitelja podjetja sta zakonca 
Barbara in Primož Štefanc. Na začetku 
njune poslovne poti sta skupaj prido-
bivala posle in jih skupaj tudi izvajala, 
najprej kot podizvajalca, nato pa sta se 
prebijala kot samostojna podjetnika. 
Začetki so bili zelo trdi, kajti mlademu 
podjetniku nihče ne zaupa, a s svojo 
trmo in odločnostjo sta dokazala, da so 

tudi mladi podjetniki vredni zaupanja. 
Njuno vodilo je bilo in je še vedno, da 
mora biti stranka na koncu zadovoljna, 
kajti zadovoljna stranka naredi največ 
pozitivne reklame. Leto 2011 je podje-
tje prišlo do prelomnice, kajti odločili so 
se, da bodo začeli sami proizvajati PVC 
stavbno pohištvo. Proizvodnjo so posta-
vili v sosednjih Velikih Laščah z lastnimi 
sredstvi.

Leta 2016 so začeli proizvajati tudi 
stavbno pohištvo iz aluminija. Upora-
bljajo sistem alu oken in vrat podjetja 

ALU K. Podjetje sedaj proizvaja PVC- 
in alu okna, PVC- in alu vhodna vrata, 
alu polkna, PVC- in alu drsne stene, alu 
harmonika stene … poleg vsega tega pa 
nudijo v programu še avtomatska vho-
dna vrata, garažna vrata, vse vrste senčil, 
notranje in zunanje police, montažo su-
homontažnih sistemov Knauf itd.

Kako je videti dan v podjetju Priba 
okna:
Dejansko se dan začne, ko zjutraj nalo-
žijo vozila montažnih skupin in nato ta 
odidejo na montažo njihovih izdelkov. 
Po tem dobijo navodila za delo delavci v 
proizvodnji in ves delovnik delajo nove 
proizvode – aluminij in PVC stavbno 
pohištvo vseh vrst, oblik in zahtevnosti 
(okna, vrata). Materiali, ki jih delavci pri 
tem uporabljajo, so srednjekakovostni in 
visokokakovostni.  

Na drugi strani podjetja so vodstve-
ni prostori, kjer iščejo nove potencialne 
stranke, snujejo oglaševalske akcije za 
različne medije. Kljub živahni medijski 
angažiranosti gre vseeno od 80 do 90 
odstotkov novih naročil preko priporočil 
zadovoljnih strank. V podjetju, kakršno 
je Priba okna d.o.o., se še kako zaveda-
jo, da je pomembno, da je vsaka stran-
ka zadovoljna z opravljeno montažo. Le 
taka stranka je garant za dolgoročno sta-
bilnost podjetja. V vodstvenih prostorih 

– Priba okna d.o.o.
V novi rubriki Dan v podjetju bomo predstavili podjetja iz naše občine. Za oktobrsko številko sem obiskal direktorja 
podjetja Priba okna d.o.o., Primoža Štefanca, in mu zastavil nekaj vprašanj.
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potekajo tudi vsa administrativna dela, ki 
jih ni malo, velik poudarek pa je name-
njen tudi usklajevanju nabave materiala, 
ki ga delavci v proizvodnji potrebujejo. 
V podjetju so se odločili, da imajo po-
udarek na manjših kupcih, ki jim lahko 
nudijo kakovostno storitev, medtem ko 
se za sodelovanje z večjimi gradbenimi 
podjetji odločijo le na podlagi zagotovil, 
da bo posel lahko uspešno izpeljan. 

Direktor podjetja je zadolžen tudi za 
izmere pri novih strankah, kar mu vzame 
veliko časa, tudi v popoldanskem času, 
ko so sicer preostali delavci že doma. 
Trenutno je v podjetju zaposlenih 12 
ljudi.

Delovni čas v proizvodnji je fiksen (od 
7. do 15. ure), delavci v montaži pa delajo 
kdaj tudi cel dan. So se pa odločili, da so 
delavci prosti vse konce tedna, da si na-
polnijo energijske zaloge in se posvetijo 
družini in drugim stvarem. 

Glavna tveganja, glavne priložnosti in 
izzivi za podjetje:
Glavno tveganje je izpostavljenost og-
romni konkurenci, saj je samo v Sloveni-
ji približno 300 podobnih podjetij. Kljub 
temu se podjetje na trgu dobro znajde, 

saj vsako leto beleži okrog 20-odstotno 
rast. 

Nove priložnosti predstavlja načrto-
vana gradnja novih poslovnih prostorov 
v industrijski coni pri Turjaku. Novi pro-
stori bodo omogočali povečanje proizvo-
dnje in zaposlitev novih ljudi. 

Sicer pa podjetje vidi prihodnost tudi 
na trgih sosednjih držav. Zdaj že delajo 
na Hrvaškem in v Avstriji.  

Konkurenčna prednost podjetja:
Konkurenčna prednost manjših podjetij 
je večja prilagodljivost. Poleg montaže 
stavbnih elementov lahko naredijo tudi 
druga manjša gradbena dela, pri drugih 
podjetjih pa mora stranka najeti še kake-
ga drugega obrtnika, npr. zidarja. 

Mnenje o podjetništvu in obrtništvu v 
naši občini, državi in širše:
Direktor podjetja pove: »Žal smo v obči-
ni zamudili vlak pri gradnji industrijske 
cone, zato se podjetništvo odvija tudi v 
premajhnih in neustreznih prostorih, ki 
ne nudijo možnosti širitve in dodatnih 
vlaganj. Zadnje čase nas prehiteva tudi 
sosednja občina Velike Lašče, kjer že 
rastejo prvi objekti. 

Sicer pa je rak rana slovenskega go-
spodarstva vsekakor birokracija. Vsi po-
stopki so dolgotrajni in zahtevajo veliko 
časa, energije in denarja. Potrebno je ve-
liko papirjev in raznih soglasij, na večino 
pa lahko samo čakaš, ne da bi lahko kaj 
vplival na razplet. Tudi za nov objekt v 
Turjaku že pol leta pripravljamo papir-
je, vsaj toliko časa pa nas še čaka. Zad-
nja leta se, čeprav se vsi tega problema 
zavedamo, ni nič spremenilo na bolje. 
Smo pa pri poslovanju v Avstriji in Hrva-
ški opazili, da so postopki tam bistveno 
krajši in preprostejši.

Velik problem, ki se z leti ni kaj dosti 
zmanjšal, je še vedno finančna nedisci-
plina. To, da država plačilno nedisciplino 
dopušča, je zelo velik problem, ker pride 
do verižne reakcije. Velika podjetja gredo 
v stečaj, ob tem pa manjša le redko dobi-
jo povrnjen dolg.«  

Pomen sodelovanja med podjetniki:
Direktor podjetja prizna, da je vedno 
odprt za sodelovanje in povezovanje, če 
ima to kak pomen ali dodano vrednost. 
Pove pa še, da je klima v naši občini taka, 
da domačini ne znamo ceniti lokalnih 
podjetnikov, ampak se raje zanašamo 
na izvajalce od drugod. V drugih krajih 
in sredinah so naši mojstri bolj cenjeni, 
in to je neka posebnost našega okolja. 

Podjetje ponuja priložnost za 
sodelovanje:
Zaradi potreb in napovedane širitve pro-
izvodnje podjetje išče nove monterje in 
komercialiste. Potrebujejo tudi nove za-
poslene za izvajanje meritev ob naročilu. 
Trudijo se, da bi zaposlili domačine, a je 
delavce težko najti. 

Na vse informacije so dosegljivi na te-
lefonski številki 041 402 780 (Primož) in 
na elektronskem naslovu:
primoz.stefanc@priba-okna.si. ■
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Maja Šuštar in Anita Glač

Z obiskom babic in dedkov smo spodbujali pristne stike med 
različnimi generacijami, otroci so pri tem razvijali medgene-
racijske vrednote ter tako krepili obojestranske vezi. Babice in 

dedki so se nam pridružili pri bivanju na prostem, v obliki po-
hoda, ki ga izvajamo vsakodnevno, ne glede na vreme in letni 
čas. Skupaj smo preživeli prijetno dopoldne ter jim prikazali 
utrip dela in življenja v vrtcu. ■

Medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu Ringaraja
Otroci in vzgojiteljici skupine »ŽABICE« smo na krajši pohod skozi Podgorico povabili babice in dedke. 

Po sledeh vodomca
V tednu otroka, 7. oktobra 2019, smo si skupini Medvedki in Sovice iz vrtca ogledali naravoslovno učno pot Po sledeh 
vodomca.

Mateja Lohkar

V vaškem jedru na Cerovem pri infor-
macijski tabli sta nas pričakali dve vo-
dnici. Lepo sta nas pozdravili in zaželeli 
prijetno in poučno dopoldne. Razdelili 
smo se v dve skupini. Pot nas je najprej 
vodila do gozda, ki smo ga doživeli prek 
igre, vodile so nas tudi čutne zaznave – 
zvoki, barve, vonj in tip. Ob robu gozda 
in v gozdu imajo postavljenih kar nekaj 
tabel, ki slikovno in s kratkimi opisi opi-
sujejo živali in značilnosti gozda. Na-
daljevali smo pot proti mokrišču. Mo-
krišče je povezava kopenskega habitata 
z vodnim in so zaradi bogastva hrane 
in vode idealna območja za uspevanje 
rastlin in živali. V mokrišču je voda pri-
sotna vse leto. Razveselili so nas cvetovi 
lokvanjev, ki so se bohotili v sončnem 
dopoldnevu. Na njihovih listih pa so se-

dele žabice in nas z glasnim regljanjem 
veselo pozdravljale. Postavljenih imajo 
kar nekaj lesenih hišk, opazovalnic, ki 
so otrokom omogočale, da so pobliže 
pogledali ribe v vodi in opazovali, kako 
letijo ptice nad vodo in iščejo insekte. 

Ravno tisti dan sta bila v Logu tudi 
ornitologa. Ornitolog je znanstvenik, ki 
se ukvarja s proučevanjem ptic. Njegovo 
področje obsega opazovanje in razvr-
ščanje ptic, raziskovanje njihove telesne 
zgradbe, fiziologije, vedenja, oglašanja 
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in leta ter zaščito in ohranjanje ogrože-
nih vrst. Skupaj smo označili nekaj ptic, 
ki so se ujele v mreže. Na noge jim je g. 
Jože dal kot neko zapestnico, na kateri 
sta zapisana datum in kraj označevanja. 
Nato je vsak otrok na svobodo spustil 
ptico, da je poletela preko mokrišča v 
nebo. Ta dogodek je bil za otroke zelo 
zanimiv, spoznali smo kar nekaj ptic, 

ki živijo ob mokrišču, pa tudi v našem 
okolju. Na celotnem območju učne poti 
so v sodelovanju z ornitologi postavlje-
ne gnezdilnice za plavčka, plezalčka, ve-
liko in čopasto sinico ter druge gozdne 
ptice. Ena od posebnosti učne poti sta 
tabli, ki poleg slik in kratkih opisov tu-
kaj živečih ptic omogočata poslušanje 
oglašanja posamezne ptice.

Na učni poti v Logu smo si ogledali še 
čebelnjak, čmrljak, zeliščni vrt, hotel za 
žuželke, prisluhnili smo ptičjemu petju, 
žabjemu regljanju ter opazovali nekate-
re živali v njihovem naravnem okolju. 
Ogled smo zaključili v vodomčevi učil-
nici. Otroci so povezali učenje o naravi z 
njenim pristnim doživljanjem. ■

Mateja Lohkar, koordinatorica mreže gozdnih 
vrtcev in šol Slovenije

Spodbujanje celostnega zdravja s 
pomočjo dnevnega bivanja v naravi 
Danes živimo na hitrem pasu, poskuša-
mo uravnotežiti zdravje, družino, delo 
in prosti čas. Bolj kot kdaj koli prej pot-
rebujemo kraje, kjer se počutimo dobro 
in delujemo optimalno. Študije doka-
zujejo, da smo podcenjevali vpliv nara-
ve na človeka: zvoke, vonjave, naravno 
svetlobo, gozdove, reke, oceane, živalski 
svet, hojo v naravi, dihanje, sprostitev, 
možnost rehabilitacije. Zmanjšanje sti-
ka z naravo odstrani pomembno zaščito 
pred psihološkim stresom in možnost 
kognitivne regeneracije. Znanstveniki 
ugotavljajo, da odmik od narave pomeni 
tudi negativen učinek na imunski sistem. 
Raziskave okoljske psihologije nam ka-
žejo, da narava spodbuja splošno dobro 

počutje, zmanjšuje stres, izboljšuje našo 
koncentracijo, spodbuja zdravje in tako 
za današnjega človeka predstavlja enega 
največjih psiholoških varnostnih dejav-
nikov. Poleg tega je občutek povezanosti 
z naravo vse bolj prepoznan kot osnova 
uravnoteženega in trajnostnega nači-
na življenja. To potrjujejo tudi izbruhi 
ustvarjalnosti, reševanja težav in občutki 
dobrega počutja po sprehodu v naravi. 

Stres je postal sinonim sodobnega 
časa. Stres in bolezni, povezane z njim, 
so postali epidemija 21. stoletja. Vzroki 
za kronični stres so: 
• postali smo družba sedentarnosti, 

pretežno sedimo 83 % časa, otroci so 
preveč statični, premalo se gibajo;

• prehrana: večkrat posegamo po pro-
cesirani prehrani z obilico sladkorjev, 
ta hrana je pomanjkljiva s hranili;

• nevrotoksičnost sodobna družba -  
v ozračju težke kovine;

• elektromagnetno sevanje: raziskava v 
letu 2019 je pokazala, da elektroma-
gnetni valovi negativno vplivajo na 
naše možgane;

• življenje pred zasloni.
Hrana je tudi ključ do našega zdravja. 

Pomembno je, katero hrano zaužijemo. 
Doma pridelana hrana je zlata vredna. 
Prehrana je ključen del našega blagos-
tanja. 5–10 % predstavlja naša genetika, 
dovzetnost za bolezni. Z načinom življe-
nja lahko te gene vključimo ali izključi-
mo. 

Vse nedavne znanosti so pokazale, da 
stres odplaknemo z gibanjem v narav-
nem okolju.

V gozdu se aktivirajo dihalni centri v 
možganskem deblu, gozd podpira deak-
tivacijo stresne osi, detoksificira stresne 
hormone iz organizma, aktivira cirku-
lacijo možgansko-hrbtenjačne tekoči-
ne, ustvarja ravnovesje med ekscitacijo 

Gozd na recept
»Ob vsej koristnosti druženja z naravo verjetno ni presenetljivo, da se ravno zaradi narave počutimo bolj žive in 
vitalne. Narava nam daje energijo, nas osrečuje, razbremeni vsakodnevnih stisk, ki so posledica preobilice nalog, ki jih 
sprejemamo. Narava odpira vrata ustvarjalnosti in nam pomaga, da smo prijazni do drugih. V naravi je nekaj, kar nas 
'obnavlja', nam omogoča, da se počutimo bolje, da bolj zbrano in kreativno razmišljamo ter poglabljamo razumevanje 
sebe in drugih. 
Kdor je nenehno na 'mobilniku' ali pred zaslonom, zamuja nekaj zelo spektakularnega: resnični svet.«

Dr. Cvetka Avguštin, spec. interne in socialne medicine
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Alenka Leskovar, Osnovna šola Dobrepolje 

Učenci Osnovne šole Dobrepolje smo 
se tudi tokrat množično udeležili Poho-
da po Dobrepoljski poti, ki je bil letos 
organiziran že 10. po vrsti in ga lahko 
mirno označimo za tradicionalnega. Po-
hod predstavlja velik dogodek, ne samo 
za našo šolo, ampak tudi za našo širšo 
regijo. Po zaslugi spletnih medijev se že 
uveljavlja celo kot rekreativno-kulturna 
prireditev na ravni celotne Slovenije, kjer 
se ga je prijelo ime »Dobrepoljsko van-
dranje«. Zato je naša šola ponosna, da 
se je dobro organizirane prireditve tudi 
sama udeležila. 

Pot se je izkazala za ravno pravšnjo, 
saj ne sme biti tako zahtevna, da bi bila 
že prenaporna, pa tudi preveč preprosta 

ne, da imajo učenci občutek, da so se 
zanjo morali potruditi. Tudi to je smisel 
bivanja v naravi in rekreacije, saj je zado-
voljstvo ob zaključku toliko večje, kolikor 
več si se moral za dosego svojega cilja 
potruditi in odrekati.

Start naše poti je bil v petek izpred 
šole. Učenci s potjo niso imeli večjih te-
žav, saj nam je odlično služilo izjemno 
toplo in prijetno jesensko vreme. Otroci 
so bili veseli in dobre volje, vmes pa so se 
z veseljem okrepčali s svojimi prigrizki, 
malico in pijačo.

Učencem je bilo v veselje, da so bili del 
takšnega večjega dogodka širše javnosti, 
da niso vedno v krogu šolskih dejavnosti, 
ampak so bili tudi del množične priredi-
tve, množičnega dogajanja. S tem se širi 
športno-rekreativni duh med mladimi, ki 

se vedno bolj zavedajo pomena gibanja, 
zdravega načina življenja in spoznava-
jo prijetne trenutke takšnega druženja. 
Druženje v okviru takšne kulturno-rekre-
ativne prireditve je veliko bolj sproščeno, 
zabavno in predvsem živahno. 

Zato raznovrstnih pogovorov med 
učenci celo pot ni zmanjkalo, veselo so 
čebljali in žvrgoleli, da smo jih morali 
včasih še brzdati. Tako je pot za mnoge 
hitro minila, nihče ni čutil pretirane ut-
rujenosti. Tako kot je žarelo toplo son-
ce, so od veselja žareli nasmehi naših 
učencev. Na cilju so bili vsi srečni zaradi 
opravljene poti, saj je vsak človek vesel, 
da je nekaj dosegel. Prijetna utrujenost 
je pričarala nasmeške na obraze vseh 
in že se veselimo ponovnega srečanja 
drugo leto. ■

in inhibicijo živčnega sistema v stresu, 
podpira razvoj in delovanje perifernega 
in centralnega živčnega sistema, zmanj-
ša izpostavljenost hrupu in onesnaže-
nemu zraku, v gozdu se poveča telesna 
dejavnost in s tem se zmanjša stopnja 
debelosti, gozd vpliva na boljše socialne 
stike. 

Polurno bivanje v naravi, gozdu na 
dan pozitivno vpliva na naše splošno 
počutje in čvrstost imunskega sistema.

Povzeto iz izobraževalnega seminarja 
mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. ■

NARAVA

DELOVANJE: Izboljša duševno in telesno zdravje. Zmanjšuje anksioznost, 
stres in krvni tlak, omili težave z dihali in obtočili.
DOZIRANJE: Použij s čutili, priporočljivo s svežim zrakom. Vzemi vsaj eno 
dozo dnevno.
OPOZORILO: Redno jemanje izboljša vašo vitalnost, razpoloženje in čustveno 
stabilnost, ustvarjalnost, vašo skrb za naravno okolje in zdravje družbe, zado-
voljstvo z življenjem in srečo.
OPOZORILO: Hrani v dosegu otrok.
SESTAVA: Biološka raznolikost (bolj kot je narava pisana, več učinkov ima 
na nas).

Dobrepoljska pot
Opis udeležbe učencev Osnovne šole Dobrepolje na tradicionalni Dobrepoljski poti. 

ZA OTROKE KUHAJMO ZDRAVO
Vabilo za starše otrok v vrtcu in OŠ Dobrepolje!

Vabljeni 21. novembra 2019 ob 17. uri v avlo naše šole, 
kjer bo ga. Emilija Pavlič, izkušena mojstrica zdrave hrane,  
predala dragoceno znanje vsem staršem in nas spodbudila, 
da zase in za svoje otroke kuhamo še bolj okusno in zdravo.

Po predavanju 
bo možno kupiti 
tudi njeno knjigo 
ter poskusiti naše 
izvrstne domače 
namaze, ki jih 
pripravljamo v šoli.

Vljudno vabljeni!
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Medgeneracijski pohod PŠ Kompolje
V petek, 4. oktobra 2019, smo na Podružnični šoli Kompolje imeli športni dan. Na pohod so bili povabljeni tudi stari 
starši učencev, ki so se na vabilo zelo pozitivno odzvali.

Teja Pajk, učiteljica; foto: Špela Bobnar

Kot vsako leto smo tudi letos na PŠ Kom-
polje izvedli športni dan v okviru projek-
ta Simbioza, ki bo letos potekal od 14. do 
21. oktobra. Organizatorji projekta si z 
medgeneracijskim sodelovanjem priza-
devajo povezati vse generacije. Na naši 
šoli pa smo športni dan, na katerega smo 
povabili stare starše učencev, izvedli že 
na začetku oktobra.

Na dan pohoda smo se v meglenem 
jutru zbrali pred šolo, kjer smo se opre-
mili z odsevnimi jopiči, rutkami in, seve-
da, malico. Iz Kompolj smo se odpravili 
proti Podgori. Pot po travniku in skozi 
gozd je bila mokra in blatna, a vseeno 
prijetna v družbi starih staršev, s kate-
rimi smo lahko izmenjali kar nekaj be-
sed, za katere nam včasih zmanjka časa. 
Prijeten klepet je za nekaj časa prekinila 
sled medveda. Lovec, ki je bil z nami 
tudi v vlogi dedka, nam je v blatni luži 
pokazal sledi medvedke in njenih mla-
dičev, ki smo jih z zanimanjem opazova-
li kar nekaj časa. Bili smo tako pozorni, 
da smo opazili tudi sledi srne. Ko smo 
dodobra preučili vse živalske sledi, smo 
se odpravili proti prvemu postanku, kjer 
smo si privoščili malico in se okrepčali. 

Še dobro, da so bile z nami babice, ki so 
imele s seboj nekaj prigrizkov, da smo se 
lahko posladkali tudi z bomboni ali čo-
kolado. Dobro okrepčani in s podprtimi 
želodčki smo pot nadaljevali proti Pod-
peči. Vzpeli smo se proti cerkvi svetega 
Martina in tam naredili drugi postanek, 
si malo oddahnili in naredili skupinsko 
fotografijo. Prijetno utrujeni, a polni 
pozitivnih občutkov smo se vračali proti 
Kompoljam.

Pot ni bila kratka, a so jo vsi učenci, 

babice, dedki in učiteljice zmogli brez te-
žav. No, mogoče z malo pomoči pri noše-
nju nahrbtnikov ali jopic. Pa smo tudi pri 
tem dokazali, da generacije babic, ded-
kov in vnukinj, vnukov dobro sodelujejo.

Učiteljice PŠ Kompolje se toplo zah-
valjujemo vsem starim staršem, ki so se 
z veseljem odzvali vabilu in se z obilico 
dobre volje z nami odpravili na pohod, 
in lovcu Jožetu Pečku, ki nas je ves čas 
spremljal in podučil o živalskih stopi-
njah. ■

Zbiranje starega papirja na PŠ Kompolje
Petra Andoljšek Žagar, učiteljica in vodja PŠ 
Kompolje

V četrtek, 3. oktobra 2019, je pred PŠ 
Kompolje potekala zbiralna akcija stare-
ga papirja, v kateri smo zbrali štiri tone 
odpadnega papirja.

Vsem učencem se zahvaljujem za po-
moč in delo pri zbiralni akciji, staršem in 
krajanom pa za zbiranje papirja doma. 
Tudi v prihodnje bomo skrbeli za naravo, 
saj že zbiramo odpadni papir za nasled-
nje leto. Ohranjajmo okolje! ■
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Boštjan Hren, poveljnik Gasilske zveze 
Dobrepolje 

Sodelovalo je 26 ekip iz Dobrepolja in 49 
ekip iz Gasilske zveze Grosuplje, skupaj 
torej 75 ekip. Poleg samih tekmovalcev 
je bilo še kar nekaj mentorjev in navija-

čev. Zjutraj, ko smo se pripravljali na dvig 
zastave, je bilo še malo hladno, vendar 
nas je sončno vreme nato razvajalo čez 
cel dan. 

Po končanem prvem delu tekmovanja 
v dopoldanskem času, ko so tekmovali 
naši najmlajši in najstarejši tekmovalci, 
nas je pozivnik pozval na intervencijo 
v Kompolje, kjer je gorela stanovanjska 
hiša. Pogorela sta ostrešje in kuhinja, kjer 
je bil tudi začetek požara. Vse se je dobro 
končalo in s tem smo tudi dokazali, da 
smo pripravljeni na vse in še več.

V popoldanskem času so nastopile 
ekipe članov in članic. Tukaj je bilo treba 
pokazati še več znanja, saj so to opera-
tivni člani, ki sodelujejo na samih inter-
vencijah. Po končanih nastopih ekip je 
komisija seštela rezultate in jih objavila. 
Na podelitvi je bil prisoten tudi župan 
občine Dobrepolje, g. Igor Ahačevčič. 
Namenil nam je nekaj vzpodbudnih 

besed in bil nadvse navdušen na tako 
množico gasilcev. Zahvalil se nam je za 
vse delo, ki ga prostovoljno opravimo in 

Občinsko gasilsko tekmovanje v PGD Zagorica 2019
Kot vsako leto je tudi letos Gasilska zveza Dobrepolje organizirala občinsko gasilsko tekmovanje v sodelovanju z 
Gasilsko zvezo Grosuplje. Glede na to, da smo manjša zveza, že več let tekmovanje organiziramo skupaj z Gasilsko 
zvezo Grosuplje. Tokrat smo tekmovanje organizirali v Gasilski zvezi Dobrepolje na lokaciji PGD Zagorica. 
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REZULTATI TEKMOVANJA:

Pionirji:
1. mesto: Kompolje 1
2. mesto: Zagorica
3. mesto: Hočevje
4. mesto: Videm
5. mesto: Zdenska vas
6. mesto: Ponikve

Mladinci:
1. mesto: Zdenska vas
2. mesto: Zagorica
3. mesto: Kompolje 2

Člani A:
1. mesto: Struge 3
2. mesto: Ponikve 1
3. mesto: Hočevje
4. mesto: Ponikve 2
5. mesto: Zagorica
6. mesto: Zdenska vas
7. mesto: Videm

Članice A:
1. mesto: Zdenska vas
2. mesto: Zagorica
3. mesto: Struge 2

Člani B:
1. mesto: Zagorica
2. mesto: Ponikve
3. mesto: Videm

Članice B:
1. mesto: Ponikve
2. mesto: Kompolje 3

Starejši gasilci:
1. mesto: Ponikve
2. mesto: Struge 1

s tem skrbimo za varnost občanov. 
Po zaključenem tekmovanju in podelitvi priznanj je sledilo 

še prijateljsko druženje. 
Vse prve tri ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki 

je potekalo v Ribnici 28. septembra 2019. Na regijskem tekmo-
vanju so se člani B Ponikve in ekipa pionirjev PGD Kompolje 
uvrstili na državno tekmovanje. Čestitam jim ter jim želim ve-
liko uspeha na državnem tekmovanju.

Na koncu bi se rad v imenu Gasilske zveze Dobrepolje in 
tudi v lastnem imenu zahvalil vsem nastopajočim, da so se tako 
dobro pripravili na samo tekmovanje. Zahvaljujem se vsem ga-
silskim društvom za pomoč pri organizaciji tekmovanja, prip-
ravi prog itd. Velika zahvala pa seveda PGD Zagorica kot glav-
nemu gostitelju pri pogostitvi vseh tekmovalcev, pripravi prog 
in vsega drugega. Zavedati se moramo, da s samo organizacijo 
ni bilo malo dela, smo pa dokazali, da če je želja, je mogoče vse. 

Vsem ekipam iskreno čestitam za dosežene rezultate, hkrati 
pa se zahvaljujem sodnikom za korektno sojenje in vsem ga-
silcem za njihov prosti čas.

Z gasilskim pozdravom.
Na pomoč! ■

Tečaj Strojnik v GZ Dobrepolje je uspešno končan
V soboto, 12. oktobra 2019, se je zaključil tečaj Strojnik v Gasilski zvezi Dobrepolje. Tečaj je vseboval teoretični in 
praktični del, in sicer skupaj 50 ur. 

Boštjan Hren, poveljnik GZ Dobrepolje 

Tečajniki so najprej poslušali teorijo. Na 
teoretičnem delu tečaja so se jim pridru-
žili še gasilci iz GZ Grosuplje in GZ Ko-
čevje. Praktični del so prvi dan opravili 
na lokaciji PGD Videm. Gasilci so tam 
spoznali uporabo in delovanje črpalk, 
tlake na armaturah, padce tlakov, de-
lovanje agregatov in drugo. Zadnji dan 
praktičnega dela pa so se prestavili na 

drugo lokacijo, v vas Cesta (hrib). Na-
men praktične vaje je bil, da se prečrpa 
voda iz vodnjaka na višjo točko in s tem 
premaga višinska razlika. Treba je bilo 
premagati višinsko razliko 35 metrov v 
dolžini 450 metrov. Temu se reče relej-
ni prenos vode. Tečajniki so s pomočjo 
inštruktorjev postavili črpalke in jih po-
vezali s cevmi. Poleg tega je bilo treba 
namestiti še druge armature. Cilj je bil, 
da na najvišji točki dosežemo tlak na 

ročnikih šest barov. Naloga je bila us-
pešno opravljena. Sledili sta malica in 
samostojna vaja, ki so jo tečajniki z vso 
resnostjo odlično opravili. Po končanem 
praktičnem delu je sledil še test, ki so ga 
tečajniki morali uspešno opraviti. Tečaj 
je obiskovalo in ga uspešno zaključilo 32 
gasilcev.

Na koncu bi se rad še enkrat zahva-
lil vsem predavateljem, inštruktorjem 
in vsem, ki so kakor koli sodelovali in 
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pomagali pri sami izvedbi tečaja. Velika 
zahvala pa seveda tudi samim tečajni-
kom za njihov prosti čas in trud. Upam, 
da bodo tečajniki tudi v prihodnje ohra-
nili voljo do pridobivanja novih znanj ter 
bodo do sedaj pridobljeno znanje prena-
šali na svoje mlajše kolege gasilce. Zah-
vala tudi vaščanom Ceste in gospe Jožici 
za skuhano kavo in sladico. Hvala tudi 
Romanu, da nam je omogočil dostop do 
vodnjaka in uporabo vode.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč! ■

September v PGD Videm - Dobrepolje
Videmski gasilci smo v septembru poleg običajnih nalog, ki jih izvajamo, in različnih vaj, ki jih vsaj enkrat do dvakrat 
mesečno organiziramo, večino svojega časa posvetili pripravi na gasilsko tekmovanje v Zagorici, kjer smo nastopili s 
pionirsko in dvema članskima ekipama.

Primož Šporar

Letos smo že na začetku leta bolj dejav-
no pristopili k delu s svojimi najmlajšimi. 
Poleg otrok svojih članov smo pritegnili 
še veliko drugih otrok iz bližnje okolice. 
Veseli nas, da nam starši zaupajo in da 
skupaj z njihovimi otroki v naši gasilski 
organizaciji vidijo družbo, kjer so poš-
tenost, tovarištvo in pripravljenost po-
magati sočloveku vrednote, ki jih pos-
tavljamo na prvo mesto. V tem duhu 
smo se tudi pripravljali na tekmovanje, 
ki je potekalo 21. septembra v Zagorici. 
Tako pri vajah ni šlo samo za golo tek-
movalnost, ki jo je dandanes vse preveč 
med nami, ampak za poudarjanje prej 
omenjenih vrednot, ki smo jim dodali 
tekmovalni duh in na koncu vse skupaj 
še povezali v igro. Ker pa naši najmlajši 
člani v nas vidijo vzor, smo tudi člani več 

časa posvetili vajam. Tako smo poleg pi-
onirske ekipe na tekmovanju nastopili še 
z ekipo članov A ter ekipo članov B in po 
končanem tekmovanju domov v gasilski 
dom na Vidmu prinesli dva nova svetleča 
pokala.

Kot zanimivost naj dodam, da smo bili 
v soboto, na dan tekmovanja, ravno ko so 

naši pionirji tekli štafeto, alarmirani na 
intervencijo požara stanovanjske hiše 
v Kompoljah. Naši najmlajši in tudi vsi 
drugi so imeli tako priložnost na svoje 
lastne oči videti, kako hitro se v pravih 
situacijah odzovemo klicu na pomoč. 
Skupaj z nami pa so tudi začutili tisti 
adrenalin, ki se sprosti, ko s prižgano si-
reno odhitimo na intervencijo.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem na-
šim najmlajšim članicam in članom, ki 
so obogatili naše vrste in v naše društvo 
prinesli novo energijo, ter njihovim star-
šem za zaupanje. Posebna zahvala na 
tem mestu gre tudi vsem mentorjem, ki 
pomagajo pri vajah, še posebej pa Uro-
šu Gačniku, ki ves svoj trud in znanje 
predaja naprej našim najmlajšim. Pred 
tekmovanjem jim je priskrbel tudi lepe 
gasilske majice in čepice, ki so jih bili 
naši mladi gasilci še posebej veseli. ■
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Gasilec se predstavi – pogovor z Bojanom Štrubljem
Oktober je mesec požarne varnosti. V tem času gasilci pospešeno izvajamo preventivno dejavnost, delamo različne 
operativne vaje in ozaveščamo prebivalce. Prav tako smo redni gostje pri evakuaciji vrtcev, šol in domov za ostarele. 
Oktober je prav tako prežet z gasilskimi tekmovanji, potekajo dnevi zaščite reševanja, različna izobraževanja po 
celi Sloveniji. Na pogovor sem tokrat povabil prostovoljnega gasilca Bojana Štrublja z Vidma. Zanimiv sogovornik, 
ki združuje šport, humanitarno dejavnost in družinsko življenje. Pritegnil me je predvsem s svojo zavzetostjo, 
skromnostjo in pripravljenostjo pomagati.

Pogovarjal se je Uroš Gačnik

Bojan, najprej bi te prosil, da nani-
zaš nekaj podatkov o sebi, da te bralci 
malo podrobneje spoznajo.

Kot si že omenil, mi je ime Bojan Štru-
belj, star sem 33 let, sem oče dveh otrok 
in prihajam z Vidma. Zaposlen sem na 
Slovenskem institutu za kakovost in me-
roslovje, v laboratoriju za elektromagne-
tiko, kjer opravljam delo produktnega 
vodje na področju igralnih aparatov.

Gasilcem si se priključil razmeroma 
pozno. Kaj te je prepričalo, da si se ak-
tivno vključil?

Res je, gasilcem sem se priključil dokaj 
pozno, pri 32. letih. Zadnjih nekaj let se 
je v meni postavljalo vprašanje, na kak-
šen način lahko pomagam drugim, kaj 
lahko dam skupnosti? Spoznal sem, da 
to lahko storim preko gasilskega društva. 

Bi lahko rekel, da si pred tem po-
grešal tovrstno družbo, predvsem pa 
občutek, da pomagaš?

Že moja človeška narava je taka, da 
sem vedno pripravljen pomagati. H ga-
silcem me je gnal predvsem občutek svo-
je nemoči, da bi v primeru požara lahko 

pomagal, da sem sposoben pomagati, 
vendar nisem bil del usposobljene ekipe. 
Občutek, ko lahko pomagaš, je neverje-
ten in me osrečuje.

Pri gasilcih je pomembna tudi 
družba. Kako se počutiš med tovariši 
gasilci?

Večino poznam že od prej, z vsemi 
se dobro razumem, kar je vredno zelo 

veliko. Tovariši gasilci so super fantje in 
nikoli jim ni težko deliti svojega znanja z 
nami »novinci«. Imam se še zelo veliko 
za naučiti od njih. 

Sodeluješ tudi na intervencijah. Se-
daj jih je že kar nekaj za teboj. Kakšen 
občutek te je preveval po prvi interven-
ciji?

Moja prva intervencija je bila pomoč 

Tekači PGD Videm na Dobrepoljskem teku
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pri oživljanju nezavestne osebe. Med 
samo intervencijo sem vse svoje misli 
odrinil na stranski tir, po končani inter-
venciji pa sem še kar nekaj časa v mislih 
premleval dogodke z intervencije.

Bližina tvojega doma predstavlja 
prednost pri prihodu na intervencijo. 
Večkrat tečeš ali uporabiš kakšno pre-
vozno sredstvo?

Ko zapiska pozivnik, preprosto za-
mrzneš, preplavi te adrenalin in začneš 
razmišljati, kako najhitreje do gasilskega 
doma. Do sedaj sem vedno tekel, saj bi, 
preden bi našel ključe od avta (smeh), 
bilo že prepozno.

Bi kakšno intervencijo še posebej 
izpostavil?

Za zdaj ne bi mogel izpostaviti nobe-
ne, je pa vsaka bila zgodba zase.

Poleg intervencij gasilci skrbimo 
tudi za naravo. Sedaj že drugo leto 
zbiramo star papir. Sredstva, ki jih 
na ta način dobimo, namenimo za 
nakup opreme, ki jo potrebujemo pri 
svojem delu. Bojan, zanima me tvoj 
pogled na to. 

Popolnoma podpiram zbiranje sta-
rega papirja, saj vsak dodaten evro pri 
nakupu gasilske opreme pride še kako 
prav, vsi pa vemo, da gasilska oprema ni 
poceni. 

Pozivam tudi vse, ki imajo doma kaj 
starega papirja, da ga prinesejo v PGD 

Videm in s tem pripomorejo k čistejše-
mu okolju in boljšemu, varnejšemu delu 
gasilcev.

Za delo gasilca je potrebna oprema, 
prav tako pomembni pa sta fizična in 
psihična priprava. Kako ti vzdržuješ 
telesno formo?

Telesno formo vzdržujem skozi celo 
leto, in sicer s tekom, igranjem tenisa in 
košarke. Telesno sem dejaven od dva- do 
trikrat na teden.

Udeležil si se tudi dobrepoljskega 
teka na 10 km, kjer si dosegel odličen 
rezultat. Kako bi komentiral ta dose-
žek?

Bolj kot sam rezultat me veseli dejstvo, 
da se s tekom ukvarja kar nekaj občanov 
ter da je bilo na »Lumpi teku« udeleže-
nih ogromno otrok. Veseli me dejstvo, 
da ljudje prepoznajo željo po gibanju in 
s tem tudi po zdravem načinu življenja.

Iz društva nisi tekel sam. Bilo vas je 
več. Ste se kot tekači povezali? Imeli 
skupne priprave? Vsekakor ste skupaj 
proslavljali tudi s preostalimi člani ga-
silskega društva Videm, ki so skrbeli za 
varovanje Dobrepoljskega teka.

Več nas je, ki tečemo in tako dejavno 
skrbimo za fizično pripravljenost. Neka-
teri člani se povezujejo tudi pri teku, sam 
tečem takrat, ko mi to dopušča čas, de-
javnost pa združim tudi z ostalimi člani 
družine. Gasilci se redno udeležujemo 

tudi drugih tekov ali pa drugih dejavno-
sti, na primer hoje v hribe in gore.

Vse te priprave boš nadgradil s te-
kom na Kristalno palačo v Ljubljani. 
Lahko prosim bralcem opišeš kaj več 
o tem dogodku.

Po vzoru drugih velikih mest (Berlin, 
New York ...) tudi Ljubljana organizira 
tek na najvišjo stolpnico. Po požarnih 
stopnicah je treba preteči 89 m visoko 
Kristalno palačo, ki ima 21 nadstropij in 
479 stopnic. Prisotni so tekači iz Avstrije, 
Češke, Italije, Madžarske, Hrvaške, Afga-
nistana ... Sam se bom udeležil tekmo-
vanja v kategoriji »Ekstremna Step Up 
štafeta gasilci«, kjer je treba v popolni 
gasilski opremi s priklopljenim dihalnim 
aparatom čim prej po požarnih stopni-
cah priti na vrh stavbe. V ekipi sodeluje-
mo trije gasilci, naš cilj pa so prav gotovo 
najvišja mesta.

Bi za konec pogovora želel izposta-
viti še kaj? Morda vzpodbuditi bralce, 
da se udeležujejo humanitarnih akcij?

Seveda, vsaka stvar, ki jo narediš za 
sočloveka, te notranje bogati in ti po-
maga postati še boljši človek. Držite se 
mota, da ne čakajte, da nekdo prvi ne-
kaj naredi za vas, bodite to vi in svet bo 
boljši.

Bojan, najlepše se ti zahvaljujem za 
pogovor in ti pri novih izzivih želim 
srečo in uspeh ter voljo vztrajati. ■

Uspešen mesec je za mladino PGD Kompolje
Mesec september je bil za našo mladino zelo delaven in na koncu tudi zelo uspešen.
Pa pojdimo kar od začetka in po vrsti.

Barbara Štefanc, namestnica poveljnika za 
mladino

DRŽAVNO TEKMOVANJE GASILSKE 
MLADINE V ORIENTACIJI
Ekipa pionirjev (Nadja Adamič, Maja 
Ašič in Liam Vergo z mentorjem Marko-
tom Vergotom) je na regijskem tekmova-
nju v gasilski orientaciji zasedla 2. mes-
to in ekipa mladincev (Luka Ašič, Aljaž 
Adamič in Mark Svetec z mentorjem 
Maticem Češnovarjem) 1. mesto. Tako 
sta se obe ekipi 14. septembra 2019 ude-
ležili letošnjega državnega tekmovanja 

na Kopah. Seveda smo z ekipama odšli 
tudi podporniki in navijači.

Ekipi sta se tudi na državnem tek-
movanju odlično odrezali in uspešno 
zaključili tekmovanje. Nismo sicer v 
rokah držali pokalov, a smo po njihovi 
zaslugi preživeli čudovit delovno-špor-
tni dan, poln zanimivosti, lepih krajev 
in razgledov, predvsem pa ni manjkalo 
dobre volje.

OBČINSKO TEKMOVANJE
21. septembra 2019 pa je potekalo ob-
činsko tekmovanje v Zagorici, kjer smo 
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ravno tako preživeli čudovit dan. Na tek-
movanju sta sodelovali dve desetini naše 
gasilske mladine. Vsekakor sta nam obe 
ekipi dan še polepšali, saj je desetina pi-
onirjev zasedla vrhunsko 1. mesto, dese-
tina mladincev pa 3. mesto.

REGIJSKO TEKMOVANJE
28. septembra 2019 smo se udeležili še 
regijskega tekmovanja v Ribnici, seveda 
z obema ekipama. Kljub nemirnemu vre-
menu sta se obe ekipi odlično odrezali. 
Desetina mladincev (Gaja Svetec, Anja in 
Nina Ostanek, Julija in Aljaž Adamič, Naja 
Vergo, Jaka Grandovec, Mija Hočevar, 

Žan Štefanc in Mark Svetec) je zasedla 
odlično 9. mesto. Seveda pa gre posebna 
pohvala desetini pionirjev (Taja Štefanc, 
Liam Vergo, Nadja Adamič, Žan Kotnik, 
Ažbe Škrlj, Neja Buščaj, Gabriel Turk, Ki-
ara Žnidaršič, Maks Mustar, Ines Fink in 
Maja Ašič), ki je zasedla odlično 3. mesto 
in se tako uvrstila na državno prvenstvo, 
ki bo potekalo v prihodnjem letu.

Posebna zahvala gre ekipi mentorjev 
(Tjaša Grandovec, Luka Mohorič, Nik 
Mustar, Emil Kramžar, Marko Vergo, Ma-
tic Češnovar, Primož Štefanc, Ana Bro-
dnik, Silvo Rotar, Irena Svetec), saj smo 
dokazali, da s skupnim delom dosegamo 

vrhunske rezultate.
Zahvala pa gre seveda tudi staršem, ki 

podpirajo naše delo in spodbujajo mla-
dino k našemu poslanstvu. 

Gasilci moramo delati skupaj, se prila-
gajati in učiti drug od drugega in upam, 
da smo mladini s tem tudi odrasli vzor. 
Vsekakor si želim, da bi s tako voljo in 
energijo nadaljevali našo misijo in se še 
naprej učili in seveda uresničevali svoje 
cilje – biti tu za vsakogar!   

 Še enkrat BRAVO, NAŠI MLADI GA-
SILCI!

 Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! ■

Državno tekmovanje gasilske mladine v orientaciji

Občinsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje

»Prijateljstvo ima različne namene. 

Kamorkoli se obrneš, vedno te spremlja. 

Nobena ovira ga ne more preprečiti.  

Zanj ni nikoli nepravega trenutka; nikoli ni 

napoti. Prijateljstvo potrebujemo nenehno, 

tako kot ogenj in vodo.« 

(Cicero)



32 Naš kraj ■ oktober 2019••• Iz društev •••

DGŠŠ Hočevje sodelovalo na dvajsetem mednarodnem srečanju 
gobarjev na Rogli in na petem mednarodnem srečanju gobarskih 
društev v Dobrovcih
Mikološko društvo Kostanjevka Zreče je letos organiziralo že jubilejno 20. mednarodno srečanje gobarjev na Rogli. 
Teden dni pozneje je Gobarsko društvo Snežka iz Dobrovc organiziralo 5. mednarodno srečanje gobarskih društev, ki 
je potekalo v športnem parku Dobrovce. Obeh srečanj smo se člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje z 
veseljem udeležili.

Gerta Gregorka  

Vremenska napoved organizatorjem 
20. mednarodnega srečanja gobarjev 
na Rogli ni bila ravno naklonjena. Or-
ganizatorja, Mikološko društvo Kosta-
njevka Zreče, to ni odvrnilo od priprav 
na srečanje, nas gobarje, člane Društva 
gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje, 
pa tudi ne. Veselili smo se srečanja z 
njimi, saj so letos prvič pripravili prire-
ditev na novi lokaciji pod Roglo, v vasi 
Resnik. Ko smo prispeli v Resnik, je bilo 
pri domu krajanov zbranih že več kot sto 
udeležencev, članov gobarskih društev iz 
Slovenije in Hrvaške. Člani Mikološkega 

društva Kostanjevka Zreče so poskrbeli 
za vodeno gobarjenje z njihovimi vodiči 
po okoliških gozdovih. Čudovit teren za 
sprehod po gozdu in gobarjenje, a naše 
košare so bile večinoma prazne. Primer-
ki, ki smo jih nabrali, so bili precej v sla-
bem stanju. Determinatorji, poznavalci 
gob, so se potrudili in postavili razstavo. 
Udeleženci srečanja smo kljub slabi ras-
ti nabrali več kot sto različnih primerkov 
gob. Sledila je še podelitev zahval vsem 
društvom za udeležbo na srečanju in 
dobro sodelovanje med društvi. Za po-
pestritev srečanja je poskrbel harmoni-
kar – član gobarskega društva iz Ribnice. 

Čas je prehitro minil, gostitelju smo 

se zahvalili za povabilo in prijetno dru-
ženje, se poslovili od prelepega Zreškega 
Pohorja in obljubili, da se naslednje leto 
zopet srečamo. Razstava gob na Rogli, 
na novi lokaciji, je Mikološkemu društvu 
Kostanjevka Zreče nedvomno odlično 
uspela. 

Teden dni pozneje smo se člani 
DGŠŠ Hočevje odpravili na Goričko. Na 
avtobusu so se nam pridružili še člani 
Gobarsko mikološkega društva Ig. V 
Dobrovcah so nas pričakali člani Go-
barskega društva Snežka. Gostoljubni 
Dobrovčani so nam postregli z bogatim 
zajtrkom, da smo se dobro okrepčali 
za večurno gobarjenje po gozdovih na 
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Mariborskem Pohorju, na Arehu, vse do 
Roške koče. Podpredsednik Gobarskega 
društva Snežka je v imenu predsedni-
ka društva pozdravil vse udeležence 
– člane gobarskih društev iz Slovenije 
in Hrvaške – in vsem, ki so želeli na 
gobarjenje, dodelil vodiča, da se v bli-
žnjih gozdovih na Pohorju ne bi izgu-
bili. Teren za gobarjenje je bil položen, 
ne preveč naporen, smrekov in mešani 
gozd. Tudi na Mariborskem Pohorju 
bera ni bila ravno velika. Nabrali smo 
nekaj zanimivih vrst gob, tudi takšnih, 
ki ne rastejo v naših gozdovih. Ko smo 
se gobarji iz gozdov vrnili z nabranimi 

primerki gob, so poznavalci gob – de-
terminatorji – v učnem parku postavili 
razstavo gob in gobe determinirali. S 
skupnimi močmi smo nabrali več kot 
170 različnih primerkov gob. 

Snežkin učni park, v katerem so pos-
tavili razstavo gob, je res nekaj posebne-
ga, vrednega ogleda. Razprostira se na 
pribl. 3000 kvadratnih metrih površine 
v naravnem okolju in je razdeljen na tri 
področja: gobarska učna pot, zeliščna 
učna pot in avtohtone ptice. Tudi žuželke 
so dobile svoj hotel. Težko je spregleda-
ti, koliko dela je bilo vloženega v ta učni 
park. Njihov trud je poplačan, ko vidijo 

zadovoljne obraze obiskovalcev, in mi 
smo bili zagotovo eni izmed njih.

Po podelitvi priznanj vsem društvom, 
ki so se srečanja udeležila, in prijetnem 
druženju smo se članom Gobarskega 
društva Snežka iz Dobrovc zahvalili za 
povabilo in gostoljubje in jih povabili na 
našo tradicionalno razstavo gob v Ho-
čevje. Obljubili so, da se bodo zagotovo 
udeležili našega odprtja razstave gob v 
Hočevju, in obljubo so držali. Predse-
dniku njihovega društva, g. Miranu, pa 
smo zaželeli čimprejšnje okrevanje. Mi 
pa smo odločeni, ko bo leto naokoli, se 
bomo zopet podali na Pohorje. ■

10. Dobrepoljsko vandranje
TD Dobrepolje je v sodelovanju z Občino Dobrepolje, Planinskim društvom Dobrepolje, Športnim društvom 
Dobrepolje, Društvom gobarjev Štorovke Hočevje, Športno-turističnim društvom Tisovec in Športnim društvom Cesta 
tudi letos organiziralo tradicionalno, jubilejno, 10. Dobrepoljsko vandranje, ki je potekalo v soboto, 5. oktobra 2019.

Dušica Hočevar in Marija Žnidaršič, foto: arhiv 
TD Dobrepolje

Pohodniki so lahko vandrali po daljši 
in krajši Dobrepoljski poti in po Rimski 
cesti Jerneja Pečnika. Za vse športne 
navdušence pa so poskrbeli člani ŠD 
Dobrepolje, saj so letos organizirali že 9. 
Dobrepoljski tek.

V petek, 4. 10. 2019, so se na vandra-
nje podali tudi šolarke in šolarji JVIZ OŠ 
Dobrepolje skupaj z učitelji, najmlajši pa 
so v okviru projekta Simbioza povabili še 
babice in dedke.

Jutranji živžav, nasmehi, pozdravi, 
druženje pohodnikov, ki so prihajali na 
10. jubilejno Dobrepoljsko vandranje, so 
napolnili prostor na trgu pred Jakličevim 
domom.

Nekateri med njimi so ponosno po-

vedali, da so z nami vandrali vsako leto. 
Ob prijavi so pohodniki prejeli pisalo in 
posebno darilo. Pohodnikom smo želeli 
ob jubilejnem vandranju podariti nekaj 
iz naše doline, nekaj, kar bo ostalo, nekaj, 
kar nas bo povezalo in dalo delček dra-
gocenosti iz našega kraja. Povezali smo 
se z go. Jožico Fabjan, ki nam je bila iz 
svojega permakulturnega vrta priprav-
ljena podariti različna semena. Semena 
– čudež narave – bodo padla na rodovit-
na tla, bodo samodejno kalila oziroma 
na novo vzklila ob svojem času. Vse zelo 
preprosto, pravi ga. Jožica Fabjan.

 Po jutranjem pozdravu župana ob-
čine Dobrepolje, g. Igorja Ahačevčiča, 
in predsednice TD Dobrepolje, Dušice 
Hočevar, so turistični vodniki nagovorili 
pohodnike. 

Skupaj so se odpravili na odkriva-

nje naravnih in kulturnih lepot Dobre-
poljske doline. Pohodnike so spremljali 
dobra volja, smeh in pozitivna energija.

V želji po spoznanju naše doline, tako 
kulturne kot naravne dediščine, so se 
podali po Dobrepoljski poti in po Rimski 
poti Jerneja Pečnika. 

Kot tradicionalno smo tudi letos po-
hod začeli na Vidmu, na trgu pred Jakli-
čevim domom. Pohodniki so se že zjutraj 
nasmejani družili med seboj, ob zvokih 
himne Vandravček. 

Pohodniki Rimske poti so se s kombi-
jem odpeljali do Velikih Lašč.

Za lažji začetek smo se podkrepili še s 
ponudbo okusnega peciva in rogljičkov 
ter toplega čaja.

Novost letošnjega vandranja je bil 
ogled lesorezov Toneta Kralja v vrtcu 
Ringaraja. Zbirko je predstavil ravnatelj 
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JVIZ OŠ Dobrepolje, g. Ivan Grandovec.
V Zagorici so pohodnike pričakali va-

ščani in člani Klančarjeve domačije ter 
jih razveselili z namazi in pecivom, ki so 
ga spekle vaščanke Zagorice.

Na Zdenski rebri sta Ivanka in Marija 
Zrnec pohodnikom ponudili zeliščni čaj. 

V Ponikvah sta pohodnike pozdravili 
in pogostili družini Ahčin in Bukovec, za 
kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Na prireditvenem prostoru so poho-
dnike pozdravili ponudniki lokalnih pri-
delkov in izdelkov. Pohodniki so imeli 
možnost nabave lokalno pridelane hra-
ne. Sodelovali so tudi predstavniki Priz-
ma Ponikve – Posebni varstveni zavod 
Ponikve in ponudili svoje izdelke.

Člani ŠTD Tisovec so poskrbeli za pe-
čen krompir v žerjavici.

Seveda pohod ne bi bil tako pristen 
brez vestnih, dobrovoljnih, vedno na-
smejanih domačinov, pridnih gospodinj 
in žena, društev in še in še.

Ob jubilejnem vandranju se nam je 
na prireditvenem prostoru pridružil tudi 
ansambel A`bup in navzoče razveselje-
val s petjem in z zvoki harmonike.

Pohodniki in tekači so se okrepčali z 
dobro malico in se medsebojno družili. 
Tudi otroci so bili zadovoljni s šmornom.

Za pogostitev med pohodom se zah-
valjujemo: 

• v Zagorici: vsem gospodinjam za pe-
civo in postrežbo ter Klančarjevi do-
mačiji;

• na Zdenski rebri: družinama ge. Ivan-
ke in ge. Marije Zrnec;

• na Cesti: članom ŠD Cesta;
• v Ponikvah družini Ahčin in Bukovec.

Zahvaljujemo se tudi:

• R-UNIGART d.o.o. Grosuplje za po-
moč in sodelovanje;

• Jožici Fabjan za izvirna darila;
• Zavodu sv. Terezije za čaj; 
• Pekarni Pečjak d.o.o. za pecivo in 

rogljičke;
• Pekarni Blatnik;
• pekarni DON DON d.o.o. Grosuplje za 

pecivo;
• družinama Ahčin in Bukovec za pri-

jeten sprejem in pogostitev pohodni-
kov;

• ge. Andreji Levstek za nudenje prve 
pomoči.

Odlično delo so ponovno opravili čla-
ni PGD Videm in člani ZŠAM Grosuplje, 
ki so poskrbeli, da smo varno in srečno 
prišli do cilja. Hvala vsem.

Da smo bili res vedno na pravem mes-
tu ob pravem času, je letos poskrbela ga. 
Jasmina Šušteršič, ki se ji zahvaljujemo 

za izčrpno in dinamično poročanje o do-
gajanjih na prireditvi.

 Da se je glas na prireditvenem pro-
storu res dobro slišal in da so udeleženci 
lahko uživali tudi ob dobri glasbi, je tudi 
letos poskrbela ekipa SoundLight, za kar 
se jim lepo zahvaljujemo.

Za klopi in mize se zahvaljujemo čla-
nom PGD Kompolje.

Zahvaljujemo se tudi Občini Dobre-
polje, Planinskemu društvu Dobrepolje, 
Športnemu društvu Dobrepolje, Špor-
tno-turističnem društvu Tisovec, Dru-
štvu gobarjev Štorovke Hočevje in Špor-
tnemu društvu Cesta.

Zahvala pa seveda tudi vsem, ki ste na 
kakršen koli način sodelovali, prispevali 
in pomagali pri organizaciji ter izvedbi 
10. Dobrepoljskega vandranja. 

»Hvaležnost da smisel naši preteklosti,
prinese mir današnjemu dnevu
in ustvari vizijo jutrišnjega dne."

(M. Beattie)

Hvala vsem pohodnikom in tekačem, 
ki ste se udeležili našega vandranja.

Vabljeni v našo nasmejano in dobro-
voljno družbo tudi naslednje leto prvo 
soboto v oktobru 2020. 

Se vidimo. ■
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Dipl. del. ter. Barbara Bavdek, Prizma Ponikve 

V poletje smo zapluli osveženi z limona-
do, ki nam jo je pripravila zaposlena, ga. 
Damjana Mlakar. Da je bilo razvajanje še 
večje, nam je spekla tudi odlično pecivo 
in nas poučila o zeliščih, ki jih lahko na-
beremo v okolici. 

Julija smo bili deležni poučne delav-
nice o ločevanju odpadkov. Pripravili sta 
nam jo delovna terapevtka in psihologi-
nja, saj smo poleg nove hiše dobili tudi 
nove koše. Tako imamo tudi v zavodu 
svoje male ekološke otoke, kjer lahko 
odpadke ločujemo. 

Tudi prepevali smo. V okviru delovne 
terapije smo si omislili karaoke. Začeli 
smo rahlo preplašeni in negotovi vase, 
a po uri petja smo bili neustavljivi in vsi 
smo želeli pridržati mikrofon. Dogodek 
bomo absolutno ponovili.

Avgusta nas je obiskala ga. Irena Ko-
govšek, ki je vodila delavnico s sivko. 
Poučila nas je o namembnosti sivke ter 
prikazala, kako jo lahko na zelo ustvar-
jalen način prepletemo s trakci. Izdelava 
nam je povzročala nekaj težav, a so na 
koncu bili izdelki prav čudoviti in nam 
sedaj krasijo sobe in odganjajo molje. 

Sebastjan Albreht nas je počastil s solo 

kitarskim nastopom. Izvedba je bila teh-
nično dovršena, a pomembnejši od tega 
je bil naš čustveni odziv. Tudi kakšna 
solza je pritekla. Upamo na nadaljnje 
sodelovanje in še kakšno polepšano do-
poldne.

Da pa nismo samo uživali ob hrani, 
pijači ter glasbi, smo poskrbeli tudi za 
zdravo telo in svoj športni duh. Organi-
zirali smo športne igre. Udeležba je bila 
številčna, tekmovalnost visoka in vese-
lje neizmerno. Vsi zmagovalci so prejeli 
simbolične nagrade in medalje, ki so jih 
izdelali oskrbovanci v lesni delavnici.

Oskrbovanci lesne delavnice pa so se 
udeležili tudi sejma suhega sadja v Gra-
dežu. Tam so se predstavili s stojnico, 
kjer so razstavili izdelke iz lesa. S seboj 
so odnesli nakit, različne posode,  ure ... 
Bili so uspešni in se zahvaljujejo g. Bori-
su Zoretu za to priložnost. ■

Poletje v Prizmi Ponikve
Navkljub gradnji novega dela zavoda smo poletne dni v Prizmi Ponikve preživeli razgibano. 

»Če bi moj prijatelj pripravil gostijo, pa me ne bi povabil, mi ne bi bilo niti malo mar … Toda če bi 
moj prijatelj trpel in mi ne bi dovolil, da sočustvujem z njim, bi me zelo prizadel. Če bi mi pred nosom 

zaloputnil vrata hiše žalosti, bi se spet in spet vračal in ga prosil, naj me sprejme, da bi ga lahko tolažil, 
saj imam to pravico. Če bi menil, da tega nisem vreden niti primeren, da bi z njim jokal, bi zavrnitev 

občutil kot najhujše ponižanje, ki mi ga lahko kdo prizadene …«
(Oscar Wilde)
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Motivacijski september in oktobrska priprava na 
spektakularni november
September je bil tudi v Študentskem klubu GROŠ zelo pester. V okviru festivala Grosuplje v jeseni smo tudi letos 
organizirali enega svojih večjih projektov, GROŠ na ulici. Za dobro glasbo in prijetno popestritev dneva so poskrbele 
skupine Rivertone, Excentral, Crazy Neighbours in Ice on Fire. Upamo, da ste se dogodka udeležili in zaplesali z nami!

Neža Androjna, ŠK GROŠ

Poleg začetka novega šolskega oz. štu-
dijskega leta so se v septembru odvijali 
še številni drugi zanimivi dogodki, kot 
na primer GROŠ-ev izlet v Gardaland in 
motivacijski konec tedna za člane kluba. 
Med omenjenim vikendom smo aktivisti 
organizirali in pripravljali dogodke za 
vnaprej, poleg tega pa smo se s pomočjo 
zabavnih dejavnosti in družabnih iger še 
bolj povezali in utrdili svoja prijateljstva.

Vas zanima, čemu smo se med moti-
vacijskim koncem tedna najbolj posve-
tili?

Osredotočili smo se predvsem na 

Nina Groboljšek

Danes postaja potreba po vseživljenj-
skem učenju na neformalen način vse 
večja. Raziskave kažejo, da prav nefor-
malno učenje daje ključne kompetence 
posamezniku, ki so odločilne za njegovo 
karierno pot. Neformalno izobraževanje 
je vsaka organizirana oblika izobraže-
vanja z določenim namenom, izvedena 
s strani nevladnih organizacij, podjetij, 
lokalne skupnosti in tudi državnih in-
stitucij. Tudi prostovoljno delo, delo v 
nevladnih organizacijah, vodenje različ-
nih projektov prinašajo širok spekter do-
datnih znanj in neprecenljivih izkušenj. 

Neformalnih izobraževanj je veliko, 
predvsem pa priporočamo mladim, da 
prepoznajo njihov potencial. To učenje 
je drugačno od klasičnega in preko pro-
jektnih del, delavnic, izkustvenega uče-

nja posamezniku dviguje samozaupanje, 
disciplino in pili socialne veščine ter s 
tem omogoča osebnostno rast. Za večjo 
težo priznavanja kompetenc je tu Zavod 
Nefiks, ki ponuja vodilni sistem beleže-
nja neformalno pridobljenega znanja v 
Sloveniji. S tem mladim omogoča, da na 
enem mestu sistematično zberejo vse 
neformalno pridobljene in s strani orga-

nizacij potrjene kompetence. Pridružite 
se jim lahko vsi mladi in iskalci zaposli-
tve stari do 29 let, ki se želite izobraževati 
na kompetencah, ki jih delodajalci iščejo 
pri kandidatih. 

Ekipa Stičišča NVO osrednje Sloveni-
je je kot brezplačno podporno okolje na 
voljo nevladnim organizacijam (dru-
štvom, zasebnim zavodom, ustanovam) 
iz osrednje Slovenije. Pri nas lahko do-
bite informacije s področja ustanovitve 
NVO (nevladna organizacija), projek-
tnega svetovanja, vodenja računovod-
stva, promocije in komuniciranja ter, če 
postanete naš NVO s potencialom, celo 
informacije/znanje, vezano na svoje iz-
ražene potrebe. 

* Izkoristite brezplačno podporo Sti-
čišča in razširite svoj krog. ■

Mladi imajo možnost pobrigati se zase!
Na Stičišču NVO osrednje Slovenije smo županom vseh 25 občin osrednjeslovenske regije poslali vprašanja o stanju 
nevladnega sektorja in izzivih, ki jih vidijo v svojih občinah. Večina sodelujočih je izpostavila mlade, skrbita jih njihov 
razvoj in nedejavnost. Celotne intervjuje si lahko preberete na naši spletni strani Consulta.si.
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koncert ob 20. obletnici Študentskega 
kluba GROŠ, na katerem bodo nastopile 
sijajne glasbene skupine S.A.R.S., MI2 in 
Lumberjack. Upamo, da ste si za soboto, 
9. novembra, že sprostili svoj urnik, kajti 
obeta se nam pravi glasbeni spektakel! 
Dogodek bo potekal za gasilskim do-
mom v Grosuplju, ob 20. uri. Člani lahko 
svoje vstopnice kupite na naših uradnih 
urah, nečlani pa na spletni strani www.
mojekarte.si ali na bencinskih servisih 
Petrol in OMV. Trenutna cena članske 
vstopnice je 5 €, nečlanske pa 10 €, ven-
dar pohitite, saj se bo ta pred dogodkom 
podražila! GROŠ-evci že delamo s polno 
paro in komaj čakamo na koncert, vas pa 
lepo vabimo, da si priskrbite svojo vsto-
pnico in se nam pridružite!

September pa je letos minil tudi v 
protestnem duhu. 27. septembra smo 

se GROŠ-evci skupaj odpravili na ulice 
Ljubljane, kjer smo z drugimi protestni-
ki vladi zopet skušali dopovedati, da NI 
planeta B! Kot člani kluba se zavedamo, 
kako pomembna za doseganje ciljev sta 

složnost in sodelovanje, zato poskušamo 
takšno držo razširiti med mlade in doseči 
konkretne spremembe. Podnebne spre-
membe so grožnja vsem nam; pred njimi 
ne moremo zbežati ali se skriti. Ukrepati 
moramo zdaj, preden bo prepozno! Pri-
borimo si prihodnost nazaj!

Z novim šolskim oz. študijskim letom 
pa vas želimo spomniti, da se morate 
ponovno vpisati v naš klub oz. podaljšati 
svoj status člana. Če ne veste točno, kako 
bi to storili, vas čakajo navodila za vpis 
na naši Facebook in spletni strani.

Več informacij o prihajajočih dogod-
kih lahko dobite na GROŠ-evih uradnih 
urah, ob ponedeljkih, sredah in petkih 
od 18.00 do 20.00, preko spleta na našem 
uradnem profilu Facebook ali na spletni 
strani www.klub-gros.com.

GROŠ-evcu ni nikoli dolgčas! ■

Ne bodi sam, pridruži se nam
IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBREPOLJE

Zaključili smo poletno sezono naših dogajanj in začeli bomo 
z jesensko-zimskimi dogodki društva.

Mesec oktober je bil brez posebnih dejavnosti, kajti srečanje 
Območne zveze društev upokojencev Dolenjska je odpadlo. 
Pri organizaciji tega dogodka sodelujejo vsa društva treh ob-
čin, kar predstavlja za nas kar nekaj dela in obveznosti. Kako 
bo z odpovedanim srečanjem, se bomo odločili na prihodnji 
seji upravnega odbora. Nekatera društva želijo, da to srečanje 
v manjši obliki organiziramo pri nas v Dobrepolju. 

Uspešen nastop naših »Škrjančkov« na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje je tudi za nami oziroma za pevci, tako da 
smo že pri prihodnjih dejavnostih.

Kaj bomo delali v prihodnje?

Pred nami je 1. november oziroma vsi sveti. Tudi letos bomo 
pri križu na pokopališču prižgali svečko za vse pokojne čla-
ne. Tudi mi bomo letos ekološko ozaveščeni in prižgali bomo 
samo eno svečko, mislim, da bo namen isti kot takrat, ko smo 
jih prižigali pet. Imejmo jih v lepem spominu.

V soboto, 9. novembra, bomo imeli martinovanje. Pripravili 
ga bomo tako kot vedno v svoji dvorani v Jakličevem domu. Tu 
je za nas najugodnejše in najbližje. S podrobnejšimi navodili 
za ta praznik vas bodo seznanili naši poverjeniki. Lepo vablje-
ni na družabno in zabavno popoldne. 

Projekt »PROSTOFER«, pri katerem sodeluje naše društvo 
(šoferji so naši člani), se je dobro prijel. Seveda so tudi težave 
in že kar nekaj uporabnikov je ostalo doma ali so si drugače 
organizirali prevoz do zdravnika. Pojavljajo se tudi »izkorišča-
nja«, kajti so primeri, ko pride šofer po uporabnika in stojijo 
doma eden, dva ali celo trije avtomobili. Torej so doma tudi 
svojci. Na usposabljanju pri »Zlati mreži« je bilo točno poveda-
no, da če se to dogaja, povej osebi, ki prevoz potrebuje: »Danes 

te bom peljal, naslednjič naj te pelje nekdo od domačih.« Mis-
lim, da je to razumljivo, da so domači prvi, ki morajo poskrbeti 
za svojca. 

Naši šoferji so pridni prostovoljci in povedo, da obvladajo 
že vse ambulante po Ljubljani, Grosuplju in Novem mestu. 
Bodimo jim hvaležni, da so pripravljeni vsak teden žrtvovati 
dan ali dva za pomoč pomoči potrebnim.

Za spodbudo pri njihovem delu smo jim od donatorja raz-
delili majice, in ker pri-
hajajo hladnejši dnevi, 
smo jim v društvu na-
bavili tople jopice z na-
pisom PROSTOFER. Ta 
napis jim pomaga tudi 
pri vratarjih in redarjih, 
da lažje parkirajo. ■
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Marta Šuštar

TEDEN KARITAS
bo od 25. novembra do 1. decembra 
2019. Dobrodelni koncert Klic dobrote 
bo v sredo, 27. novembra 2019, v Celju. O 
dobroti naših src in o dobroti, ki je skrita 
v vsakem srcu, smo razmišljali in govorili 
na seminarju Karitas, ki smo se ga v ok-
tobru udeležile tudi številne prostovoljke 
Župnijske karitas Dobrepolje.

ZBIRANJE OBLAČIL IN OBUTVE
bo potekalo v soboto, 9. novembra 2019, 
od 9.00 do 17.00 v mladinskem centru na 
Vidmu.

ZBIRALI BOMO:
• oblačila; 
• obutev;
• hišni tekstil: rjuhe, prevleke, brisače, 

prte;
• modne dodatke: torbice, torbe, krava-

te, pasove, šale, pokrivala;
• plišaste igrače; 
• material za ročna dela: blago za šiva-

nje, volno, prejo za vezenje …

Prosimo, oddajte le čist tekstil, zložen 
v plastične vreče ali kartonaste škatle. Ni 
treba likati! 

Ne oddajajte umazanih in strganih 
oblačil, krp in preprog!  

V veliko pomoč nam je, če oblačila 
uredite na moška, ženska, otroška in na 
vreče ali škatle napišete, kaj je notri. Pri 
otroških oblačilih napišite tudi velikost 
oz. za kakšno starost otrok so oblačila 
primerna.

Namen zbiranja tekstila je večplasten. 
Pomagamo tistim, ki si težko kupijo nova 
oblačila, prav tako pomembni pa sta iz-
menjava in ponovna uporaba oblačil, 
saj s tem zmanjšamo količino splošnih 
odpadkov in varujemo okolje. Zakaj ne 
bi oblačil, ki jih ne potrebujete, so vam 
premajhna ali ste se jih naveličali, nosil 
nekdo drug, ki se bo v njih počutil udob-
no in sproščeno? 

OBVESTILO
Na voljo sta dva posteljna vložka, zelo 
dobro ohranjena, velikosti 100 cm × 200 
cm. Če ju kdo potrebuje, naj sporoči na 
Župnijsko karitas: 
karitas.dobrepolje1@gmail.com ali na 
tel. št.: 041 393 893. Vaš stik bomo pos-
redovali lastniku. 

VIDNI IN VARNI NA CESTI
V jeseni, ko se dnevi krajšajo in noči dalj-
šajo, je varnost pešcev v prometu še po-
sebej ogrožena. Za varnost moramo pos-

krbeti vsi udeleženci v prometu. Pešci to 
lahko naredimo z uporabo odsevnih te-
les, nošenjem svetle obleke in pazljivim 
opazovanjem prometa okrog sebe!

Slovenska karitas, skupaj z Agenci-
jo za varnost prometa, tudi letos izvaja 
projekt ozaveščanja starejših o uporabi 
odsevnih teles za njihovo boljšo varnost 
v vsakdanjem prometu. Skupaj z mladi-
mi prostovoljci Župnijske karitas bomo 
v novembru izvedli delavnico za starej-
še udeležence v prometu in jim razdelili 
kresničke. Kdaj bo ta delavnica, bo obja-
vljeno v župnijskih oznanilih.

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA 
KARITAS

Zakaj bi Karitas zaupali 0,5 % svoje do-
hodnine:
• zaradi izkazanega zaupanja številnih 

Slovencev; 
• ker večino dela opravimo s prosto-

voljstvom; 
• ker smo varčni in za stroške delovanje 

porabimo zelo malo sredstev;
• ker pomagamo vsem, ne glede na 

vero, narodnost, nazorsko ali politič-
no pripadnost ali drugo lastnost;

• ker smo neodvisni od države ter vseh 
političnih strank in

• ker si prizadevamo za sočuten in 
spoštljiv odnos do vseh ljudi, še pose-
bej do revnih, zatiranih, odrinjenih na 
rob in ljudi v stiski.

Župnijska Karitas Dobrepolje-VidemDobro iz vsakega srca – teden Karitas 2019
»Naš bližnji je tisti, do katerega smo imeli usmiljenje.« (Papež Frančišek)
»Dobro iz vsakega srca« je geslo letošnjega tedna Karitas. V okviru tedna Karitas potekajo v novembru številne 
prireditve in akcije v župnijskih Karitas širom Slovenije. Naša Župnijska karitas bo zopet organizirala zbiranje oblačil, 
izvedli bomo tudi delavnico o varnosti pešcev v prometu, ob koncu meseca pa se bomo že pripravljali na Miklavža.
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Z izpolnjenim in poslanim obrazcem boste določili, da bo 
0,5 % vam odmerjene dohodnine (davka na prihodke) namesto 
v državni proračun namenjene Karitas. Komu sedaj namenjate 
0,5 % odmerjene dohodnine, lahko preverite na svoji doho-
dninski odločbi. 

Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, ki vas nič ne 
stane, nam pa pomeni veliko, saj prav iz majhnih zrn nastaja 
kruh za ljudi, ki potrebujejo pomoč.

Obrazec dobite v župnijski cerkvi na poličkah za klopmi. 
Ne pozabite na obrazec vpisati ŽK Dobrepolje, svojo davčno 
številko in podpis. Izpolnjen obrazec lahko vržete v nabiralnik 
Karitas v cerkvi ali pošljete neposredno na Slovensko karitas 
(znamka ni potrebna). Če boste obrazec oddali pred božičem, 
bo vaša namera veljala še za leto 2019, če ga boste oddali po-
zneje, pa za leto 2020.

Vaša odločitev bo veljala tudi za leta naprej, do preklica ali 
spremembe. 

Hvala za vaše zaupanje in vsestransko podporo! ■

STENSKI KOLEDAR
V Športno-turističnem društvu Tisovec v sodelovanju s 
Turističnim društvom Dobrepolje pripravljamo stenski 
koledar, na katerem bo mogoče videti celotno občino.

Zaradi lažje organizacije vabimo občane, organizacije, 
društva, javne ustanove in podjetja, da nam sporočite, če 

vas tak koledar zanima.

Prav tako vabimo podjetja in obrtnike k sodelovanju, da 
izkoristijo oglasni prostor, ki je na voljo na koledarju, ki 

ga pripravljamo.

Ker smo člani zaposleni, bomo najbolj veseli naročil 
na naslov: info@std-tisovec.si. Kdor pa ni vešč dela 
z računalnikom, pa lahko tudi pocuka katerega člana 

društva za rokav in bo ta prenesel želje naprej. Lahko pa 
tudi pokličete na tel. št.: 031 718 533 vsak dan po 16. uri.

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm

ZBIRANJE OBLAČIL IN OBUTVE
bo potekalo v soboto,  

9. novembra 2019,
od 9.00 do 17.00

v mladinskem centru na Vidmu.

ZBIRALI BOMO:
• oblačila; 
• obutev; 
• hišni tekstil: rjuhe, prevleke, brisače, prte;
• modne dodatke: torbice, torbe, kravate, pasove, šale, 

pokrivala;
• plišaste igrače; 
• material za ročna dela: blago za šivanje, volno, prejo za 

vezenje …

Simona Bavdek

Trail je organiziralo Društvo ponosnih posameznikov, ki v Ribnici 
deluje na področju različnih športnih dejavnosti. Njihove športne 
dejavnosti so namenjene vsem, ki jim zdrav način življenja v naravi 
nekaj pomeni. Organizirajo skupinske vadbe, pohode … in letos so 
organizirali prvi trail.

Na trailu je teklo 150 tekačev na treh različno dolgih progah, 
poimenovanih Kuhavnca (12,5 km), Čebularca (25 km) in Ribežn 
(40 km). 

Trail je bil izpeljan brezhibno. Proge odlično speljane, ozna-
čene. Poskrbljeno je bilo za tekočino, od vode do energijskih na-
pitkov, prigrizkov. Na vmesnih postajah pa so prostovoljci s svojo 
pozitivno energijo in navijanjem tekaču dali moč, da ga ponese 
proti cilju, čeprav so bile mogoče noge že malce utrujene, mu je 
bilo vroče … Na cilju pa veličasten sprejem vsakega tekača z glas-
nim navijanjem, čestitanjem, objemom, medaljo. Najbolj pa je 
verjetno zaigralo srce tekačem moškega spola, ko so jim prijazne 
prostovoljke ob prihodu v cilj ponudile pivo. 

Čestitke Petri, Vesni in Tomažu za osvojene medalje. 
Bilo je super, nepozabno in komaj čakamo na 2. Ribnica trail. ■

Ribnica Trail 2019
V soboto, 31. avgusta 2019, se je v Ribnici zgodil 
nepozaben, vrhunsko pripravljen športni dogodek 
Ribnica trail. Udeležili smo se ga tudi tekači ŠD 
Dobrepolje.
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Bojan Novak

Potem ko je prva tekma članske ekipe v 
Ajdovščini postregla s pravo dramo, ni 
bilo nič drugače na domači tekmi proti 
ekipi ŠD Extrem iz Sodražice. Ekipa je 
odigrala doslej najslabšo tekmo sezone 
in kljub nekaj priložnostim za preobrat 
so se treh točk veselili gostje. Poraz je 
ugodno vplival na ekipo in fantje so že 
na naslednji tekmi pokazali boljšo igro 
in proti ekipi Futsal klub Kebelj v gos-
teh iztržili visoko zmago 7 : 2. Tako kot 
na prvi tekmi sezone je kar štiri zadetke 
dosegel Gal Škulj. 

Na tekmi četrtega kroga je prišla tudi 
prva domača zmaga. Tokrat je bila naša 
ekipa boljša od ekipe KMN Meteorplast 
iz Ljutomera. Dva zadetka je dosegel Ke-
vin Strnad, po enega pa Alen Blatnik in 
Žan Štepec.

V petek, 18. oktobra, je bil na sporedu 
5. krog, ekipa pa je gostovala v Maribo-
ru, pri takrat drugouvrščeni ekipi KMN 
Miklavž TBS team24. Kljub temu, da so 
zaradi poškodb in zadržanosti doma os-
tali nekateri pomembni člani ekipe, so 
fantje prikazali srčno in kvalitetno igro 
in slavili z 9:5. Kar šest zadetkov je dose-
gel Gal Škulj, dva je dodal Kevin Strnad, 
enega pa Žiga Andolšek. Varovanci tre-
nerja Danija Kaljeviča in Saše Đorđevića 
so se z novimi tremi točkami povzpeli na 
drugo mesto na lestvici.

Selekcija U-19 je prav tako zelo dobro 

začela tekmovanja v prvi ligi zahod. Tek-
movanje so fantje začeli z visoko gostu-
jočo zmago v Ajdovščini (7 : 1), sledila je 
napeta in preobratov polna tekma v Veli-
kih Laščah, kjer so gostje nekoliko srečno 
zmagali s 5 : 4, v tretjem krogu pa je po 

novem preobratu (iz zaostanka z 0 : 3 je 
ekipa prišla do zmage s 6 : 3) ekipa pri-
peljala vse tri točke iz Sodražice.

V nedeljo, 20. oktobra, je v goste v Ve-
like Lašče prišla škofjeloška ekipa FSK 
Stripy. Ekipi sta prikazali neverjetno igro. 

Zelo uspešen začetek sezone za ekipe Futsal kluba 
Dobrepolje
Futsal tekmovanja so že v polnem teku. V jubilejni deseti sezoni nastopajo štiri ekipe Futsal kluba Dobrepolje. Največ 
tekem je odigrala članska ekipa.

NASLEDNJE TEKME ČLANSKE EKIPE:
26. 10. 2019, Logatec; Dlan Logatec : Futsal klub Dobrepolje
8. 11. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : Mlinše
15. 11. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : MNK KIX Ajdovščina
22. 11. 2019, Sodražica; ŠD Extrem : Futsal klub Dobrepolje
29. 11. 2019; Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : Futsal klub Kebelj

NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-19:
27. 10. 2019, Logatec; Dlan Logatec : Futsal klub Dobrepolje
10. 11. 2019, Vrhnika; Siliko Fortrade : Futsal klub Dobrepolje
17. 11. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : KMN Bronx Škofije
24. 11. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : KIX Ajdovščina

NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-15:
27. 10. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : FSK Stripy
10. 11. 2019, Sodražica; ŠD Extrem : Futsal klub Dobrepolje
17. 11. 2019, Ribnica; NK Ribnica : Futsal klub Dobrepolje

NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-13:
26. 10. 2019, Škofije; Futsal klub Dobrepolje : Futsal Olimpija  
in KMN Oplast Kobarid : Futsal klub Dobrepolje
9. 11. 2019, Ribnica; ŠD Extrem : Futsal klub Dobrepolje  
in Futsal klub Dobrepolje : KMN Bronx Škofije
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Začetek sicer ni napovedoval napete tek-
me, saj so gostje po osmih minutah vodi-
li že s 6:1. Naša ekipa je nato spremenila 
taktiko in zaigrala z vratarjem v polju in 
počasi, a vztrajno nižala zaostanek. V in-
farktni končnici je slabe pol minute pred 
koncem kapetan Matic Babič izenačil na 
9:9, a sledil je še en šok, saj so gostje za-
deli le šest sekund pred zadnjim piskom 
in se veselili zmage. Matic Babič je zadel 
trikrat, preostale zadetke so dodali še Jan 
Širaj, Gašper Kastelic in Tevž Ivanjko.

Tudi ekipa U-15 je sezono začela z 
zmago. S kar 10 : 1 so bili fantje boljši 
od ekipe NK Ribnica. Sledilo je gosto-
vanje na Škofijah, kjer odlična igra ni 
bila poplačana s točkami. Domačini so 
tekmo srečno dobili s 5 : 3. Zaradi ne-
parnega števila sodelujočih ekip je bila 
ekipa v tretjem krogu prosta, naslednja 
tekma pa jo čaka 27. oktobra, ko gosti 
ekipo FSK Stripy.

Ekipa U-13 igra tekme po turnirskem 
sistemu. Prvi turnir je bil na sporedu v 
soboto, 19. oktobra, v Sodražici. Vsaka 
ekipa na turnirju odigra po dve tekmi. 
Naši fantje so se pomerili z ekipama ŠD 
Extrem in NK Ribnica. V prvi tekmi so 

fantje s 5:3 premagali domačine iz Sod-
ražice, v drugi tekmi pa niso našli načina, 
da bi se rezultatsko uprli ekipi iz Ribni-
ce. Končni rezultat je bil 6:0 za igralce NK 
Ribnica. Na prvi tekmi je kar tri zadetke 
dosegel Mark Svetec. ■

Marija Hočevar, za ŠD Kompolje

Poleg futsala, košarke in odbojke, ki 
potekajo v telovadnici OŠ Dobrepolje, 
v dvorani PGD Kompolje nadaljujemo 
naslednje dejavnosti:
• NAMIZNI TENIS ZA OTROKE IN OD-

RASLE (ponedeljek, sreda, četrtek),
• JOGA (četrtek), 
• FUNKCIONALNA VADBA ZA OTRO-

KE IN ODRASLE (torek, petek, nede-
lja), 

• ŠPORTNA GIMNASTIKA ZA OTROKE 
OD 1. DO 6. RAZREDA (torek, petek).

Prav tako letos prvič organiziramo vadbo:
• PILATES (torek).

Ponosni smo, da že drugo leto zapo-
red organiziramo športno gimnastiko 
za otroke, ki jo vodita strokovno uspo-
sobljeni vaditeljici gimnastike. Otroci na 
vadbi poleg elementarnih iger, naravnih 
oblik gibanja, premagovanja športnih 
poligonov itd. spoznavajo še gimnastič-
ne prvine (preval naprej, preval nazaj, 
kolo, stoja, skoki čez kozo itd.). Gimna-

stika že poteka ob petkih. Možnost doda-
tne skupine gimnastike bo tudi ob torkih, 
če bo dovolj vpisanih otrok. Torej, otroci, 
če vas zanima športna gimnastika, lepo 
vabljeni na brezplačno poskusno vadbo.

Kakor večina športnih društev se tudi mi 
spopadamo s pomanjkanjem finančnih 
sredstev za nakup opreme in pripo-
močkov, s katerimi lahko otrokom in 
mladostnikom popestrimo vadbo. Zato 
bi se na tem mestu obrnila s prošnjo za 
pomoč na lokalne podjetnike, da nam 
s svojimi donacijami priskočite na po-
moč za nakup male prožne ponjave in 
blazine za doskok, s katerima bi radi 
otrokom popestrili vadbo gimnastike. 
Če nam želite pomagati, vas prosimo, da 
nam to sporočite na info@sd-kompolje.
si ali 041 365 245 (Boštjan Grandovec).

Zahvaljujemo se vam za pomoč. 

Nekaj prostih mest pa je tudi na vadbi 
pilates, ki smo jo začeli v mesecu okto-
bru. Vadba je primerna za vsakogar. Z 
vadbo pilates boste zmanjšali napetosti 
in sprostili telo, saj je poudarek vadbe na 
dihanju, gibljivosti in ravnotežju. Če vas 
omenjena vadba zanima, dobrodošli, da 
jo poskusite in začutite njen pozitiven 
učinek na telo. 

Članom ŠD Kompolje je gibanje pos-
talo nekaj naravnega, sproščujočega, 
postala je naša dnevna rutina, brez kate-
re si več ne moremo predstavljati vsak-
dana.

Zato, dragi rekreativci in ljubitelji 
športa, če vas katera koli vadba zani-
ma, nam to sporočite na 031 364 263 
(Marija) in se nam pridružite.

Športni pozdrav! ■

Dejavni v ŠD Kompolje
Člani ŠD Kompolje smo z mesecem septembrom že pridno začeli z vadbami v dvorani PGD 
Kompolje.
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Alojz Kuplenk; foto: Jernej Stare

Vendar segajo korenine tekaških prire-
ditev že davno nazaj v leto 1997, ko je 
Športno društvo Dobrepolje prvič izved-
lo kros čez drn in strn po logih Bruha-
nje vasi. Udeležba res ni bila velika, tudi 
popularnost tekov ni bila prav velika; v 
Dobrepoljski dolini pa sploh ne.

9. Dobrepoljski tek se je odvijal na 
sončno soboto (ja, vreme nam je bilo kar 
naklonjeno), 5. oktobra. Najprej so odšli 
na pot pohodniki v okviru prireditve 10. 
Dobrepoljsko vandranje, nato pa se je 
že začela zbirati tekaška druščina. Prav 
lepo je bilo opazovati šolsko in predšol-
sko mladino, ki je zvedavo pogledovala, 
kje se prijavi za tek in, seveda, kdaj je čas 
štarta. Tekmovalnost in napetost mladih 
tekačev je bilo čutiti na vsakem koraku. 
Najprej so začeli s tekom osnovnošolci 

na razdalji 1700 metrov, za njimi pa so 
se podali na progo še predšolski otroci 
na razdalji 500 metrov, nekateri tudi v 
spremstvu svojih staršev.

Po uvodnih tekih mladine pa so se 
na štart že pripravljali tekači na glavni, 
desetkilometrski tek. Moderator Bojan 
Novak je pozval tekače na ogrevanje, ki 
ga je vodila vaditeljica v društvu Janja 
Babič. Vzdušje je bilo odlično, pripravlje-
nost tekačev na vrhuncu. Na tem teku so 
bili prisotni vsi najboljši iz posameznih 

kategorij, ki so nastopali v Dolenjskem 
tekaškem pokalu 2019. Pričakoval se je 
rekordni čas teka, in to se je tudi zgodi-
lo. Dosegel ga je Aleš Žontar iz ŠD Nanos 
Podnanos, in sicer je pretekel razdaljo, 
malo krajšo od desetih kilometrov, v času 
33 minut in 14 sekund. To pa je čas, ki bo 
izziv za tekače v prihodnjih tekih.

Vseh tekačev na prireditvi je bilo 195. 
Lepa številka za Dobrepolje. Tudi ta šte-
vilka je izziv za prihodnjič. Vsi skupaj se 
bomo potrudili, da to številko preseže-
mo. To pa bomo storili tako, da si bomo 
na dan prireditve vzeli čas zase, za dobro 
družbo, za druženje z otroki. To in po-
dobne prireditve v Dobrepolju mora-
mo vzeti za svoje, jih podpreti, podpreti 
društva in posameznike, ki nesebično 
vlagajo sebe in vso svojo energijo, da 
prireditve lepo uspejo.

Omeniti moramo, da je tek na deset 

Odtekli smo že 9. dobrepoljski tek
Prav ste prebrali. Minilo je že devet let od prvega teka, organiziranega v okviru prireditve z naslovom 
»Dobrepoljsko vandranje«.
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REZULTATI 9. DOBREPOLJSKEGA TEKA

ABSOLUTNO MOŠKI za dolenjski pokal
1. ALEŠ ŽONTAR – ŠD NANOS PODNANOS 33:14
2. GREGOR BUČAR – MATICK 34:11
3. TONI HABJAN – AP HITROST 35:00

ABSOLUTNO ŽENSKE za dolenjski pokal
1. PETRA GRANDOVEC – ŠD DOBREPOLJE 46:07
2. IRENA AUERSPERGER – ŠD PARTIZAN DOLSKO 47:41
3. VESNA PONIKVAR – ŠD DOBREPOLJE 51:06

OBČINSKO PRVENSTVO OBČINE DOBREPOLJE

MOŠKI ABSOLUTNO
1. JOŽE ŠUŠTAR 37:48
2. TOMAŽ ŠINKOVEC 38:49
3. JOŽE BABIČ 40:38

ŽENSKE ABSOLUTNO
1. PETRA GRANDOVEC 46:07
2. JULIJA PEČEK FERLEŽ 51:19
3. EVA DROBNIČ 53:20

Podrobnejše rezultate najdete na povezavi https://www.protime.si/
rezultatitekem/725-5-10-2019-9-dobrepoljski-tek.

REZULTATI OSNOVNOŠOLSKEGA TEKA NA 1700 METROV:

MLAJŠE UČENKE (1. do 5. razred):
1. Maja Ašič
2. Nadja Mostar
3. Ana Česen

MLAJŠI UČENCI (1. do 5. razred):
1. Jakob Šinkovec
2. Nick Virant
3. Jošt Babič

STAREJŠE UČENKE (6. do 9. razred):
1. Tara Novak
2. Ana Žnidaršič
3. Sara Česen

STAREJŠI UČENCI (6. do 9. razred):
1. Gašper Tomašič
2. Lenart Jaklič (Velike Lašče)
3. Nejc Koselj (Iv. Gorica)

kilometrov štel tudi kot občinsko prvenstvo naše občine. Teklo nas je 
trideset, kar je kar lepa številka. Si upa kdo postaviti za izziv, da bo nas-
lednje leto enaintrideseti? 

Z mesta predsednika ŠD Dobrepolje se zahvaljujem predvsem 
požrtvovalnim delavcem ŠD Dobrepolje, soorganizatorju TD Dobrepo-
lje, neumornim gasilcem PGD Videm, TD Podgora in donatorjem: Jožetu 
Šuštarju, Janji in Tomažu Strahu, podjetju Domači pridelki David Jakopič 
s.p. in podjetju Medis d.d. ■
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Aleš Tegel

Letos je na tekmovanju sodelovalo re-
kordnih 43 igralcev, ki so odigrali več 
kot 400 uradnih dvobojev. Veseli nas, da 
je v tekmovanju vedno več mlajših tek-
movalcev, ki se navdušujejo nad teniško 
igro. Sistem tekmovanja jim omogoča, da 
se na začetku pomerijo s sebi enakimi, 
ko pa pridobijo nekaj izkušenj in njiho-
va igra doseže višjo raven, lahko izzivajo 
tudi boljše igralce.

Kot je že ustaljena praksa, smo po 
koncu tekmovanja dobili najboljše v 
piramidi in v nadaljevanju zaključnih 
bojev tudi občinskega prvaka. V mese-
cu septembru se po pravilu odigra naj-
več dvobojev, saj se vsak od igralcev želi 
povzpeti čim višje. Poleg pestrega doga-
janja na igriščih je zanimivo tudi ob njih. 
Namreč, sistem igranja dopušča tudi ve-
liko taktiziranja in prav tak način naredi 
tekmovanje zanimivejše. Na vrhu letoš-
nje piramide, ki je v tej obliki že četrto 
leto, pa so znani obrazi. Zmagovalec je 

brez izgubljenega dvoboja v celi sezoni 
postal Kristjan Petrušen, drugo mesto je 
zasedel Andro Kastigar, tretje pa Aleš Te-
gel. V dvobojih za občinskega prvaka, v 
katerih so sodelovali le najboljši iz naše 
občine, pa je že četrto leto zapored na 
vrhu Kristjan Petrušen. Tretje leto za-

pored sta na stopničkah pristala Matej 
Strah in Aleš Tegel.

Rezultate dvobojev, vso statistiko kot 
tudi končni razpored PYRE Dobrepolje 
si lahko ogledate na povezavi piramida.
streznik.org. ■

Kristjan Petrušen občinski prvak v tenisu
Zaključena je teniška sezona 2019. Tudi letošnja je postregla z obilico razburljivih in kakovostnih dvobojev. K 
sodelovanju smo privabili še več rekreativnih igralcev tenisa, kar je nedvomno pripomoglo, da se kakovost tekmovanja 
iz leta v leto dviguje. 

Aleš Tegel

V organizaciji Športnega društva Trno-
vo se je v oktobru odvil tudi zaključni 
turnir najboljših igralcev iz posame-
znih piramid. Na njem je sodelovalo pet 
tekmovalcev iz naše piramide (Kristjan 
Petrušen, Andro Kastigar, Aleš Tegel, 
Miha Žužek in Matej Strah). Štirje so se 
uvrstili med najboljših osem, medtem ko 
je naš najboljši Kristjan Petrušen osvojil 
končno tretje mesto. Čestitke Kristjanu 
za izjemno sezono. 

Želimo si, da bi v sistem tekmovanja 
PYRA v prihodnjih letih vstopilo še več 

društev in klubov iz različnih sredin, kar 
bi pripomoglo k popularizaciji tenisa in 
dvigu kakovosti.

Potrditev, da je koncept tekmovanja, 
kakršnega omogoča sistem PYRA, zani-
miv tudi na državni ravni, je prav goto-
vo dejstvo, da sta nam na zaključnem 
turnirju s svojo navzočnostjo to potrdila 
tako direktor Teniške zveze Slovenija g. 
Gregor Krušič kot podpredsednik Olim-
pijskega komiteja Slovenije mag. Janez 
Sodržnik.

Poletni del teniške sezone je tako za-
ključen. Še enkrat zahvala vsem tekmo-
valcem in čestitke zmagovalcem. ■

Tenisači na zaključnem turnirju v Ljubljani
Letos so se po sistemu teniške piramide odvijala tudi tekmovanja v Višnji Gori in Trnovem. Na ta način je koncept 
tekmovanja, imenovan PYRA, ki smo ga razvili in nadgradili prav zanesenjaki iz naše občine, dobil veljavo tudi v širšem 
merilu. 
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VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE 

NA STRELIŠČU
Tudi za strelce so se končale počitnice. S septembrom so se 
začeli treningi za vse strelce. Treningi so ob torkih in petkih 
ob 19. uri. 

Tudi letos pa vabimo v svoje vrste nove člane. Vsi, ki bi se 
želeli včlaniti ali pa poizkusiti v streljanju z zračno puško ali 
pištolo, vabljeni vsak torek in petek v prostore društva, ki 
so v kleti Jakličevega doma.

Lep strelski pozdrav 
SD Bukovec

IN MEMORIAM – 

Martin Mirt (1961–2019)
 

Tvoja smrt je prizadela tudi nas, strelce strelskega društva 
Bukovec. 
Bil si naš član vse od leta 1978, dober strelec, vaditelj in 
sodnik.
Tvoja dobrosrčnost in zagnanost bosta ostala za vedno v 
naših srcih.

Ne hodi pred menoj,
morda ti ne bom sledil.

Ne hodi za menoj,
morda ne bom vodil.

Hodi ob meni in bodi moj prijatelj.
(A. Camus)

ZAHVALA

Ob nepričakovani  izgubi našega moža, očeta, dedka in 
pradedka

JULIJA BRODNIKA

(24. 2. 1938–05. 10. 2019)
iz  Ponikev

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali, ga 
obiskovali in tolažili v zadnjih mesecih bolezni. 

Iskrena hvala za besede ob slovesu in ganljivo petje. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili v večnost.

Vsi njegovi

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.
 (Janez Medvešek)

ZAHVALA

V 94. letu starosti se je od nas spokojno poslovila naša draga 
mama, babica, prababica, 

tašča, teta in svakinja

ANA BUKOVEC
(1926–2019)

iz Bruhanje vasi.

Ob njenem odhodu se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom Bruhanje 
vasi za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, svete maše 

in za molitev v vežici. Iskrena hvala gospodu župniku 
Francu Škulju za opravljen pogrebni obred, hvala pevcem 

MPZ Rafko Fabiani in pogrebnemu zavodu Novak iz 
Žužemberka. Hvala Majdi in Angeli za pomoč v poslovilni 

vežici in za opravljene molitve in prav tako hvala osebju 
DSO Loški Potok za nesebično pomoč in oskrbo v zadnjih 

letih njenega življenja.
In na koncu hvala vsem, ki ste našo drago pokojno 

pospremili k poslednjemu počitku.

Vsi njeni



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 
 
 

STANE KADUNC s.p.
Perovo 27, 1290 Grosuplje 
E: avtokadunc@gmail.com

T:    01 7864 751 
M:   031 742 335
www.kadunc.si

VABLJENI V

NOVE PROSTORE

• VULKANIZERSTVO

• PNEVMATIKE,  
PRODAJA

• POPRAVILO PLATIŠČ

• HRAMBA  
PNEVMATIK

• AVTOOPTIKA

• SERVIS VOZIL

• AVTO KLIMA 
 
NOVO:

• MONTAŽA 
TRAKTORSKIH 
PNEVMATIK DO 
VELIKOSTI 56 COL

LET Z VAMI



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


