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Slika zgoraj:
Gradnja nove športne 
dvorane napreduje po 
terminskem načrtu. Zunanja 
podoba je že vidna.

Slika levo:
Pred nami je praznovanje 
občinskega praznika. Vabimo 
vas na številne prireditve. 
(Foto: Tamino Petelinšek)

Čestitke za praznik!

Poštnina plačana pri pošti 1290 Grosuplje

6. december – občinski praznik občine Dobrepolje



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
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Prodaja in montaža
notranjih in vhodnih VRAT

041 694 871
pomis@amis.net

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

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

Poskrbimo tudi za dostavo!

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

 

GOZDARSTVO 
BLATNIK

Tone Blatnik s.p.
Zdenska vas 2C

1312 Videm Dobrepolje
Tel.: 041 714 882                   

E-naslov: tone.blatnik5@gmail.com

Rok plačila za les največ 7 dni.

SEČNJA IN SPRAVILO LESA•	
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PROMET Z LESOM•	
ODKUP GOZDOV•	
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Naslednja številka 
Naslednja številka izide v petek, 20. decembra.  
Rok za oddajo prispevkov je 10. december 2019.

Spoštovani bralci Našega kraja,
na kratko vam želim predstaviti novem-
brsko številko našega informativnega gla-
sila. Globoko smo že zakorakali v kratke 
jesenske dneve, ko ima ob oblačnem 
vremenu, ki ga letos ne manjka, človek 
občutek, da so večeri neskončno dolgi. 
Dežja zadnji mesec ni manjkalo in lahko 
smo veseli, da ni v naši dolini spet prišlo 
do poplav. Kljub turobnemu mesecu pa 
ima zagotovo vsak od nas nekaj razlogov 
za zadovoljstvo. Če jih le hočemo videti in 
dobesedno poiskati med številnimi slabi-
mi novicami, ki jih vsakodnevno srkamo 
vase iz medijev. 

Bežen pogled skozi okna stanovanj ali 
avtomobilov pokaže vsakodnevni napre-
dek na vseh občinskih gradbiščih. Špor-
tna dvorana je dobila zunanjo fasado in 
zdaj je že od daleč videti kot lepotica, ki 
čaka, da jo po ureditvi notranjosti napol-
nijo gibanja željni občani. Pa ne samo ti. 
Vsak občan bo v dvorani lahko našel ne-
kaj za svoj okus. Nekateri bodo športno 
dejavni, drugi bodo uživali ob gledanju 
svojih otrok, družinskih članov, kako se 
trudijo na treningih in tekmah, spet drugi 
bodo nestrpno pričakovali kake zanimive 
množične kulturne dogodke. Šolarji bodo 
končno dobili tišje, večje in kakovostnejše 
prostore za pouk športa. In ob vsem tem 
bomo lahko srečevali tudi obiskovalce, 
bodisi športne bodisi kulturne, iz svoje 
soseščine in oddaljenejših krajev. 

Vidno napreduje tudi izgradnja osre-
dnje občinske čistilne naprave, ki jo zra-
ven Bruhanje vasi gradi Javno komunalno 
podjetje Grosuplje. Zanimiv je pogled na 
širši množici manj poznane gradbene 
elemente, ki vsak dan dobivajo nove po-
vezave. Po vaseh še vedno poteka izgra-
dnja optičnega omrežja, ki bo razveselilo 
mnoge občane. 

Med dobrimi novicami, ki jih v glasilu 
tudi tokrat ne manjka, moram vsekakor 
poudariti opravljen prvi korak svetnikov 
pri sprejemu proračuna občine za nas-

lednje leto. Vedno je tako, da pri načrto-
vanju stroškov za širšo skupnost nihče ne 
more biti popolnoma zadovoljen, saj gre 
za iskanje kompromisov pri razdeljevanju 
omejene količine denarja. Tudi pri načr-
tovanju družinskega proračuna ni nič 
drugače. Nekaj dni pred božičem naj bi 
svetniki naredili še drugi korak pri spre-
jemanju proračuna, tako da naj bi bil ta 
sprejet pravočasno, da se bo lahko začel 
v prihodnjem letu tudi izvajati. 

Ogromno dobrega so v preteklem 
mesecu naredili naši gasilci, ki so opra-
vili precej vaj evakuacije. Te so izvedli 
po vseh naših šolah, osrednji in na obeh 
podružnicah, in v vrtcu. Letošnja glavna 
vaja pa je potekala v zavodu Prizma v Po-
nikvah. 

Šolsko leto se je potihoma prevesilo v 
naporno drugo polovico prvega polletja, 
šolarji pa so poleg pouka počeli še marsi-
kaj in o nekaterih vsebinah in dejavnostih 
boste lahko brali na šolskih straneh. 

Tudi na področju razmaha podje-
tništva je bilo storjeno nekaj pomembnih 
korakov. S strani Občine in Gospodarske 
zbornice Slovenije je bilo organizirano 
srečanje dobrepoljskih podjetnikov, ki 
čutijo potrebo in željo po združevanju in 
dodatnem izobraževanju. Postavljeni so 
bili temelji za nadaljnje sodelovanje, ki 
mora voditi v širši razmah obrtne in pod-
jetniške dejavnosti v občini. Zanimiva in 
nič kaj prijetna ni informacija, ki jo po-
gosto omenjajo naši podjetniki. Pogrešajo 
namreč pripravljenost za delo v domačih 
obratih s strani naših občanov. Več pod-
jetnikov, predvsem tistih, ki imajo proi-
zvodne obrate, mora iskati delavce celo 
iz tujine, predvsem z Balkana, medtem 
ko se domačini le stežka odločajo za delo 
bližje doma. Bogat podjetniški kotiček, ki 
tako kot vedno ponuja koristne dejavno-
sti v okviru Obrtno-podjetniške zbornice 
Grosuplje, zaokrožuje drugi prispevek v 
rubriki Dan v podjetju. Z veseljem sem 

se tokrat podal v Struge, kjer sem opravil 
prijeten razgovor z Igorjem Pogorelcem, 
enim od lastnikov podjetja Žaga Pogorelc 
d.o.o. Vabim vas, da zapis pogovora pre-
berete.

V športni rubriki boste lahko brali o 
smelih in ambicioznih načrtih in korakih, 
ki jih proti državni eliti v futsalu delajo v 
Futsal klubu Dobrepolje. Na krilih ved-
no večjega števila podpornikov vztrajno 
nabirajo točke in se bližajo uvrstitvi v 1. 
slovensko člansko ligo. 

Ob koncu pa moramo seveda pogle-
dati tudi naprej, proti najbolj posebnemu 
mesecu v letu. Najsi bo najlepši ali najbolj 
naporen, december je nekaj posebnega. 
Dobrepoljci začnemo s praznovanji še 
prej kot drugi, saj imamo 6. decembra 
vsako leto občinski praznik. S številnimi 
dogodki se bomo spomnili rojaka Frana 
Jakliča, se srečevali, širili dobro voljo in 
razmišljali o odnosu posameznika do 
svoje ožje skupnosti – občine. Na spore-
du bo pestra paleta dogodkov z različnih 
interesnih področij, zato ne bi smelo biti 
med nami nikogar, ki ne bi našel razloga, 
da se vsaj kakšnega dogodka udeleži. 

Zdi se, da sodobni čas bolj kot povezo-
vanje spodbuja tekmovanje, bolj kot dob-
re novice širi slabe, bolj kot odločitve za 
izpostavljanje za skupno dobro nagrajuje 
tiho godrnjanje nad odločitvami drugih. 
Pa vendar … Zakaj ne bi vsak od nas pri-
speval nekaj za skupnost? Z idejo, deja-
njem, mogoče z dobro besedo, pohvalo. 
Tako bomo bolj začutili tako občino kot 
državo. Ker bomo dejavni del njiju, ne pa 
kritični opazovalci. 

Ob občinskem prazniku praznujemo 
vsi občani. Ne gre za županov praznik ali 
praznik občinskih svetnikov ali občinske 
uprave. Zato smo na praznovanje svojega 
skupnega praznika povabljeni vsi. Lepo 
vabljeni na prireditve in seveda tudi k 
branju našega skupnega glasila.

Urednik Bojan Novak ■ 
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Županova stran

Gospod župan, počasi se končuje 
oblačni in deževni november, pred 
nami pa je že najbolj prazničen mesec 
v letu. Za nas ima december še poseb-
no vrednost, ker praznujemo občinski 
praznik. Lahko začneva svoj pogovor 
kar z vašim razmišljanjem o občin-
skem prazniku? 

Občinski praznik je bil določen v spo-
min na Frana Jakliča. Po mojem mnenju 
človeka, ki je najbolj zaznamoval naš 
kraj, ki ga je najbolj odprl svetu, novim 
idejam in napredku. Zares bi nam moral 
biti velik zgled in vzor. A je zanimivo tudi, 
da ljudje niso sprejeli njegovih vizij in so 
ga dobesedno nagnali iz kraja. Tudi nad 
tem se moramo zamisliti ob prazniku.

Zagotovo pripravljate kake dejavno-
sti in praznovanja ob praznovanju na-
šega praznika. Na katere želite spom-
niti bralce Našega kraja?

Ob prazniku bo več prireditev, katerih 
razpored je objavljen v Našem kraju in 
na spletni strani občine. Poudaril pa bi 
dve stvari: v torek, 3. decembra, ob 18. 
uri bo sveta maša za občino, osrednja 
proslava pa bo na sam praznični dan, 6. 
decembra, ob 19. uri. Lepo vas vse po-
vabim.

Dotakniva se še najpomembnejših 
projektov. Pripravili ste prvi predlog 
proračuna za leto 2020. Glede na to, 
da imamo v gradnji športno dvorano 
in osrednjo čistilno napravo, je ver-
jetno poudarek ravno na dokončanju 
teh dveh velikih projektov. Katere so 
še druge prioritete v proračunu 2020?

V proračunu je treba najprej zasledo-
vati stvari, ki so zakonsko predpisane. Gre 
za področje izobraževanja in otroškega 
varstva, sociale, zdravstva, prav tako je 
treba zagotavljati čim bolj nemoteno de-
lovanje vodovodnega in kanalizacijskega 
sistema, letno in zimsko vzdrževanje cest 
in javne razsvetljave. Ne smemo pozabiti 
na delovanje sistema zaščite in reševa-
nja, pa tudi za poplavno varnost bomo 
morali v letu 2020 nameniti nekaj deset 

tisoč evrov za pripravo protipoplavnih 
ukrepov. Skrbeti je treba za osnovno de-
lovanje športa, kulture, prizadevanj na 
področju turizma, nekaj damo za gospo-
darsko dejavnost in kmetijstvo. 

Preveč pa dajemo za potepuške mačke 
in pse, ki so povečini posledica neodgo-
vornega ravnanja lastnikov, in tudi za od-
voz azbestnih plošč. Upoštevati moramo 
naložbe, ki so že začete (športna dvorana, 
kanalizacija in čistilna naprava), kjer gre 
za res velika sredstva, pa tudi odplačilo 
dolga za vrtec in športno dvorano se bo 
začelo. Na žalost pa ostaja premalo de-
narja za urejanje drugih stvari po vaseh. 
Tukaj bo treba iti postopno, vas za vasjo. 
Na Vodicah zahtevajo vodovod, kar ter-
ja okoli pol milijona evrov. Več sredstev 
bomo morali poiskati zunaj, a je ravno za 
takšne projekte, kot so vodovod, kanali-
zacija in cestna infrastruktura, od države 
in Evrope namenjenih premalo sredstev. 
Na področju izvajanja infrastrukturnih 
projektov si obetamo ugodne rezultate 
v okviru povezovanja v skupno občinsko 
upravo z občinami Grosuplje, Ivančna 
Gorica, Škofljica in Ig.

Večkrat poudarjate skrb za razvoj 
podjetništva. Sklicali ste srečanje 
dobrepoljskih podjetnikov in svetovalk 

Gospodarske zbornice Slovenije. Ste 
bili zadovoljni z odzivom? Gledate na 
morebitno povezovanje podjetnikov z 
optimizmom?

Gospodarska dejavnost je osnova za 
vse drugo. Če ne bomo ustvarjali dovolj 
sredstev, tudi drugih dejavnosti ne bo. Z 
odzivom gospodarstvenikov sem zado-
voljen. Ni pa to bilo prvo srečanje. Dobro 
sodelujemo z Obrtno zbornico Grosuplje 
ter z GZS in verjamem, da bomo na tem 
področju še kaj naredili. Gospodarstve-
niki so na trdnih tleh in vejo, kako težko 
je priti do dobička. V življenju pa mora-
mo upoštevati tudi to, da velika večina 
ljudi ne pozna ovir in problemov na poti 
ustvarjanja pozitivnih gospodarskih re-
zultatov in so bolj naravnani k trošenju. 
Tukaj pa nastaja stalno navzkrižje inte-
resov.

Ni skrivnost, da je še nekaj nereše-
nih zadev glede nadaljevanja izgra-
dnje prepotrebne industrijske cone 
Predstruge. Vidimo, da se ureja zavi-
jalni pas za v cono. Kako pa poteka so-
delovanje z investitorjem?

Tudi to je področje gospodarstva, o 
čemer sem govoril v prejšnji točki. Z g. 
Puciharjem sicer dobro sodelujeva, zelo 
ga spoštujem, ker si res prizadeva za do-
končanje, ob tem pa je že vložil ogrom-
no sredstev v ta projekt. Upam, da mu 
bo ves trud kmalu začel vračati sadove. 
Oba si želiva, da bi začeli objekti rasti in 
se razvijati dejavnosti, a je zaradi slabo 
sklenjene pogodbe nekaj odprtih in ne-
dorečenih stvari. Iz tega naslova bo Ob-
čina morala zagotoviti še nekaj sredstev. 
Ta trenutek ne morem oceniti, koliko bo 
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obrtna cona v prihodnje stala Občino. 
Nekaj sto tisočakov morda že v letu 2020. 

Pred nami je napovedana ustano-
vitev organa skupne občinske upra-
ve »Skupna občinska uprava 5G«. Na 
področjih inšpekcijskega nadzorstva, 
redarstva, notranje revizije, varstva 
okolja, urejanja prostora in civilne zaš-
čite bomo povezani z občinami Grosu-
plje, Ivančna Gorica, Škofljica in Ig. Je 
za združitev vse pripravljeno? Kako 
bomo občani občutili spremembe?

Čeprav je bilo za to prilagoditev od-
merjenega kar nekaj časa, se stvari do-
gajajo v zadnjem hipu. Takšni pač smo 
ljudje. Sicer pa mislim, da smo v našem 
primeru na SOU 5G kar dobro prip-
ravljeni in imamo razčiščenih večino 
zadev. Tudi z občinskimi svetniki smo 
zadevo dobro predebatirali in se skupaj 
odločili za to sodelovanje. Občani boste 
spremembo občutili neposredno morda 
s tem, da bo nadzor prometa bolj po-
ostren, da bodo večkrat postavljeni ra-
darji. Predvsem pa več pričakujemo pri 
skupnem nastopanju pri pridobivanju 
zunanjih sredstev, kar bo vsekakor plus 
za vse nas.

Glede na dogodke v preteklih me-
secih ne moreva mimo zdravstvene 
tematike. Je prišlo v zadnjih tednih 
do kakih pogovorov in premikov glede 
zagotavljanja zdravstvenega varstva 
po izteku odpovednega roka obeh 
zdravnikov?

S podjetjem DN-AS d.o.o. lahko re-
čem, da smo v stalnem stiku in se do-
govarjamo za prihodnje sodelovanje. 
Mislim, da smo na dobri poti, da stvari 
uredimo v zadovoljstvo vseh. Prav tako 
smo pri koncu priprav na objavo razpi-
sa za drugo koncesijo. Je pa ta priprava 
kar dolgotrajna, saj zahteva usklajevanje 

z ZZZS, Ministrstvom za zdravje RS, ZD 
Grosuplje in Občino Grosuplje.

Zavedati pa se moramo vsi, da je si-
tuacija na področju družinske medicine 
zelo zahtevna in bo v prihodnje še bolj, 
saj so v naslednjih štirih letih pred vrati 
pokojninske blagajne 403 zdravniki od 
900. Letno pa se jih le nekaj nadomesti 
z mladimi. Na to se moramo pripraviti 
vsi. Še najbolj čudno pa je, da se s tem 
ne ukvarja država. Občina je dolžna za-
gotoviti prostor, ne more pa zagotoviti 
zdravnikov in drugih članov ekipe. Pred 
dnevi sem preko Združenja občin Slo-
venije zahteval sestanek na to temo pri 
ministru in predsedniku vlade. Za datum 
srečanja so določili 3. december. Upam, 
da se bomo kaj konkretnega dogovorili.

 

Sicer pa ob tej priložnosti pova-
bim vse občanke in občane, ki 
imate ustrezno izobrazbo, da se 
odločite za delo v domačem kraju 
in za pomoč svojim sosedom in 
drugim občanom. Zelo bi bil vesel 
in hvaležen, če se mi kdo oglasi, da 
bi se dogovorili za sodelovanje. 

Kako pa kaže glede napovedane seli-
tve lekarne v prostor nekdanje banke?

Ko smo se v maju dogovorili z NLB in 
Lekarno Ljubljana za selitev, je bil načrt, 
da se nova lekarna odpre v okviru letoš-
njega občinskega praznika. No, v nada-
ljevanju so se stvari zapletle, predvsem 
zaradi urejanja lastništva zemlje. Tako 
smo si Dobrepoljci spet sami nastavili 
bananin olupek.

Vsak mesec smo bližje predvidene-
mu zaključku gradnje športne dvora-
ne. Opazimo lahko, da gradnja same 
dvorane napreduje. V kakšni fazi pa 
je priprava zunanje ureditve – cest in 
parkirišč? 

Pri športni dvorani gradnja res napre-
duje po načrtu in nastaja res lep objekt. 
Zdaj smo v fazi iskanja izvajalca za uredi-
tev notranje opreme in okolice dvorane. 
Če bo vse po redu, bo gradnja končana 
do polletja naslednjega leta. Je pa posre-
di še ena ovira, namreč zahteva izvajalca 
za aneks k pogodbi, ki ni ravno majhen.

Gospod župan, hvala za vaša poja-
snila. Želim vam prijetno praznovanje 
občinskega praznika in čim bolj mirno 
pričakovanje božičnih praznikov. 

Hvala tudi vam, g. urednik. Sam si 
želim, da to ne bi bil praznik župana, 
ampak vseh občanov; da bi počasi za-
čutili, da je ta občina vaša, in se ne bi 
odvračali od nje. Da bi se na vabilo za 
delo na Občini odzval kakšen domačin 
ali domačinka. 

*
Spoštovane občanke in občani! Želim 

vam lep, globoko doživet adventni čas, 
da bi se dobro pripravili na praznovanje 
Jezusovega rojstva. ■
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Poročilo s 7. seje občinskega sveta
Sedma redna seja občinskega sveta v tem mandatu je potekala v torek, 19. novembra. Na dnevnem redu je bilo 
več pomembnih točk, zagotovo pa je za delovanje občine najpomembnejša prva obravnava predloga proračuna za 
naslednje leto. 

Glavni poudarki s seje:
V prvi obravnavi je bil sprejet predlog proračuna za leto 2020, objavljen je v javni razpravi.
Sprejet je odlok o oblikovanju skupne občinske uprave 5G.
Sprejet je odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe, na osnovi katerega bo objavljen razpis 
za zdravnika.
Prvi dobitnik občinskega priznanja po novem pravilniku je Društvo podeželskih žena Dobrepolje - Struge, ki prejme 
zlato plaketo Občine Dobrepolje.

Bojan Novak

Seje občinskega sveta potekajo po po-
slovniku, ki natančno predpisuje posto-
pek poteka sej. Pozdravu župana vedno 
sledita obravnava in sprejem predlaga-
nega dnevnega reda. Vrstni red svetniki 
prilagodijo tako, da najprej obravnavajo 
točke, pri katerih so vabljeni zunanji so-
delavci. Svetniki so pred obravnavo dru-
ge točke brez razprave soglasno sprejeli 
zapisnik prejšnje seje.

S strani Ministrstva za javno upra-
vo RS je Občina že pred časom dobila 
pripombe na vsebino Statuta občine 
in Poslovnika o delu občinskega sveta. 
S pomočjo zunanje sodelavke, gospe 
Neže Vodušek, je občinska uprava pod 
vodstvom direktorice mag. Mojce Špec 
Potočar pripravila predloge popravkov 
in dopolnitev obeh aktov. Tako v statutu 
kot v poslovniku je bilo treba popraviti 
po deset členov. Gospa Vodušek je poja-
snila, da gre pri spremembah obeh pred-
pisov zgolj za uskladitev z zakonodajo, 
ne pa za vsebinske spremembe. Zaradi 
tega je župan predlagal sprejem poprav-
kov v skrajšanem postopku, s čimer so se 
strinjali tudi svetniki. V nekaterih členih 
poslovnika o delu občinskega sveta gre 
predvsem za zaostritev pogojev za sne-
manje sej in ravnanja z informacijami. 
Pristojna komisija (statutarno-pravna 
komisija) je predloge obravnavala in se z 
njimi strinjala. Svetniki občinskega sveta 
so soglasno potrdili predlagane poprav-
ke in dopolnitve brez razprave.

Pri naslednji točki je direktor JKP 
Grosuplje, g. Stanislav Stopar, pojasnil 
vlogo podjetja za soglasje k zadolževa-
nju. Občina Dobrepolje, kot soustano-

viteljica javnega podjetja, je prejela pro-
šnjo za soglasje k zadolževanju podjetja 
za obnovo poslovnih prostorov. Podjetje 
bo najelo kredit, občinski proračun pa 
zaradi zadolževanja ne bo obremenjen. 
Predstavnika odbora za gospodarstvo in 
statutarno-pravne komisije sta pojasni-
la, da sta se odbora s predlaganim skle-
pom strinjala. Tudi svetniki niso imeli 
pripomb in so izdajo soglasja soglasno 
potrdili.

Sledila je prva obravnava predloga 
proračuna za naslednje leto. Župan je 
v kratki uvodni predstavitvi povedal, da 
ima Občina veliko zakonsko določenih 
nalog, za potrebe katerih namenja prib-
ližno dober milijon in pol sredstev letno. 
Za komunalne zadeve (vzdrževanje cest, 
ravnanje z odpadki, javna razsvetljava …) 
je namenjenih približno 700.000 evrov. 
Visok delež predstavljajo sredstva, ki so 
namenjena za dokončanje začetih pro-
jektov (dokončanje športne dvorane, 

odplačilo kreditov za vrtec in športno 
dvorano, dokončanje čistilne naprave 
Bruhanja vas, naložbe v obrtno cono 
Predstruge). Višina teh sredstev je nekaj 
manj kot tri milijone evrov. Preostali del 
je namenjen kadrom (zaposleni, obliko-
vanje skupne občinske uprave), obele-
ženju 125- in 120-letnice rojstva bratov 
Kralj, ureditvi koncesij na področju zdra-
vstva, ureditvi koncesije za pokopališko 
in pogrebno dejavnost, raznim projek-
tom po vaseh ter za izvedbo drugih pro-
cesnih ciljev.

Besedo so dobili predsedniki posame-
znih odborov. Mateja Lohkar je v imenu 
odbora za družbene dejavnosti poveda-
la, da je odbor prižgal zeleno luč za na-
daljnjo razpravo in sprejem. Slavc Palčar 
je v imenu statutarno-pravne komisije 
prav tako pozitivno ocenil pripravljeni 
dokument. Tudi Jože Hren v imenu od-
bora za kmetijstvo in Franci Žnidaršič sta 
povedala, da je predlog proračuna dobil 

Čistilna naprava
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pozitivno oceno na odborih. 
Obravnavo posameznih svetnikov je 

odprl Janko Nose. Povedal je, da je pro-
račun brez vizije. Pogreša tudi sredstva, 
ki bi bila namenjena aktivnemu iskanju 
sredstev v državnem in evropskem oko-
lju. Menil je, da je proračun nepravično 
nastavljen glede na geografsko razdelitev 
občine, saj za struške in hribovske vasi 
v njem ni sredstev. Župan je demantiral 
predvsem svetnikove teze, da za struške 
in hribovske vasi v proračunu ni sredstev. 
Veliko projektov je namenjenih vsem ob-
čanom (športna dvorana, elektrika, javna 
razsvetljava, komunalna ureditev, ceste), 
zato jih ni mogoče regionalno deliti. Raz-
lične poglede sta svetnik in župan imela 
tudi glede ureditve makadamske ceste 
med Zagorico in Tisovcem. 

Polemično razpravo je nadaljeval 
Jernej Stare, ki je osvetlil kadrovski del 
proračuna. V proračunu so precej povi-
šana sredstva za občinsko upravo. Gre za 
načrtovani dve novi zaposlitvi v občinski 
upravi in za sredstva za zagon skupne 
občinske uprave 5G. Svetnik si je želel 
natančno obrazložitev novih zaposlitev, 
ki pa je v besedilu ni. Utemeljena ni tudi 
predvidena profesionalna zaposlitev 
podžupana. 

Župan je povedal, da je bil kadrovski 
načrt za leto 2019 oblikovan lansko leto 
in si ga želijo samo realizirati. Kot župan 
je zelo dobro seznanjen s tem, kaj in koli-
ko dela občinska uprava, ki je podhranje-
na. Županova plača ne bo višja, poveča 
pa se izdatek za plačo podžupana, ki bo 
vnaprej zaposlen na občini za polni de-
lovni čas. Jernej Stare je zaradi nestrinja-
nja s tem delom proračuna napovedal, 
da predloga proračuna ne bo podprl. 

Podžupan Jože Prijatelj je povedal, da 

ni preprosto pustiti službe in se posvetiti 
delu v domačem kraju. On se je za to od-
ločil. Kljub temu da domačini ponavadi 
v svojem okolju niso cenjeni, želi prispe-
vati k napredku kraja. 

Nada Pavšer tudi v novem predlogu 
proračuna pogreša ureditev problema 
pitne vode na Vodicah. Za povečanje 
števila zaposlenih na Občini svetniki v 
prejšnjem mandatu niso imeli posluha, 
zato jo preseneča zdajšnja naklonjenost. 

Alenka Levstik je imela nekaj vprašanj 
glede načrtovane ureditve luže v Bruha-
nji vasi in Podgorici. Najprej je predvi-
dena ureditev luže v Bruhanji vasi, nato 
pa naj bi se postopoma urejale še druge 
vodne površine po občini. Kljub temu da 
štirje svetniki predloga proračuna niso 
podprli, je predlog dobil dovolj podpore. 
Sledila bo še javna razprava, po zaključ-
ku pa na naslednji, decembrski, seji še 
druga obravnava.

Župan je predstavil predlagani načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem Ob-

čine Dobrepolje, ki je bil brez razprave 
soglasno sprejet. 

Na seji je nekdanji direktor občinske 
uprave, mag. Ivan Kenda, ki pogodbeno 
vodi projekt izgradnje športne dvora-
ne, svetnikom predstavil poročilo o na-
predku pri gradnji objekta. V času seje 
so na stavbi delali fasado, v notranjosti 
pa pregradne stene med prostori. S pro-
jektom notranje opreme kandidiramo za 
še dodatna sredstva Fundacije za šport. 
Pogodbeni rok je zaradi nekaterih po-
stopkov za pridobitev sredstev uradno 
podaljšan do konca februarja 2020. S 
strani nadzora je bil pripravljen predlog 
za rešitev nedogovorjenih odprtih zadev 
z aneksi. 

G. Kenda je pripravil pregled višine 
sredstev za gradnjo sedmih primerljivih 
športnih dvoran. Izračun kaže, da bo 
cena naše dvorane na kvadratni meter 
najnižja. Prepričan je, da smo pri grad-
nji ujeli zadnji vlak, saj so se cene grad-
nje in obrtniških del po podpisu pogodb 
precej dvignile. Ponosen je na vse, kar je 
bilo doslej narejenega na področju grad-
nje vrtca, kotlovnice in športne dvorane. 

Janko Nose je vprašal, koliko nepovra-
tnih sredstev je bilo pridobljenih preko 
mag. Kende za vrtec in športno dvorano, 
in dobil odgovor, da je višina nekje blizu 
treh milijonov. 

Slavc Palčar je odprl nekatera vpra-
šanja o višini in upravičenosti aneksov. 
Franci Žnidaršič je ponovno opozoril 
na to, da je treba vedno najprej skleniti 
anekse, šele nato pa izvesti dela. Želel 
bi si videti pravno mnenje o tem. Jože 
Prijatelj je g. Kendo vprašal, zakaj je 
prišlo do aneksov, če gradnja poteka po 
»FIDIC-u«. Mag. Kenda je na vprašanja 
odgovoril in zatrdil, da gradnja poteka 
po načelih »FIDIC«, obstajajo pa kljub 
temu še nekatera odprta vprašanja med 
izvajalcem in naročnikom.      

Po daljši razpravi o aneksih so se tako 
župan kot svetniki strinjali, da gre za zelo 
dober projekt in da bomo dobili odličen 
športni objekt. Mnenja pa ostajajo delje-
na glede posameznih odločitev med pro-
jektom in glede upravičenosti aneksov.

Naslednja točka dnevnega reda se je 
dotikala sprejemanja predloga Odloka o 
skupni občinski upravi 5G, h kateri bomo 
pristopili z novim letom. Slavc Palčar 
je v imenu statutarno-pravne komisije 
povedal, da v odloku ni možno ničesar 
spreminjati, ker ga morajo v enaki vse-
bini sprejeti vse udeležene občine. Jernej Notranjost športne dvorane
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Stare pričakuje, da bomo dobili dobro 
delujoč sistem občinske uprave na ne-
katerih področjih. Zanimalo ga je, če bi 
bilo mogoče na kakem področju razbre-
meniti našo občinsko upravo in posame-
zne zaposlene povezati z zaposlenimi na 
skupni občinski upravi.

Zdenka Novak Nose podpira vklju-
čitev, želi in pričakuje pa, da bomo v 
družbi uspešnih lažje prišli do evropskih 
sredstev. Svetniki so odlok o delovanju 
skupne občinske uprave soglasno pod-
prli po skrajšanem postopku.

Svetniki so obravnavali predlagane 
spremembe in dopolnitve pravilnika o 
obratovalnem času gostinskih obratov. 
V imenu predlagateljev je Jernej Stare 
povedal, da predlagajo ukinitev razliko-
vanja med lokali glede na kompleksnost 
gostinske ponudbe. Na ta način bi izena-
čili tudi obratovalni čas obratov. Po kraj-
ši razpravi so svetniki predlagani sklep 
sprejeli.

Na podlagi spremenjenih dejstev na 
zdravstvenem področju v občini so sve-
tniki obravnavali predlog odloka o pode-
litvi koncesije za opravljanje javne služ-
be v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju programa splošne ambulante 
ter splošne ambulante v socialnovarstve-
nem zavodu. Pred obravnavo je občina 
pridobila tudi vsa potrebna soglasja 
pristojnih služb. Statutarno-pravna ko-
misija je na svoji seji predlog podprla in 
predlaga sprejem tudi na seji občinske-
ga sveta. Tudi svetniki so odlok soglasno 
podprli, saj želijo, da se čim prej objavi 
javni razpis.

Prvič v zgodovini naše občine je ob-
činski svet na podlagi pravilnika odločal 
o podelitvi občinskih priznanj. Jernej 
Stare je v imenu komisije za manda-
tna vprašanja, volitve in imenovanja 

predstavil postopek. Po razpravi so sve-
tniki sprejeli predlagan sklep in Društvu 
podeželskih žena Dobrepolje-Struge po-
delili zlato plaketo Občine.

Seja se je zaključila z vprašanji sve-
tnikov. Janko Nose je imel več vprašanj 
o komunalni infrastrukturi. Na pisna 
vprašanja mu bo župan z občinsko upra-
vo pripravil odgovore.

Zdenka Novak Nose je spraševala o 
morebitnih rekonstrukcijah cest po ob-
činah in možnostih gradnje obvoznic 
skozi Ponikve in Zdensko vas. Župan je 
povedal, da je država ukinila veliko in-
frastrukturnih projektov, tako da na tem 
področju večjih vlaganj države ne priča-
kuje. 

Jernej Stare je vprašal, če je kakšna 
možnost postavitve ogledala na ožini v 
Kompoljah. Gre za državno cesto, zato 
bo treba iskati rešitev v skladu z Direkcijo 
RS za infrastrukturo.

Slavc Palčar je prav tako županu pos-
tavil nekaj vprašanj, ta mu je obljubil pi-
sne odgovore.

Mateja Lohkar je vprašala, zakaj je na 
tabli delovišča čistilne naprave v Bruha-
nji vasi napis, da gre za gradnjo čistilne 
naprave in ločevalnega centra za odpad-
ke. Po županovih besedah je strah odveč, 
saj bo v Bruhanji vasi zgrajena le čistilna 
naprava. Nado Pavšer je zanimalo, če 
projekt ureditve zavijalnega plana v in-
dustrijsko cono vključuje tudi ureditev 
križišča za zavijanje na Vodice. Župan je 
odvrnil, da ne. 

Jože Prijatelj je v imenu Vaškega od-
bora Kompolje postavil vprašanje glede 
postavitve svetilk javne razsvetljave v 
Kompoljah.   

Sejo je župan zaključil s povabilom 
svetnikom na prireditve ob občinskem 
prazniku. ■

SPREJETI SKLEPI NA 7. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA:

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme:
• spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje;
• spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje; 
• sklep o soglasju k zadolževanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.;
• odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020 z Načrtom razvojnih 

programov za obdobje od 2020 do 2023 v prvi obravnavi;
• sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrepolje 

za leto 2020; 
• odlok o delovanju skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«;
• spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega 

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost na območju občine Dobrepolje;

• odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter splošne ambulante 
v socialnovarstvenem zavodu;

• sklep o priznanjih Občine Dobrepolje v letu 2019: Društvu podeželskih žena 
Dobrepolje - Struge se podeli zlata plaketa Občine Dobrepolje.

Kako po zamenjavi ravnamo z izrabljenimi gumami
Smo v času, ko je treba na cestnih vozilih zamenjati letne pnevmatike z 
zimskimi. Svetujemo vam, da izrabljene gume prepustite vulkanizerju ob 
menjavi, saj jih je ta dolžan prevzeti brezplačno.

Anita Zore, Javno komunalno podjetje 
Grosuplje

Lahko pa odpadne gume občani pripe-
ljete v zbirni center Špaja dolina, kjer je 
vsakemu gospodinjstvu dovoljeno letno 

odložiti do 50 kg izrabljenih gum, kar 
približno predstavlja težo štirih avtomo-
bilskih gum. Želimo si, da z odgovornim 
ravnanjem tudi z izrabljenimi gumami 
pripomoremo k ohranjanju zdrave druž-
be in čistega okolja. ■
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Delovni čas pomembnih služb, ustanov

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

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

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

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

ZOBNA ORDINACIJA VIDEM
PONEDELJEK: 12.30–19.00
TOREK: 13.00–19.30
SREDA: 7.00–13.30
ČETRTEK: 7.00–13.30
PETEK: 7.00–13.30

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

LEKARNA LJUBLJANA, VIDEM
PONEDELJEK: 7.30–14.30
TOREK: 12.00–19.00
SREDA: 10.00–17.00
ČETRTEK: 12.00–19.00
PETEK: 7.30–14.30

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

OBČINA DOBREPOLJE – URADNE URE
PONEDELJEK: 8.00–11.00 in 12.00–14.30
SREDA: 8.00–11.00 in 12.00–17.00
PETEK: 8.00–11.00 in 12.00–13.00

UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE,  
MATIČNI URAD VIDEM
TOREK: 8.00–12.00 in 12.30–14.30

KNJIŽNICA GROSUPLJE – VIDEM
PONEDELJEK: 12.30–19.00
TOREK: 8.00–15.00
SREDA: 12.30–19.00
ČETRTEK: 11.00–15.00
PETEK: 12.30–19.00

ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA
TOREK: 18.00–20.00
PRVA NEDELJA V MESECU: 8.30–10.30

POŠTA – VIDEM
PONEDELJEK: 14.00–18.00
TOREK: 9.00–14.00
SREDA: 14.00–18.00
ČETRTEK: 9.00–14.00
PETEK: 9.00–14.00
SOBOTA: 9.00–12.00

KMETIJSKA ZADRUGA VIDEM
PONEDELJEK: 7.00–16.00
TOREK: 7.00–16.00
SREDA: 7.00–16.00
ČETRTEK: 7.00–16.00
PETEK: 7.00–16.00
SOBOTA: 8.00–12.00

POLICIJSKA PISARNA DOBREPOLJE  
(Videm 36)
PONEDELJEK: 15.00–17.00
TOREK: 10.00–12.00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT  
(Videm 34)
ČETRTEK: 8.00–9.00

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

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

– ELEKTRO DOBREPOLJE (VHOD V STAVBO) VIDEM 42

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

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

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

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

– VAŠKI DOM CESTA (SPREDNJA STRAN STAVBE) CESTA 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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                PODJETNIŠKI KOTIČEK

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prijav-
nice na www.ooz-grosuplje.si, kjer pre-
verite pogoje subvencionirane udeležbe 
zaradi sofinanciranja Občine Dobrepo-
lje:
• 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. 

• Usposabljanje iz varstva pri delu v 

sredo, 4. decembra 2019, ob 15.00 v 
Domu obrtnikov v Grosuplju. 

• Prednovoletno obdarovanje otrok 
članov OOZ Grosuplje s prihodom 
Dedka Mraza in gledališko predsta-
vo, v torek, 10. decembra 2019, ob 
17.00 v Kulturnem domu v Grosu-
pljem. Samo za člane OOZ Grosuplje.

• Redno usposabljanje voznikov 
(koda 95) za leto 2020 v NEDELJO, 
19. januarja 2020, ob 7.00 v Kulturnem 
domu v Grosupljem.

• Strokovni seminar »Davčni obračun 
2019 in davčne novosti« z Jasmino 
Malnar Molek, davčno in računovod-
sko svetovalko na OZS, v četrtek, 30. 
januarja 2020, ob 9.00 v Domu obrtni-
kov 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. ■

5-dnevna delavnica Autocad 3D na OOZ Grosuplje

GRAF 1: ŠTEVILO POSLOVNIH SUBJEKTOV V OBČINI DOBREPOLJE  
(VIR: WWW.BONITETE.SI)

Število poslovnih subjektov v občini Dobrepolje je konec leta 
2018 znašalo 282 enot, kar je 2 enoti več kot konec leta 2017, 
ko jih je bilo 280. Medtem ko se je število samostojnih podje-
tnikov povečalo, se je število gospodarskih družb že drugo leto 
zapored zmanjšalo.

GRAF 2: ŠTEVILO NOVOUSTANOVLJENIH POSLOVNIH SUBJEKTOV V OBČINI 
DOBREPOLJE (VIR: WWW.BONITETE.SI)

 
V občini Dobrepolje je bilo v letu 2018 ustanovljenih 27 novih 
poslovnih subjektov, kar je precej več kot v letu 2017, ko je bilo 
ustanovljeno 18 novih poslovnih subjektov.

GRAF 3: ŠTEVILO POSLOVNIH SUBJEKTOV V OBČINI DOBREPOLJE, KI SO PRENEHALI Z 
DEJAVNOSTJO (VIR: WWW.BONITETE.SI)

V občini Dobrepolje je v letu 2018 prenehalo poslovati 30 po-
slovnih subjektov, kar je 7 več kot v letu prej.

GRAF 4: POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO POSLOVNIH SUBJEKTIH V OBČINI 
DOBREPOLJE (VIR: WWW.BONITETE.SI)

Povprečno število zaposlenih v poslovnih subjektih v občini 
Dobrepolje je konec leta 2018 znašalo 470 oseb, kar je za 4,7% 
več kot v letu 2017, ko je to število znašalo 451. Povečalo se je 
tako povprečno število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih 
(za 3,5%) kot v gospodarskih družbah (za 4,6%).

Pregled gospodarskih kazalnikov v občini Dobrepolje
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TABELA 8: 5 NAJVEČJIH PODJETIJ V OBČINI DOBREPOLJE PO POVPREČNEM ŠTEVILU 
ZAPOSLENIH V LETU 2018 (VIR: WWW.BONITETE.SI)

Poz. 2018 / 
Poz. 2017 Podjetje

Povp. št. 
zaposl.  

(v letu 2018)
1. / 1. KGŽ D.O.O. 71 (-7)
2. / 2. GRANDOVEC ANTON S.P 65 (+5)
3. / 3. ŽAGA POGORELC D.O.O. 34 (+1)
4. / 5. KANAL D.O.O 17 (+1)
5. / 4. GAJ MIZARSTVO D.O.O.. 15 (-1)

GRAF 27: CELOTNI PRIHODKI PO POSLOVNIH SUBJEKTIH V OBČINI DOBREPOLJE (VIR: 
WWW.BONITETE.SI)

Celotni prihodki v občini Dobrepolje so se v letu 2018 glede 
na leto 2017 povečali, z 54,8 MIO EUR na 57,8 MIO EUR oz. za 
5,5%. Povečali so se tako prihodki od prodaje pri gospodarskih 
družbah kot pri samostojnih podjetnikih. Vsekakor zelo dobri 
rezultati za gospodarstvo občine Dobrepolje.

TABELA 9: 5 NAJVEČJIH PODJETIJ V OBČINI DOBREPOLJE PO CELOTNIH PRIHODKIH IZ 
POSLOVANJA V LETU 2018 (VIR: WWW.BONITETE.SI)

Poz. 2018 / 
Poz. 2017 Podjetje

Celotni prihodki iz 
poslovanja v MIO EUR 

(v letu 2018)
1. / 1. GRANDOVEC ANTON S.P. 8,1 (+1,1)
2. / 3. ŽAGA POGORELC D.O.O. 6,1 (+1,4)
3. / 2. KGŽ D.O.O. 5,9 (-1,1)
4. / 5. BIMEDIA D.O.O. 1,8 (+0,4)
5. / - MARKO PRIJATELJ S.P. 1,5 (+0,5)

GRAF 28: CELOTNI POSLOVNI IZID PO POSLOVNIH SUBJEKTIH V OBČINI DOBREPOLJE 
(VIR: WWW.BONITETE.SI)

Vsi poslovni subjekti v občini Dobrepolje so v vseh preučevanih 
letih izkazovali pozitivni poslovni izid, je bil pa ta v letu 2018 že 
drugo leto rekorden. Znašal je 2,6 MIO EUR in je bil za 61,7% 
večji kot v letu poprej, ko je znašal 1,6 MIO EUR. Povečal se je 
predvsem dobiček gospodarskih družb, kar za petkrat(!) gle-
de na leto poprej. Dobiček samostojnih podjetnikov v občini 
Dobrepolje je v letu 2018 zrasel za 5,6% glede na leto 2017.

TABELA 10: 5 NAJVEČJIH PODJETIJ V OBČINI DOBREPOLJE PO CELOTNEM POSLOVNEM 
IZIDU IZ POSLOVANJA V LETU 2018 (VIR: WWW.BONITETE.SI)

Poz. 2018 / 
Poz. 2017 Podjetje

Cel. posl. izid v 
MIO EUR

(v letu 2018)
1. / -. ŽAGA POGORELC D.O.O. 0,36 (+0,31)
2. / 3. MARTINA ZRNEC S.P. 0,27 (+0,08)
3. / -. ROKGRAD D.O.O. 0,25 (00,12)
4. / 1. KGŽ D.O.O. 0,17 (-0,40)
5. / 4. INOPOL D.O.O. 0,14 (-0,03)

Srečanje dobrepoljskih podjetnikov
Na pobudo župana Igorja Ahačevčiča so se v Modri dvorani Jakličevega doma v četrtek, 7. novembra, zbrali številni 
dobrepoljski podjetniki in obrtniki. Prisluhnili so svetovalkam Gospodarske zbornice Slovenije, ki so jim predstavile 
pomembne novosti in priložnosti. Pojavila se je tudi ideja o povezavi podjetnikov v dobrepoljski podjetniški klub.

Bojan Novak

Na začetku srečanja je nekaj več kot 20 
dobrepoljskih podjetnikov pozdravil go-
stitelj, župan Igor Ahačevčič, ki je pojas-
nil željo po združevanju podjetnikov in 
obrtnikov v občini. Izrazil je prepričanje, 
da bi bili podjetniki v partnerstvu z Ob-
čino bolje slišani, če bi nastopali enotno. 
Še posebej bo to v naslednjem obdobju 
pomembno pri odpravljanju t. i. ozkih 

grl podjetništva v občini. Tem trenutno 
težave predstavljajo slab mobilni signal 
(predvsem na območju Struške doline), 
slaba cestna infrastruktura z ozkimi grli 
ter poplavna ogroženost. Bolje razvito 
gospodarstvo bi prav gotovo omogoča-
lo konkretnejše pogovore z morebitnimi 
novimi bankami, ki bi zapolnile zdajšnjo 
vrzel. Župan je predlagal nadaljnje sreče-
vanje podjetnikov bodisi v obliki združe-
vanja v društvo bodisi podjetniški klub. 

Podjetniki so prisluhnili predstavit-
vam svetovalk iz Gospodarske zbornice 
Slovenije. Ga. Irena Tonin je predstavila 
delovanje SPOT točke (Slovenska poslov-
na točka), preko katere lahko podjetniki 
registrirajo nove dejavnosti in opravljajo 
nekatere druge administrativne zadeve, 
ter t. i. vavčerski sistem, ki omogoča pod-
jetnikom možnost sofinanciranja različ-
nih dejavnosti v višini do 60 %.  

V nadaljevanju je ga. Nina Vrabelj 
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predstavila odprte javne razpise za pod-
jetja in možnosti ugodnejšega najema 
kreditov. Izobraževalni del je zaključila 
ga. Petra Sternad s predstavitvijo vajeni-
štva v Sloveniji. Veliko poklicnih šol na-
mreč preko sistema vajeništva sodeluje 
z gospodarskimi subjekti pri izobraževa-
nju dijakov. 

Pred splošno razpravo je zbrane na-
govoril tudi g. Janez Bajt iz Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje 
in predstavil delovanje in projekte zbor-
nice.

Nekateri podjetniki so predstavili svo-
je izkušnje in poglede na predstavljeno 
tematiko, srečanje pa se je zaključilo z 
druženjem ob pečenem kostanju in ko-
zarčku pijače. 

Nekaj podjetnikov sem po srečanju 
povprašal za mnenje in povedali so nas-
lednje:

Življenje pred nas postavlja vedno 
nove izzive. In mnogokrat se zgodi, da 
zaradi preobilice dela in omejenih znanj 
nismo sposobni odgovoriti na izzive, s 
katerimi se srečujemo. Zato toplo pozd-
ravljam vsakršen predlog za povezovanje, 
ki ima za posledico izmenjavo znanj in 
izkušenj.

Mene se je tokrat najbolj dotaknila 
tema o obujanju vajeništva kot načina 
izobraževanja mladih. Ta način poznam 
in imam z njim zelo dobre izkušnje. 

Kot mlad fantič sem si želel postati 
orodjar in sledil sem svojim sanjam. Celo 
življenje sem se učil in nabiral izkušnje, 
in to počnem še danes, ko sem tik pred 
upokojitvijo. A o tem ne razmišljam, ker 
sem v svojem poklicu srečen.

Vajenec je seveda samo prva stopnja 

izobraževanja. Iz vajenca lahko zraste 
dober tehnik, inženir ali pa doktor zna-
nosti.

Strinjali smo se, da je treba to obliko 
izobraževanja predstaviti ne samo otro-
kom, ampak tudi njihovim staršem, da 
bodo znali stati ob strani svojim otrokom, 
ko se bodo odločali o tako pomembnih te-
mah, kot je poklic.

Roman Bukovec

Najlepša hvala gospodu županu Igor-
ju Ahačevčiču za organizacijo dogodka. 
Teme so bile zanimive in izvedela sem 
nekaj novih stvari, ki mi bodo prišle prav 
v poslovnem svetu. 

Tina Nahtigal

Že sama ideja, da se podjetniki iz na-
ših krajev spoznajo, spletejo prijateljske 
vezi in se družijo med seboj, je več kot 
dobrodošla. Stari slovenski rek pravi: v 
slogi je moč. 

Srečanje podjetnikov občine Dobre-
polje,  katerega namen sta medsebojno 
povezovanje ter izmenjava dobrih praks, 
je dogodek, ki bo vsem nam v korist, pred-
vsem pa bo največ pridobila tudi sama 
lokalna skupnost.

Predlagal bi, da v prihodnje v gospo-
darske kroge več vključimo tudi Obrtno 
zbornico Grosuplje, ki ponuja široko pa-
leto strokovnega svetovanja. Skratka, vse 
pohvale županu za idejo ter trud pri iz-
vedbi dogodka.

Franci Žnidaršič
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Petek, 29. 11. brezplačni seminar Davčno in računovodsko svetovanje (Dom obrtnikov Grosuplje)

Petek, 29. 11. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Petek, 29. 11. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 20.00)

Sobota, 30. 11. domači turnir U-11 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 10.00)

Ponedeljek, 2. 12. delavnica ročnih spretnosti Ustvarjalno srce (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Torek, 3. 12. muzejski večer (ogled spominskih sob) (Jakličev dom, 18.00)

Sreda, 4. 12. sveta maša za občino (farna cerkev, 18.00)

Sreda, 4. 12. šahovska simultanka z mednarodnim mojstrom Leonom Gostišo (sejna soba Občine, 19.00)

Sreda, 4. 12. usposabljanje iz varstva pri delu (Dom obrtnikov Grosuplje, 15.00)

Petek, 6. 12. namiznoteniški turnir za odrasle (šolska telovadnica, 17.00)

Petek, 6. 12. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Petek, 6. 12. osrednja občinska proslava ob občinskem prazniku (Jakličev dom, 19.00)

Sobota, 7. 12. namiznoteniški turnir za fante in dekleta (šolska telovadnica, 9.00)

Sobota, 7. 12. državno strelsko tekmovanje invalidov (Jakličev dom)

Ponedeljek, 9. 12. delavnica ročnih spretnosti Ustvarjalno srce (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Torek, 10. 12. prednovoletno obdarovanje otrok članov OOZ Grosuplje (Kulturni dom Grosuplje, 17.00)

Sreda, 11. 12. predstavitev zbirke pesmi Obrazi zgodbe v pesmi in sliki (knjižnica Dobrepolje, 18.00)

Četrtek, 12. 12. nočni pohod z lučkami in koncert družin (prostor pred vrtcem, 17.00)

Petek, 13. 12. prvi dan 7. Državne razstave poprtnikov  
(Jakličev dom, od 14.00 dalje, sprejem poprtnikov od 12. do 14. ure) 

Petek, 13. 12. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Petek, 13. 12. pogovor in predstavitev knjige Jožeta Možine (Modra dvorana Jakličevega doma, 19.00)

Sobota, 14. 12. domači turnir selekcije U-13 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 10.00)

Sobota, 14. 12. drugi dan razstave poprtnikov in podelitev priznanj (Jakličev dom, 17.00)

Nedelja, 15. 12. domača tekma selekcije U-19 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 17.00)

Ponedeljek, 16. 12. delavnica ročnih spretnosti Ustvarjalno srce (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Ponedeljek, 16. 12. srečanje Bralne drobtinice (Župnijska knjižnica Dobrepolje)

Sreda, 18. 12. prireditev pred božično-novoletnimi prazniki (avla PŠ Struge, 17.00)

Četrtek, 19. 12. občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti (Jakličev dom, 18.00)

Petek, 20. 12. pravljične urice (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Petek, 20. 12. domača tekma članske ekipe Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 20.00)

Sobota, 21. 12. prvi tradicionalni koncert Godbe Dobrepolje (Jakličev dom, 19.00)

Nedelja, 22. 12. prednovoletno srečanje upokojencev (Jakličev dom)

Nedelja, 22. 12. domača tekma selekcije U-15 Futsal kluba Dobrepolje (Velike Lašče, 16.00)

Ponedeljek, 2. 12. delavnica ročnih spretnosti Ustvarjalno srce (knjižnica Dobrepolje, 17.30)

Sreda, 25. 12. 26. tradicionalni pohod na Kamen vrh (Podgora, 14.00 in 18.00)

Četrtek, 26. 12. blagoslov konj (Videm, po dopoldanski maši)

Četrtek, 26. 12. drugi tradicionalni koncert Godbe Dobrepolje (Jakličev dom, 19.00)

Koledar prihajajočih dogodkov – december 2019
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Občinski praznik 
Občine Dobrepolje 2019

Prireditve ob občinskem prazniku:

TOREK, 3. 12., OB 18. URI:  Muzejski večer (ogled spominske sobe Franceta in Toneta Kralja   
 in etnološke zbirke) v izvedbi TD Dobrepolje 

SREDA, 4. 12., OB 18. URI:  Sv. maša za občino v župnijski cerkvi sv. Križa na Vidmu

SREDA, 4. 12., OB 19. URI:  Šahovski turnir in simultanka z mednarodnim mojstrom  
 Leonom Gostišo

PETEK, 6. 12., OB 19. URI:  Osrednja občinska proslava v dvorani Jakličevega doma

PETEK, 6. 12., OB 17. URI:  Namiznoteniški turnir v organizaciji ŠD Kompolje

SOBOTA, 7. 12., OB 9. URI:  Namiznoteniški turnir v organizaciji ŠD Kompolje

SOBOTA, 7. 12., DOPOLDNE:  Državno strelsko prvenstvo invalidov na strelišču  
 v Jakličevem domu v organizaciji SD Bukovec

PETEK, 13. 12., OB 19. URI:  Dobrepolje v najnovejši knjigi dr. Jožeta Možine –  
 pogovor in predstavitev knjige v Modri dvorani Jakličevega doma

PETEK, 13., IN SOBOTA, 14. 12.:  Državna razstava poprtnikov v Jakličevem domu na Vidmu
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Društvo podeželskih žena Dobrepolje - Struge
v sodelovanju z

Občino Dobrepolje in Zvezo kmetic Slovenije

13. in 14. decembra 2019 
prireja

7. DRŽAVNO RAZSTAVO IN 
OCENJEVANJE POPRTNIKOV 

ter 9. RAZSTAVO 
POPRTNIKOV.

Svoje izdelke dostavite v petek, 13. decembra 
2019, od 12. do 14. ure v prostore upokojencev v 

Jakličev dom na Vidmu, kjer jih bo ocenila strokovna 
komisija. Prispevek na poprtnik je 5 EUR (plačilo z 

gotovino).
Prijave sprejemamo na GSM: 041 975 886 ali e-naslov: 

dpz.dobrepoljestruge@gmail.com  
do 12. decembra 2019.

V soboto, 14. decembra 2019, ob 17. uri bo 
podelitev priznanj s kratkim kulturnim programom v 

prostorih upokojencev. 
Sledi pogostitev vseh prisotnih.

Razstava poprtnikov bo v soboto, 14. decembra 2019, 
od 14. ure dalje.

Sodelujte in podprite ohranjanje dediščine naših 
babic, prababic …

Vljudno vabljeni!

VABILO

V počastitev praznika  
Občine Dobrepolje

Športno društvo Kompolje  
in Občina Dobrepolje

prirejata odprti turnir

V NAMIZNEM TENISU.
KRAJ: telovadnica OŠ Dobrepolje

ČAS: petek, 6. 12. 2019, ob 17. uri

DISCIPLINE: 
– ženske posamezno (vse starosti)
– moški posamezno (do 50 let)
– moški posamezno (nad 50 let)
– dvojice (poljubno)

ČAS: sobota, 7. 12. 2019, ob 9. uri

DISCIPLINE: 
– dekleta posamezno (do 12 let)
– dekleta posamezno (do 16 let)
– fantje posamezno (do 12 let)
– fantje posamezno (do 16 let)
– dvojice dekleta in fantje (poljubno) 

ČAS: sobota, 7. 12. 2019, ob 15. uri

DISCIPLINE: 
– pokalno ekipno tekmovanje

SISTEM TEKMOVANJA NA TURNIRJU:
Skupine treh do petih igralcev, po načelu vsak z vsakim, 
v nadaljnje tekmovanje se uvrstita prvouvrščena, naprej 
se tekmuje na izpadanje.

IGRA SE NA LASTNO ODGOVORNOST!

NAGRADE:  
Prvi trije uvrščeni prejmejo medalje in nagrado (pico in 
eno pijačo v Pizzeriji Adam Ponikve). 

PREHRANA:
Za žejo in lakoto bodo poskrbeli Občina Dobrepolje in 
donatorji društva.

PRIJAVNINA:  
Deklice, dečki ....................... brez prijavnine
Ženske, moški ....................... 10,00 EUR   

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Marjan Prijatelj 041 256 506

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji namiznega tenisa!



16 Naš kraj ■ november 2019••• Iz naših vasi •••

Boštjan Hren v imenu vaščanov Ceste

V soboto, 9. novembra 2019, zjutraj smo 
se štirje vaščani Ceste dobili na kratkem 
sestanku ter se odpravili do vodnjaka. 
Vodnjak je zložen iz kamenja in ima 
globino pribl. osem metrov, premer pa 
2,2 metra. Najprej smo z gladine pobrali 
plastenke, s katerimi smo napolnili kar 
dve 150-litrski vreči. Zanimivo pri tem 
je bilo, da smo z gladine pobrali pla-
stično embalažo, ki je že 35 let ni več v 
prodaji. Zatem smo začeli s črpanjem 
vode s potopno črpalko. Prikazovale so 
se nove in nove smeti, med katerimi je 
bilo predvsem veliko lesenih kolov za 
sneg. Mogoče jih je kdo tja samo shra-
nil za naslednjo zimo . Proti dnu so 
bile razne vrečke, v katerih je bilo zavito 

marsikaj. Ko smo vodo skoraj izčrpali, 
smo v vodnjak postavili lestev ter z dna 
pobrali še nekaj lesa, PVC-vrečk, palic … 
Zaradi predhodnega deževja je voda 
ponovno začela naraščati in smo akcijo 
prekinili. Dogovorili smo se, da bomo v 
bolj sušnem obdobju ponovno poskusi-
li očistiti vodnjak do samega dna. Da bi 
preprečili ponovno onesnaženje, smo na 
pokrov vodnjaka namestili ključavnico, 

ključ pa ima predstavnik vasi. 
Želja vseh sodelujočih je, da se vod-

njak očisti do konca in ohrani takšen, kot 
je, saj kot kažejo podnebne spremembe, 
ga bodo morda naši zanamci nekoč še 
močno potrebovali.

Hvala vsem sodelujočim (Gregor, Bo-
štjan, Matej) in v naslednji akciji vabljeni 
tudi drugi. ■

Čiščenje kamnitega vodnjaka
Na sestanku članov Vaškega odbora Cesta smo se med drugim pogovarjali tudi o umazanem vodnjaku, ki stoji ob cesti 
med Vidmom in vasjo Cesta. Padla je odločitev, da je treba vodnjak očistiti in ga primerno sanirati. Dogovorili smo se, 
da vodnjak očistimo v lastni režiji in občinski upravi prihranimo čas in stroške za pomembnejše zadeve.

Čuvajmo naš modro-zeleni planet. To je naša zibelka, tu je naš dom. 

Z globokim spoštovanjem stopajmo po njenem površju in naj naši 

koraki ostanejo neopazni. Bodimo hvaležni za njene neprecenljive 

darove in njeno neskončno dobroto vračajmo z ljubeznivim ter 

harmoničnim sobivanjem z vsemi njenimi prebivalci.

(Timea Varga)
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– Žaga Pogorelc d.o.o.
V rubriki Dan v podjetju sem tokrat gostoval v Podtaboru, kjer sem se pogovarjal z enim od bratov in solastnikov 
podjetja Žaga Pogorelc d.o.o., Igorjem Pogorelcem. V spontanem pogovoru je predstavil to tradicionalno družinsko 
podjetje, ki šteje že več kot 100 let, obenem pa poudaril številne zanimivosti o vsakdanjem življenju podjetnika. Kljub 
temu da je bila tistega deževnega jesenskega večera že tema, ko sva se dobila na dvorišču podjetja v Strugah, se je iz 
teme pripeljal z viličarjem in verjetno zaradi mene tisti večer končal svoje delo že ob šestih. »Ponavadi sem v delavnici 
še dlje,« pove z nasmehom, nato pa sva se posvetila pogovoru. 

Bojan Novak

Zgodovina podjetja:
Začetki našega podjetja segajo tja v leto 
1908, ko je tedanji lastnik, moj pradedek 
Jernej Pogorelc, postavil žago venecijan-
ko z dvema žagnima listoma, s pogonom 
na bencinski motor. Zaradi povečevanja 
razreza so leta 1913 nabavili parno loko-
motivo s 25 konjskimi močmi. Leta 1937 
pa so dodali še plinski motor na drva. 
Lastništvo žage je v tistih letih prevzel 
Jernejev sin Edvard oz. moj stari ata, ki 
je že trgoval z lesnimi trgovci doma in v 
tujini, predvsem z Italijani. Zaposloval je 
do 20 delavcev.

Delovanje in razvoj žage je nato usta-
vila druga svetovna vojna. Lastnik se iz 
vojne ni vrnil, celotno premoženje pa je 
bilo nacionalizirano. Obrat je bil v lasti 
države, vendar zaradi slabega gospodar-
jenja ni dolgo deloval oz. se je leta 1962 
popolnoma ustavil. Leta 1965 je obrat 
v najem vzel moj ata, prav tako Edvard 
Pogorelc, ki je leta 1967 od države obrat 
žage odkupil. Naslednje leto so žagarsko 
dejavnost dopolnili z izdelovanjem lese-
ne embalaže.

Zaradi dotrajanosti stavbe se je v letu 
1975 zgradila nova žagalnica s prvim 
polnojarmenikom, leta 1980 pa se je 
dogradila obstoječa delavnica za izdela-
vo embalaže. Leta 1993 se je ata upokojil 
ter obrat prepustil mami Mariji. Podjetje 
je leta 2006 izvedlo investicijo v kotlovni-
co na biomaso za namene termične ob-
delave lesene embalaže, sušenja lesa in 
ogrevanja delavnice in stanovanjskih hiš. 

Leta 2009 je moj brat Edvard ustanovil 
podjetje Edles – Biparket d.o.o. Februarja 
2012 pa sem po upokojitvi mame prevzel 
vodenje podjetja jaz (Žaga Pogorelc, Igor 
Pogorelc s.p.). Istega leta smo v celoti av-
tomatizirali žagalno linijo ter posledično 
povečali objekt žage.

Leta 2016 smo sklenili najemno po-
godbo za žagarski obrat propadlega 
podjetja Nolik d.d. v stečaju. Od tega leta 
dalje tako naše podjetje deluje na dveh 
lokacijah, in sicer v Podtaboru ter v obr-
tni coni v Kočevju.  

V lanskem letu smo podjetji Edles – 
Biparket d.o.o. ter Žaga Pogorelc, Igor 
Pogorelc s.p. združili in tako sedaj delu-
jemo pod imenom Žaga Pogorelc d.o.o., 
lastnika tega podjetja sva oba z bratom.

Kako je videti dan v podjetju Žaga 
Pogorelc?
Sam vodim in skrbim za delovanje žage 
in delavnice v Podtaboru, medtem ko je 
brat Edo zadolžen za obrat v Kočevju. V 
Kočevju je locirana upravna stavba naše-
ga podjetja z računovodstvom in knjigo-
vodstvom, zato moram tudi sam večkrat 
tja in sem tako razpet med Strugami in 
Kočevjem.  

Na obeh lokacijah se delovnik začne 
ob 6.00. Sam sem vsako jutro v podjetju 
ob 5.45. Vsi zaposleni se nato zberemo 
na krajšem sestanku, na katerem obliku-
jemo plan dela za tekoči dan. Velikokrat 

je treba plan med delovnikom spreme-
niti, saj stranke svoje potrebe sporočijo 
tik pred zdajci oz. želijo, da je storitev 
opravljena pred dogovorjenim rokom. 
Zato je treba vseskozi dobro sodelovati z 
našim delovodjem, saj je le tako mogoče 
uspešno opraviti delo za posamezni dan. 

Ko smo dogovorili in začrtali delo tis-
tega dne, se sam največkrat odpravim v 
proizvodnjo, sledijo delo v pisarni, pre-
gled pošte in naročil, pregled odpreme, 
urejanje dokumentacije, usklajevanje 
transporta, udeležba na sestankih itd. 
V popoldanskem času pa se ponovno 
vrnem v proizvodnjo. Žal pa moj delov-
nik v nasprotju z določenim začetkom 
delovnika nima definiranega konca. 
Največkrat obrat zapustim v poznih ve-
černih urah. 

Mogoče večina bralcev misli, da je 
na žagi še vedno prisotno ogromno fi-
zičnega dela. A zadeve so se v zadnjih 
desetletjih precej spremenile. Predvsem 
avtomatizacija linije iz leta 2012 je de-
lavca ogromno razbremenila. Tako zdaj 
delavci čez dan žagamo les na različne 
debeline ter izdelujemo leseno emba-

Žaga Pogorelc v Podtabru
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lažo (leseni zaboji različnih dimenzij). 
Izdelke lesene embalaže kot tudi palete 
izdelujemo po naročilu, izdelave izdel-
kov standardnih dimenzij je zelo malo.  

Trenutno zaposlujemo 38 delavcev. 
Tako v Strugah kot v Kočevju je redno 
zaposlenih po 19 delavcev, poleg ome-
njenih pa zaposlujemo še 9 pogodbenih 
delavcev. V podjetju so zaposleni prete-
žno domačini.

V proizvodnji je obvezen delovnik od 
6.00 do 14.00. Vendar se ob drugi uri de-
lovnik za vse zaposlene le redko konča. 
Večino dni v tednu namreč v manjši za-
sedbi delo opravljamo še med 15.00 in 
18.00. Potrebe po popoldanskem delu 
največkrat zavisijo od obsega naročil, 
vendar kljub temu nekaj delavcev vsak 
dan redno prihaja na popoldansko delo. 

Glavna tveganja, glavne priložnosti in 
izzivi za podjetje:
Največji problem, ki preži na našo bran-
žo, je morebitno pomanjkanje surovine, 
torej lesa. Zadnja leta smo sicer daleč od 
tega, saj smo imeli pred leti žledolom, 
nato še vetrolom, razne bolezni na drev-
ju, tako da je lesa še preveč. Če pa bi priš-
lo do drugačnega scenarija, bi bilo lahko 
surovine precej manj, zato bi bilo za vse 
moje zaposlene težko zagotoviti delo. 

Ker se zavedamo, da je treba tveganja 
v čim večji meri obvladovati, smo podpi-
sali dolgoročno pogodbo za dobavo lesa. 

Drugo tveganje je povezano s pridobi-
vanjem pravih in kakovostnih kadrov ter 
tehnično slediti konkurenci. 

Osebno mi izziv predstavljajo uspe-
šna avstrijska žagarska podjetja. Trenu-
tno smo v Sloveniji še daleč za njimi, 
menim pa, da se jim moramo čimbolj 
približati po razvoju ali jih celo preseči. 
Za svoje podjetje pa vidimo nove prilož-
nosti v ustvarjanju polizdelkov in ustvar-
janju dodane vrednosti. Obrat v Kočevju 
(60.000 m2) nam to omogoča. Imamo 
12 sušilnic lesa ter ogromno pokritih 
površin, do katerih vodijo železniški tiri. 
S suho desko lahko naredimo marsikaj, 
zato razmišljamo o širitvi dejavnosti.  

Konkurenčna prednost podjetja:
Rekel bi, da so naše ključne prednosti re-
lativno široka ponudba žagarskih in proi-
zvodnih storitev, tradicija ter delo na dol-
gi rok. Ne želimo iskati bližnjic do hitrega 
zaslužka, ampak temeljito pretehtamo 
vsako odločitev. Trudimo se pogovoriti 
o vsakem deblu, ki ga odkupimo, vsako 

delo pošteno opraviti in tudi redno pla-
čati. Kot mi uspe slišati, smo na dobrem 
glasu. Naše podjetje je bilo v letošnjem 
letu v kategoriji do 100 najhitreje rasto-
čih podjetij v osrednji Sloveniji uvrščeno 
na osmo mesto (leto poprej smo zasedli 
peto mesto), na ravni celotne Slovenije 
pa smo na 21. mestu.

Mnenje o podjetništvu in obrtništvu v 
naši občini, državi in širše:
Naša občina je majhna, med seboj se vsi 
poznamo. Občinsko upravo kot podje-
tnik vidim predvsem v vlogi podporni-
ka, ki lahko izpelje določene birokratske 
postopke in zgradi mostove čez ovire. Žal 
tega nismo vedno čutili, zato smo tudi 
opustili načrtovano širitev svoje proizvo-
dnje v za to predvideno cono v Raplje-
vem. Dobili smo priložnost v Kočevju in 
jo izkoristili. 

Občina mora skrbeti tudi za druge 
podporne sisteme. Žal imamo v Strugah 
še vedno zelo šibek telefonski signal, kar 
naj bi se kmalu spremenilo, saj je vse 
dogovorjeno za postavitev mobilnega 

oddajnika v bližini naše delavnice, ki bo 
poskrbel za dober telefonski signal po 
vseh Strugah. Podobne težave imamo 
tudi s prometno infrastrukturo, ki je za 
podjetja neprimerna. Imamo veliko pro-
metnih ožin, ki spravljajo ob živce vozni-
ke tovornjakov. 

Širše gledano, na ravni države, so 
glavne težave v razvejani birokraciji in 
dolgotrajnih postopkih, ki veliko podje-
tnikov odvračajo od morebitnih širitev 
proizvodnje. Veliko živcev in energije je 
namreč potrebnih za pridobivanje različ-
nih dokumentov, za katere se največkrat 
izkaže, da nimajo pomembnejše vloge.

Živimo pa v globalnem svetu, zato je 
treba vseskozi spremljati tudi situacijo 
v svetu. Naše podjetje veliko sodeluje 
z afriškimi in azijskimi državami. Trgi 
omenjenih držav so ogromni. Na njih pa 
veliko vpliva Amerika oziroma razmer-
je med dolarjem in evrom. Posledično 
smo tako tudi mi vpeti v odločitve velikih 
držav, pa najsi nam bo to všeč ali pa ne. 

Pomen sodelovanja med podjetniki:
Pozdravljam in podpiram pobudo aktu-
alnega župana za združevanje in sode-
lovanje podjetnikov znotraj naše občine. 
Tudi z Občino Kočevje imam dobre iz-
kušnje glede tega. Skupina podjetnikov 
je vsekakor močnejša od posameznikov. 
Zavedati se moramo moči in pomena 
gospodarstva, saj je gonilo napredka. 
Upam, da bomo s podobnimi dogodki, 
kot smo mu bili priča v naši občini na 
začetku meseca, nadaljevali in naredili 
uspešno zgodbo.

Podjetje ponuja priložnost za 
sodelovanje:
Naše podjetje je od nekdaj odprto za raz-
lične možnosti. Trenutno v Strugah ne 
iščemo novih sodelavcev, medtem ko pa 
jih v poslovni enoti Kočevje skoraj vedno 
potrebujemo. Želeli bi zaposliti domači-
ne, ljudi, ki bi čutili in dihali s podjetjem. 
Žal pa je zadnja leta realnost ta, da nam 
iz različnih kadrovskih podjetij pošiljajo 
tuje delavce, predvsem iz Romunije in 
Bolgarije, ki pa redko ostanejo v podje-
tju daljši čas. Kadrovske agencije namreč 
zagotavljajo le število delavcev, ne pa 
tudi stalnosti istih pogodbenih delavcev. 

Zanimiva se mi zdi ideja vajeništva, 
ki je bila predstavljena na že omenje-
nem srečanju podjetnikov. Mogoče se v 
prihodnje tudi na tem področju pojavi 
uspešna zgodba. ■

Skladišče lesa v Kočevju

Žagarski obrat v Podtabru



Naš kraj ■ november 2019 19••• Kultura •••

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.

Jasmina M. Šušteršič

Teden splošnih knjižnic

V mesecu novembru slovenske splošne knjižnice obeležujejo 
svoj praznik, v tednu od 18. do 22. novembra je namreč po-
tekal teden splošnih knjižnic, v okviru katerega so se zvrstili 
različni dogodki za vse generacije. Ti med drugim želijo pou-
dariti pomembno vlogo knjižnic, ki so najdostopnejše kultur-
ne institucije v našem okolju. Omogočajo enakopraven dostop 
in uporabo knjižničnega gradiva za vse prebivalce. Podpirajo 
medkulturni dialog ter so informacijska, socialna in kulturna 
središča lokalnih skupnosti. V splošno knjižnico se lahko vpiše 
vsak prebivalec, članstvo je za otroke in mladino do 18. leta ter 
za brezposelne brezplačno. Splošne knjižnice imajo 10 milijo-
nov obiskovalcev in izposodijo 23 milijonov enot gradiva na 
leto ter v okviru vsebin, s katerimi izvajajo svoje poslanstvo, 
izvedejo letno 25.000 različnih dogodkov (Blizu ljudem, Slo-
venske splošne knjižnice, 2019). Tudi v knjižnici Dobrepolje 
poleg osnovne naloge, ki je zbiranje, urejanje in posredovanje 
gradiva in informacijskih virov, izvajamo številne dejavnosti za 
različne ciljne skupine in generacije. Tako knjižnice niso samo 
prostor učenja, temveč tudi prostor srečevanj in druženj.

Predstavitev zbornika Pesem.si 2019

V sodelovanju z Zavodom za razvijanje ustvarjalnosti je v pro-
storih knjižnice potekal večer poezije ob izdaji novega zbornika 
Pesem.si 2019, namenjen ustvarjalcem in ljubiteljem poezije. 
Predstavili so se tako domači avtorji poezije kot pesniki iz bli-
žnjih krajev. Na večeru v knjižnici so svoje pesmi brali Tamara 
Butala, Gregor Grešak, Darinka Grmek Štrukelj, Silva Langen-
fus, Aleksandra Marijanović, Franci Novak, Bernardka Petrovič 
Mager, Ana Porenta, Saška Strnad, Alenka Zabukovec, Zden-
ka Zabukovec, Stanka Kuplenk in drugi. Za prijetno glasbeno 
ozadje so poskrbeli učenci Glasbene šole Grosuplje, enota 
Dobrepolje. Večer je povezovala Ana Porenta, ustanoviteljica 

Zavoda za razvijanje ustvarjalnosti, soustanoviteljica portala 
www.pesem.si ter glavna urednica tega spletnega medija od 
njegovega nastanka (2007). Je avtorica treh pesniških zbirk 
in številnih učbenikov in priročnikov za pouk slovenščine na 
začetku šolanja, mladinskega romana Virtualnisvet.com ter 
zgodb in gledaliških besedil za otroke. 

Predstavitev knjige Medicina svete Hildegarde

Avtorja mag. Uroš Plantan in Veronika Plantan sta v knjižnici 
predstavila knjigo Medicina svete Hildegarde, ki sta jo napisala 
po sedmih letih raziskovanja, učenja, razmišljanja, pogloblje-
nega študija besedil in preizkušanja. Spregovorila sta o mod-
rostih svete Hildegarde, ki med drugimi obsega zdravilno hra-
no, zdravila iz narave, vzroke za nastanek bolezni … Avtorja se 
že dobri desetletji ukvarjata z zdravjem človeka ter raziskujeta 
zdravljenje skozi zgodovino človeka. Zelo globoko je njuno 
znanje o rastlinskih močeh. Napisala sta že knjigo Starodavna 
umetnost zdravljenja. Predstavljeno knjigo priporočamo v bra-
nje in je na voljo za izposojo tudi v knjižnici.
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Rastem s knjigo

V okviru projekta »Rastem s knjigo« so knjižnico obiskali učen-
ci 7. razredov OŠ Dobrepolje. »Rastem s knjigo« je nacional-
ni projekt spodbujanja bralne kulture, ki skuša osnovnošolce 
in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja 
slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju knjižnic. 
Projekt je Ministrstvo RS za kulturo začelo izvajati v šolskem 
letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija 
za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi 
leta 2009, izvaja ga v sodelovanju s splošnimi knjižnicami ter 
osnovnimi in srednjimi šolami. Vsi sedmošolci in dijaki prvih 
letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob 
posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splo-
šne knjižnice. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje 
še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, navajanje 
na samostojnost pri iskanju knjižničnega gradiva, seznanjanje 
z najnovejšim mladinskim leposlovjem …

 V okviru projekta »Rastem s knjigo« so učenci 7. razredov OŠ Dobrepolje obiskali 
knjižnico ter se seznanili z dejavnostmi in nalogami, ki jih izvaja, spoznavali 
knjižnično gradivo … 

Z igro do branja

V mesecu novembru smo v knjižnici zaključili sklop delavnic 
»Z igro do branja«, ki jih je vodila pedagoginja Viljenka Jalovec. 
Viljenka je avtorica številnih delovnih zvezkov in didaktičnih 
pripomočkov za začetno opismenjevanje. Je tudi dobitnica dr-

žavne nagrade najboljšim pedagogom za področje osnovnega 
šolstva. Delavnice so bile namenjene učencem prve triade, ot-
rokom, ki imajo težave z branjem, in predšolskim otrokom. Na 
igriv način so se otroci seznanili s črkami ter spoznavali veščine 
branja in pisanje.
 

Ustvarjalno srce – delavnica ročnih spretnosti

V mesecu oktobru so se v knjižnici začele delavnice ročnih 
spretnosti »Ustvarjalno srce«, ki jih vodi naša krajanka Mir-
jam Cimerman. Ročne spretnosti so naša dediščina in izziv. 
V prvem sklopu so se udeleženci podali v svet kvačkanja. Če 
se želite naučiti novih ročnih spretnosti ali obogatiti obstoje-
če znanje ter deliti svoje izkušnje, se lahko udeležite srečanj, 
ki potekajo vsak ponedeljek od 17.30 do 19. ure v prostorih 
knjižnice Dobrepolje. Delavnice so brezplačne, namenjene so 
predvsem odraslim oziroma vsem, ki jih te vsebine zanimajo.

Bralni klub Dobrevoljci

Vabljeni, da se nam pridružite na srečanjih ob knjigi meseca 
bralnega kluba Dobrevoljci. Srečanja potekajo vsako zadnjo 
sredo v mesecu. V sredo, 27. novembra, ob 19. uri je bila v 
središču pogovora knjiga Ljubezen se skriva v majhnih stvareh 
francoske pisateljice Virginie Grimaldi.

Pedagoginja Viljenka Jalovec je otroke preko igre popeljala v svet črk in branja.
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Ure pravljic

Vsak petek ob 17.30 v prostore knjižnice vabimo otroke v 
svet pravljičnih doživetij. Na pravljičnih uricah se srečujemo 
z različnimi junaki in njihovimi dogodivščinami ter preko njih 
spoznavamo nove vsebine ter privzgajamo ljubezen do knjig. 
Pravljice, uganke, pesmi, izštevanke, lutke, igre, ustvarjalna de-
lavnica … so del naših pravljičnih druženj, zato nam je skupaj 
vedno lepo. 

Stanka Kuplenk

Zgodba nas popelje v življenje komaj 
polnoletnega dekleta, ki postane žena 
na čisto drugem koncu Slovenije. Druži-
na, kamor se je preselila, potrebuje pri-
dne roke za delo na kmetiji. Tega dela se 
sploh ne boji, le da je blizu moža, ki ga 
ljubi. 

Življenje mlado ženo kruto preizkuša. 
Leta, ki sledijo, so nepredvidljiva. Laži, 
brezbrižnost bližnjih, izguba službe pri-
peljejo mlado ženo do tega, da počasi iz-
gubi vse, kar bi ji omogočalo normalno 
preživetje, in naposled pristane na ulici.

Če ji je uspelo zaživeti na novo, boste 
zvedeli, če boste knjigo Klošarka z Miklo-

šičeve tudi sami prebrali.
Si pa ob zgodbi postavljaš veliko vpra-

šanj: glede odnosov v družini, če je dru-
žina v današnjem času še vrednota, za-
kaj se je vredno boriti v življenju in skozi 

kakšne preizkušnje gremo.

Še nekaj misli Tanje Mlakar: »Družina 
je prostor, kjer smo sprejeti in se trudi-
mo, da so sprejeti tudi drugi.«

»Znajdemo se v situaciji, ko težko oh-
ranimo dostojanstvo.«

»Ne sprašujmo se, ali zmoremo od-
pustiti, odpuščanje je odločitev.«

Moje razmišljanje pa je:
Odpustiti ne pomeni, da moramo po-

zabiti na narejeno krivico. Odpuščanje 
nas sprosti, osvobodi. Pomembno je, da 
odpustimo sebi in si s tem podarimo mir, 
ljubezen.

In da, v življenju moramo biti hvaležni 
za blagostanje, ki nam je dano. ■

Brali smo: Klošarka z Miklošičeve (Tanja Mlakar)
V mesecu oktobru smo v klubu Dobrevoljci, katerega srečanja potekajo v knjižnici Dobrepolje, brali knjigo slovenske 
pisateljice Tanje Mlakar – Klošarka z Miklošičeve.

Mestna knjižnica Grosuplje, enota Dobrepolje,
v sodelovanju z Društvom distrofikov Slovenije

vas vabi na predstavitev zbirke pesmi Jožeta Kovačiča

Obrazi zgodbe v pesmi in sliki, 
ki bo v sredo, 11. 12. 2019, ob 18.00

v prostorih knjižnice Dobrepolje (Jakličev dom).

Na ogled bo tudi razstava slik in ilustracij iz zbirke, ki sta jih ustvarila Jože Kovačič in 
sokrajanka Beti Lunder.

Vabljeni!

Popravek

V oktobrski številki je prišlo do napake pri navajanju ime-
na dekleta, ki je v sklopu medgeneracijskega bralnega 
maratona (na strani knjižnice Dobrepolje) prebralo na-
grajeni literarni spis. Tega je prebrala Sara Česen in ne 
Eva Česen, kot je bilo pomotoma objavljeno. Za napako 
se opravičujemo. 

Urednik Bojan Novak 
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TRADICIONALNO 
BOŽIČNO - NOVOLETNA KONCERTAGodba Dobrepolje

- 21. december 2019
- 26. december 2019

ob 19. uri v dvorani Jakličevega doma na Vidmu.

Vstopnine ni!
Z veseljem pa sprejmemo vaše prostovoljne prispevke.

Število mest je omejeno, zato je zaradi velikega zanimanja potrebna rezervacija sedeža. 
Rezervacijo lahko prevzemate vsako NEDELJO od 10:30 do 12:30 v prostorih 

KD Godbe Dobrepolje ali na telefonskih številkah:
041/764-951 (Andrej Škantelj) ali 031/218-505 (Romana Škantelj) 

od 8. decembra 2019 dalje.

Vabljeni!
ob
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"Toplo ognjišče in smeh v očeh,

iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh."
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Ogled kmetije Jakopič
Kar nekaj časa smo iz vrtca opazovali, kaj »raste« v Podpeči. Otroci so iz daljave opazovali gradbene stroje, dvigala, 
ki so pridno delali in postavili veliko »hišo«. V sredo, 13. novembra 2019, smo z otroki iz skupine Medvedki odšli v 
Podpeč. Imeli smo željo, da si ogledamo veliko »hišo«.

Mateja Lohkar in Mojca Mlakar

Na kmetiji so nas prijazno sprejeli Ka-
tarina Jakopič in njena sinova, Urban 
in Domen. Najprej smo odšli do nove-
ga hleva, kjer smo si ogledali kravice in 
teličke. Zmotili smo njihov mir, ampak 
so nas vseeno pozdravili z glasnim mu-
kanjem. Otroci so se najprej ustavili pri 
teličkih, jih prešteli in jim nato hitro po-
nudili suho seno. Opazovali so, kako pi-
jejo mleko. Kravice so nas opazovale in z 
mukanjem vabile, da pridemo v njihovo 
bližino. Ravno ob 10. uri se je vklopil sa-
mohodni krmni stroj, ki je z desne in leve 
strani hleva približal krmo jaslim, da so 
krave lahko jedle. Toda otroci so hoteli 
malo pomagati, hitro so poiskali lopate 
in še oni kravicam približali krmo. Otro-
ke sta pri tem usmerjala ponosna Urban 
in Domen Jakopič. Opazovali smo, kako 
se krava ob čohalniku »počoha«. V hlevu 
imajo tudi avtomat za molžo krav, neka-
kšen sesalnik za kidanje gnoja in prostor, 
ki se imenuje porodnišnica, in tam pri-
dejo na svet novi telički. 

Nato smo odšli na spodnjo stran hleva, 
kjer smo si ogledali skladišče za krom-
pir in kmetijsko mehanizacijo. Katka je 
z viličarjem dvignila velik lesen zaboj, v 
katerem je bil krompir, ki ga je bilo treba 

stehtati in razporediti po manjših vrečah. 
Po ogledu hleva in sortirnice za krompir 
smo odšli nazaj na domačijo Jakopič, kjer 
smo poizkusili domače jogurte in piško-
te. Po skupinah smo si ogledali še mlin, 
kjer so mleli ajdo. Poprosili smo za ajdi-
ne luščine, ki jih bomo v zimskem času 
napolnili v blazine, ki nam bodo služile v 
vrtcu za igro, počitek in senzoriko. 

Hitro je minilo aktivno dopoldne na 
kmetiji, zahvalili smo se družini Jakopič, 
Katarini za poučno vodenje, kravicam 
pa so otroci »obljubili«, da jih še pridejo 
pogledat. 

Ker nas je tisti dan vreme z dežjem ob-
darilo, se zahvaljujemo Mateju Strahu za 
brezplačno vožnjo do kmetije Jakopič in 
nazaj v vrtec. ■
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Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 15. novembra 2019, je na Vidmu zopet zabrenčalo, kajti praznovali smo nam tako ljubi 
tradicionalni slovenski zajtrk, ki nas pregovorno med seboj poveže, sprosti toliko ustvarjalnosti 
in sodelovanja ter prinese veselje v otroške oči in srce.

Tina Kurent

Seveda smo naše šole in vrtec ta dogo-
dek, s katerim smo se vključili v vses-
lovensko akcijo,  pripravljali že precej 
prej z učenci in sodelavci, poiskali in 
povabili goste ter sestavili urnik poteka 
dogajanja. Ker je cilj in smisel tradicio-
nalnega slovenskega zajtrka seznanitev 
z lokalno pridelano hrano, s čebeljimi 
izdelki, zdravim prehranjevanjem … je 
razumljivo, da smo začeli z zajtrkom, ki 
nam je prinesel tovrstno izkustvo. Za po-
pestritev so poskrbeli harmonikarji Žiga 
Kastelic, Nejc Blatnik in Peter Sadar, ples 
čebelic pa so uprizarjale Nina Lumbar, 
Vita Hočevar in Nadja Adamič, ki so 
brenčale iz razreda v razred in s seboj 
prinašale veselje in smeh. 

Osrednji dogodek se je odvijal v jedil-
nici, kjer smo se najprej pridružili 450 
zborom po Sloveniji s Slakovo pesmijo 
Čebelar, z veseljem smo prisluhnili govo-
ru g. župana Igorja Ahačevčiča, ki se je še 
posebej izkazal s svojo velikodušnostjo, 
saj nas je obdaroval s številnimi otroški-
mi igrami. Letos nas je dramska skupina 
učencev presenetila z veselo čebeljo igro, 
ki je požela veliko pozornosti in pri kate-

ri so mladi igralci pokazali svoje igralske 
darove. Seveda pa ni šlo brez besede če-
belarja Marka Mikliča, saj imajo čebele 
s svojimi izdelki ključno vlogo pri zdravi 
domači prehrani in prehranjevalnih na-
vadah. 

Pri 7. razredih se mu je pridružil 
še predsednik Čebelarskega društva 
Dobrepolje Robert Cimerman in skupaj 
sta predstavila svoje delo, pripomočke in 
čebelje izdelke ter tako skušala približati 
in spodbuditi za to delo mladi rod. 

Treba je omeniti, da se je vse to od-
vijalo tudi na podružničnih šolah, PŠ 
Kompolje, kjer je za to poskrbel čebelar 
Dušan Cimerman, in PŠ Struge, kjer se je 

ob sodelovanju harmonikarja in učitelja 
Janija Žnidaršiča potrudila čebelarka Ur-
ška Pugelj. Seveda pa za vse to niso smeli 
biti prikrajšani najmlajši. Novi prostori 
vrtca so nam omogočili, da smo lahko 
program zanje primerno izvedli. Pri njih 
sta se izkazala čebelarja Robert Cimer-
man in Marjan Strnad. 

Da smo lahko tradicionalni slovenski 
zajtrk tako bogato organizirali in ga tudi 
harmonično izpeljali, je treba pohvaliti 
razumevanje in odprtost ravnatelja Iva-
na Grandovca z učiteljskim kolektivom 
ter velikodušno pripravljenost kuhar-
skega osebja, ki je dejansko pripravilo ta 
zajtrk. Ne nazadnje pa je treba izreči še 
posebno zahvalo učiteljici Majdi Blatnik 
za pripravo otroške predstave in učiteljici 
glasbe Maji Hrovat za izvedbo čebelarske 
pesmi. 

Tradicionalni slovenski zajtrk na naši 
šoli, podružnicah in v vrtcu nam je po-
kazal, da se je vredno potruditi in da je 
za sodelovanje vedno mogoče pridobiti 
velikodušne ljudi, ki so pripravljeni nare-
diti nekaj lepega in poučnega za otroke. 

Vsem hvala za sodelovanje in pustimo 
se zopet presenetiti prihodnje leto. ■
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Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Ringaraja
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je potekal 15. novembra, je bil kot vsako leto tudi letos eden izmed 
osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. V vrtcu želimo osveščati naše najmlajše o pomenu rednega in zdravega 
prehranjevanja. Prav tako je poudarek na domači, lokalno pridelani hrani slovenskega porekla.

Martina Pugelj

Na ta dan smo se v vrtcu po vseh oddel-
kih pripravljali ves teden. Po igralnicah 
so potekale različne dejavnosti. Skupaj 
smo izdelali pogrinjke in na dan tradici-
onalnega zajtrka pripravili lepo pogrnje-
ne mize. Otroci so na ta dan zajtrkovali 
kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Po 
zajtrku so nas v avli vrtca pričakali učen-
ci 6. razreda OŠ Dobrepolje. Pod vod-
stvom mentorice Majde Blatnik so nam 
zaigrali predstavo Medena pravljica. Sle-
dil je nastop harmonikarjev in čebelic. 
Skupaj smo zapeli Slakovega Čebelarja, 
čebelice pa so veselo poletavale med 

nami. Nazadnje sta nas obiska-
la čebelarja, g. Robi Cimerman 
in g. Marjan Strnad. Približala 
sta nam življenje čebel, kar je 
bilo za otroke zelo zanimivo. 
Ob koncu pa ni manjkalo niti 
medenjakov, seveda narejenih 
iz medu. 

Tako se je naše skupno dru-
ženje na dan tradicionalnega 
slovenskega zajtrka zaključilo. 
Otroci so navdušeni odhajali v 
igralnice, kjer so se dejavnosti 
nadaljevale. ■
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Medgeneracijsko druženje z babicami in dedki v vrtcu 
Druženja z dedki in babicami imajo prav poseben čar. Otroci so srečni, ko se stisnejo v objem starih staršev. Ti objemi 
so tisti, ki zdravijo, za tiste, ki jih dajejo, in za tiste, ki jih prejemajo. Vse skupaj nas delajo srečne.

Martina Pugelj

Babice in dedke smo z otroki povabili z 
namenom, da si podarimo čas, objem, 
dotik, poljubček, nasmeh … vse, česar ne 
moremo kupiti z denarjem, nas pa razve-
seljuje, bogati in nas dela srečne.

Takoj po zajtrku so nas stari starši 
pričakali pred igralnico in otroci so že 
nestrpno kukali skozi okno in željno pri-
čakovali, da se stisnejo v objem. S skup-
nimi močmi smo se oblekli in obuli ter 
se peš odpravili v knjižnico. Tam nas je 
pričakala knjižničarka Jasmina. Pripravi-
la nam je pravljično urico na zanimiv na-
čin, kamišibaj. Lepo je bilo gledati sijoče 
oči otrok, ki so spremljali dogajanje v to-

plih naročjih svojih babic in dedkov. In 
lepo je bilo gledati ponosne in zadovolj-
ne babice in dedke. Za konec prijetnega 
druženja smo skupaj zapeli in zaplesali 
ter se polni lepih vtisov poslovili. 

Vrnili smo se v vrtec in stare starše 
povabili še v igralnico, da se skupaj s 
svojimi vnučki poigrajo. Koliko energi-
je, dobre volje in veselja je bilo čutiti … 
sestavljali so kocke, kuhali, se skrivali, 
pestovali dojenčke, se preprosto smeja-
li in zabavali. Prišel je čas, ko se je bilo 
treba posloviti. Objem, poljubček in se 
vidimo kmalu.

Babice in dedki, hvala. Se že veselimo 
naslednjega skupnega druženja. ■
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Obisk predstavnice ameriškega veleposlaništva  
na OŠ Dobrepolje in PŠ Struge 
V sredo, 16. oktobra 2019, je učence Osnovne šole Dobrepolje in Podružnične šole Struge obiskala predstavnica 
ameriškega veleposlaništva Lea Baker, ki je na zanimiv način predstavila veliko osupljivih podatkov in zgodb o 
priljubljenem prazniku halloween v Ameriki.

Helena Erčulj, prof. angl.

Halloween ali noč čarovnic je praznik, ki 
se praznuje 31. oktobra in je še posebej 
razširjen v Združenih državah Ameri-
ke in Kanadi. Običaje, značilne za noč 
čarovnic, najdemo tudi v drugih delih 
sveta, pa tudi v Sloveniji. Halloween je 
okrajšava za All Hallow's Eve oziroma 
Hallow Eve (večer vseh svetih oziroma 
večer pred vsemi svetimi). V deželah, 
kjer praznujejo noč čarovnic, se otroci 
preoblečejo v različne kostume in ho-
dijo od vrat do vrat ter prosijo za slad-
karije. Zelo priljubljen običaj je tudi 
izrezovanje buč, kar je postala navada 
tudi v Sloveniji. 

Ameriška diplomatka je povedala, 
da se je navada maskiranja v Ameriki 
začela v dvajsetih letih prejšnjega sto-
letja, spremljajo jo običaj trick or treat, 
ko otroci po hišah nabirajo sladkarije, 

poleg tega pa tudi priprava »obešenja-
ških« zabav in bizarne hrane, izdatno 
gledanje grozljivk in seveda izrezovanje 

buč. Otroci, ki hodijo v kostumih od 
vrat do vrat, se lahko ustavijo samo pri 
hišah s prižgano lučjo na verandi. Naj-
popularnejša maska v Ameriki je prav 
čarovnica. Kot nenavadno zanimivost je 
povedala, da kar petina Američanov po-
leg sebe maskira tudi svoje hišne ljub-
ljenčke. Povedala je tudi veliko zanimi-
vih zgodb o hišah oziroma domovih, 
kjer straši, vsak učenec pa si je o tem 
ustvaril svoje mnenje. Zanimivi so tudi 
naslednji podatki: 68 % Američanov za 
noč čarovnic kupi kostum, 2,6 milijarde 
dolarjev se potroši za sladkarije, skoraj 
87 dolarjev pa potroši povprečen Ame-
ričan za priprave na praznik. Poleg tega 
obstaja tudi seznam najljubših in naj-
slabših sladkarij, ki se razdelijo na noč 
čarovnic. 

Učenci so tako na zanimiv način izve-
deli veliko novega, popestrili uro angle-
ščine in razvijali slušne sposobnosti. ■

Vabimo vas na 

občinsko prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
ter prihajajočih božičnih praznikih,

ki bo v četrtek, 19. 12. 2019,  
ob 18.00 v Jakličevem domu na Vidmu.

Zbirali bomo prostovoljne prispevke, ki jih bomo namenili 
šolskemu skladu.

Učenci in učitelji JVIZ OŠ Dobrepolje ter otroci  
z vzgojiteljicami iz vrtca Ringaraja
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Sonja Lenarčič, pom. ravnatelja

Ljudje beremo iz različnih nagibov. 
Nekateri, ker nas to veseli in sprošča, 
nekateri, ker morajo. Kot učiteljica se 
vsakodnevno srečujem z učenci, ki me 
sprašujejo, zakaj naj berejo. Zakaj brati, 
ko pa si lahko pogledaš film, ko pa imaš 
na tisoče interaktivnih iger na telefonu, 
kjer se stvarnost nariše v trenutku? Za-
kaj brati knjige, kjer moraš listati, kjer ni 
takojšnjega konca, kjer si osebe lahko 
samo sam slikaš v glavi? 

»Ravno zato!« jim odgovarjam. Ker 
s tem krepite svojo domišljijo, ker si 
ustvarjate svoje svetove, ker ste v eni 
knjigi lahko junak ali pa raziskovalec, ker 
potujete v neznane svetove in se skozi 
časovni stroj preselite v daljno preteklost 
ali neznano prihodnost. 

Toda odnos do knjig se pridobi v dru-
žini. In, da, zgledi vlečejo. Če bomo starši 
brali, potem bodo najbrž tudi naši otro-
ci. Če nas ne bodo nikoli videli s knjigo v 
roki, potem jo bodo težko vzeli tudi sami. 
Branje spodbujamo tudi v šoli, tako z 
bralno značko, domačim branjem kot 
tudi z Nočjo knjige.

Dokazano je namreč, da branje otro-
kom koristi. Že ko beremo čisto majhnim 
otrokom, vzbuja knjiga v njih prijetne 
občutke vzajemnosti in bližine. Stiskajo 
se k staršem, počutijo se prijetno, udob-
no in s pravljicami, slikanicami in zgod-
bami nehote krepimo njihovo besedišče. 
Hkrati jih učimo, kako razumeti lastna 
čustva in čustva drugih, sprejemanja 
družbenih načel in odnosov ter spodbu-
jamo njihov razvoj govora, spomina in 
sklepanja. Ne glede na to, da hočejo isto 
pravljico slišati že stotič. 

Berite otrokom, dokler sami še ne zna-
jo in potem ne prenehajte, saj je dokaza-
no, da tudi branje starejšim otrokom ali 
branje skupaj z njimi pozitivno vpliva na 
njihov razvoj. Zimski čas je kot nalašč za 
branje. Vzemite si knjigo, povabite svoje-
ga otroka in berite, vsaj 15 minut na dan. 

O branju sta učenki poiskali nekaj 
misli ter napisali kratka razmišljanja.

»Knjiga je v celoti pot od zlega k dob-
remu, od krivice k pravici, od napačnega 
k resničnemu, od noči k dnevu.« 

(Victor Hugo)

»Soba brez knjig je podobna telesu brez 
duše.« 

(Cicero)
»Knjige so sanje, ki jih držimo v ro-

kah.« 
(Neil Gaiman)

Branje me veseli
Veronika Meserko

Branje knjig se mi zdi pomembno, saj 
notri vidimo tudi besede, za katere prej 
nismo slišali, in tako naše besedišče po-
staja bogatejše. Branje knjig nam daje 
več informacij. Najraje berem ljubezen-
ske knjige, saj rada spoznavam, kako po-
membna je ljubezen do drugega človeka. 
Knjige najraje berem ob prostem času in 
pred spanjem, saj me to zelo pomirja.

Branje je znanje
Tinkara Erčulj

Menim, da je branje izjemno koristno, 
saj tako že v otroštvu pridobimo veliko 
domišljije, ki nam pomaga, da med bra-
njem preidemo v drug svet in se lahko 
celo preobrazimo v drugo osebo. Branje 

pa je pomembno tudi zato, da se izobra-
žujemo in širimo besedni zaklad. Nad 
branjem sem se navdušila že v otroštvu, 
ko so mi sestre in brat brali pravljice, ki 
sem jih z veseljem poslušala in si predsta-
vljala, da igram glavno vlogo v tej zgodbi 
jaz. Sedaj najraje berem kriminalke, ker 
se – ko berem to knjigo – spremenim v 
detektiva in pomagam reševati zločin. 
Zraven izvem o detektivih in policistih 
še marsikaj novega.

Knjige, ki sem jih nazadnje prebrala 
in ki so mi, lahko bi rekli, da spremenile 
življenje, pa so knjige o Harryju Potter-
ju, pisateljice J. K. Rowling. Takrat sem 
se spremenila v vse možne osebe, ki sem 
jih občudovala, že odkar sem pogledala 
film.

Branje pa sedaj še bolj cenim zara-
di reka, ki pravi, da ima človek, ki bere, 
tisoč življenj, človek, ki pa ne bere, pa 
samo eno. ■

Zakaj brati?
Z učenci smo se udeležili bralnega maratona v knjižnici, kjer nas je gospa knjižničarka Jasmina Mersel Šuštaršič 
spodbujala k branju knjig in najstnikom svetovala, naj vsaj včasih izberejo knjigo namesto računalnika.

ZAKAJ NAJ BEREMO?

Branje človeka izpopolnjuje, 
razpravljanje ga pripravi, 
pisanje mu da natančnost. 

(Francis Bacon)

Sončni vzhod prebuja naravo, 
branje knjig razsvetljuje 

glavo.

(Mongolski pregovor)

Branje je za duha to, kar je 
telovadba za telo.

(Richard Steele)
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Evakuacija na PŠ Kompolje
Petra Andoljšek Žagar, vodja PŠ Kompolje

V sredo, 16. oktobra 2019, smo izvedli 
evakuacijo na PŠ Kompolje. Pri izvedbi 
so nam pomagali gasilci PGD Kompolje.
Vsi učenci in zaposleni smo v najkrajšem 
možnem času zapustili šolo in odšli na 
zbirno mesto. Na podružnični šoli je to 
košarkarsko igrišče pred šolo. Na zbir-
nem mestu smo podali informacijo o 
številu učencev, ki smo jih uspešno pri-
peljali na zbirno mesto, in o tisti učenki, 
ki je ostala v zgradbi. Zgradbo so pregle-

dali gasilci ter učenko varno pripeljali na 
zbirno mesto. K sreči je bila to le vaja, saj 

smo razjasnili nekaj vprašanj, kako pra-
vilno ravnati v takšni situaciji. Po analizi 
smo si ogledali gasilski tovornjak, kombi 
in orodje v njem. Mladi gasilci so nam 
prikazali vajo z vedrovko, ki so jo opra-
vili skoraj vsi učenci. Tudi učiteljice smo 
se preizkusile v gašenju z gasilnikom na 
prah.

Z vajo smo pridobili potrebno znanje, 
da bomo vedeli, kako ravnati, če bi šlo 
kdaj zares. Za izvedbo se zahvaljujemo 
PGD Kompolje. ■

Evakuacija na PŠ Struge
Sovraštva ne gojimo, poznamo le pomoč, pomagat prihitimo, naj bo dan al' temna noč! (Gasilski moto)

Mojca Pugelj, vodja PŠ Struge

V petek, 25. oktobra, smo v sodelovanju 
s PGD Struge izvedli evakuacijo. Evaku-
acija iz prostorov šole je potrebna pred-
vsem, ko pride do nepredvidenih situa-
cij, ki lahko vplivajo na varnost učencev, 
zaposlenih in obiskovalcev šole. 

Evakuacija se je začela s požarom v 
hodniku in po opozorilu smo zapustili 
šolsko poslopje. Učenci iz dveh učilnic 
smo ob pomoči gasilcev zapuščali šolo 
skozi okno. Na zbirnem mestu smo pre-
verili število učencev in zaposlenih. Pri-
kazana je bila tudi oskrba poškodovanca.

Po uspešni evakuaciji so lahko naši 
učenci gasili z gasilnim aparatom in 
vodo. Mislim, da ga ni otroka, ki ne bi z 
veseljem poskusil gasiti. 

Gasilci so nam pripravili še eno po-
učno vajo – reševanje iz zadimljenega 
prostora. Zadimili so prostore krajevne 
zadruge in nato smo po skupinah pre-
hodili prostor, seveda pod budnim oče-
som gasilcev. To je bila res neverjetna 
izkušnja.

Hvala vsem gasilcem in gasilkam za 
požrtvovalnost in za poučen dan. Naj vas 
vaš zavetnik sv. Florjan varuje, ko prosto-
voljno opravljate najčastnejše delo v naši 
domovini. 

Na pomoč! ■

Vaja evakuacije na OŠ Dobrepolje
Renata Pelc, OŠ Dobrepolje;  
foto: Ivan Grandovec

V ponedeljek, 21. oktobra 2019, smo 
imeli na OŠ Dobrepolje vajo evakuacije. 
Vaja se je začela ob 8.40. Učenci o vaji 
niso bili obveščeni, smo pa jih ob zvoku 
alarma pomirili, da je vaja.

Vsi učitelji smo skupaj z učenci zapus-
tili šolo in se zbrali na zbirnem mestu na 
parkirišču. Tam so nas že čakali gasilci 
PGD Videm. 

Vsi učenci in zaposleni so prišli uspeš-
no iz zgradbe. Ta dan je bilo v šoli pri-
sotnih 287 učencev, 154 na predmetni 
stopnji in 140 na razredni stopnji.

Na koncu smo z gasilci analizirali ce-
lotno vajo, se pogovorili, kaj bi bilo dobro 
še pripraviti in popraviti, da bi v prime-
ru resničnega požara vse steklo mirno in 
brez panike.

Sklenili smo, da bomo vajo evakuacije 
še večkrat izpeljali v dobro vseh zaposle-
nih in učencev. 

Zahvaljujemo se gasilcem PGD Videm 
- Dobrepolje za pomoč in sodelovanje. ■
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Devet medalj na letošnjem jesenskem krosu
Jesen je čas za tekaške prireditve, zato smo se učenci in učenke Osnovne šole Dobrepolje tudi tokrat množično 
udeležili tradicionalnega krosa, ki nas je letos prijetno presenetil z novo lokacijo.

Alenka Leskovar
 

Novo prizorišče za tekmovanja je narav-
nost odlično, saj je v idiličnem okolju. 
Navsezadnje je kros takšna disciplina, 
ki združuje šport in sožitje človeka z 
naravo, torej gibanje v naravi. Zato je 
pomembno, da naravne danosti in lepo-
te vključimo v svojo dejavnost. Športna 
dejavnost v lepem okolju je lepša in lažja 
za vse, ker tekači ne čutijo takšne utru-
jenosti, čeprav se priganjajo do konca 
svojih moči. Pogosto je tek po naravni 
podlagi veliko bolj privlačen in negotov 
od mehanične atletske steze.

 Sončno in toplo vreme je dodalo piko 
na i popolnemu dnevu za tekmovanje. 
Počutili smo se, kot da smo v kakšnem 
poletnem jutru, ne pa sredi jeseni. Dan 
je prekipeval od pozitivne energije in ve-
selja. Takšni dnevi naselijo radost v srca 
tekmovalcev, učiteljev, spremljevalcev 
in tudi navijačev, kar se še kako čuti na 
progi in v samem vzdušju celotnega tek-
movanja, tako da je bilo tokrat zanosa za 
tek res več kot dovolj.

 Kot smetana na torti pa so prišli še 
odlični rezultati. Naši učenci in učenke 
se v krosu velikokrat dobro odrežejo, 
tokrat pa so postavili rekord. Skupno so 
osvojili kar devet medalj, največ do sedaj, 
za nameček pa še nekaj četrtih, petih in 

Vidnejše uvrstitve:

1. mesto:
Nuša Štih
Nick Virant
Gašper Tomašič

2. mesto:
David Nose 
Larisa Založnik 
Manja Novak 
Ariana Jakič Tagoe 
Patrik Erčulj 
Nuša Strnad 

4. mesto:
Nik Lumbar
Anja Ostanek
Kaja Virant
Jakob Štih

5. mesto:
Jon Novak
Brina Strnad
Tara Novak

6. mesto:
Luka Grm
Grega Tomašič 
Nadja Adamič

šestih mest. Vsi prejemniki medalj in njiho-
vi spremljevalci so kar žareli od ponosa in 
navdušenja. Drug drugemu so čestitali in se 
iskreno veselili uspehov.

Če je kdo še kdaj malo podvomil o naših 
učencih pri tekaških prireditvah, so mu zdaj ti 
zaprli usta. Zdaj lahko z gotovostjo rečemo, da 
se je tek v naši osnovni šoli zelo dobro prijel, 
postal je tradicionalen in nam vedno postre-
že z odličnimi rezultati. Tek je eden izmed 
bazičnih športov, ki je osnova za marsikateri 
drugi šport. Poleg tega ne zahteva veliko ma-
terialnega vložka in opreme, samo stopiš iz 
hiše in lahko začneš vadbo. Zato je toliko bolj 
razveseljivo, da je na naši šoli toliko dobrih in 
marljivih tekačev.

 Uspehi nas ne smejo zaslepiti, saj vsi vemo, 
da niso prišli naključno, ampak so plod dela, 
žrtvovanja in potrpežljivosti. Že sedaj se vese-
limo naslednjega tekmovanja, ki ga nestrpno 
pričakujemo. ■

Ljubi svoje telo, saj ne moreš 
skrbeti za nekaj, kar sovražiš. 

(avtor neznan)
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Pohod na PŠ Struge
Projekt Simbioza je letos potekal v tednu od 14. do 21. oktobra. Bistvo projekta je prizadevanje za povezovanje vseh 
generacij in v okviru tega projekta smo se tudi na PŠ Struge odločili, da organiziramo medgeneracijski pohod. 

Marjana Rus

V petek, 4. oktobra 2019, smo se učite-
lji, šolarji in njihovi stari starši že zjutraj 
zbrali pred šolo. Jutro je bilo nekoliko 
megleno, vendar pa smo hitro dočakali 
tudi prve sončne žarke. Na svoji poti smo 
se ustavili in opazovali košute in jelene, 
ki so nas nekoliko prestrašeno opazovali 
iz ograde. Na polovici poti smo se usta-
vili in z malico nabrali novih moči, nato 
pa se nam je na poti pridružil tudi lovec 
Stane Francelj, na cilju pa so nas kot vsa-
ko leto čakali čaj in piškoti. Gospe Štefki 
Francelj se zahvaljujemo za gostoljubje 
in pogostitev. Pot pa so nam olajšale tudi 
babice, saj so imele s seboj bonbone, ki 

so nam dali še dodatno energijo. Na poti 
nazaj so nas že dobro greli sončni žarki 

in veseli smo bili, ko smo vsi srečno pris-
peli nazaj v šolo.  ■

Zbiralna akcija starega papirja  
na PŠ Struge
»Danes nekdo sedi v senci, ker je dolgo časa nazaj nekdo drug posadil drevo.« 
(Warren Buffett) 

Mojca Pugelj, vodja PŠ Struge

V četrtek, 3. oktobra 2019, smo na PŠ 
Struge imeli zbiralno akcijo starega pa-
pirja. Vsem krajanom se zahvaljujemo 
za sodelovanje in se priporočamo tudi 
v naslednjem letu. Hvala učencem naše 

šole, ki vsako leto radi pomagajo pri sami 
akciji.

Naslednje leto se zopet radi pridružite 
akciji. Ohranjajmo naravo!

Ponovno opozarjamo, da se v akciji 
zbira le papir in ne karton. Karton na-
mreč slabša kakovost in ceno papirja. ■

VABILO

Vabimo vas na prireditev,  
s katero vam želimo polepšati

božično-novoletne praznike. 
Prireditev bo v sredo, 18. 12. 2019, 

ob 17.00 v avli PŠ Struge.

VLJUDNO VABLJENI!

Učenci in kolektiv PŠ Struge

Tisti, ki stori kaj dobrega, 
naj molči; tisti, ki mu je bilo 

dobro delo storjeno, naj 
pripoveduje.

(Seneka)

Bodite kakor sončni žarek, ki 
sije na blato, a nič ne izgubi 

na svoji lepoti.

(Sveti Vincencij Pavelski)



Naš kraj ■ november 2019 33••• Iz društev •••

Janez Gačnik, tajnik PGD Ponikve

Poleg drugih dejavnosti, ki se v okviru ok-
tobra – meseca požarne varnosti – vrsti-
jo v gasilskih društvih, od preverjanja 
opreme do izobraževanj in ozaveščanja, 
je bila tudi letos organizirana zvezna ob-
činska gasilska vaja, v kateri so sodelova-
la vsa društva Gasilske zveze Dobrepolje.

Za lokacijo vaje je bil tokrat izbran 
posebni socialno varstveni zavod Priz-
ma Ponikve, ki zaradi večjega števila va-
rovancev predstavlja precejšnjo nevar-
nost v primeru nastanka požara. Poleg 
tega se z letošnjim letom zaključujejo 
gradbena dela, ki so dodobra spremeni-
la kompleks. Zgrajena sta bila dva nova 
trakta, staro stavbo so zrušili, spreminja 
se namembnost šestega bloka in nekda-
njih servisnih prostorov. Vse to so dob-
ri razlogi, da gasilci spoznajo območje, 
infrastrukturo in posebnosti socialno-
varstvenega programa.

V sodelovanju z vodstvom zavoda je 
poveljstvo PGD Ponikve pripravilo sce-
narij vaje, ki je zajemal različne situacije, 
na katere bi lahko naleteli.

Takoj po sprožitvi alarma so zaposle-
ni začeli evakuacijo oskrbovancev, kma-
lu pa je na prizorišču mrgolelo gasilcev. 
Ti so se razdelili na tri delovišča, kjer 
so jih pričakale različne situacije. Poleg 
varovancev so sodelovali tudi statisti, t. 
i. markerji, ki so jim bile že predhodno 

podane iztočnice za obnašanje in more-
bitne poškodbe. K stvarnosti scenarija so 
pripomogli umetno zadimljeni prostori, 
ki so jih napadalci preiskali. Svoje zna-
nje so preizkusili tudi prvi posredovalci 
in oskrbeli »poškodovance«, izvedeni so 
bili reševanje z lestvijo, zajem vode iz 
potoka in hidrantov ter druge dejavnosti 
gasilske taktike. Vaje so se udeležili 103 
operativni uniformirani gasilci z dva-
najstimi vozili, poleg varovancev pa je 
sodelovalo še deset statistov.

Vaja je bila uspešno zaključena. Zbor 
gasilcev je poleg poveljnikov in predse-
dnika GZ Dobrepolje nagovorila direk-

torica zavoda Prizma Ponikve, ga. Špela 
Selan. Sledila je hitra analiza, v kateri 
so sodelujoči poudarili točke, ki bi jih 
lahko izboljšali. V zavodu so pripravili 
prigrizek, druženje ob malici pa se je 
nadaljevalo v gasilskem domu PGD Po-
nikve. Upamo, da so vsi udeleženci vajo 
zapustili bogatejši za lepo in koristno 
izkušnjo.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili 
zaposlenim in varovancem zavoda Priz-
ma za sodelovanje v vaji. Prav tako vsem 
gasilcem, ki ste lep sobotni dan namenili 
obnavljanju in nadgrajevanju znanja za 
posredovanje v primeru požara. ■

Občinska gasilska vaja
Sobota, 19. oktobra, je bil dan, ki ga varovanci in zaposleni v Zavodu Prizma Ponikve verjetno še dolgo ne bodo 
pozabili. Ob treh je spokojnost toplega jesenskega popoldneva presekala sirena požarnega alarma.
Začela se je občinska gasilska vaja 2019.
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Uroš Gačnik, foto: Mateja Lohkar

Vaji smo izvedli v ponedeljek, 21. okto-
bra 2019, v dopoldanskem času, saj so 
takrat šolarji prisotni v hramu učenosti, 
prav tako pa čas v vrtcu preživljajo naši 
najmlajši. S predpostavko, da je do poža-
ra prišlo v kotlovnici OŠ, smo dobili klic 
na pomoč. Izvozili smo z GVC 24/50 in 
GVM-1. Ob samem prihodu smo ugo-
tovili, da so delavci šole vzorno opravili 
evakuacijo, vodji intervencije so se pre-
dala poročila o številčnem stanju, ki se je 
ujemalo s številom evakuiranih. Nemu-
doma smo začeli z gašenjem, z notranjim 

napadom smo omejili in pogasili požar. 
Nato smo pregledali prostore in prezra-
čili objekt. Z vodstvom šole smo ugoto-
vili nezadostno alarmiranje in nekaj te-
žav pri evakuacijskih poteh, ki jih bodo 
v prihodnje odpravili. Pospravili smo 
orodje in opremo in se nadalje odpravili 
na naslednji objekt, ki je nekoliko umak-
njen od OŠ. V vrtcu Ringaraja je skupno 
osem oddelkov otrok, starih od enega do 
šest let. Ravno tako kot osnovnošolci so 
se tudi oni varno in pravočasno umak-
nili na zbirno mesto. Po zaključeni vaji 
smo jim gasilci PGD Videm Dobrepolje 
predstavili vozila in opremo. Otroci so 

lahko poizkusili, kako se z vodo zbija tar-
ča, v rokah so držali pravo gasilsko cev in 
ročnik ter veselo brizgali vodo. Prav tako 
smo vsem razdelili pobarvanke, starejše 
vrtčevske skupine pa so dobile namizne 
igre na temo gasilcev, reševanj, potresov 
itd. Dan je bil sončen in temperature 
prijazne, tako smo se dolgo zadržali in 
skupaj odkrivali skrivnosti gasilskega 
življenja. Ugotovili smo, da se zavest o 
pomenu pravilne in pravočasne evaku-
acije vsako leto dviguje. Veseli nas, da z 
vodstvom šole in z vodstvom vrtca od-
lično sodelujemo. Zahvaljujemo se jim 
za vabilo in pomoč pri izvedbi nalog. ■ 

Vaja evakuacije v Osnovi šoli Dobrepolje in  
v vrtcu Ringaraja
Mesec oktober je prežet z gasilskimi dejavnostmi, saj je to mesec požarne varnosti. V tem mesecu se gasilska društva 
še aktivneje vključujejo v preventivne dejavnosti, ki jih drugače izvajajo skozi celotno leto. Letošnje leto je dejavnost 
posvečena evakuaciji iz večstanovanjskih stavb. Ker na našem območju delovanja takih zgradb ni na pretek, smo se z 
vodstvom Osnovne šole (OŠ) Dobrepolje in vrtcem Ringaraja dogovorili, da jim pomagamo pri izvedbi letne evakuacije. 
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Janez Erčulj, PGD Videm - Dobrepolje

Kristalna palača je visoka 89 metrov in 
ima 20 nadstropij, do vrha pa je bilo tre-
ba premagati 479 stopnic. Tekmovalci 
so se lahko preizkusili v osmih različnih 
kategorijah. Dve kategoriji sta pripadali 
tudi gasilcem, in sicer enkratni vzpon 
na Kristalno palačo in štafetni vzpon, 
kjer so v ekipi trije gasilci in mora vsak 
osvojiti vrh, nato se z dvigalom spustiti 
na start in tam predati štafetno palico 
naslednjemu. Poseben izziv predstavlja 
dejstvo, da se je treba povzpeti do vrha 

stavbe v zaščitni ognjevarni obleki, če-
ladi, gasilskih škornjih in z izolirnim di-
halnim aparatom. Teža opreme znaša 
približno 15 kg. Najhitrejši gasilec je za 
vzpon porabil le 3 minute in 14 sekund.

V kategoriji enkratnega vzpona sva 
se preizkusila dva gasilca iz PGD Vi-
dem in en gasilec iz PGD Zagorica. V 
štafetnem teku pa je naš član s svojo 
ekipo osvojil odlično tretje mesto. Tek-
movanja smo se udeležili prvič in vsi 
smo si že na cilju pritrdili, da se pri-
hodnje leto zagotovo spet vidimo na 
vrhu Kristalne palače. ■

Alive Step Up – tek na Kristalno palačo
Po zgledu velikih svetovnih mest se tudi v Ljubljani organizira tek na najvišjo stavbo v Sloveniji. Tek na Kristalno palačo 
se je letos odvijal že šestič zapored in je imel poleg tekmovalnega tudi dobrodelni pridih. Določen del denarja od 
startnin se je namenil nakupu igrač za onkološki oddelek Pediatrične klinike v Ljubljani.

Noč čarovnic v Hočevju
Noč čarovnic ali kot prevzeto halloween je praznik, ki ga predvsem v zahodnem svetu obeležujejo v noči z 31. oktobra 
na 1. november. V teh deželah se po običaju otroci preoblečejo v različne kostume in hodijo od vrat do vrat, kjer prosijo 
za sladkarije. Zelo priljubljen običaj za noč čarovnic je izrezovanje buč, v katere se potem vstavi sveča.

Lucija Laharnar Mesojedec in Simona 
Starbek, za PGD Hočevje

Letos smo prvič, na pobudo domačih 
gasilcev, ta praznik praznovali tudi va-
ščani Hočevja. V gasilskem domu so se 
zbrali mladina in njihovi starši. Pod prsti 

malih in velikih čarovnic in čarovnikov 
so majhne in velike buče začele dobivati 
svoje nove obraze.

Ob koncu smo s čudovito osvetljenimi 
bučami okrasili okolico gasilskega doma, 
in ker so bili mali čarovniki res pridni, jih 
je obiskala prijazna čarovnica. Vsakemu 

je prinesla sladkih dobrot. 
Za svoje brbončice pa smo poskrbe-

li udeleženci s piknikom in izjemnimi 
coprniški napoji ter čarovniškimi prigriz-
ki. Upamo, da se naslednje leto zopet 
zberemo in poveselimo v tako lepem 
številu. ■
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Zahvala po požaru
Ker nesreča nikoli ne počiva, je v soboto, 21. septembra 

2019, obiskala tudi nas, ko je zagorela kuhinjska napa, po-
žar pa se je razširil tudi na ostrešje hiše. Škoda bi bila še 
večja, če nam na pomoč ne bi priskočili gasilci in gasilke 
PGD Kompolje, Videm, Zdenska vas, Zagorica in Ponikve. 

Želeli bi se zahvaliti vsem navedenim društvom in vsa-
kemu posamezniku, ki nam je tisto soboto priskočil na 
pomoč. 

Iskrena hvala tudi za pomoč, ki ste jo v naslednjih 
dneh nudili gasilci, nekateri vaščani Kompolj, sorodniki 
in izvajalci obrtniških del, še posebej pa hvala sosedom 
– Venčečim. 

Župaji iz Kompolj

v sredo, 
25. decembra 2019.

Dnevni pohod: 
start iz Podgore ob 14. uri

Nočni pohod: 
start iz Podgore ob 18. uri

Oba pohoda bodo vodili vodiči.  
Dnevni pohod bo prilagojen tudi  

za najmlajše, saj bomo imeli več postankov s 
pripovedovanjem dobrepoljskih zanimivosti.

V Podgori in na Kamen vrhu bo poskrbljeno  
za pijačo, hrano in dobro razpoloženje.

 Na pohod se odpravite v primerni  
obutvi in oblačilih. 

Zaključek pohoda bo v koči pri Koritu  
ob klobasah, kuhančku in prijetnih ritmih.

Turistično društvo PODGORA in 
Planinsko društvo DOBREPOLJE

organizirata

26. tradicionalni 
pohod z baklami 

na Kamen vrh

TD Podgora PD Dobrepolje

Turistično društvo PODGORA  
in konjeniška sekcija

vabita vse konjenike, ljubitelje in rejce konj na 

BLAGOSLOV KONJ, 
ki bo na sv. Štefana dan, 26. decembra 2019, 

pri gasilskem domu na Vidmu v Dobrepolju, 
z začetkom po drugi, dopoldanski maši.

Pri vseh morebitnih vprašanjih in z informacijami 
vam bo pomagal Mitja Zupančič, tel. 041-353-829.

Izraziti hvaležnost. Izpovedati jo. Tako, povsem 
iz srca. Izpovedati jo takrat, ko jo iskreno 

začutiš. Brez leporečja in narejenosti. Razodeti 
jo v vsej resnici, čisto odprto, tako kot se zjutraj 
razpre nebo in obsije z novo zarjo vso zemljo, 

brez pridržkov in senc.

(Jože Urbanija)
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Neža Androjna, ŠK GROŠ

V GROŠ-u so na začetku oktobra poteka-
le tradicionalne volitve, na katerih smo 
izvolili naše aktiviste v upravni odbor, 
nadzorno in disciplinsko komisijo ter 
v dijaško sekcijo. Z letošnjimi volitvami 
sta naša nova predsednica in podpred-
sednik postala Anamarija Ahlin ter Jaka 
Trilar, ki že vrsto let pozitivno prispevata 
k delovanju kluba ter mu namenjata og-
romno svojega prostega časa.

GROŠ-evski november je bil tudi le-
tos humanitarno obarvan. Prostovolj-
ci iz našega kluba so v sklopu projekta 
Manj svečk za manj grobov 31. oktobra 
in 1. novembra na pokopališčih Res-
je (Grosuplje), Šmarje - Sap, Videm - 
Dobrepolje ter Žalna zbirali sredstva v 
dobrodelne namene. Letos pomoč pot-
rebuje naša občanka Anja, ki je pri svo-
jih 23 letih, tri dni po zagovoru diplome, 
doživela anevrizmo v možganih. Prve tri 
tedne je preživela v umetni komi, nato 
je bila še šest mesecev v zdravstveni 
oskrbi. Po poškodbi je ostala telesno in 
govorno prizadeta, zato je dnevno delež-

na samoplačniških terapij, ki jih nujno 
potrebuje za okrevanje. Sedaj jo čaka 
trimesečna terapija z robotiko, ki jo nuj-
no potrebuje, da lahko shodi. Terapijo 
mora v celoti kriti njena družina in bo 
okvirno stala 15.000 €. V letošnji ekolo-
ško-humanitarni akciji Manj svečk za 
manj grobov smo prostovoljci Študent-
skega kluba GROŠ skupaj s prispevkom 
grosupeljskih skavtov nabrali nepričako-
vanih 6.293,76 €! Najlepše se zahvaljuje-

mo vsem, ki ste prispevali!
Seveda pa je bil v novembru najbolj 

odmeven koncert za našo 20. obletnico, 
na kateri so nastopile glasbene skupine 
S.A.R.S., MI2, Lumberjack in Zgrešeni 
primeri. Večer je bil nepozaben, glas-
beniki pa so nas s svojo izvrstno glasbo 
zabavali pozno v noč. Upamo, da ste se 
koncerta udeležili in zaplesali z nami!

V novembru pa se nam obeta še ne-
kaj zabavnih projektov, ki pa jih za sedaj 
še ne bomo razkrili. A bodite pozorni na 
naša družabna omrežja, saj bomo prav 
kmalu izdali kakšen namig!

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

Groševcu ni nikoli dolgčas! ■

Mnoge glasbene in humanitarna nota v GROŠ-evem 
novembru
Kot ste verjetno že kje zasledili, se v Študentskem klubu GROŠ že od začetka poletja dogaja temeljito prenavljanje 
prostorov. Odločili smo se, da v klub spustimo svežo sapico, ki bo spodbudila kakšno izboljšavo ali dve, predvsem pa 
privabila nove člane z izvirnimi idejami.

Pridruži se pasijonski družini
Ribniški pasijon že več kot deset let prinaša veselo sporočilo, vendar nam idej za nadaljnje ustvarjanje še ni zmanjkalo. 
Zato se že pripravljamo na Ribniški pasijon 2020.

Helena Ilc, v imenu koordinatorjev Ribniškega 
pasijona

Vabimo vse, da se pridružite že več kot 
200-članski pasijonski družini. Verjemi-

te, vsak lahko prispeva nekaj dobrega in 
koristnega k temu skupnemu projektu. 
Za vas bomo našli pravo vlogo, pa če že-
lite biti skriti ali vidno izpostavljeni, če 
ste močnih mišic ali elegantni, če znate 

peti ali obračati besede, če bi radi z nami 
delili sladke dobrote ali šiviljske kreaci-
je. Pri tako velikem projektu zagotovo ne 
zmanjka dela.

Prijavite se prek spletne prijave na 
www.ribniskipasijon.si. Prijava je name-
njena tako članom pasijonske družine 
kot tudi vsem, ki bi se nam radi na novo 
pridružili. Veseli bomo prav vsakega.

Za več informacij se lahko obrnete na 
info@ribniskipasijon.si ali 051 206 572 
(Helena). ■
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Požarna vaja v Prizmi Ponikve
Špela Selan, direktorica Prizme Ponikve

V imenu vseh stanovalcev in zaposlenih v Posebnem 
socialno varstvenem zavodu Prizma Ponikve se zah-
valjujem PGD Ponikve (organizatorju), PGD Videm, 
PGD Zdenska vas, PGD Kompolje, PGD Zagorica, 
PGD Struge, PGD Hočevje, vsem »ponesrečenim« 
med »nesrečo«, veteranom, predsedniku GZ Dobre-
polje in poveljniku GZ Dobrepolje za celotno organi-
zacijo in izvedbo požarne vaje v soboto, 24. oktobra 
2019, v našem zavodu.

Presenetili ste nas – ne samo s številom (več kot sto 
vas je bilo) in znanjem, temveč s celotno organizaci-
jo, pripadnostjo, mirnostjo in ne nazadnje, ker je bilo 
med vsemi vami toliko mladine.

V imenu stanovalcev in zaposlenih iskrena hvala 
vsem skupaj in vsakemu posebej izmed vas. ■

Dipl. del. ter. Barbara Bavdek, Prizma Ponikve 

Letošnja jesen nam je bila naklonjena z vremenom in v oktobru 
smo izkoristili prijetne sončne žarke za kostanjev piknik. Zbrali 
smo se na igrišču pred zavodom in poklepetali med lupljenjem 
še toplega kostanja. Kuhinja nas je počastila s sveže pečenim 
zavitkom in sladkim pecivom. Tudi glasbe in plesa ni primanj-
kovalo, fizioterapevtka Neža pa nas je na koncu razmigala s prav 
posebno igro mollky. 

Tudi v novembru smo prepevali. V okviru delovne terapije 
so bile ponovno organizirane karaoke. Tokrat ni bilo nobenega 
strahu ali nervoze. Prav vsi udeleženi smo poprijeli mikrofon 
in se razpeli, da nas je bilo slišati po celotni hiši. Da pa nismo 
po zavodu samo odmevali, smo 15. novembra 2019 v okviru 
tradicionalnega slovenskega zajtrka pekli kruh. Nekateri smo 
testo samo zgnetli, drugi naredili žemljice, tretji s spretnejšimi 
prstki pa celo spletli kitke. Zagotovo pa smo prav vsi uživali v 
vonju sveže pečenega kruha. ■

Jesen v Prizmi 
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PSVZ Prizma Ponikve skozi čas
Ob zaključku leta je čas, da se nekoliko »sprehodimo« čez pretekle mesece … 

Direktorica Špela Selan, Prizma Ponikve 

Razmišljamo o srečnih in manj srečnih 
trenutkih, radostnih doživetjih, veselju, 
ki smo ga bili deležni, razočaranjih, po-
klicnih uspehih in neuspehih, ljudeh, s 
katerimi smo se srečevali dnevno ali po 
naključju, svojih izpolnjenih ali neiz-
polnjenih pričakovanjih, izpolnjenih ali 
neizpolnjenih obljubah, ki smo jih dali 
kar sami sebi …

V PSVZ Prizma Ponikve je prav tako 
nastopil pravi trenutek, da se ozremo 
nazaj, celo nekoliko dlje od preteklega 
leta …

Vrnimo se na začetek, v leto 1929, ko 
je v Dobrepolje prišel za župnika gospod 
Anton Mrkun, star 53 let, izkušen gospo-
darstvenik in prvi nadaljevalec socialne 
vizije dr. Janeza Evangelista Kreka.

V okrožnici Ljubljanske škofije so 
o njem zapisali, da je bil eden najbolj 
markantnih duhovnikov pretekle dobe, 
skrben dušni pastir, pisatelj, socialni de-
lavec, zadružnik, zaveden Slovenec ter 
izvrsten organizator, čigar delovanje je 
daleč presegalo meje dobrepoljske žu-
pnije.

Bil je vsestransko razgledan, zavzet 
za krščanski socialni nauk, predvsem 

pa odločen, da pri nas uresniči del svo-
jih sanj na socialnem področju – to je 
mogočni projekt Zavoda sv. Terezike in 
zdravstvene zadruge v Ponikvah. 

Čeprav je na vrata trkala velika gospo-
darska kriza, je imel župnik Mrkun veli-
ko delovnih načrtov. Že dolgo propadla 
nekdanja topilnica železa in tovarna z 
velikim kosom zemljišča v Ponikvah je 
bila naprodaj. Brez obotavljanja je ta 
prostor v sodelovanju s sestrami križa-
ricami iz Djakova, ki so prišle v Ponikve 
leta 1933, odkupil. Pooblastile so ga, da 
je opravljal vse potrebno pri odkupu in 
gradnji. 

Na praznik svetega Jožefa leta 1934 sta 
bila v Ponikvah že blagoslovljena kapela 
in zavod, vendar se s tem njegovi projek-
ti v Ponikvah še niso zaključili. Nasled-
nje leto, septembra 1935, je bil dokon-
čan in blagoslovljen zdravstveni dom z 
ambulanto, osnovani so bili zdravstvena 
zadruga, kmetijsko gospodinjska šola, ki 
je nudila kakovostne trimesečne tečaje, 
lekarna, ljudsko kopališče, manjši muzej 
in knjižnica (slika 1). 

Usluge, ki so jih imeli člani Zdra-
vstvene zadruge v Ponikvah, pa so bile 
za tiste čase precej napredne: brezplač-
na zdravniška pomoč na domu, 30 % 

cenejša zdravila, brezplačne socialno-
-medicinske preventivne akcije, pregled 
dojenčkov in šolskih otrok, cepljenje 
pred nalezljivimi boleznimi, pregled 
bivališč za bolj zdravo življenje, pre-
davanja, zdravstvene razstave, storitve 
pri zdravstveno-tehnični ureditvi hiše 
in gospodarstva, prednost pri napeljavi 
elektrike.

Po odhodu sester in nacionalizaciji se 
je Zavod sv. Terezike preimenoval v Dom 
počitka oz. Dom za varstvo upokojenih 
in ostarelih ljudi, ki je sprejemal v svo-
je varstvo ljudi iz bližnje in tudi daljne 
okolice. 

Zavod se je z leti razvijal, širil svojo de-
javnost in po letu 1961 začel sprejemati v 
varstvo mlajše telesno prizadete invalide 
in organizirati delovno usposabljanje. Iz 
nekdanjih gospodarskih objektov pa so 
uredili delavnice za delovno usposablja-
nje invalidov (slika 2). 

Ker je imel zavod sedaj novo vlogo, se 
je iz Doma počitka preimenoval v Delov-
no zaščitni zavod za mlajše invalide Po-
nikve (slika 3).

Osamosvojitev Slovenije leta 1991 je 
prinesla spremembe v zavodu Ponikve. 
Nekdanji jugoslovanski trg je propadel 
in tako je padla odločitev, da domska de-

slika 1 slika 3

slika 4slika 2
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javnost deluje samostojno – kot posebni 
socialni zavod. 

Povzeto po zapisih dr. Zvoneta Štru-
blja v knjigi V svetišču spomina, Naši 
kraji in ljudje.

Minevala so desetletja, nastanitveni in 
drugi objekti zavoda so bili dotrajali do 
te mere, da sanacija ni bila več mogoča. 

V mesecu maju 2012 je bila dokonča-
na prva gradbena faza projekta »Rušitev 
obstoječih objektov ter gradnja nadome-
stnih objektov zavoda Prizma Ponikve«.

Namesto starejše in dotrajane zgradbe 
je zrasla sodobna zgradba – nova podo-

ba zavoda Prizma Ponikve, ki je bila slav-
nostno predana v uporabo 7. maja 2012 
(slika 4).

Življenje v drugih poslopjih zavoda 
je ostalo nespremenjeno. Naša, prvotno 
zastavljena le kot razdelilna kuhinja z je-
dilnico je postala glavna kuhinja v dislo-
ciranem poslopju z jedilnico.

Vsak dež, sneg in neurja so bili dejav-
niki tveganja za naše stanovalce, ko so 
hodili na obroke v dislocirano kuhinjo. 
Na vrsto so čakali zunaj …

V dotrajanem objektu 6,  brez dvigala 
in možnosti za sanacijo, je ostalo 33 sta-
novalcev, za katere je bilo nujno, da se jim 
zagotovijo enakovredni pogoji za bivanje.

Nova hiša, boljši pogoji za bivanje in 
delo so nam pokazali in bili hkrati naše 
vodilo, kako sta lahko bivanje in delo v 
takih pogojih spodbudnejša, predvsem 
pa dostojanstvena (slika 5).

Konec leta 2015 se je izkazalo, da ven-
darle obstaja možnost za dokončanje 
projekta druge faze iz leta 2009 – »Rušitev 
obstoječih objektov ter gradnja nadome-
stnih objektov zavoda Prizma Ponikve«.

In res, spomladi 2018 je bila podpisana 
pogodba med Ministrstvom za delo, dru-
žino in enake možnosti RS ter izbranim 
izvajalcem za dokončanje projekta.

Od tistega dne, 31. maja 2018, ko so 
prišli prvi bager, prvi tovornjaki, prvi iz-
vajalci … v Ponikvah nič več ni bilo tako, 
kot je bilo.

Na območju zavoda se je spremenil 
prometni režim. Iz dneva v dan je bilo 
več gradbenih strojev, več tovornih vo-
zil, več izvajalcev. Delo je potekalo nep-
retrgoma celo leto.

V zavod nismo prejeli nobene pritož-
be, da številna tovorna vozila motijo ter 
ne nazadnje tudi močno ovirajo lokalni 
promet. 

Celotna lokalna skupnost – vsi naši 
sokrajani – je potrpežljivo čakala, da bo 
projekt dokončan. 

Vsi zaposleni v zavodu so se trudili, 
da je življenje v zavodu potekalo v us-
taljenih tirih.

Naši stanovalci, svojci, obiskovalci 
in tudi zaposleni smo z zanimanjem in 
pričakovanjem opazovali novo poslo-
pje, ki je iz dneva v dan dobivalo novo 
podobo.

V mesecu juniju 2019 smo samo po 
zaslugi vseh zaposlenih v zavodu v dveh 
dneh preselili vse stanovalce in uredili 
vse potrebne premestitve znotraj hiše. 

Selili pa nismo samo stanovalcev, 
temveč celoten arhiv, ambulanto, sobo 
za zdravnika, kuhinjo, službo ekonoma, 
lesno delavnico, svoje prostore so dobili 
vzdrževalci, dobili smo sodobno kuril-
nico in pralnico …

Zdi se, da je bilo pred poletjem naše 
delo že zaključeno. Vendar ni bilo, sledi-
li so še zahtevna rušitev objekta 1, ure-
ditev in asfaltiranje parkirišča, še vedno 
se ureja objekt 6, okolica, park in igrišče 
pa so projekti, ki se bodo realizirali po-
časneje (slika 6).

Pa vendarle, ko se oziramo nazaj, 
lahko rečemo, da smo ob neprecenlji-
vi podpori Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve in enake možnosti 
RS, sveta zavoda, vseh zaposlenih, ki so 
na trenutke delali tudi ob nemogočih 
pogojih, in podpori lokalne skupnosti 
dobili sodobno, prijazno podobo zavo-
da, ki nadaljuje in uresničuje svoje pos-
lanstvo (slika 7). ■

slika 5

slika 6 slika 7
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Kjer je veliko ljudi na kupu, je lahko tudi lepo
Jesen v Zavodu sv. Terezije se je lepo začela. Opazujemo lahko, kako se drevje odeva v pisane barve in kako korajžno 
veter raznaša odpadlo listje. S svoje terase smo vsak dan opazovali, kako se zbirajo ptice za odhod v tople kraje. Na 
naši pokriti terasi, v prvem nadstropju naše hiše, se vedno kaj dogaja. 

Marinka Merzel, Zavod sv. Terezije

Vsakodnevno je tam telovadnica. Telova-
dimo, da razgibamo svoje telo. Pa to ni 
tako preprosto, če te bolijo ramena, imaš 
oteklo koleno ali te je usoda posedla na 
invalidski voziček. Ni lahko, ampak zmo-
remo, ker vemo, da je gibanje pol zdravja.

Terasa se v dopoldanskem času spre-
meni v našo dnevno sobo ali hišo, pros-
tor, kjer se je včasih vse dogajalo, kjer je 
bila krušna peč. Krušne peči sicer nima-
mo, vendar se radi družimo, ker se nekaj 
dogaja. Skupina stanovalcev z diagno-
zo demence rada rešuje besedne igre. 
Obujajo spomine, pojejo, prepoznavajo 
različne živali s slik … vedno kar dobro 
razgibajo možgančke. Tudi prostovoljka 
Ema nas obišče na terasi ter nam vsak 
teden prebira zanimive zgodbe. Takrat 
smo kot otroci, drug zraven drugega, pri 

krušni peči … mati pa nam pripoveduje-
jo zgodbe, kako so včasih živeli.

Včasih se terasa spremeni v pravi 
kmečki pod. Luščimo fižol, ga zbiramo, 
ličkamo koruzo in pletemo kite iz lička-
nja za »podmetač«. Čez leto smukamo in 
sušimo kar nekaj rastlin za čaj ter prip-
ravljamo sirupe. Včasih nam priskočijo 
na pomoč prostovoljke Župnijske karitas 
Dobrepolje - Videm, da vmes še kakšno 
zapojemo in obujamo spomine na delo 
včasih.

Ko terasa postane delavnica, se spra-
vimo ustvarjat. Lahko rišemo, barvamo, 
režemo, mečkamo, gubamo, lepimo … 
nastajajo pa rožice, sončnice, metulji, 
buče, voščilnice … vse izpod pridnih rok, 
ki še zmorejo, čeprav so skozi življenje 
veliko garale. 

Večkrat terasa postane prireditveni 
prostor, ko v goste povabimo pevce, ple-

salce, otroke, šolarje, glasbenike … Tako 
lahko poslušamo, katere spomine nam 
pesem obudi, kako smo se sami vrteli v 
ritmu glasbe. Zažarijo nam oči, ko po-
jejo otroci iz vrtca, in ponosno gleda-
mo osnovnošolsko mladino, ki recitira, 
igra … 

Tudi v igrišče se spremeni terasa. Ko 
si pripravimo različne športne igre ali 
olimpijado. Na igrišču nas včasih obiš-
četa tudi terapevtski pes in njegova vo-
dnica Dragica.

Velikokrat pa je terasa pač terasa v pra-
vem pomenu. Prostor, kjer lahko posediš 
in popiješ kavo. Povabiš svoje domače na 
klepet, se družiš ali samo mirno opazu-
ješ čudovit razgled na domski park ali 
bližnjo okolico. In to v vsakem vremenu.

Veseli smo, da lahko svojo teraso, z 
nekaj volje in iznajdljivosti, pridno upo-
rabljamo. ■
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Delavnica za laično oskrbo in nego bolnika na domu
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje je v sodelovanju z Domom starejših občanov Grosuplje v 
septembru dvakrat izvedel delavnico za laično oskrbo in nego bolnika na domu.

Anica Smrekar, sekretarka RKS – OZ Grosuplje

Prebivalstvo se stara, in da bo zadrega manjša, ko bo kdo od do-
mačih potreboval našo pomoč, nego in oskrbo, nam je medicin-
ska sestra Irena Koritnik pripravila predavanje in praktičen prikaz, 
kako pristopiti k bolniku, na kaj biti posebej pozoren in kako si 
pomagati, da bomo zmogli poskrbeti za hranjenje, nego in higieno 
nemočnega svojca. 

Na obeh delavnicah se je zbralo lepo število udeleženk in en 
udeleženec. Strinjali so se, da je bilo zelo koristno, nazorno in po-
učno. Načrtujemo, da bi podobne delavnice izvedli tudi spomladi.

Iskreno se zahvaljujemo medicinski sestri Ireni Koritnik za pri-
pravo in izvedbo delavnice. Zelo smo hvaležni tudi vodstvu Doma 
starejših občanov Grosuplje za prostor in vse potrebne pripomočke 
za prikaz, saj brez njihove pomoči delavnice ne bi mogli izpeljati. ■

Novice iz Rdečega križa Slovenije –  
Območno združenje Grosuplje
V drugem delu oktobra smo bili v Območnem združenju Grosuplje še posebej dejavni.

Anica Smrekar, sekretarka RKS - OZ Grosuplje

Zahvala udeležencem krvodajalske akcije

S hvaležnostjo in ponosom sporočamo, da se je štiridnevne 
krvodajalske akcije od 21. do 24. oktobra 2019 v Grosupljem, 
Dobrepolju, Šentvidu pri Stični in Ivančni Gorici udeležilo 420 
krvodajalcev. Veseli nas, da je bilo med njimi tudi veliko mla-
dih: 45 dijakov in študentov. Vsem se za darovano kri iskreno 
zahvaljujemo v imenu prejemnikov, ki jim je kri rešila življenje 
ali pomagala k zdravju! Hvala tudi Občini Grosuplje, vsem šo-
lam za prostor in vsem prostovoljcem za pomoč.

Izlet za krvodajalce

Naše zveste krvodajalce smo na krasno soboto, 26. oktobra 
2019, peljali na izlet na Vipavsko. Program je pripravila pod-
predsednica dr. Zora Korošec Koruza, ki nas je v enem dnevu 
tudi veliko naučila o vinogradništvu. Po ogledu Vipave nam je 
ob izviru Hublja sekretarka RKS - OZ Ajdovščina Irena Žgavc 
predstavila njihove dejavnosti in še posebej pohvalila lep odziv 
in veliko število krvodajalcev. Po kosilu s tipičnimi vipavskimi 
jedmi v Črničah smo si ogledali še Vipavski Križ. Uživali smo 
v zgodovini, sončnem, izredno toplem vremenu in prijetni 
družbi. ■
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Oblačila za Karitas – zahvala 
Zahvaljujem se vsem, ki ste se odzvali vabilu in oddali oblačila za Karitas. Zbrali smo približno 2000 kg tekstila in 
obutve.

Marta Šuštar

Sodelavke Župnijske karitas smo vse 
pregledale in sortirale, potem pa ponu-
dile našim občanom in tudi nekaterim 
družinam iz bližnje okolice, ki so obla-
čila želeli oz. potrebovali. Veliko je bilo 
otroških oblačil in prav s tem smo lahko 
pomagali mnogim družinam. Ravno da-
nes, ko to pišem, smo zaključili akcijo in 
oddali poln kombi oblačil, obutve, pos-
teljnega perila in plišastih igrač v zbirni 
center Škofijske karitas Ljubljana.

Preostali tekstil bomo oddali za potre-
be v Afriki in Aziji oz. za predelavo. 

Iskreno se zahvaljujem prostovoljkam 
Župnijske karitas, ki so tako požrtvoval-

no, skrbno in vestno sodelovale pri zbi-
ranju, sortiranju in izdajanju oblačil. Bog 
povrni vsem! 

Miklavž že peče piškote
Sodelavci Župnijske karitas se skupaj z 
Društvom upokojencev in Krajevno or-
ganizacijo Rdečega križa in s sodelova-
njem Občine Dobrepolje že pripravlja-
mo, da bomo pomagali Miklavžu, ki bo 
obiskal vse starejše od 80 let, bolnike in 
invalide ter vse stanovalce Zavoda sv. Te-
rezije in zavoda Prizma Ponikve.

»Likof« mora biti
Zaključku nekega dobro opravljenega 
kmečkega dela je običajno sledila dobra 
malica. Temu smo rekli »likof«. Ob zadnji 
letošnji akciji luščenja fižola v Zavodu sv. 
Terezije je prostovoljka Župnijske karitas 
spekla odličen štrudelj. Kako je teknil ob 
kavici ... ■

Župnijska Karitas Dobrepolje-Videm
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Ne bodi sam, pridruži se nam
IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBREPOLJE

No, pa smo dočakali god sv. Martina. 
Zbrali smo se na martinovo soboto in ta 
praznik praznovali tako, kot se spodobi. 
V goste smo povabili prijatelje iz Društva 
upokojencev Šmarje - Sap in popoldne je 
bilo res prijetno. Ko se je zmračilo, je g. 
župnik, ki ga je odigrala ga. Sonja, krstil 
vino. Pri obredu mu je pomagal naš har-
monikar Janez in dvorano smo napolni-
li s smehom in dobro voljo. Po krstu se 
je pa zares začelo. Ga. Sonja je šale kar 
stresala iz rokava, tudi Janez ji ni ostal 
dolžan. Če je res, da je smeh pol zdravja, 

potem smo se dobro pripravili na mrzle 
dni. Ob koncu, ko smo ostali samo še »ta 
gajstni«, smo ob zvokih harmonike peli 
in še kar peli. Vedno je na koncu najlep-
še, zato ne odhajajte prehitro. Splača se 
malo vztrajati. 

Kaj bomo delali v prihodnje?
Miklavž je že prav blizu. Pisma je že 

pobiral, ko pridejo darila, jih še spakira-
mo in naši poverjeniki vas bodo obiskali 
in vam jih izročili.

Bliža se konec leta in imeli bomo zad-

njo sejo upravnega odbora. Na njej bomo 
pripravili plan dela za leto 2020, poverje-
niki bodo prejeli sezname za pobiranje 
članarin in pristopnice za morebitne 
nove člane. Pozivam mlajše upokojen-
ce, da se nam pridružijo in v družbi sebi 
enakih preživijo kakšen lep in prijeten 
dan na izletu ali na druženju.

V nedeljo, 22. decembra, bomo ime-
li prednovoletno srečanje. Upam, da bo 
dovolj prijavljenih, da bomo to srečanje 
tudi izpeljali. Lepo vabljeni! ■

Na pot s Prostoferjem
V naši občini že nekaj časa deluje Prostofer, služba za brezplačen prevoz starostnikov. V nadaljevanju ponovno 
objavljamo nekaj informacij o možnosti, ki lahko starejšim občanom pomaga pri vsakdanji mobilnosti. Vabljeni tudi 
novi vozniki.

Bojan Novak

S SRCEM NA POTI – 
brezplačni prevozi 
za starostnike

Kaj je PROSTOFER

Prostofer je skovanka iz besed »prosto-
voljni« in »šofer«. Prostofer je projekt za-
voda Zlata mreža, h kateremu je pristopi-
la tudi Občina Dobrepolje. PROSTOFER 
je trajnostni vseslovenski prostovoljski 
projekt za mobilnost starejših. Povezuje 
starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in 
ne zmorejo uporabljati javnih in plačlji-
vih prevozov, s starejšimi aktivnimi voz-
niki, ki radi priskočijo na pomoč. 

Komu je namenjen PROSTOFER

Številni starejši, ki živite na podeželju, 
imate velike težave s prevozi, še posebej 
ker ni avtobusnih povezav. Tisti bolj od-
daljeni se velikokrat ne morete odpraviti 
po opravkih, kadar si želite, temveč se 
prilagajate možnostim oziroma času, ko 
vam lahko pomagajo domači ali prija-

telji. Prostofer je namenjen vsem tistim 
starejšim, ki ne vozite sami, nimate so-
rodnikov in imate slabše povezave z jav-
nimi prevoznimi sredstvi. Prostofer vam 
omogoča lažjo dostopnost do zdravniš-
ke oskrbe, brezplačne prevoze do javnih 
ustanov, trgovinskih centrov, obiskov pri-
jateljev, zlasti v domovih za starejše, ipd. 
Upoštevati pa moramo, da se dejavnost 
opravlja predvsem na območju občine 
Dobrepolje, za prevoz do zdravstvenih 
domov Grosuplje in Ivančna Gorica in 
morda za zdravniške preglede v Ljubljani 
in Novem mestu.

Kako deluje PROSTOFER 

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, naj 
pokliče na brezplačno številko 080 10 
10 vsaj tri dni pred načrtovanim pre-
vozom. V komunikacijskem centru za-
beležijo njegove podatke in kraj prevoza. 
Po najavi prevoza klicni center obvesti 
prostovoljnega voznika o prevozu in to 
sporoči uporabniku, za katerega se opra-
vi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani 
Občine, prav tako je poskrbljeno za zava-
rovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. 
Ob prvi vožnji pa bo vsak uporabnik 
podpisal še izjavo o vožnji na lastno 
odgovornost.

Zakaj je k projektu PROSTOFER 
pristopila naša Občina

Glede na to, da se dviguje starostna meja 
in povečuje število starostnikov, postaja-
jo potrebe po skrbi za starejše vse večje. 
Prostofer je eden od projektov, ki na celo-
vit način rešuje problematiko mobilno-
sti starejših občanov, zato je k projektu 
z velikim veseljem pristopila tudi naša 
Občina. S tem želimo svojim starejšim 
občanom olajšati življenje in ponuditi 
možnost brezplačnih prevozov, ko jih 
nujno potrebujejo. ■

Več informacij: 
www.prostofer.si

Klicni center:  
080 10 10 (vsak dan od 8.00 do 18.00)

KLICNI CENTER:
080 10 10
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Franci Zorko, foto: Brane Petrovič

Za aktivne udeležence vojne za Slovenijo 
se je s tem dejanjem vojna tudi dejansko 
končala. Zato veterani vojne za Slovenijo 
temu prazniku posvečamo posebno po-
zornost.

Letos smo dan suverenosti obeležili še 
posebej slovesno. Praznično slovesnost 
smo združili s podelitvijo spominskega 
znaka VOJAŠNICE 1991 takratnim pri-
padnikom vojnih enot 57. območnega 
štaba TO Grosuplje, ki so v času vojne za 
Slovenijo sodelovali v blokadi vojašnice 
JLA Kamna Gorica v neposredni bližini 
Grosupljega.

Povabljeni prejemniki spominskih 
znakov, člani Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje 
ter povabljeni gostje so dodobra napol-
nili dvorano grosupeljskega Družbenega 
doma.

Pomen tega svečanega dogodka so 
poudarile tudi vse tri občine, ki so leta 
1991 sestavljale takratno Občino Grosu-
plje, in sicer Občina Dobrepolje, Občina 
Grosuplje in Občina Ivančna Gorica, s 
tem da so prevzele pokroviteljstvo nad 
prireditvijo. Župan Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič, župan Občine Grosu-
plje dr. Peter Verlič ter podžupan Obči-
ne Ivančna Gorica Tomaž Smole pa so 
s priložnostnim nagovorom pozdravili 
navzoče. 

V kulturnem programu so sodelova-
li učenke OŠ L. Adamiča iz Grosuplja 
Ester Pajk, Manca Mehle in Zala Bulič 
pod vodstvom mentorice Irene Daugul 
ter komorna glasbena skupina Slovenske 
vojske. Osrednji slavnostni govornik pa 
je bil Janez Lesjak, ki je v času vojne za 
Slovenijo poveljeval 5. pokrajinskemu 
štabu Teritorialne obrambe Ljubljana, 
ki je pokrival območje celotne osrednje 
Slovenije ter tako tudi Občino Grosuplje.

V svojem slavnostnem govoru takra-
tni poveljnik ni pozabil poudariti po-
membnosti in odgovornosti vseh pri-

padnikov vojnih enot 57. območnega 
štaba Teritorialne obrambe Grosuplje, ki 
so sicer uspešno blokirali vojašnico JLA 
v Kamni Gorici ter hkrati s svojim ravna-
njem prispevali k nekonfliktni rešitvi zelo 
delikatne situacije, ki bi v nasprotnem 
primeru lahko imela tudi katastrofalne 
posledice, tako za Grosuplje in njego-
ve prebivalce kot tudi za širšo okolico. 
Vojaško skladišče JLA Kamna Gorica je 
bilo namreč takrat eno največjih skladi-
šč minskoeksplozivnih in drugih ubojnih 
sredstev.

Zato so si spominski znak VOJAŠNI-
CE 1991, ki jim ga je podelila ministrica 
za obrambo, izročil pa takratni poveljnik 
57. štaba TO Grosuplje Miloš Šonc, ob 
sodelovanju predsednika OZVVS Grosu-
plje Alojza Potočnika in predstavnika 
Slovenske vojske podpolkovnika Branka 
Tušarja, prav gotovo zaslužili. 

Na prireditvi pa je bil podeljen še 
en spominski znak. Predsednik OZVVS 
Grosuplje Alojz Potočnik in predstav-
nik Slovenske vojske Branko Tušar sta 
namreč poveljniku 57. območnega šta-
ba TO Grosuplje Milošu Šonci izročila 

spominski znak ŠTABI 1991, ki mu ga je 
podelil minister za obrambo.

Po končani slovesnosti so se navzoči 
v preddverju grosupeljskega Družbene-
ga doma zadržali še dolgo ter v prija-
teljskem klepetu obujali spomine na tiste 
prelomne dni. ■

Letošnji dan suverenosti smo obeležili še posebej 
slovesno
Dan suverenosti Republike Slovenije je eden novejših slovenskih državnih praznikov, pa zato nič manj pomemben. 
Spominja nas na 25. oktober 1991, na dan, ko je zadnji vojak JLA zapustil ozemlje Republike Slovenije in je ta s tem 
pridobila celovito suverenost nad svojim ozemljem. 

Razločevati moramo med 
mirom kot golo odsotnostjo 
vojne in mirom kot stanjem 
spokojnosti, temelječem na 
globokem občutku varnosti, 

ki izvira iz vzajemnega 
razumevanja, sprejemanja 

drugačnih stališč in 
spoštovanja pravic drugih. 

(Dalajlama)
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Dobrepoljski tekači na 24. Ljubljanskem maratonu
Za velik del tekačev, ki pridno trenirajo celo leto, je 27. oktobra nastopil višek sezone. Na ljubljanskih ulicah se je 
namreč odvil že 24. Ljubljanski maraton.

Eva Drobnič

Gre za največjo tekaško prireditev v Slo-
veniji, ki privablja tudi številne profesi-
onalne in rekreativne tekače iz tujine. 
Tekaški praznik so že tradicionalno v 
soboto odprli učenci in dijaki, v nedeljo 
pa so potekali teki na 10, 21 in 42 km.

Devet tekačev ŠD Dobrepolje na de-
setkilometrski progi se je že zjutraj ob 
8.30 zapodilo po megleni Ljubljani. Ko 
smo se bližali cilju, so sončni žarki že 
dodobra ogreli ozračje in tako pripravili 

odlične pogoje za oba daljša teka. Letos 
je na 21 km teklo sedem dobrepoljskih 
tekačev. Nekateri z zastavljenimi cilji, 
drugi bolj za zabavo, vsi pa z medse-
bojno podporo in spodbujanjem smo 
uspešno pretekli eno izmed prog. Lepa 
in topla jesenska nedelja nas je v pre-
stolnici zadržala vse do poznega popol-
dneva. ■

Uživamo v igranju odbojke
Vsi imamo radi pravljice, in sicer zato, ker imajo srečen konec. Še vedno se ni polegel uspeh naše odbojkarske 
pravljice, ki je imela srečen konec. Postali smo podprvaki Evrope. Tudi če niste športnik in niste odbojkar, niste mogli 
prezreti največjega športnega dogodka, ki se je med drugim odvijal pri nas v Sloveniji. Fantje so se uvrstili v veliki 
finale, nas povezali in združili. In tudi zaradi tega uspeha je v Dobrepolju odbojka pridobila popularnost, saj se lahko 
pohvalimo, da imamo pod okriljem ŠD Dobrepolje kar dva termina odbojke, gre za skupino mlajših, ki se pridno zbira 
ob ponedeljkih, poskrbljeno pa je tudi za malce starejše (30+).

Andreja Novak

Mlajša skupina (30–) se je zbrala v sobo-
to, 16. novembra 2019, in odšla na turnir 
na Škofljico. Dragica, Sara, Maja, Boštjan, 
Kristjan, Luka in Rok so se podali na pot, 
da zaigrajo s srcem in željo po dobrih 
odigranih tekmah. Na turnirju so pusti-
li srce, se pogumno borili proti izkuše-
nejšim ekipam, bili so daleč najmlajša 
ekipa, ampak to jih ni odvrnilo od tega, 
da tekmo izpeljejo, kot najbolje znajo. V 
srcih fantov in deklet je bil prisoten mo-

Popravek

V oktobrski številki je prišlo do napake pri 
navajanju vrstnega reda v kategoriji mlajših 
učenk na 9. dobrepoljskem teku. Tretje 
mesto je osvojila Ana Čarman in ne Ana 
Česen, kot je bilo objavljeno. Za napako se 
opravičujemo. 

Urednik Bojan Novak 
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čan ekipni duh. Zmanjkalo jim je malce 
športne sreče, žal so obstali v skupini, a 
ne glede na vse verjamejo oni ter verja-
memo tudi mi vsi, da so sposobni segati 
vedno višje. Prihodnje leto bomo boga-
tejši za težko pričakovano dvorano, ki jo 
Dobrepolje tako potrebuje. Vsi občani jo 
že res nestrpno pričakujemo, saj se za-

vedamo, da smo bili predolgo brez nje. 
Tako igralci kot tudi vsi, ki smo vključeni 
tako ali drugače v ta šport, si želimo čim 
prej spomladi izpeljati turnir, podoben 
turnirju na Škofljici.

Do takrat pa velja povabilo: čim več 
se gibajte, dajte vse od sebe. Aktivno 
življenje nam pomaga, da smo srečnej-

ši, mislimo jasneje, imamo več energije, 
smo učinkovitejši in skupaj s primerno 
prehrano nadziramo svojo težo. Ni tre-
ba, da je telesna vadba boleča oziroma 
skrajnostna, da bi bila učinkovita. Zelo 
koristno je lahko že redno in zmerno gi-
banje, nekajkrat na teden. Lahko začnete 
z odbojko ...  ■

Še naprej odlična sezona za Futsal klub Dobrepolje
Članska ekipa nadaljuje z odličnimi predstavami in zbiranjem točk. Po odigranih devetih krogih zaseda prvo mesto 
na lestvici 2. slovenske futsal lige. Tudi v derbiju dosedanje sezone je pred nabito polno velikolaško dvorano kot prva 
premagala do takrat neporaženo ekipo ŠD Mlinše. Tudi druge naše ekipe iz tedna v teden kažejo odlične predstave.

Bojan Novak

Le en spodrsljaj si je letos privoščila 
članska ekipa, ko je na domači tekmi 
izgubila proti gostom iz Sodražice, ki 
domujejo v drugem delu tabele 2. slo-
venske futsal lige. Za tem porazom pa so 
fantje nanizali kar 7 zaporednih zmag! V 
prejšnji številki ste lahko prebrali krat-
ka poročila tekem prvih štirih krogov. V 
petem krogu je ekipa gostovala pri ekipi 
KMN Miklavž TBS team 24, ki zaseda 
tretje mesto na lestvici. V Mariboru je 
ekipa odigrala eno najboljših letošnjih 
tekem, dominirala od začetka in tekmo 

gladko dobila z rezultatom 9 : 5. Blestel 
je Gal Škulj, ki je dosegel kar šest zadet-
kov! Dva je dodal Kevin Strnad, enega pa 
Žiga Andolšek. 

V šestem krogu se je odvila prava dra-
ma. V gosteh pri zadnjeuvrščeni ekipi 
Dlan Logatec ekipi ni steklo po željah. 
Nekaj minut pred koncem je kazalo na 
poraz, nato pa je Žiga Andolšek v 36. 
minuti najprej izenačil, prepričljivo naj-
boljši strelec lige, Gal Škulj, pa je sedem 
sekund (!) pred koncem prinesel nove tri 
točke na račun naše ekipe. 

Sedmi krog je v petek, 8. 11. v Velike 
Lašče pripeljal pravi športni praznik. Na 

tribunah se je zbralo več kot 250 gledal-
cev, ki so ob bogatem spremljevalnem 
programu prisostvovali pravi borbi dveh 
najboljših ekip letošnje sezone. Vendar 
so do takrat neporaženi gostje le mora-
li prvič položiti orožje in priznati, da je 
naša ekipa premočna. Za končnih 4 : 2 
so zadetke dosegli štirje različni igralci 
(Žan Štepec, Primož Žnidaršič, Peter 
Andolšek in Kevin Strnad). Za otroke 
smo v odmoru med polčasoma pripra-
vili nagradno igro Pizzerie Adam, naši 
mladi igralci pa so pred začetkom tekme 
pripeljali igralce obeh ekip na igrišče. 
Res je bil pravi športni praznik.
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Tudi v osmem krogu je ekipa igrala 
pred domačim občinstvom. Po hudem 
boju v prvem polčasu je v drugem strla 
nasprotnike iz Ajdovščine in tekmo var-
no pripeljala do konca z rezultatom 7 : 2. 
Alen Blatnik je dosegel tri zadetke, po 
enega pa so dodali Žiga Andolšek, Kevin 
Strnad, Rok Vidic in Matic Belak Vivod. 

V devetem krogu so fantje odšli k 
ekipi, ki jih je letos edina premagala – k 
Extremu v sosednjo Sodražico. V drugo 
so naši fantje le našli pot do zmage (3:1) 
in se veselili novih točk. Ker je ekipa ŠD 
Mlinše v tem krogu le remizirala, je naša 
ekipa prevzela vodstvo na lestvici 2. slo-
venske futsal lige.

Medtem ko je članska ekipa z vsa-
kim krogom bližje uvrstitvi v elitno prvo 
slovensko futsal ligo, pa ekipa U-19 v 
tekmovanju za najboljšega na zahodu 
izgublja dragocene točke, kljub temu da 
na trenutke odigra zelo borbeno, kako-
vostno in srčno. Napeto je bilo v Velikih 
Laščah na tekmi 4. kroga proti favorizira-
ni ekipi FSK Stripy. Po tem, ko so gostje v 
10. minuti povedli že s 6 : 1, so naši fantje 
pod vodstvom trenerja Slaviše Đorđevića 
zaigrali z vratarjem in se do konca pov-
sem približali gostom. V zadnji minuti 
jim je uspelo celo izenačiti na 9 : 9, a so 
le nekaj sekund kasneje, natančneje 11 
sekund pred koncem tekme, prejeli gol 
in tekmo nesrečno izgubili. 

V tekmi 5. kroga so v gosteh pričako-
vano premagali ekipo Dlan Logatec, že 
v sedmem krogu (tekma 6. kroga je bila 
prestavljena na 27. 11.) pa spet doživeli 
grenak poraz pred svojimi navijači. Po-
novno je ekipa hitro zaostala s 5 : 1, nato 
pa ponovno uprizorila juriš na izenače-
nje. Proti odlični ekipi KMN Bronx Ško-
fije bi jim skoraj uspelo, a je zmanjkalo 
nekaj sekund. Končnih 6 : 7 je ponovno 
pustilo grenak priokus, saj je ekipa letos 
izgubila še tretjič po pravi drami za en 
zadetek.

Ekipi U-15 gre točkovno precej bolje. 
Po zmagi v prvem in porazu v drugem 
krogu se je ekipa v četrtem krogu (v tret-
jem je bila prosta) znesla nad vrstniki iz 
Škofje Loke (FSK Stripy) in jih premagala 
s kar 21 : 6! Luka Grm je, zanimivo, dose-
gel kar osem zadetkov.

Tudi v tekmi 5. kroga ekipa ni pokaza-
la milosti proti ekipi ŠD Extrem in jih v 
gosteh kljub slabemu začetku (domačini 
so povedli z 2 : 0) premagala s 13 : 4. Enak 
scenarij je ekipa spisala tudi na tekmi 6. 
kroga, ko je v Ribnici proti istoimenski 
ekipi po zaostanku s 3 : 1 preobrnila po-
tek do končnih 10 : 4. Daleč najboljša 
igralca in strelca v ligi sta Erik Fink (20 
zadetkov) in Luka Grm (15 zadetkov).  

Ekipa U-13, ki nastopa v konkurenci 
šestih ekip, je doslej na treh turnirjih in 
odigranih šestih tekmah zbrala dve zma-
gi in štiri poraze. Najboljši strelec naše 
ekipe je Mark Svetec, ki je doslej dosegel 
12 zadetkov. 

Tekmovanja so začele tudi ekipe 
U-11 in U-9, kjer imamo letos celo dve 
ekipi. Vse tri ekipe so odigrale po dve 
tekmi na prvih turnirjih in prikazale 

velik potencial. 
Ob koncu pregleda dogajanja ne sme-

mo pozabiti tudi na naše igralce in tre-
nerje, ki so se odzvali vabilu Nogometne 
zveze Slovenije na dodatne treninge. Jan 
Širaj se je udeležil dvodnevnih priprav z 
reprezentanco U-19 in pustil odličen vtis. 
Filip Turk se je udeležil srečanj povablje-
nih najboljših igralcev do 17 let, Luka 
Grm, Erik Fink in Klemen Marolt so se 
udeležili izbirnega treninga najboljših 
igralcev U-15 na zahodu. Na istem sre-
čanju je bil kot eden od treh trenerjev 
povabljen Dani Kaljevič. Vsi ti vpoklici so 
dokaz, da se v našem klubu dobro dela 
z otroki in mladino, in velika spodbuda 
za naprej. 

V času, ko navdušeno stiskamo pesti 
za ekipe in odštevamo prvenstvene kro-
ge do vselitve v novo športno dvorano, v 
klubu pripravljamo številne promocijske 
novosti, ki bodo futsal še bolj približale 
tako našim občanom kot ljubiteljem 
športa iz sosednjih krajev. Vabimo vas na 
vse domače tekme. Potrudili se bomo, da 
boste čas ob športnem igrišču res zani-
mivo preživeli. ■

NASLEDNJE TEKME ČLANSKE EKIPE:
29. 11. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : Futsal klub Kebelj
6. 12. 2019, Ljutomer; KMN Meteorplast : Futsal klub Dobrepolje
20. 12.2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : KMN Miklavž TBS team24

NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-19:
1. 12. 2019, Kobarid; KMN Oplast Kobarid : Futsal klub Dobrepolje
15. 12. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : ŠD Extrem
22. 12. 2019, Škofja Loka; FSK Stripy : Futsal klub Dobrepolje
NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-15:
15. 12. 2019, Škofja Loka; FSK Stripy : Futsal klub Dobrepolje
22. 12. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : ŠD Extrem 

NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-13:
7. 12, 2019, Ljubljana; tekmi proti ekipama NK Ribnica in Futsal Olimpija
14. 12. 2019, Velike Lašče; domači turnir in tekmi proti ekipama KMN Oplast Kobarid in KMN 
Bronx Škofije

Spremljate nas tudi na naši Facebook strani in v živo na naših tekmah! 
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Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.
 (A. M. Slomšek)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše mame, babice, prababice in tašče

TEREZIJE MERKUN
(16. 2. 1933—5. 11. 2019)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
vaščanom za izrečena sožalja,

darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala g. župniku Francu Škulju za lepo opravljen pogrebni 

obred, moškemu pevskemu zboru za zapete pesmi, g. 
Zakrajšku za organizacijo pogreba ter ge. Mariji in ge. Ančki 

za molitve v vežici in na domu.
Posebna zahvala celotni družini Šinkovec za vso pomoč, 

tako v vežici kot doma.

Hvala vsem, ki ste se tako številčno poslovili od nje in jo 
pospremili k večnemu počitku.

Vsi njeni

Vabilo ljubiteljem šaha!

ŠAHOVSKA SIMULTANKA
s šahovskim mednarodnim mojstrom in šahovskim 

velemojstrom dopisnega šaha

Leonom Gostišo
bo v sklopu praznovanja občinskega praznika  

Občine Dobrepolje 
v sredo, 4. decembra 2019, v sejni sobi Občine 

Dobrepolje z začetkom ob 19.00.

Predprijave vsaj do dne pred simultanko prejema Andreja Babič  
na e-naslov: andreja.babic@dobrepolje.si  

in tel. št.: (01) 786 70 100

Po odigrani simultanki bo čas za prigrizek in prijetno druženje,  

ŠK Dobrepolje

                RAČUNALNIŠKI KOTIČEK

Končno le en polnilnik za vse telefone?
Bralci verjetno poznate zagato pri polnjenjih domačih mobilnih telefonov, kadar imate v hiši aparate različnih 
proizvajalcev. Očitno prihajajo med nas optimistične novice, da naj bi v prihodnje polnilce baterije poenotili. Enoten 
polnilec naj bi namreč postal obvezen za vse proizvajalce mobilnikov in njihove opreme.

Zbral Bojan Novak; prispevek je nastal v 
sodelovanju z revijo Računalniške novice

Danes na trgu najdemo še vedno številne 
mobilne in druge naprave, ki razpolagajo 
z različnimi polnilci oziroma priključki 
za polnjenje. Odbor za notranji trg in 
varstvo potrošnikov Evropskega parla-
menta pa namerava tej »praksi« kmalu 
narediti konec. Odbor je namreč začel 
razpravo o obveznosti uvedbe enotne-
ga polnilca za vse mobilne telefone in 
manjše elektronske naprave, kar pome-
ni, da bi se standardizacija polnilnika 

lahko začela že prihodnje leto.
Od prihodnjega leta bi torej lahko 

imeli na voljo en polnilec za vse mobilne 

naprave in morda tudi za druge majhne 
elektronske naprave. Uvedba enotnega 
polnilca naj bi pripomogla k cenejše-
mu okolju in pocenitvi mobilnih naprav. 
Glede na izračun Odbora za notranji trg 
in varstvo potrošnikov Evropskega parla-
menta bi lahko ob nakupu mobilne na-
prave ali pametnega mobilnega telefona 
privarčevali do 40 evrov, kar je dejansko 
maloprodajna cena polnilca. ■

Novice so pripravljene v sodelovanju 
z revijo Računalniške novice.



        
 
 
 
 

                           
        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

Podjetje Primoline d.o.o.,  
Bruhanja vas 33, 1312 Videm Dobrepolje  
zaposli delavca ali delavko  
za delo v lesni proizvodnji. 

Več informacij dobite na kontaktni številki  
031 260 807.

AKCIJSKA PONUDBA
SVEŽEGA MESA IN IZDELKOV ZA KOLINE

SVINJSKA POLOVICA Z GLAVO ...............................2,79 €/kg
SVINJSKO PLEČE BREZ KOSTI ............................... 3,99 €/kg
SVINJSKO STEGNO S KOSTJO – šunka .................. 3,25 €/kg
SVINJSKI VRAT BREZ KOSTI ..................................4,89 €/kg
SVINJSKA REBRA ................................................... 3,89 €/kg
SVINJSKA GLAVA s kostjo ...................................... 1,55 €/kg
SVINJSKA SLANINA, HRBTNA, trda ...................... 2,35 €/kg
SVINJSKE OBREZNINE ........................................... 3,30 €/kg

Naročite lahko tudi vse vrste drobovine (jetra, srce, kri, ledvice …).

Naročila lahko oddate vsako sredo do 11. ure (za prevzem v petek). 
Večja naročila lahko oddate tudi druge dni.

V akcijski ponudbi imamo tudi vse vrste govejih in svinjskih črev 
(tudi večja pakiranja – 100 m).

Prav tako smo dobro založeni z izdelki, ki jih uporabljate pri kolinah:
prosena kaša, 1 kg  .................................................. 1,85 za kos
riž Splendor (»dilca«), 1kg  .................................... 1,45 za kos
ješprenj, 1 kg .......................................................... 0,99 za kos

Naročila lahko oddate po telefonu:
01 78 67 068,     051 621 803

ali po e-pošti: trgojan@siol.net

I n f o r m a t i v n o  g l a s i l o  o b č i n e  D o b r e p o l j e■ letnik XXIII. št. 5                                                                                                                                   ■maj 2017

Slika zgoraj:

Otroci iz vrtca pa preživeli nekaj dni na taboru na Gradu Prestranek pri Postojni.  
    Slika levo:

 
Člani Gobarskega društva Štorovke Šentrumar so se udeležili tridnevnega gobarskega 

dogodka na Hrvaškem.

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

■ letnik XXIII. št. 1            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

           ■
 januar 2017

Slika zgoraj:

Osnovna šola Dobrepolje  

je konec decembra pripravila 

slovesno proslavo ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti.

Slika levo:

Končana je Pinkijeva decembrska 

dobrodelna akcija, podeljena so 

bila tudi že zbrana sredstva.

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

■ letnik XXIII. št. 2                                                                                                                                   ■ februar 2017

Slika zgoraj:

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

Slika levo:

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

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

Možnost oglaševanja v Našem kraju

Kupim staro mizarsko delovno mizo (»ponk«), kredenco, skrinje, 
omare, vozičke in druge stare predmete (Lidija, 031 878 351).



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


