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Na praguNa pragu
Tokrat v prispodobi lahko rečemo, da smo na pra-
gu. Na pragu poletja. Na pragu sprememb. Na 
pragu številnih odločitev, ki krojijo našo sedanjost 
in prihodnost. In nenazadnje smo na pragu časa, 
ki se lahko primerja s tistim pred epidemijo in ven-
dar ponuja številne nove in drugačne izzive. 
Tudi tokratno Klasje je drugačno. Kar nekaj pri-
spevkov bo počakalo na naslednjo številko v juniju, 
v tej pa vam predstavljamo predvsem aktualnosti 
na področju občinskih projektov in dejavnosti na-
ših številnih društev. 
Da smo že skoraj premagali epidemijo, kažejo šte-
vilna vabila na dogodke in prireditve, med drugim 
tudi na praznovanje občinskega praznika s pode-
litvijo priznanj in nagrad za leto 2022. Tudi iz ure-
dništva vas vabimo, da se pridružite skupnemu 
praznovanju v našem občinskem središču. Iskrene 
čestitke ob prazniku občine.

Matej Šteh, urednik

Gradnja zahodne obvoznice Gradnja zahodne obvoznice 
v Ivančni Gorici za varnejši in v Ivančni Gorici za varnejši in 
boljši jutriboljši jutri str. 6str. 6
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Svetovni dan čebel smo obeležili tudi v Višnji Gori, 
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Francetu Slani smo se poklonili na žalni seji
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Ko l o fo n Prispevke za naslednjo številko sprejemamo do 10. junija.

Klasje - Glasilo prebivalcev občine Ivančna Gorica; Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Ivančna Gorica; Sedež uredništva: Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica, telefon: 
781 21 30, faks: 781 21 31, e-pošta: klasje.casopis@siol.net, spletna stran: www.klasje.net; Uredniški odbor: Matej Šteh - glavni in odgovorni urednik, Simon Bregar, Magdalena Butkovič, Ire-
na Goršič, Leon Mirtič, Franc Fritz Murgelj, Dušan Štepec; Jezikovni pregled: Mateja D. Murgelj; Oblikovna zasnova: Robert Kuhar; Priprava za tisk: AMSET, d. o. o.; Tisk: Tiskarsko središče d.o.o.,  
Časopis KLASJE izhaja v 6.500 izvodih mesečno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.

Občinskemu prazniku 
naproti

Letos bomo obeležili praznik Občine Ivančna Gorica s slavnostno prire-
ditvijo 27. maja, ob 19. uri, v Ivančni Gorici. Vljudno vabljeni spoštovane 
občanke in občani!

Občina Ivančna Gorica je za svoj praznik izbrala 29. maj, to je dan, ko 
se Jurčičevi rojaki spominjamo nastopa pisatelja Josipa Jurčiča za ure-
dnika časnika Slovenski narod. Ob tej priložnosti se s priznanji zahvali-
mo zaslužnim posameznikom in institucijam, ki pomembno prispevajo 
k razvoju in prepoznavnosti naše občine. Tokratna prireditev bo imela 
rahlo grenak priokus, saj smo se v prvih mesecih poslovili kar od treh 
častnih občanov.  Prvi se je v začetku leta poslovil Štefan Horvat, sledil 
mu je dr. Mihael Glavan ob zaključku Jurčičevega leta, žalostni niz pa je 
nadaljeval umetnik France Slana, ki smo mu slovo izrekli pred kratkim. 
Slava njihovemu spominu, ostali bodo trajno zapisani v zgodovino ob-
čine Ivančna Gorica.

Ljudje kot so bili oni, so sol zemlje. So gonilo napredka in vir navdiha. 
Tudi po njihovi zaslugi se občina tako lepo razvija. Poleg številnih in-
vesticij in gospodarske rasti ter nenehnega povečevanja števila prebi-
valstva, so pomembne tudi druge stvari, ki naredijo življenje v občini 
Ivančna Gorica bolj prijetno in domače. Ravno te dni smo prejeli prizna-
nje Prostovoljstvu prijazna občina, ki dopolnjuje priznanji Čebelam naj-
bolj prijazna občina in Branju prijazna občina. Skupaj s prejetim zlatim 
certifikatom ISSO za razvojno odličnost vsa ta priznanja lepo zaokrožijo 
zgodbo o naši občini in o ljudeh, ki živimo in delamo v njej.

Tudi gradnja vrtca v Šentvidu lepo napreduje in prav tako zahodna ob-
voznica, ki počasi dobiva končno podobo. Z njo bo promet v Ivančni Go-
rici postopoma razbremenjen in bolj tekoč. Tudi sicer se širom po občini 
namenu predajajo številni na novo asfaltirani in urejeni odseki lokal-
nih in tudi regionalnih poti. Vsem, ki se dnevno srečujete z zaporami in 
omejitvami, se zahvaljujem za potrpljenje in dobro voljo! 

Številni izzivi pa so še pred nami. V ta namen se bomo v kratkem lotili 
priprave strategije razvoja do leta 2030, da naše razvojne načrte uskla-
dimo s smernicami, sprejetimi na državnem nivoju. V ta namen  bomo 
izvedli več delavnic skupaj z direktorji, ravnatelji, predsedniki in pred-
stavniki ljudstva, da izmenjamo mnenja in poglede na prihodnost. Izde-
lane predloge pa bomo dali v javno razpravo, preden jih potrdimo na 
občinskemu svetu. Verjamem, da bomo podobno kot leta 2011 izdelali 
dokument, ki bo primerno vodilo pri sprejemanju razvojnih odločitev, ki 
prihajajo v naslednjih letih.

Dovolite mi, da vas povabim tudi na številna izobraževanja, na katerih 
boste ustrezno seznanjeni s pravilnim ravnanjem ob zastoju srca in rav-
nanju z AED-jem (defibrilatorjem). Občina Ivančna Gorica se je namreč 
preko Lokalne akcijske skupine - LAS STIK uspešno prijavila na projekt 
Skupaj za varni jutri. Gre za namen vzpostavitve mreže javno dostopnih 
AED aparatov (defibrilatorjev) ter usposobitev prebivalstva za pravilno 
ravnanje v postopkih oživljanja. Cilj je zagotoviti mrežo javno dostopnih 
avtomatskih defibrilatorjev pri reševanju življenj v primeru srčnega za-
stoja. Občina je v okviru projekta pridobila dodatnih 13 defibrilatorjev, 
ki bodo v naslednjih dveh tednih nameščeni na  izbrane lokacije po naši 
občini. Brez ljudi, ki jih bodo znali in upali uporabiti, pa ne bodo dovolj 
za reševanje življenj.

V občini Ivančna Gorica se nenehno dogaja in dela ne zmanjka. Prav pa 
je, da se vsake toliko ustavimo in pogledamo nazaj ter izrečemo prizna-
nje zaslužnim posameznikom. Praznik je kot nalašč zato. 

Čestitam prejemnikom občinskih priznanj, vsem občankam in občanom 
pa želim prijetno in ponosno praznovanje praznika Občine Ivančna Go-
rica! 

Dušan Strnad, župan

Svetovni dan čebel smo obeležili tudi 
v Višnji Gori, rojstnem kraju kranjske 
čebele
Prireditev z naslovom Čebela in kultura je 20. maja, na svetovni dan čebel, potekala 
na ploščadi pred Hišo kranjske čebele v Višnji Gori. Udeležilo se jo je več sto učencev 
Podružnične šole Višnja Gora, z nami so bili otroci Vrtca Polžek Višnja Gora, dijaki 
Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, skupina Ryvertone, Višnjanke in Višnjani, 
številni čebelarji z predsednikom Čebelarske zveze Slovenije Boštjanom Nočem na 
čelu in župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. 
Župan Dušan Strnad je vsem pri-
sotnim iskreno čestital ob prazniku 
ter povedal: »V občini se trudimo 
upravičiti naziv Čebelam najbolj 
prijazna Občina tako z ozavešča-
njem naših občanov o pomenu če-
bel in drugih opraševalcev za naše 
okolje kot tudi z različnimi akcijami. 
Množično smo podprli akcijo saje-
nja medovitih rastlin, skupaj s ČZS 
in našimi čebelarji pa smo uredili 
tudi učno čebelarsko pot ob učnem 
čebelnjaku pri OŠ Stična«. 
Boštjan Noč je povedal, da ni naj-
bolj prepoznaven dan miru, dan 
knjige, ampak svetovni dan čebel, 
na kar smo Slovenci v deželi čebe-
larstva izjemno ponosni. »Poleg 
dneva čebele imamo Slovenci še 
Hišo kranjske čebele. Ta hiša ima 
poseben pomen in prepričan sem, 
da nikjer na svetu ni hiše posvečene 
čebeli. S tem Slovenci dokazujemo, 
koliko nam čebela pomeni«, je po-
vedal in dodal: »Zavedati se mora-
mo, da hrana ne zraste v trgovinah, 
ampak jo mora pridelati priden 
kmet. In če ni čebel, tudi hrane ni. 
To je sporočilo Svetovnega dneva 
čebel, saj je vsaka tretja žlica hra-
ne odvisna od naših pridnih čebel, 
čmrljev, metuljev in drugih opraše-
valcev,« je zaključil pobudnik ideje 
o svetovnem dnevu čebel. 
Predsednik Noč je v nadaljevanju v 
imenu ČZS in podjetja Hofer predal 
donacijo v višini 5.000 evrov Dejanu 
Sotirovu, vodji Zavoda Mavrični bo-
jevniki, za projekt Čebelji sen – do-
življajsko Stičišče na Gradišču nad 
Šentvidom in Stično. Namenjen je 
otrokom s čustveno vedenjskimi 
motnjami, med katerimi je tudi mo-
tnja pozornosti in hiperaktivnosti 
ADHD. V program Zavoda Mavrični 

bojevnik je bilo doslej vključenih 
že več kot 5000 otrok, zajema pa 
poletne tabore, delavnice in druge 
aktivnosti v naravi, ki jih redno iz-
vajajo na Lavričevi koči na Gradišču. 
Ob svetovnem dnevu čebel je žu-
pan Dušan Strnad izročil tudi spo-
minska darilca učencem čebelar-
skega krožka PŠ Višnja Gora, ki so 
na državnem srečanju mladih čebe-
larjev osvojili odličen uspeh. 

Ob tej priložnosti je bil v mestnem 
jedru Višnje Gore na ogled tudi pre-
mični paviljon Medena zgodba, ki 
na svojevrsten način prikazuje delo 
čebel, čebelarja in sadove njunega 
skupnega dela. Prav tako so v Hiši 
kranjske čebele potekajo številne 
aktivnosti, posvečene pridni, delav-
ni in marljivi kranjski sivki.  

Gašper Stopar
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V Šentvidu slovesna otvoritev ceste na Golem Vrhu
Na petek trinajstega je bil za krajane Šentvida pri Stični velik in praznični dan, saj so se tudi uradno razveselili zaključka pomembnega projekta 
Občine Ivančna Gorica, in sicer prenove lokalne ceste »Goli Vrh – Mandrga«.
Prenova, ki se je izvajala lansko je-
sen, je zajemala razširitev cestišča 
in zamenjavo spodnjega ustroja. 
Poleg tega je bil zgrajen še nov 
pločnik za pešce, postavljena javna 
razsvetljava, obnovljena manjka-
joča kanalizacija, obnovljeni so bili 
hišni vodovodni priključki, položeni 
električni kabli in optično omrežje. 
Skupno je rekonstrukcija odseka 
ceste v dolžini 600 metrov stala pol 
milijona evrov, ki jo je financirala 
Občina iz proračunskih sredstev.
Tamkajšnji predsednik sveta Kra-
jevne skupnosti Šentvid pri Stični 
Silvo Praznik je ob odprtju ceste po-
vedal, da se v Šentvidu v zadnjem 
času veliko gradi. Nekateri projekti 

so v načrtovanju, nekateri v fazi 
izvedbe, nekaj investicij pa je tudi 
končanih. Med njimi tudi rekon-
strukcija ceste na Golem Vrhu, kot 
ta del naselja Šentvid poimenujejo 
tam živeči krajani. Praznik je pove-
dal, da je od stare ceste ostalo bore 
malo. »Vse to je posledica želja in 
potreb po boljšem in predvsem 
varnejšem življenju domačinov in 
vseh nas, ki uporabljamo to cesto«. 
Ob zaključku projekta se je Praznik 
zahvalil vodstvu občine, še posebej 
županu in občinskemu uslužbencu 
Simonu Kastelicu, ki je bdel nad 
tem projektom, pa tudi izvajalcem 
del ter domačinom za strpnost v 
času gradnje.

Tudi župan Dušan Strnad je se za-
hvalil in pohvalil vse sodelujoče pri 
omenjenem projektu. »Ponovno 
smo dokazali, da je možno to na-
rediti s skupnim sodelovanjem. Le 
tako lahko naredimo še kaj več kot 
to cesto. Ta cesta - lepotica je do-
kaz, kako se spremeni videz kraja, 
ko je projekt dokončan.« V nadalje-
vanju je župan spregovoril še o ne-
katerih načrtih na tem delu občine. 
Vsekakor pa je največje zadovolj-
stvo vseh, gradnja dolgo pričakova-
nega projekta 8-oddelčnega vrtca v 
Šentvidu pri Stični, ki lepo napredu-
je in bo za šentviško faro in njene 
štiri krajevne skupnosti bistvenega 
pomena. Župan je zaključil z nasle- dnjimi besedami: »Številni pravijo, da je napredek tam, kjer se vidijo 

gradbeni žerjavi. To zagotovo je pri 
nas, pa ne samo v Šentvidu, ampak 
tudi v ostalih delih naše prijetne in 
domače občine«.
Za prizadevnost ob obnovi ceste, ki 
krasi ta del Šentvida, so se županu 
zahvalili tudi tamkajšnji krajani in 
mu čestital za dosedanje opravlje-
no delo.
Otvoritveno slovesnost so s pesmi-
jo obogatili Moški pevski zbor Pri-
jatelji, pod vodstvom zborovodje 
Roberta Markoviča. Novo cesto je 
blagoslovil šentviški župnik Izidor 
Grošelj.

Gašper Stopar

Kako poteka gradnja vrtca v Šentvidu pri Stični
V Šentvidu pri Stični se je marca za-
čela gradnja 8-oddelčnega vrtca, ki 
bo že letos jeseni odprl svoja vrata 
in bistveno pripomogel k zmanjša-
nju števila odklonjenih otrok za vpis 
v vrtec. Gradbišče, ki si ga je ob obi-
sku vlade ogledal tudi predsednik 
vlade Janez Janša, obratuje praktič-
no sedem dni v tednu. Delavci pod-
jetja GPI Tehnika iz Novega mesta 
tako že zaključujejo z betoniranjem 
pritličnih prostorov in že nadaljuje-
jo z gradnjo nadstropja.
Občina Ivančna Gorica pa je tudi 
že izvedla javno naročilo za kuhinj-
sko in pohištveno opremo vrtca. 
Kuhinjsko opremo bo opremilo 
podjetje Kogast d. d. iz Grosuplja v 
višini 174.644,23 evrov, pohištveno 
opremo vrtca pa ljubljansko pod-
jetje Atlas oprema d. o. o . v višini 

256.431,60 evrov.
Podjetje Kogast Grosuplje d. d. de-
luje že 60 let in ves ta čas nudi trgu 

širok program kakovostne profesio-
nalne gostinske opreme. Ob podpi-
su je direktorica podjetja Mira Vovk 

Avšič izrekla zadovoljstvo, da je 
podjetje dobilo zaupanje tudi v so-
sednji občini, v želji dobrega sosed-
skega sodelovanja v skupno dobro 
in zagotavljanja čim boljših pogojev 
za naše najmlajše. Zadovoljstvo na-
ročniku za zaupanje je izrekel tudi 
direktor podjetja Atlas oprema d. 
o. o. Janez Potokar, ki je pred leti 

že opremljalo prostore v vzgojno-
-izobraževalnih ustanovah v ivan-
ški občini. Kot je povedal Potokar, 
je predmet pogodbe pohištvena 
oprema vrtca in dvorane, od stolov, 
miz, omar ter ostale pripadajoče pi-
sarniške opreme.

Matej Šteh

51. Tabor slovenskih 
pevskih zborov Šentvid 

pri Stični
Torek, 14. junij 2022, ob 19. uri: Praznovanje kra-
jevnega praznika (Kulturni dom Šentvid)

Sobota, 18. junij 2022, ob 20. uri: Koncert sloven-
skih pevskih zborov iz tujine (avla OŠ Ferda Ve-
sela)

Nedelja, 19. junij 2022, ob 12. uri: Slavnostna po-
vorka  

ob 13.20: Koncert združenih pevskih zbo-
rov z neposrednim TV prenosom Televi-
zije Slovenija (športno igrišče OŠ Ferda 
Vesela)
od 9. do 16. ure: VIDART, sejem umetno-
sti in obrti, bogat spremljevalni program 
(center Šentvida)
od 16. ure dalje: Gasilska veselica PGD 
Šentvid pri Stični
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Majska seja v znamenju prihajajočega praznika občine in 
obravnave vrste poročil
Že 29. seja Občinskega sveta je potekala 17. maja 2022, občinski svetniki pa so se na njej simbolično poklonili tudi pokojnemu častnemu obča-
nu in akademskemu slikarju Francetu Slani. V ta namen so bila v sejni sobi razstavljena njegova likovna dela. Občinski svetniki so sejo začeli s 
terenskim ogledom gradbišča nadvoza in zahodne obvoznice v Ivančni Gorici. Na dnevnem redu so bila še poročila in odlok o letošnjih občin-
skih priznanjih in nagradah. 

Po ogledu na terenu se je seja na-
daljevala v sejni sobi, kjer je župan 
Dušan Strnad v uvodu predstavil 
glavne aktualnosti minulega mese-
ca, pri čemer je izpostavil zlasti po-
tek večjih občinskih investicij. Zelo 
prepoznavna pa je naša občina tudi 
širše v javnosti. Nedavno priznanje 
Čebelarske zveze in Slovenske fi-
lantropije –  za prostovoljcem pri-
jazno občino, so samo nekateri od 
pokazateljev te prepoznavnosti in 
uspešnosti. Seveda pa imamo ob-
čanke in občani tudi svoj pogled na 
življenje v domačem kraju. Kakšno 
je javno življenje v naši občini, od-
ražajo tudi nekatera poročila, ki so 
bila podana v nadaljevanju seje. 
V pripravah na letošnje praznova-
nje praznika občine je občinski svet 
sprejel odlok o nagradah in prizna-
njih, na podlagi katerega bodo po-
deljena letošnja občinska prizna-
nja in nagrade. Prejemniki bodo 
proglašeni na svečanosti 27. maja 
v Ivančni Gorici, že sedaj pa lahko 
povemo, da bo naša občina dobila 
prvo častno občanko.
Ravnateljica Vrtca Ivančna Gorica 
Branka Kovaček je občinskemu sve-
tu predstavila poročilo o delu vrtca 
v letu 2021. Kot je povedala ca. 700 
otrok obiskuje 38 oddelkov na 11 
lokacijah v občini, kar predstavlja 
63 % vključenost otrok v javni vr-
tec. Kot je povedala, je lansko leto 
zaznamovalo tudi vrsta inšpekcij-
skih nadzorov, ki pa niso ugotovili 
nepravilnosti. V vrtcu se trudijo, da 
dajo možnost mentorstva bodočim 
vzgojiteljem in če je le možno, za-
poslijo domači kader. Ravnateljica 
je izpostavila problematiko nizkih 
plač za pomočnice vzgojiteljic, ki se 
tako pogostokrat odločijo za drugo 

službo izven vrtca in svojega pokli-
ca. 
Ob tej priliki je ravnateljica Kovač-
kova občinski svet seznanila tudi z 
rezultati letošnjega vpisa v vrtec. 
Od 371 vlagateljev bo sprejetih 209 
otrok, ki se jim bo naknadno jese-
ni priključilo še približno 90 otrok v 
novem vrtcu v Šentvidu, približno 
70 otrok pa bo še odklonjenih. Šte-
vilke se še spreminjajo, saj nekateri 
starši naknadno tudi odklonijo vpis. 
Število odklonjenih otrok se to-
rej zmanjšuje predvsem z gradnjo 
novih kapacitet, nekaj pa tudi na 
račun zasebnih vrtcev, ki delujejo 
v občini. Pri tem je dodala, da je 
nekaj nezadovoljstva le pri starših iz 
Krke in Ivančne Gorice, ki so dobili 
mesto za svoje otroke v novem vrt-
cu v Šentvidu. 
Poročilo o delu v letu 2021 je pred-
stavila tudi predsednica Zveze 
kulturnih društev občine Ivančna 
Gorica Saša Koleša. Kot je poveda-
la, je bil program prilagojen epi-
demiološki situaciji, kljub temu pa 
je bil uspešno izveden: osrednja 
proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku, Gledališki abonma, Otro-
ški abonma, Ta veseli dan kulture-
-zaradi razmer na daljavo, pomoč 
pri promociji kulturnih dogodkov, 
30-letnica KD Ambrus, spletna izo-
braževanja in delavnice, ustvarjalne 
delavnice, avtorska predstava Sin 
slovenskega naroda po scenariju 
Dragice Šteh, odrska preureditev 
predstave v letošnjem letu, animi-
rani filmčki Dejana Kralja …
Predsednik Odbora za negospo-
darstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti Franc Koželj je v nada-
ljevanju predstavil povzetke poro-
čil Glasbene šole Grosuplje, Zveze 

športnih organizacij Ivančna Gorica 
in Zdravstvenega doma Ivančna Go-
rica za leto 2021. 
Poročilo o delu Sveta za starosti 
prijazno občino pa je podala pred-
sednica sveta in občinska svetnica 
Milena Vrenčur. Kot je povedala, je 
bilo leto 2021 zaradi epidemije še 

posebej težko za starejšo populaci-
jo. Ker mnogi niso računalniško pi-
smeni, so bili še bolj osamljeni, zato 
je marsikomu časopis Klasje veliko 
pomenil. Kot odličen se je izkazal 
projekt Prostofer, zlasti gre zahvala 
prostovoljcem iz ZŠAM Ivančna Go-
rica in drugim, ki opravljajo prevoze 

starejših občank in občanov. Tudi 
projekti, kot so prireditev Vsi smo 
ena generacija in natečaj voščil-
nic so lepo sprejeti. Vrenčurjeva je 
poudarila tudi dobro sodelovanje z 
Dnevnim centrom v Šentvidu in na-
šimi šolami. 

Matej Šteh
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Začela se bo prenova starega dela 
Zdravstvenega doma Ivančna Gorica
Pred kratkim so župan Dušan Str-
nad, direktor ZD Ivančna Gorica Ja-
nez Zupančič in komercialni direk-
tor podjetja Lesnina MG oprema 
d. d. Matija Čepon slovesno podpi-
sali gradbeno pogodbo za prenovo 
starega dela Zdravstvenega doma 
Ivančna Gorica. Ob podpisu je žu-
pan Dušan Strnad povedal, da je 
najavljena prenova zdravstvenih 
prostorov praznik za celotno obči-
no Ivančna Gorica, saj bo po osmih 
mesecih gradbenih del dobila so-
doben objekt, v katerem se bodo 
dobro počutili tako zaposleni kot 
uporabniki zdravstvenega doma. 
Povedal je še, da je ZD Ivančna Go-
rica zelo uspešna ustanova, ki skrbi 
za 17.000 ivanških občanov in ker je 
zdravje vrednota, je tudi dolžnost 
občine, da skrbi, da imajo tako 

zdravniki in zaposleni v zdravstve-
nem domu kot tudi pacienti ustre-
zne pogoje.
Celoten projekt prenove znaša 
1.177.303,95 EUR, od tega bo Obči-
na Ivančna Gorica z uspešno prijavo 
na razpisu za primarno zdravstvo 
Ministrstva za zdravje pridobila 
638.601,60 EUR nepovratnih sred-
stev, preostali finančni delež pa 
bosta krila Občina Ivančna Gorica 
in Zdravstveni dom Ivančna Gorica. 
Prenova se bo začela v kratkem, za-
ključila pa do konca letošnjega leta.
Rekonstrukcijo zdravstvenega 
doma bo zajemala prenovo prosto-
rov v obsegu 600 m2 za izvajanje 
splošne in družinske medicine ter 
zobozdravstvene dejavnosti. Po be-
sedah direktorja ZD Ivančna Gorica 
Janeza Zupančiča bodo s prenovo 

pridobili štiri dodatne ordinacije 
družinske medicine, šest zobozdra-
vstvenih ambulant in štiri referenč-
ne ambulante. Prenova bo zajema-
la tudi obnovo sanitarij in instalacij.
Dobro sodelovanje med Občino 
Ivančna Gorica in Zdravstvenim do-
mom Ivančna Gorica se kaže tudi s 
pogledom v bližnjo prihodnost, saj 
je v načrtu gradnja prizidka. Vanj 
bi umestili dodatne programe, kot 
tudi fizioterapijo, ki trenutno deluje 
v prostorih srednje šole v šolskem 
centru.

Ob tem dodajmo, da je v mesecu 
maju ponovno začela z obratova-
njem ambulanta v Zagradcu.

Gašper Stopar

V okviru projekta 
»Skupaj za varni jutri« 
širimo mrežo javno 
dostopnih avtomatskih 
defibrilatorjev (AED)
Operacija »Skupaj za varni jutri« je projekt sodelovanja petih Lokalnih 
akcijskih skupin z različnih območij Slovenije, pri kateri sodeluje tudi LAS 
STIK. Projekt je bil uspešno prijavljen na 5. javni razpis za podukrep 19.3 
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo potekal od septem-
bra 2020 do junija 2023. Zasnovan je z mislijo na pomen javno dostopnih 
avtomatskih defibrilatorjev (AED) pri reševanju življenj v primeru srčne-
ga zastoja. 
V razvitem svetu sodijo bolezni srca in ožilja med najpogostejše vzroke za 
nastanek resnih zdravstvenih zapletov. Najtežji zaplet predstavlja srčni za-
stoj, ki ga v Sloveniji vsak dan doživi približno 10 ljudi. V primeru zastoja 
srca izven bolnišnice je ključnega pomena takojšnje ukrepanje morebitnih 
očividcev, ki lahko s poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in 
usposobljenostjo za uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED) znatno po-
večajo možnost preživetja ljudi s srčnim zastojem. S to mislijo partnerstvo 
petih LAS preko operacije Skupaj za varni jutri podpira pobudo, da bi Slove-
nija v celoti postala mreža javno dostopnih AED aparatov z usposobljenim 
prebivalstvom za njihovo uporabo. 
Na območju LAS STIK sta partnerja projekta Občina Ivančna Gorica in Obči-
na Trebnje. Med najbolj odmevnimi aktivnostmi na območju občine Ivanč-
na Gorica bo zagotovo postavitev trinajstih novih AED aparatov, ki bodo 
pomembno prispevali k širitvi njihove že obstoječe mreže in zagotavljanju 
večje varnosti prebivalstva. 
Skupina strokovnjakov je pripravila tudi program usposabljanja iz temelj-
nih postopkov oživljanja in uporabe AED, ki se bo izvajal z namenom izo-
braževanja in urjenja širše javnosti pri nudenju prve pomoči ob srčnem 
zastoju. V občini Ivančna Gorica bo v času projekta izvedenih 39 usposa-
bljanj. Ta bodo potekala v obliki delavnic, na katerih bodo udeleženci prak-
tično preizkusili uporabo AED aparata. V sklopu projekta se bodo zvrstile 
še številne druge aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja in po-
mena temeljnih postopkov oživljanja kot sta priprava informativne brošure 
in krajšega predstavitvenega filma. Projekt Skupaj za varni jutri bo javnosti 
predstavljen tudi na zaključnem dogodku v Ivančni Gorici.
Občina Ivančna Gorica vabi na osnovno usposabljanje iz temeljnih postop-
kov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega defibrilatorja (AED), ki bo 
potekalo na naslednjih lokacijah:

OSNOVNA ŠOLA ZAGRADEC (že izvedeno):
- torek, 24. 5. 2022, od 18.00 do 20.00,
- sreda, 25. 5. 2022, od 18.00 do 20.00.

SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA:
- ponedeljek, 30. 5. 2022, od 14.00 do 16.00,
- torek, 31. 5. 2022, od 14.00 do 16.00.

HIŠA KRANJSKE ČEBELE V VIŠNJI GORI:
- torek, 14. 6. 2022, od 18.00 do 20.00,
- sreda, 15. 6. 2022, od 18.00 do 20.00.

KULTURNI DOM IVANČNA GORICA:
- ponedeljek, 20. 6. 2022, od 18.00 do 20.00,
- torek, 21. 6. 2022, od 18.00 do 20.00.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno.
Obvezne so predhodne prijave na elektronski naslov stella.cavalleri@
ciktrebnje.si ali telefonsko številko 07 34 82 103. Vljudno vabljeni!

Stella Cavalleri, koordinatorka
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Uspešni projekti na cestni infrastrukturi
Gradnja zahodne obvoznice v Ivančni Gorici za varnejši in boljši jutri
Projekt zahodne obvoznice je eden glavnih projektov za razvoj celotne občine Ivančna Gorica. 
Nadvoz čez železniško progo pri krožišču Malo Hudo gradi Direkcija RS za infrastrukturo, zaho-
dno obvoznico od podjetja Akrapovič proti križišču na Marofu, ki bo preurejeno v krožišče, pa 
izvaja Občina Ivančna Gorica. Gradbišče si je pred kratkim ogledal tudi župan Dušan Strnad in 
glede na videno gradnji potekata v polnem teku in v skladu s terminskim planom. 
Po izgradnji bosta nadvoz in obvoznica olajšali promet za uporabnike šolskega centra ter pre-
bivalce krajevnih skupnosti Stična in Metnaj, saj se bo z izgradnjo in preusmeritvijo prometa 
skozi obvoznico sprostil promet skozi center občinskega središča. Poleg tega bo za ustrezno 
vključevanje na avtocesto iz smeri obvoznice pri trgovskih centrih (Hofer in Spar) vzpostavlje-
no novo krožišče. 
Zahodna obvoznica, ki jo gradi domači izvajalec Eltim, bo dokončana do začetka novega šol-
skega leta, CGP Novo mesto pa bo nadvoz zaključilo v začetku naslednjega leta.

V Šentvidu prenovljen nov odsek ceste
Po tem, ko je Občina Ivančna Gorica nedavno zaključila prenovo lokalne ceste Šentvid – Velike 
Češnjice (Mandrga) je pred velikonočnimi prazniki prenovila še en odsek v Krajevni skupnosti 
Šentvid pri Stični. Novo asfaltno prevleko je dobila občinska cesta v dolžini 500 metrov, v smeri 
od križišča z regionalno cesto do križišča pri nekdanjem gostinskem lokalu Salon.
Poleg kompletne prenove cestišča je Občina preplastila še parkirne prostore ob podporni steni 
pod Vrtcem Čebelica. Po prenovi omenjenega odseka pa si Občina Ivančna Gorica na križišču 
z regionalno cesto prizadeva k čimprejšnji ureditvi nevarnega križišča Glogovica – Šentvid. Ker 
gre za poseg na območju državne ceste, je Direkcija RS za infrastrukturo že sprožila postopek 
za izvedbo potrebnih odkupov prizadetih zemljišč. Žal se je pri izvajanju potrebnih odkupov 
izkazalo, da nekaj lastnikov zemljišč kategorično nasprotuje posegu, kar je DRSI preprečilo, da 
bi pristopila k izvedbi del. Pri odkupu zemljišč je bila neuspešna tudi Občina Ivančna Gorica.
Občina bo zato pričela z novim postopkom urejanja projektne dokumentacije, pridobivanja 
zemljišč in soglasij ostalih upravljavcev javne infrastrukture. V kolikor bo uspešna, bo sledilo 
umeščanje projekta v proračun in izvedba.

Po novi cesti tudi proti najvišjemu vrhu občine Obolno
Občina Ivančna Gorica nadaljuje s prenovami lokalnih cest za večjo varnost udeležencev v 
prometu. Tako se zaključuje tudi rekonstrukcija lokalne ceste od križišča pri usmerjevalnem 
kozolčku za Poljane, proti naselju Obolno v Krajevni skupnosti Metnaj. 
Projekt obnove je zaradi neprimerno nosilnih tal in zaledne vode zajemala zamenjavo spo-
dnjega ustroja skoraj v celoti. Poleg vozišča je potekala še sanacija meteornih prepustov in 
ureditev drenaže. Gradnja, ki se je pozimi prekinila, je sedaj uspešno zaključena. Celotna dol-
žina prenovljene ceste je 1760 metrov.

Na Polževo odslej po varnejši cesti
Med prvomajskimi prazniki je Občina Ivančna Gorica zaključila s prenovo lokalne ceste med 
Novo vasjo in Zavrtačami na Kriško-polževski planoti. Projekt prenove ceste je zajemal kom-
pletno rekonstrukcijo cestišča v dolžini dobrega kilometra z razširitvijo in menjavo spodnjega 
ustroja. Prenovo je Občina izvedla zaradi nevarnega posedanja in razpok na vozišču. Vožnja 
po novi asfaltni prevleki je sedaj bolj udobna in varna za vse udeležence v prometu. Če prej 
ne, jo boste lahko preizkusili 25. junija, ko bo na Polževem tradicionalno praznovanje dneva 
državnosti.

Na Mrzlem Polju nov prehod za pešce in javna razsvetljava
Občina Ivančna Gorica je v aprilu uredila nov zavarovan prehod za pešce na regionalni cesti v 
naselju Mrzlo Polje. Poleg prometne signalizacije in talnih označb za varno prečkanje ceste, je 
Občina državni odsek ceste osvetlila s podaljšanjem trase javne razsvetljave do konca naselja.
Ureditev prehoda za pešce je bila izvedena z namenom povečanja prometne varnosti in po-
vezanosti pešpoti iz naselja Škrjanče do Ivančne Gorice, ki jo uporabljajo šolarji, sprehajalci in 
varovanci zasebnega vrtca Pod lipo. Kot so sporočili, se krajani Mrzlega Polja ob tej priložno-
sti zahvaljujejo vodstvu občine za posluh in realizacijo projekta. »Krajani Mrzlega Polja smo 
presrečni. Ne samo zaradi prehoda, ampak tudi zaradi osvetlitve odseka v nočnem času,« je 
povedal eden od krajanov na lokaciji ureditve.

Gašper Stopar

Prikaz kako bo izgledal novi nadvoz
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Prve volitve so za nami, 
HVALA za zaupanje !
Svetniška skupina SDS v Občinskem 
svetu Občine Ivančna Gorica v se-
stavi Janez Mežan, Magdalena But-
kovič, Uroš Dežman, Silvo Praznik, 
Martina Hrovat, Alojz Šinkovec, 
Anja Lekan, Robert Kohek, Franc 
Koželj, Irma Lekan, Irena Brodnjak 
in Tomaž Smole smo se udeležili 28. 
in 29. redne seje Občinskega sveta.
Volitve v Državni zbor RS so za nami. 
Relativno zmago je doseglo gibanje 
Svoboda – čestitke.  V Ivančni  Gori-
ci smo SDS dosegli dober rezultat. Z 
39,21 % smo prepričljivo zmagali in 
se vsem lepo zahvaljujemo za izka-
zano zaupanje. Predsednik SDS Ja-
nez Janša je znova postal poslanec 
in vam posredujemo tudi njegovo 
zahvalo. HVALA! 
Nadaljujemo z delom v Občinskem 
svetu, kjer smo se na zadnjih dveh 
sejah seznanili s številnimi poročili 
raznih društev, zvez in zavodov, ki 
delujejo v naši lokalni skupnosti. 
Poročilo je predstavila tudi skupna 
občinska uprava 5G. Ključna vsebin-
ska točka pa je bil sprejem zaključnega računa Občine Ivančna Gorica na 28. seji.
V svete zavodov smo imenovali predstavnike Občine Ivančna Gorica in glede na bližajoči občinski praznik smo na 
predlog KVIAZ-a tudi potrdili letošnje nagrajence, ki jih bomo predstavili na slavnosti prireditvi ob dnevu občine 
Ivančna Gorica. Vljudno vabljeni na prireditev, ki bo v petek, 27. maja, ob 19. uri, v Ivančni Gorici. 

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ČESTITAMO OB PRAZNIKU OBČINE IVANČNA GORICA!
Tomaž Smole, predsednik OO SDS

Novice Socialnih 
Demokratov 
Ivančna Gorica
Dragi člani, članice, simpatizerji socialne demokracije, spoštovane občanke 
ter občani Ivančne Gorice.
Socialni Demokrati smo nadaljevali z aktivnim udejstvovanjem tako na lo-
kalni kot državni ravni.  V okviru državnozborskih  volitev je potekalo kar 
nekaj aktivnosti na terenu, naša kandidatka mag. Mojca Cvetek pa je s 
svojo ekipo med drugimi obiskala kar nekaj društev ter skupnosti v občini 
ter se jim posvetila z vso pozornostjo. Prisotni smo bili tudi na Ivankinem 
sejmu, kjer smo se družili z občani, z našimi člani in simpatizerji, hkrati pa 
pridobili veliko podpornikov in somišljenikov. Ravno ta del nam daje elan 
in veter v hrbet, da nadaljujemo svoje poslanstvo. 

Med drugim smo se udeležili spominske slovesnosti  NOB v Radohovi vasi 
z bogatim kulturnim programom. Spomnili smo se na padle talce in borce 
za svobodo. 
27. 4. 2022 smo se tudi udeležili spominske svečanosti in proslavili dan 
upora proti okupatorju v Grosuplju. S pesmijo in glasbo smo ponovno oži-
vili uporniški duh slovenskega naroda in spomnili na 81-letnico ustanovi-
tve OF slovenskega naroda. Hvala vsem udeležencem kulturnega progra-
ma za nepozaben večer. 
Hkrati sem vam zahvaljujemo za vaše zaupanje, vašo podporo in vaš glas za 
našo kandidatko na državnozborskih volitvah. Skupaj smo močnejši, zato 
dragi somišljeniki socialne demokracije, pridružite se nam. Za vaše pobu-
de, vprašanja, mnenja, diskusije in za vse obstoječe ter nove podporni-
ke ali člane smo dosegljivi na obstoječih kontaktih:  SDivancnagorica04@
gmail.com, spremljajte pa  nas lahko na naši FB strani SD Ivančna Gorica. 
Hkrati pa vam sporočamo, da se na vašo željo že pripravljamo na prihaja-
joče lokalne volitve.

Zapisala Alenka Bajrami, predsednica OO SD Ivančna Gorica

ZAHVALA
Drage soobčanke in soobčani,
hvala vsem, ki ste se udeležili parlamentarnih volitev in obkrožili št. 14 ter 
s tem volili za SD in mene, kot vašo kandidatko v volilnem okraju Ivančna 
Gorica. Vesela sem, da sem med pripravami na volitve imela priložnost 
spoznati marsikoga od vas. Cenim vsak vaš glas in se vam zahvaljujem za 
izkazano zaupanje. Iskreno se veselim, da bomo skupaj gradili socialno de-
mokracijo in se povezovali tudi v Ivančni Gorici.

Srečno Slovenija na novi, drugačni poti!

Mag. Mojca Cvetek
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A1.si

Ponudba 20 % popusta na mesečno naročnino, za obdobje 12 mesecev, velja za vse 
nove naročnike paketov MIO. Po izteku 12 mesecev se prične zaračunavati redna 
cena na paketih. Ponudba velja do 15. 3. 2022. Za pridobitev popusta vezava ni pogoj. 
Popusti se izključujejo. Popust ni prenosljiv in ga ni možno zamenjati za gotovino. Vse 
cene vključujejo DDV. Za pakete MIO veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih 
komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje 
elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, Posebni pogoji 
za izvajanje mobilnih storitev ter Opis paketov MIO, ki so skupaj s cenami ostalih 
storitev in pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na 040 40 40 40, 
A1.si in na prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, SI-1000.

A1 Grosuplje
Brvace 1a, Grosuplje
M 040 979 788

Preklopite na 
znižane mobilne 
pakete MIO!

9 59 €
na mesec

miniMIO

11,99 €

13 59 €
na mesec

midiMIO

16,99 €

18 39 €
na mesec

maksiMIO

22,99 €

20 % 
popusta

Volišče

Skupaj 
veljavni 
glasovi
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OSVOBODIMO 
SLOVENIJO (GIBAN-
JE ZEDINJENA 
SLOVENIJA - ZSI IN 
STRANKA SLOVEN-
SKEGA NARODA 
- SSN)

KULTURNI DOM 
IVANČNA GORICA I. 957 11 0 23 288 0 30 6 45 9 13 18 61 23 11 314 9 60 19 11 6 0
KULTURNI DOM 
IVANČNA GORICA II. 484 1 0 5 129 0 16 0 18 13 13 3 30 15 15 170 8 29 5 8 6 0
KULTURNI DOM  
MULJAVA 523 1 0 12 109 0 10 3 28 8 7 4 27 5 25 241 10 18 6 9 0 0
GASILSKI DOM STIČNA 875 8 0 23 225 0 29 6 37 29 8 26 85 11 19 277 9 47 13 18 5 0
GASILSKI DOM  
METNAJ 311 2 0 3 86 0 15 1 8 11 6 9 17 4 12 103 5 19 4 6 0 0
MESTNA HIŠA VIŠNJA 
GORA 946 10 10 18 332 0 38 2 26 37 23 10 55 18 16 276 6 41 16 7 5 0
GASILSKI DOM KRIŠKA 
VAS 312 1 0 8 114 0 16 0 10 6 6 6 15 2 5 100 6 4 7 5 1 0
GASILSKI DOM VRH 
PRI VIŠNJI GORI 225 0 0 8 34 0 1 0 1 16 2 3 21 2 6 123 0 3 2 2 1 0
KULTURNI DOM 
ŠENTVID I. 702 3 1 13 184 0 15 1 29 21 10 7 59 11 13 255 13 43 11 8 5 0
KULTURNI DOM 
ŠENTVID II. 666 2 5 13 136 0 15 1 22 11 9 7 51 13 22 303 7 28 9 7 5 0
GASILSKI DOM DOB 334 1 2 4 59 0 6 1 10 7 3 3 29 4 10 172 10 6 2 3 2 0
VEČNAMENSKI OBJEKT 
HRASTOV DOL 127 0 0 2 25 0 5 0 1 2 2 1 6 0 11 66 1 4 0 1 0 0
DOM KRAJANOV  
TEMENICA 418 1 2 4 87 0 13 0 12 7 4 5 26 3 12 211 9 14 3 3 2 0
KULTURNI DOM  
AMBRUS 425 0 0 3 23 0 2 0 7 4 4 4 53 3 18 290 3 5 2 3 1 0
OSNOVNA ŠOLA  
ZAGRADEC 707 2 0 8 108 0 11 1 27 12 8 3 44 7 20 422 6 10 10 5 3 0
DRUŽBENI CENTER 
KRKA 776 7 2 8 193 0 30 0 19 14 17 23 59 15 51 265 7 38 9 18 1 0
PREDČASNO  
GLASOVANJE 1.080 6 1 13 398 0 45 1 39 13 11 27 58 15 19 298 3 78 31 19 5 0
POŠTA DOMA 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0
POŠTA TUJINA 49 1 0 3 16 0 5 0 6 0 2 0 2 2 0 8 0 1 1 2 0 0
VOLIŠČA OMNIA,  
VELEPOSLANIŠTVA … 71 0 0 2 13 0 8 0 3 2 2 1 10 4 0 18 2 5 1 0 0 0

Kako smo volili na volitvah 24. 4. 2022

Lista Kandidat/ka Št. glasov Odstotek

SDS Janez (Ivan) Janša 3.921 39,21 %

SVOBODA Rok Bulc 2.560 25,60 %

NSi Julija Humar 709 7,09 %

SD mag. Mojca Cvetek 453 4,53 %

LMŠ Sašo Pajk 348 3,48 %

LEVICA Luka Pirnat 311 3,11 %

POVEŽIMO SLOVENIJO dr. Nina Strah 285 2,85 %

NAŠA DEŽELA France Omahen 222 2,22 %

Resni.ca Boris Žerovc 173 1,73 %

NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA 
GIBANJA Darko Brezovar 160 1,60 %

Pirati Sofija Maša Božič 157 1,57 %

SNP-DD Jože Zupančič 151 1,51 %

SAB Marinka Levičar 151 1,51 %

VESNA Barbara Šimenc 135 1,35 %

SNS Franc Mišič 114 1,14 %

DeSUS Mojca Rus Gačnik 57 0,57 %

ZLS Boštjan Krajnc 48 0,48 %

DOM Robert Ribič 23 0,23 %

L'BP Urh Erjavec 23 0,23 %

Rezultati glasovanja volitve v Državni zbor, 24. 4. 2022 – Volilni okraj Ivančna Gorica
Niso zajeti podatki volišča Sobrače, ki spada v Volilni okraj Litija.

Vir: Državna volilna komisija
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Od slej vabljeni tudi na  
čebelarsko učno pot
Pred praznovanjem 5. svetovnega dne čebel je v občini Ivančna Gorica spet mrgolelo 
kot v panju. Čebelarsko društvo Stična je v družbi gostov in učencev OŠ Stična pripra-
vilo otvoritev čebelarske učne poti in parka pri učnem čebelnjaku. 
Čebelarsko učno pot je ČD Stična 
postavilo v sodelovanju s Čebelar-
sko zvezo Slovenije. Petnajst pano-
jev učne izobraževalne poti sleher-
nemu obiskovalcu ponudi osnovne 
podatke o samem čebelarjenju ter 
zgodovino čebelarstva nekoč in da-
nes. Poučna pot je bila med drugim 
postavljena tudi zaradi organizacije 
mednarodnega čebelarskega tek-
movanja, ki naj bi jo predvidoma 
v letu 2023 gostila občina Ivančna 
Gorica. Prav zato so panoji na vo-
ljo tudi v angleškem in nemškem 
jeziku. Pri projektu je s postavitvijo 
parkovnih klopi in smetnjakov so-
delovala Občina Ivančna Gorica.
Zbrane učenke in učence OŠ Stična 
so na prireditvi nagovorili predse-
dnik ČD Stična Anton Kastelic, rav-
natelj OŠ Stična Marjan Potokar, 
podpredsednik Čebelarske zveze 
Slovenije Matej Kotnik in župan 

Dušan Strnad. Župan je prisotnim 
učenem povedal, da je okolje tisto, 
za katerega se potrebno truditi, da 
bodo naše čebele in človeštvo tudi 
v prihodnje imelo hrano. Temu pri-

merno se v letošnjem letu pridružu-
je tudi Občina Ivančna Gorica, ki je 
zaradi čebel košnjo nekaterih javnih 
površin izvedla kasneje. 
Čebelarji ČD Stična so se ob tej pri-
ložnosti za posluh in sodelovanje 
zahvalili vodstvu Občine Ivančna 
Gorica, Čebelarski zvezi Sloveni-
je in Zavodu za kulturo in turizem 
Prijetno domače Ivančna Gorica. 
Za tvorno sodelovanje na področju 
izobraževanja mladih čebelarjev pa 
je ČD Stična ravnatelju stiške osnov-
ne šole podelilo plaketo Emila Rot-
schitza.
Kulturni program so s petjem, reci-
tacijo in harmoniko popestrili učen-
ci OŠ Stična. 

Gašper Stopar

Občni zbor Čebelarskega društva Krka - Zagradec 
Občni zbor Čebelarskega društva 
Krka - Zagradec je potekal 18. 3. 
2022 v prostorih Hiše kranjske če-
bele v Višnji Gori. Tu smo tudi prvič 
izvedli naš občni zbor. Udeležilo se 
nas je 33 članov. V društvu nas je 58 
članov, povprečna starost je  53 let, 
prijavljenih imamo 1019 čebeljih 
družin.
Občnega zbora so se udeležili tudi 
gostje župan Ivančne Gorice Dušan 
Strnad, predstavnik Čebelarske zve-
ze Tone Koželj ter predstavniki so-
sednjih čebelarskih društev iz Stič-
ne in Grosupljega.
V uvodu je predsednik pozval na 
eno minuto molka v spomin na pre-
minulega najstarejšega člana dru-
štva 94-letnega Jožeta Kluna.
Po potrditvi vodstva občnega zbora 
je predsednik društva povzel najpo-
membnejše dosežke in dejavnosti 
društva v lanskem letu.
ČD Krka in Zagradec je pridobilo 
status nevladne organizacije, ki de-
luje v javnem interesu na področju 
kmetijstva.  Vpisani smo v register 
prejemnikov donacij od dela doho-
dnine. V letu 2021 smo na ta račun 
že prejeli več kot 320 €. Za leto 2022 
je prispevna stopnja povišana na 1 
% dohodnine, zato moramo akcijo 
razširiti na čim širši krog članov in 
podpornikov čebelarstva.
Sodelovali smo tudi na javnem raz-
pisu MKGP za ukrep sofinanciranja 
čebelarske opreme v letu 2021. Pri-
javili smo nakup nadzorne naprave 
za spremljanje medenja - elektron-
sko tehtnico z vremensko postajo 

in napajanjem preko sončne celice 
in bili uspešni, , ministrstvo nam je 
opremo v celoti financiralo. Tehtni-
ca že od oktobra dnevno javlja težo 
merjenega panja, dnevno odstopa-
nje teže, temperaturo, vlago in pri-
tisk ozračja, jakost vetra in količino 
dežja. Stanje preko SMS sporočil 
pošilja trem članom ČD in ČZS, ki 
tudi nosi stroške prenosa podatkov. 
Uspešni smo bili tudi na vsakole-
tnem razpisu Občine Ivančna Go-
rica za sofinanciranje kmetijstva in 
razvoj podeželja. 
Sodelovali smo tudi na otvoritvi 
Hiše kranjske čebele v Višnji Gori. 
Na povabilo Zavoda Prijetno doma-
če smo pripravili tudi darila in pri-
pravili lastne proizvode, ki so stalno 
razstavljeni v Hiši kranjske čebele.
Pri Čebelarski zvezi Slovenije smo 
se prijavili za vključitev v sistem 
»Slovenski med z zaščiteno geo-
grafsko označbo«, ki ga izvajamo 
v učnem čebelnjaku pri PŠ Krka. V 
septembru smo od ČZS prejeli potr-
dilo o vključenosti v SMGO.  
Sodelovali smo tudi na podelitvi 
vsakoletne akcije »Čebelam najpri-
jaznejša občina«. 
ČZS je izbrala in priznanje dodelila 
občini Ivančna Gorica, kot čebelam 
najprijaznejšo občino v letu 2021. 
Podelitev je bila v Hiši kranjske če-
bele. Priznanje je prevzel župan ob-
čine Dušan Strnad s strani predse-
dnika ČZS Noč Boštjana.
Uspešni smo bili tudi na razpisu 
občine za izbiro reprezentativnega 
spominka v letu 2020, kjer so bili v 

ožji izbor izbrani trije naši spomin-
ki. V lanskem letu smo izdelali nekaj 
deset teh spominkov in jih uspeli 
tudi tržiti. Letos bomo s tem tudi 
nadaljevali.
Čebelarsko društvo že deveto leto 
izvaja čebelarski krožek. Leto 2021 
je bilo zaradi covida prelomno pri 
delovanju našega čebelarskega 
krožka. Zaradi preoblikovanja OŠ 
Stična in ustanovitve OŠ Zagra-
dec se usposabljanje krožkarjev 
čebelarskega krožka izvaja na OŠ 
Zagradec in PŠ Krka. Krožki so po-
tekali okrnjeno, vendar smo vseeno 
opravili približno 50 % predvidenih 
ur. Teoretični del se izvaja v učilni-
cah PŠ Krka, praktični pa v učnem 
čebelnjaku, medovitem vrtu in v 
Čukovini. Za kvalitetnejše delovanje 
smo dokupili tudi nekaj dodatne 
opreme in pripomočkov. V šolskem 
letu 2020/2021 je sodelovalo 19, v 
letu 2021/2022 pa že 21 krožkarjev.
Učni čebelnjak služi svojemu name-
nu, krožkarjem, ki v njem spoznava-
jo skrivnosti čebel. Na predstavitev 
delovanja lahko sprejmemo tudi 
učence drugih šol, vrtcev in dnev-
nih izletnikov. Da ostaja čebelnjak v 
funkciji, ga je treba redno vzdrževa-
ti. Za ohranjanje družin jih je treba 
zdraviti in hraniti. Lansko sezono 
smo zaradi izredno slabih vremen-
skih razmer morali poleg jesenske-
ga hranjenja čebele hraniti že spo-
mladi. 
Sodelovali smo tudi na dogodkih 
in prireditvah lokalnega, regional-
nega in državnega pomena, kot je 

bila npr. 300-letnica rojstva Petra 
Pavla Glavarja, enega najvidnejših 
čebelarjev 19. stoletja. Prireditev 
je potekala na Lanšprežu pri Mir-
ni. Na tradicionalnem slovenskem 
zajtrku smo pripravili predstavitev 
in poudarili pomen čebel in čebe-
larstva na zdravo ohranjanje okolja 
in lokalno pridelane hrane na OŠ 
Zagradec. Na OŠ smo beležili tudi 
svetovni dan čebel. Bili smo tudi 
na srečanju slovenskih čebelarjev v 
Lovrencu na Pohorju in predstavitvi 
3D kranjske čebele, ki je razstavlje-
na v 100*kratni povečavi na sedežu 
ČZS v Lukovici.
Zaradi covidnih ukrepov smo se 
preko spleta udeležili občnih zbo-
rov čebelarskih zvez in izobraže-
vanj v organizaciji ČZS in veterine. 
Sodelovali smo na čistilni akciji. V 

lanskem letu smo imeli tudi 11 se-
stankov upravnega odbora in čla-
nov društva.

Za letošnje leto načrtujemo nada-
ljevanje vseh utečenih aktivnosti. 
Med pomembnejšimi pa registraci-
jo čebelarskega turizma, sodelova-
nje pri projektu sajenja medovitih 
rastlin ter pri postavitvi »Čebelar-
ske ulice« v Ivančni Gorici.

Za uspešno sodelovanje se zahva-
ljujemo vsem našim aktivnim čla-
nom, sodelavcem na občini, Zavo-
du Prijetno domače, ČZS in Regijski 
čebelarski zvezi ter kolegom iz sose-
dnjih društev ter vsem našim pod-
pornikom.

Marjan Volaj

ZD Ivančna Gorica 
obvešča
Testiranje na COVID-19:
PONEDELJEK 12.00-13.00
TOREK 12.00-13.00
SREDA 12.00-13.00
ČETRTEK 12.00-13.00
PETEK 12.00- 13.00
V petek, 03. 6. 2022, bo testiranje potekalo v veliki sejni 
sobi (vhod iz parkirišča ob Lekarni).

CEPLJENJE proti COVID-19:
SREDA 13.30-14.30

Novi ortodont  
v Ivančni Gorici
Z dnem, 26.05.2022 začenja z ambulantnim delom 
naš novi ortodont Jure Klaj, dr. dent. med., spec. or-
todont.
Sprejemal in obravnaval bo paciente, ki so bili opredeljeni 
pri ortodontu Juretu Vovku, dr. dent. med. 

Prosimo, da se na ortodontske storitve naročate preko ele-
ktronske pošte: ortodont@zd-ivg.si. 

V mesecu maju bo ortodont delal v četrtek, 26.05.2022 
med 7.00-12.00 uro, za prihajajoče mesece pa bodo termi-
ni objavljeni na naši spletni strani.

Hvala za razumevanje!
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Hiša kranjske čebele: tako blizu, pa vendar tako daleč 
Po skoraj dveletnem premoru smo se člani Društva upokojencev Ivančna Gorica odpravili na prvo letošnjo ekskurzijo. In kam nas je zanesla 
pot? Ne prav daleč. V sredo, 13. aprila, se nas je petdeset članov zbralo v Višnji Gori pred Hišo kranjske čebele – kranjske sivke.
Ta se nahaja v prenovljeni višnje-
gorski šoli, kjer nas je sprejela vo-
dnica Maja in nas popeljala v čebe-
lji svet družine Rothschütz, po naše 
Rožič. Njihovo domovanje je bil 
grad v Podsmreki, najbolj znameni-
te družinske osebnosti pa oče Filip, 
sin Emil in njegova žena Antonija. 
Bili so pravi podjetniki. Čebelar-
stvo so razvili do te mere, da so od 
tod panji s kranjsko sivko v več kot 
100.000 primerkih odšli po celem 
svetu. Naši čebelarji sedaj lahko 
gojijo izključno kranjsko sivko, kar 
določa zakon. 
Hišo čebel sestavlja več sob. Prva 
se imenuje »travnik«, kjer vidimo 
medonosne rastline in drevesa. Na 
računalniških zaslonih smo se lahko 
poučili o vrstah čebel in njihovem 
življenju, v igranem dokumentar-
nem filmu pa smo videli očeta Filipa 
in sina Emila, ki govorita o kranjski 
sivki. Več o njej nam je povedala 
tudi vodnica Maja. Naslednja je 
Emilova soba – »laboratorij«, kjer 
je razstavljeno arhivsko gradivo, ki 
se nanaša na čebele, in pripomoč-
ki, ki jih uporabljajo čebelarji, Emil 
pa v filmu govori o izobraževanju 
in raziskovanju kranjske čebele. Po-
drobnosti o tem smo videli tudi na 
zaslonih. Na steni je še družinsko 
drevo družine Rožič, ki sta imela kar 
dvanajst otrok, vendar se nobeden 
od njih ni podal v čebelarstvo. 
Žena Antonija nas je povabila v 

sobo s sedmimi panji, kjer čebele 
resnično živijo in delajo, saj lahko iz 
njih izletavajo, njihovo delo pa smo 
lahko gledali skozi stekleno steno. V 
tretji sobi – »Antonijini kuhinji« smo 
si postregli z medenjaki in izvedeli, 
da je bila Antonija velika poznaval-
ka medu in njegovih zdravilnih učin-
kov. V igranem dokumentarnem 
filmu govori o čebeljih pridelkih: 
medu, cvetnem prahu, matičnem 
mlečku, propolisu in čebeljem stru-
pu. Na steni je razstava različnih 
vrst medu slovenskih pridelovalcev, 
saj je med poln blagodejnih učinkov 
na človekovo zdravje. Če bi izumrle 
čebele, pravijo, bi umrl tudi človek. 
Čebelarjem je zato treba pomagati, 
tudi s sajenjem medonosnih rastlin.
V posebnem filmu smo gledali in 
poslušali o zgodovini gradu Pod-
smreka. Zamenjal je številne lastni-
ke, dosedanjo podobo pa je dobil v 
začetku 19. stoletja. Sestavljajo ga 
trije trakti z dvorišči in lepim ba-
ročnim vodnjakom na sredini. Od 
leta 1866 do 1910 je bil grad v lasti 
družine Rothschütz. Podedovala ga 
je Antonija in tu je nastala zgodba 
o kranjski sivki. V štirih čebelnjakih 
je bilo več kot tisoč panjev, v delav-
nicah pa je nastal tudi prvi čebelji 
panj na svetu. Zaradi dolgov je 
družina grad prodala, leta 1909 ga 
je kupil trgovec Peter Majdič, ki je 
nadaljeval s čebelarstvom. Po I. sve-
tovni vojni je grad prodal, lastniki 

so se še menjali, dokler ga niso leta 
1948 nacionalizirali. V njem so bile 
nato različne institucije, med dru-
gim tudi lončarski muzej; ko so tega 
zaprli, je grad opustel in je sedaj v 
lasti občine Ivančna Gorica.
Pod hišo čez cesto je dokaj velik 
čebelnjak, ki je prava paša za oči. 
Ker je bilo sončno vreme, so čebele 
izletavale in priletavale, da je pred 
panji kar šumelo. Krasno je ure-
jena okolica čebelnjaka. Zasajena 
so medonosna drevesa, ki so bila 
v polnem cvetju, pa tudi druge za-
saditve v obliki satja pritegnejo po-

gled. Upam samo, da bo tako tudi 
ostalo, saj je včasih vzdrževanje bolj 
zahtevno kot začetek.
V kavarni s čudovito teraso smo si 
privoščili kavo, morda tudi mede-
ni liker in se tako poslovili od Hiše 
čebel. Učinek ekskurzije je večpla-
sten. O čebelah in družini Rožičevih 
smo s pomočjo vodnice Maje in z 
multidisciplinarno predstavitvijo iz-
vedeli skoraj vse. Če bodo podrob-
nosti počasi zapustile naš spomin, 
pa bodo ostale podobe, ki smo jih 
videli v filmih in si jih sami priklicali 
s tipkanjem na zaslone. Tehnološka 

podpora je namreč vredna obču-
dovanja, čebelnjak je vzoren, tera-
sa pa krasen prostor za druženje. 
Upam, da bo vse to zaživelo v polni 
meri. 
Ko smo se vračali proti domu, se mi 
je porodila misel, kako je Hiša kranj-
ske čebele tako blizu, pa vendar 
tako daleč. Potreben je sunek »od 
zunaj«, da se spraviš tja! No, naše 
društvo ga je dobilo in tudi dobro 
izrabilo …

Joža Železnikar,  
foto: Matjaž Marinček

DPM Kalček in KGZS – Zavod Ljubljana 
organizirala Regijski kviz »Mladi in 
kmetijstvo« v Hrastovem Dolu
Podeželska mladina je pomemben člen pri razvoju in ohranjanju kmetijstva in s tem 
povezano pridelavo osnovne človekove dobrine – hrane. Na našem območju deluje 
društvo podeželske mladine Kalček, ki je aktivno na mnogih področjih. Vsako leto so 
organizatorji regijskega oranja v občini Ivančna Gorica in s svojimi idejami in pobuda-
mi sooblikujejo politiko kmetijstva. Letos so tudi glavni organizatorji kviza Osrednje-
slovenske regije »Mladi in kmetijstvo«. Regijski kvizi so namenjeni izboru najboljših 
ekip, ki se uvrstijo naprej na državno tekmovanje, ki bo letos potekalo 4. junija 2022 
v Žužemberku. 
DPM Kalček je v sodelovanju s KGZS 
Zavod Ljubljana 7. 5. 2022 v prosto-
rih podružnične šole v Hrastovem 
Dolu organiziral regijski kviz »Mla-
di in kmetijstvo«. Letošnje teme 
regijskih kvizov so zajemale znanja 
iz področja semenarstva, poznava-
nje krškopoljskih prašičev ter teme 
iz področja travnikov v območjih 
Nature 2000. Za zmago se je po-
tegovalo šest ekip: tri ekipe DPM 
Litija in Šmartno, dve ekipi DPM 
Kalček in ekipa DPM Velike Lašče. 
Vse ekipe so pokazale veliko zna-
nja in se zavzeto borile za 1. mesto. 

Komisija v tri članski zasedbi: Nika 
Struna (predsednica DPM Kalček), 
Eva Kutnar (regijska predstavnica 
Osrednjeslovenske regije), Olga No-
vak (KSS Zavod Ljubljana) je skrbno 
spremljala tekmovanje in na koncu 
razglasila rezultate. Na zmagovalne 
stopničke 1. mesta je stopila ekipa 
DPM Velike Lašče, drugo uvrščena 
ekipa je bila DPM LIŠ 1. Tretje me-
sto pa je zasedla gostujoča ekipa 
DPM Kalček 2. Poleg napetega tek-

movanja je bilo vzdušje prijatelj-
sko, na koncu pa je sledilo prijetno 
druženje s pogostitvijo. Na držav-
nem kvizu MIK v Žužemberku bo 
Osrednjeslovensko regijo zastopala 
zmagovalna ekipa DPM Velike La-
šče ( Katja Indihar, Tinkara Perhaj, 
Nika Petrič ). Vsi skupaj držimo pe-
sti in jim želimo čim boljšo uvrstitev. 
Ob morebitni zmagi pa se veselimo 
v prihodnjem letu državnega kviza 
v naši regiji. DPM Kalček gre zahva-

la za organizacijo in uspešno delo v 
prihodnje. Vsi mladi, ki se veselite 
druženja, spoznavanja novih znanj, 
doživetij novih dogodivščin, lepo 
povabljeni da se pridružite dru-
štvu podeželske mladine, ki deluje 
na vašem območju. Vse izkušnje in 
doživetja, ki jih mlad človek pridobi, 
nekaj štejejo.

Zapisala: Olga Novak, kmetijska 
terenska svetovalka

OBVESTILO LASTNIKOM 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

IN GOZDOV
NA OBMOČJU LOVIŠČA LOVSKE DRUŽINE 

IVANČNA GORICA

Obveščamo vse lastnike kmetijskih in gozdnih po-
vršin na območju lovišča LD Ivančna Gorica, da je 
treba škodo, ki jo povzroči divjad, pisno prijaviti 
upravljavcu lovišča, na naslov:
LD Ivančna Gorica, Mala Goričica 19, 1295 Ivančna 
Gorica, ali na elektronski naslov: 
ld.ivancna.gorica@gmail.com.

Za vse dodatne informacije pokličite na telefon 
041 596 040.

Gospodar LD Ivančna Gorica Gregor Hauptman

Ekipe med tekmovanjem: rumeni – DPM LIŠ, modri – DPM Kalček, ekipa na 
sredini spredaj DPM Velike Lašče.

Zmagovalna ekipa DPM Velike Lašče.



1111maj 2022 številka 4 Krajevne skupnosti

Tudi v Temenici se dela
Ceste so v naši krajevni skupnosti 
zelo prometne. Za neozaveščene 
voznike in njihove sopotnike pa oči-
tno tudi zelo primerne, da odvrže-
jo svojo nesnago skozi okno. To pa 
nam ni všeč, saj to našo lepo dolino 
močno onesnažuje in kazi prečudo-
vito naravo, hkrati pa povzroča la-
stnikom, ki imajo ob cesti travnate 
in njivske površine, veliko preglavic 
in škodo, saj vse to potem zaide v 
krmo za živali. Vsako pomlad or-
ganiziramo čistilno akcijo. To smo 
sedaj po dveh letih, ko druženje ni 
bilo dovoljeno druženje, spet izve-

dli. Neizmerne količine pločevink, 
plastičnih steklenic, vrečk, folije, 
stekla in še bi lahko naštevali. Vsa 
društva v Temenici smo združila 
moči in skupaj smo sodelovali v 
pobiranju smeti. Akcija je uspe-
la, vendar le za kratek čas. Kako bi 
bilo lepo, če bi skrbeli za naravo in 
bi se zavedali, da ta nesnaga ško-
duje nam, živalim, okolju. Zato se 
potrudimo in učimo otroke, naše 
zanamce, da se smeti odvrže v sme-
tnjake, naj bo to doma ali kje dru-
gje, saj so smetnjaki povsod, če jih 
le hočemo videti. S tem pa bi opo-

zorili tudi vse prebivalce KS Teme-
nica, da bi znali ločevati odpadke, 
predvsem pa skrbeti za čistočo na 
vseh ekoloških otokih, ki so v vsaki 
vasi. Najbolj obiskan ekološki otok 
pa stoji pred novim gasilnim do-
mom, ki se gradi v Temenici. Veliko 
je ljudi, ki smeti niti ne odvržejo v 
namenjene kontejnerje, ampak jih 
odložijo kar pred njimi, saj se jim 
ne da odpreti pokrova. Kljub trudu 
Komunale Grosuplje, ki ozavešča in 
brezplačno odvaža kosovni odpad iz 
gospodinjstev, ljudje rajši pripeljejo 
odsluženo pohištvo, kose lesa, pi-
sarniške stole in še marsikaj, kar ne 
spada na ekološki otok. Zato smo 
bili prisiljeni postaviti pred ekološki 
otok video nadzor, da se te osebe 
lahko tudi izsledi in poda prijavo na 
redarstvo.

V KS Temenica je že veliko dotraja-
nih cest. Zaradi prekomernih obre-
menitev je asfalt uničen. Na Bregu 
pri Temenici, pri Kovaču, je bilo po-
trebno zaradi šolske avtobusne lini-
je razširiti križišče, ob tem pa je bil 
obnovljen tudi velik del same ceste. 
Prav tako so novo asfaltno prevle-
ko dobili vaščani Radanje vasi, tako 
smo zadovoljni vsi, saj je vsaka pri-

dobitev za kraj pomembna. Tukaj bi 
opozorili vse krajane KS Temenice, 
da spoštujejo vse, ki so se kakor-
koli trudili, da imamo tako urejene 
ceste in da obstajajo tudi ceste, ki 
niso bile namenjene velikim in tež-
kim tovornjakom, ki prevažajo pe-
sek ali les. Asfaltiranje v teh časih je 
postalo zelo drago, lahko predvide-
vamo, da bo glede na vse še dražje, 
zato spoštujmo kar imamo. Prav 
lahko se zgodi, da bo minilo precej 
časa, preden bodo spet sredstva za 
obnovo. Kdaj pa kdaj je potrebno 

biti za kaj hvaležen in se ne le po-
smehovati in misliti, da lahko vsak 
dela kar želi, ne glede na posledice 
za skupnost.
Kljub negotovim časom, ki so pred 
nami, upamo in se veselimo še ka-
kšne obnove ali druge pridobitve 
v KS Temenica. Krajani se zahva-
ljujemo Občini Ivančna Gorica za 
posodobitev cest v KS in delavcem, 
ki skrbijo za obnovo in varnost na 
cestah.

Ignac Kastelic

Prvomajski dogodki v Dobu
Letošnji konec tedna okrog prvega maja je bil v Dobu zelo živahen. Izpeljali smo tri 
lepe dogodke v sodelovanju z gasilci PGD Dob, KS Dob in KŠD Dob.
Prvi dogodek je bil v soboto, in sicer 
»Vaško kresovanje«, ki so ga pripra-
vili mladi gasilci. Hladen večer je 
pogrel veličastni kres in seveda do-
bra družba. Fantje in dekleta - orga-
nizatorji, so poleg vedrega vremena 
tisti večer privabili številne goste, 
ki so uživali ob kresnem ognju, po-
nudbi hrane, pijače in plesa, za ka-
terega pa je poskrbel ansambel. 
Mladim organizatorjem ob tej pri-
liki čestitamo za uspešno izvedeno 
»Vaško kresovanje«, kar je po pri-
dobitvi vseh soglasij, postavitvi kre-
sa ter sami izvedbi zahtevalo veliko 
truda, dela in usklajevanja. Prvo-
majsko kresovanje ima v Dobu zdaj 
že večletno tradicijo, sicer zadnji 
dve leti zaradi omejitve druženja 
kresovanja ni bilo, bilo pa je v letih 
pred koronavirusom.
Drugi dogodek v tem sklopu je bila 
gasilska maša, ki pa ima v Dobu že 
skoraj 20-letno tradicijo. Vsako leto 
ob godu našega stanovskega zave-
tnika sv. Florjana v Dobu pripravimo 
mašo za gasilce. Dogodek je slove-
sen in lepo obiskan. Maše se člani 
PGD Dob udeležimo v slavnostnih 
uniformah, prazničnemu vzdušju 
pa dodajo svoj kamenček mozaika 
tudi domači pritrkovalci ter pevci 
MoPZ Dob in seveda gasilci s sode-
lovanjem pri maši. Po maši običajno 

sledi še družabni del.
Letos pa so po omenjenem dogod-
ku dodali svoj prispevek še nasto-
pajoči iz KŠD Dob. Predviden je bil 
kulturni program »pod krošnjami« 
z naslovom »V majniku štorklja 
prileti«. Pod krošnjami v bralnem 
kotičku pa zaradi slabega vremena 
tega nismo mogli izvesti in smo kul-
turni program izvedli kar v cerkvi, 
takoj po maši. Poudarek kulturnega 
dogodka je želja, da v vas privabi-
mo štorkljo, ki bi gnezdila. Pripra-
vili smo ji trdno kovinsko gnezdišče 
in ga namestili na mogočno deblo 
posušenega drevesa. Da ima naše 
pričakovanje trdno osnovo, smo 
podkrepili tudi z dejstvom, da smo 

štorkljišče v Dobu nekoč že imeli, 
drugo še bolj oprijemljivo dejstvo 
pa je, da ravno v teh dneh, le dobrih 
100 m južneje, na novem daljnovo-
du štorklja že pripravlja dom za svoj 
podmladek. Veseli bomo tudi, če bi 
iz gnezda na daljnovodu zagledali 
mladi naraščaj, še bolj pa seveda, 
če bi štorklja bolj pogosto obisko-
vala naše domove in tako poskrbela 
za narodni prirastek. Kajti kot je po 
ljudskem izročilu znano, je štorklja 
prinašalka življenja.
V nedeljo, 8. maja, smo se dobu-
ski gasilci udeležili tudi Florjanove 
maše v Velikih Češnjicah, za gasilce 
v šentviški župniji. 

Silvo Škrabec

V majniku štorklja prileti
Kulturno športno društvo Dob, Krajevna skupnost Dob 
in Gasilsko društvo Dob smo tokrat stopili skupaj in se 
odločili, da se v Dobu malo popestri življenje in smo si 
zamislili dogodek z naslovom »V majniku štorklja prile-
ti«.
Pod krošnjami v bralnem kotičku smo imeli namen izvesti prireditev, ven-
dar nam v tem večeru to ni bilo dano zaradi slabega vremena in smo kul-
turni program izvedli kar v cerkvi, takoj po gasilski maši.
Poudarke oziroma nit kulturnega dogodka je želja, da v vas privabimo štor-
kljo, ki bi gnezdila. Pripravili smo ji trdno kovinsko gnezdišče in ga namestili 
na mogočno deblo posušenega drevesa. Da ima naše pričakovanje tudi 
trdno osnovo, smo podkrepili z dejstvom, da smo štorkljišče v Dobu nekoč 
že imeli, drugo še bolj oprijemljivo dejstvo pa je, da ravno v teh dneh le 
dobrih 100 m južneje na novem daljnovodu štorklja že pripravlja dom za 
svoj pomladek. Veseli bomo tudi, če bomo iz gnezda na daljnovodu zagle-
dali mladi naraščaj, še bolj pa seveda, če bi štorklja bolj pogosto obiskovala 
naše domove in tako poskrbela za narodni prirastek. Kajti kot je po ljud-
skem izročilu znano, je štorklja prinašalka življenja.
Dogodek smo pričeli z slovensko himno. Sledilo je nekaj nagovorov, nekaj 
prijetnih deklamacij. Tokrat smo se člani KŠD preizkusili tudi v igri. Trije 
naši člani so uprizorili igro z naslovom »Branje nekoč in danes«. Tudi na 
naše najmlajše nismo pozabili. Bila je že večerna ura in smo jim prebrali 
pravljico za lahko noč. Sledilo je še nekaj petja MoPZ DOB. Nato pa družab-
ni del z pogostitvijo vseh udeležencev.
Veseli smo vsakega dogodka. Ljudje smo družabna bitja in si želimo druže-
nja. V Dobu se kar dogaja, saj je bil konec tedna okrog 1. maja zelo živahen.

Lojze Fortuna
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Tam, kjer murke cveto …
Člani Turističnega društva Polževo in Turističnega društva Višnja Gora smo se po dolgem koronskem času spet lahko udeležili ekskurzije, ki jo je 
organiziral predsednik TD Polževo Miloš Šušteršič. 
V soboto, 7. 5. 2022, smo se zgodaj 
zjutraj zbrali v Višnji Gori, kjer nas 
je čakal avtobus s prijaznim šofer-
jem in se odpeljali proti Gorenjski. 
Prispeli smo najprej v Tržič, kjer nas 
je že čakal lokalni vodnik. Zelo pri-
jeten vodnik, poln znanja, nam je 
najprej povedal zgodbo o zmaju, 
čigar spomenik krasi mesto in slišali 
veliko zgodb o razvoju tega starega 
mesta. Leta 1492 je cesar Friderik 
III. povzdignil takratni Tržič iz vasi 
v trg. Od leta 1985 je mesto zava-
rovano kot kulturni spomenik. Vse   
stavbe   imajo   portale  okrašene z 
rozetami z letnico izdelave in zače-
tnicami imena hišnega gospodarja 
ter z božjim očesom v katerem je 
hišna številka. Posebnost so okenski 
okvirji iz zelenega peraškega kamna 
in še bi lahko naštevala vključno z 
zanimivim firbčnim oknom pa je bo-
lje, da si jih ogledate sami. Najbolj 
znamenite stavbe v Tržiču so župnij-
ska cerkev Marijinega oznanjenja, 
Mallyjeva   hiša, muzej v Zgornji Ka-
jži, Kurnikova hiša, cerkev sv. Jožefa, 
grad Neuhaus, Devova hiša, Holza-
pflova hiša in fužina Germovka.
Nadaljevali smo z ogledom  Tržiške-
ga muzeja. Prostore ima v nekdanji 
Pollakovi barvarni in usnjarni v sta-
rem fužinsko-obrtniškem delu Trži-
ča ob še ohranjenih vodnih rakah. 
Posebno zanimiv je prikaz čevljar-
stva in obutve, izdelave usnja, slav-
nih tržiških višnjevih nogavic, izdela-
ve modro tiskanega blaga in prikaz 
smučarske tradicije. V muzeju smo 
videli tudi sliko Višnje Gore, in sicer 
v povezavi z višnjevimi nogavicami, 
kar ne pomeni višnjeve barve, am-
pak »nekaj višjega«, narejenega za 
višji sloj, tako kot je tudi Višnja gora 
postavljena na »višji hribček«.
Po zaključku obiska v muzeju smo se 
odpravili z avtobusom v Dolžanovo 
sotesko, ki je bila pred ne dolgo časa 

nazaj zasuta s kamenjem in ogro-
mnimi skalami, tako da prebivalci 
kar nekaj časa niso mogli do doline. 
Sedaj je že vse zelo lepo urejeno in 
prevozno, imajo tudi gozdno učno 
pot. V TIC smo dobili prospekte, ki 
lepo prikazujejo naravni spomenik 
Dovžanovo sotesko in si privoščili 
dobrodošlico z orehovimi štrukeljci. 
Preko predsednice Marjete Lovrič 
Simoniti nam jih je poslala članica 
TD Višnja gora, ki pa se izleta žal ni 
mogla udeležiti.
Pot smo nadaljevali do Begunj po 
panoramski cesti pod Dobrčo skozi 
Zadnjo, Srednjo vas in Slatno v doli-
no Drage, ki jo opeva pesem »Tam, 
kjer murke cveto«. Tu nas je priča-
kal lokalni turistični vodnik Sašo. 
Najprej smo se odpravili na ogled 
gradu Kamen, danes le še mogočno 
razvalino gradu na tesnem grebenu, 
ki zapira dolino Drage. V 12. stoletju 
so grad zgradili grofje Ortenburški. 
Najstarejši je kvadratast roman-
ski stolp na severozahodnem delu, 
delno ohranjena pa je tudi kuhinja, 
shramba in dnevna soba s skrivnim 
izhodom. Sedaj je lastnica gradu 
skoraj v celoti občina Radovljica, 
nekaj je še lastnikov iz agrarne sku-
pnosti, ki so razseljeni po svetu in 
prav zato prenova gradu oteženaV 
bližini gradu Kamen je spomenik 
talcem iz 2. svetovne vojne.
Polni vtisov o pravzaprav skromnem 
življenju graščakov smo se odpeljali 
v središče Begunj in se ustavili pred 
domačijo Avsenik. Ogledali smo si 
muzej, v katerem je prikazano ži-
vljenje družine Avsenik, predvsem 
Slavka in Vilka, njunih prednikov, pa 
tudi potomcev. Pomembno mesto 
zaseda vseh 31 zlatih, dve platinasti 
in ena diamantna plošča ter držav-
na odlikovanja in odlikovanja iz tu-
jine. Videli smo originalne glasbene 
instrumente, ki so bili v lasti članov 

ansambla. Zanimiv je tudi pogled na 
dolg seznam avtorskih skladb Vilka 
in Slavka. V zgornjem nadstropju 
smo si ogledali spominski sobi po-
svečeni družini Avsenik skozi čas, z 
ohranjenim prelepim starim pohi-
štvom. V muzejski dvorani smo si še 
ogledali dokumentarni film o razvo-
ju fenomena glasbe Avsenik, ki nam 
je pričaral spomine na naša mlada 
leta.
Iz Begunj smo se odpeljali v Rado-
vljico mimo vasi Zapuže, v kateri 
je prva štiri leta preživel tudi Mi-
loš. Najprej smo si ogledali grajski 
park, ki se nahaja pred vstopom v 
staro mestno jedro. Pred parkom 
stoji mestni hotel Grajski dvor, delo 
znanega arhitekta Ivana Vurnika, 
domačina iz Radovljice. Hotel je žal 
doživel razne spremembe pri pre-
novi in gradnji prizidkov. V parku 
je zanimiv gabrov drevored, v njem 
pa edinstveno oblikovane kovinske 
svetilke. Grajski park je bil prvotno 
povezan z graščino v starem me-
stnem jedru z lesenim hodnikom, 
kasneje pa so zgradili nasip, ki je 
uporaben še danes. Meščani in oko-
ličani so vrt imenovali Paradiž, saj so 
v njem v oranžeriji uspevale limone 
in pomaranče.   Park je obdajalo 
obzidje, ki je nekoč ščitilo gospodo 
pred pogledi navadnih meščanov. 
V centralnem delu parka pa je po-
stavljen spomenik padlim v NOB s 
kostnico, delo Edvarda Ravnikarja. 
V vzhodnem delu parka je lipov na-
sad z obeliski in izhodom v stari del 
mesta. 
Nedaleč od mestnega jedra smo si 
ogledali zunanjost Vurnikove roj-
stne hiše. Ivan Vurnik je bil med za-
četniki moderne slovenske arhitek-
ture. Preprosto, a lepo hišo krasi kip 
Marije z detetom v vogalni niši. Kip 
je kopija originala, ki ga je izdelal Ja-
nez Vurnik mlajši, original pa hrani 

Narodna galerija v Ljubljani. Pot nas 
je vodila mimo nekdanjega mestne-
ga obrambnega  jarka, ki se nahaja 
pod prvimi hišami na Linhartovem 
trgu in izvira iz 15. stoletja. Je edi-
ni ohranjen mestni obrambni jarek 
v Sloveniji. Skozi tunel smo prišli na 
Linhartov trg, kjer se nam je odprl 
prekrasen pogled na urejen stari del 
mesta z rojstno hišo Antona Tomaža 
Linharta, Vidičevo hišo, Lectarje-
vo hišo z delavnico, na radovljiško 
graščino, Malijevo hišo s »pranger-
jem«, Šivčevo hišo s poročno dvo-
rano, cerkev sv. Petra, Magušarjevo 
hišo in drugimi lepo urejenimi hiša-
mi s freskami in reliefi. 
Na osrednjem mestnem trgu stoji 
eden redkih spomenikov v Sloveniji, 
ki je posvečen ženski. To je spome-
nik Josipini Hočevarjevi, dobrotnici, 
ki je darovala sredstva za vodovod 
in namenjala sredstva za šolanje 
otrok. Spomenik je delo Ivana Vur-
nika, leta 1908 pa ga je izklesal do-
mačin Josip Pavlin. Del spomenika 
je srednjeveški vodnjak, ki so ga 
odkrila arheološka izkopavanja ob 
obnovi mestnega jedra  in  nanj 
opozarja oznaka v  tleh.   
Ogledali smo si tudi notranjost mo-

gočne graščine. V njej se  v pritli-
čju nahaja Glasbena šola, v prvem 
nadstropju pa Čebelarski muzej, ki 
prikazuje dediščino slovenskega če-
belarstva. Tu je tudi muzejska pred-
stavitev življenja in dela Antona To-
maža Linharta. 
Ogled smo zaključili pri spodnjih 
mestnih vratih, od koder je čudovit 
razgled na dolino, na okoliške pla-
note in planine in z obiskom čokola-
dnice, kjer smo si lahko kupili ročno 
izdelano čokolado.
Poslovili smo se od našega prijazne-
ga vodnika, ki nam je poln znanja o 
zgodovini Radovljice in njenih sose-
dnjih krajev na zanimiv način pribli-
žal vrednote naše naravne kulturne 
dediščine.
Na koncu poti po Gorenjski pa smo 
se ustavili še v gostišču Tulipan v Le-
scah, kjer so nas postregli z okusnim 
kosilom, nato pa smo se malo utru-
jeni vračali proti domu. Med potjo 
smo premišljevali o lepotah naše 
dežele in bili veseli, da je vreme 
zdržalo, saj se je šele proti Ljubljani 
krepko ulilo iz neba. 

Napisala: Nejka Miklič,  
članica TD Polževo

TD Zagradec za prvi maj na Bovljeku 
Lisičke in lisjaki turističnega društva 
Zagradec so se na pobudo vodstva 
TD Zagradec, namesto jutranje bu-
dnice in prvomajskega golaža od-
ločili obeležiti ta dan delavskega 
praznika s pohodom članstva na 
najvišji vrh zagraške doline ob reki 
Krki, 695 metrov visok hrib Bovljek.
V nedeljo, 1. maja 2022, se je glav-
nina pohodnikov zbrala ob deveti 
uri pred zagraško trgovino, kjer jih 
je pričakalo vodstvo društva in slo-
venska zastava. Po nekajminutnem 
zbiranju se je druščina veselih po-
hodnikov za to slovensko trobojni-
co odpravila po poti novim dogo-
divščinam prvomajskega praznika 
nasproti.
Po prvem delu poti se je prvi del 
pohodnikov ustavil tudi na domačiji 
člana, kjer jih je ta z družino pričakal 
s prijetno dobrodošlico, zeliščnim 
napitkom, dobro kapljico, sokom, 
pecivom in sveže pečeno ocvirkov-
ko. Na tej točki, skoraj na pol poti, 
se je skupini pridružilo še nekaj po-
hodnikov, ki so se po okrepčilu urno 
odpravili proti cilju pohoda, vrhu 
Bovljeka. Dobra dva ducata veselih 
pohodnikov, starih od 12 do 72 let, 
se je podalo navkreber in prav lepo 
je bilo spremljati to druščino, ki so 
ponosno stopali za plapolajočo slo-
vensko zastavo.

Gozdno pot do vrha je zagnana sku-
pina TD Zagradec pred mesecem 
dni prostovoljno očistila, posekala 
in obrezala vejevje, pobrala nepo-
trebne smeti, ki »slučajno« padejo 
iz žepa nekaterih nevestnih obisko-
valcev hriba. Dolgoročni cilj in želja 
vodstva TD Zagradec je postavitev 
razglednega stolpa na vrhu Bovlje-
ka. Potrebno dokumentacijo že 
pridobivajo. S tem objektom želijo 
povečati turistično prepoznavnost 
in obisk te destinacije v suhokrajin-
skem delu občine Ivančna Gorica, 
občine, kjer se počutimo prijetno in 
domače. 
Po prihodu celotne skupine poho-
dnikov na vrh so vsi veselo odprli 
nahrbtnike in se okrepčali s pijačo 
in prigrizkom. Na vrhu so se tudi 
vpisali v vpisno knjigo pohodnikov, 

seveda pa so uspeh osvojitve vrha 
na praznični dan obeležili s foto-
grafijami ob označeni točki na skali 
in ozaljšani s slovensko zastavo ter 
simbolom delavskega praznika rde-
čim nageljčkom. Med prisotnimi so 
bili tudi člani cerkvenega pevskega 
zbora, ki so ubrano zapeli še eno 
Marijino pesem ob začetku meseca 
šmarnic.
Vreme na začetku pohoda je bilo 
zelo primerno, delno oblačno, na-
kar se je okoli poldneva pričelo 
oblačiti in napovedano deževje se 
je počasi približevalo. Zato se je 
druščina odločila za čimprejšnji se-
stop nazaj na izhodiščno točko. Pot 
so zaključili v upanju, da postane ta 
pohod tradicionalno druženje čla-
nov TD Zagradec ob prvem maju.

Marjan Urbas   

V A B I L O
 

S kolesi po rimski cesti od Ivančne Gorice  
do Dvora, 11. 6. 2022

Turistično društvo Ivančna Gorica in Turistično društvo Suha krajina or-
ganizirata tradicionalno POPOTOVANJE PO RIMSKI CESTI  od Ivančne 
Gorice do Dvora. Z omenjeno zgodovinsko in predvsem družabno prire-
ditvijo želimo predstaviti zgodovinski pomen in naravno lepoto okolja, 
v katerem živimo.

TRADICIONALNO POPOTOVANJE PO RIMSKI CESTI
od Ivančne Gorice do Dvora, bo

v soboto, 11. 6. 2022, s štartom ob 9.30,
na parkirišču pred NLB v Ivančni Gorici.

V primeru slabega vremena kolesarjenje odpade. Udeležba na lastno 
odgovornost.

Turistično društvo Ivančna Gorica
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O posledicah prometnih nesreč tudi v 
Ivančni Gorici
ZŠAM Ivančna Gorica je v sodelo-
vanju s Policijsko upravo Ljubljana, 
4. maja 2022 organizirala in izvedla 
predavanje na temo »Posledice 
prometnih nesreč«. Po dveh ko-
ronskih letih, ko so bila zbiranja in s 
tem tudi preventivne aktivnosti na 
področju varnosti cestnega prome-
ta omejene, je tokratno predavanje 
nad pričakovanji vzbudilo zanima-
nje. Predavanja so se udeležili člani 
Moto kluba Fire Group Ivančna Go-
rica, Oldtimer kluba Škofljica, Gold 
Wing moto kluba Dolenjska in člani 
ZŠAM Ivančna Gorica, ki so hitro 
napolnili društvene prostore ZŠAM 
Ivančna Gorica.
Policijski inšpektor Tomaž Tomaže-
vic iz Policijske uprave Ljubljana v 
tokratnem predavanju ni predaval 
o cestno prometnih predpisih na 
klasičen način, ko bi poudarjal, kaj 
je prav in kaj ne. Prometna pravila 
več ali manj vsi poznamo, vprašal 
pa se je, zakaj jih ne upoštevamo. 
Ali je na cesti premalo kontrole, ali 
so prenizke globe? Ob tem je pou-
daril, da ni hujše kazni od tiste, da 
zaradi nespoštovanja cestno pro-
metnih predpisov povzročiš prome-
tno nesrečo, v kateri nekomu vza-
meš življenje in ga imaš preostanek 
življenja na vesti. Iz svoje dolgole-
tne policijske kariere je predstavil 
primere nekaterih obravnavanih 
prometnih nesreč. Slikovito in brez 

olepšav je predstavil svoje izkušnje 
srečanj s poškodovanimi, s povzro-
čitelji nesreč, s svojci umrlih in opi-
sal občutke policistov, ko morajo 
nekomu sporočiti, da je v prometni 
nesreči izgubil bližnjega. Ta naloga 
je ena težjih, ki jih opravljajo polici-
sti. Predstavljene primere nesreč je 
podkrepil s prikazom videoposnet-
kov in fotografij poškodovanih, ki 
so posledice prometnih nesreč. 
V dvorani, kjer je bilo poleg tiši-
ne občasno slišati zgolj kakšen tih 
smrk ali krik ob šokantnih osebnih 
zgodbah ter izpovedih Tomaževica, 
ni skoraj nihče ostal ravnodušen. Z 
gotovostjo lahko trdim, da so se vsi 
udeleženci iz odličnega predavanja 
odpeljali domov s čisto drugačnim 
pogledom na cesto, na udeležen-
ce v prometu, na pasti, ki pretijo 

na cestah, na nevarnosti in tudi na 
smrt. 
Promet je sila nepredvidljiv in ne-
sreča se lahko pripeti vsakemu iz-
med nas. Naloga vseh nas je, da čim 
bolj zmanjšamo možnosti, da se kaj 
takega zgodi.
Zanimivost predavanja se je poka-
zala tudi na koncu, ko se je med 
navzočimi in predavateljem razvila 
široka in sproščena razprava. Ravno 
sproščena razprava in druženje po 
predavanju sta pokazala, da se je 
tudi predavatelj Tomaž Tomaževic 
počutil prijetno in domače v Ivanč-
ni Gorici.
                                                                                                                                                                
Refik Hodžić

Florjanova maša v 
Velikih Češnjicah
Po premoru zaradi epidemije novega koronavirusa je letos v Velikih Češnji-
cah ob godu svetega Florjana, zavetnika gasilcev, spet potekala tradicional-
na Florjanova maša. Udeležili so se je gasilke in gasilci prostovoljnih gasil-
skih društev iz Šentvida pri Stični, Doba, Hrastovega Dola, Radohove vasi, 
Temenice in Sobrač. Poleg njih pa tudi številni domačini, ki so se priporočili 
za varstvo pred ognjem in nesrečami ter se spomnili pokojnih gasilcev. Slo-
vesno procesijo s kipom svetega Florjana in sveto mašo na prostem je vodil 
misijonar Tone Kerin, ki sicer deluje na Madagaskarju. Poudaril je pomen 
dela gasilcev in vseh, ki se prizadevajo za lepše življenje v skupnosti. Ob pe-
smi Moškega pevskega zbora Prijatelji so zadoneli tudi zvoki stiške godbe.

Matej Šteh

Zahvala
V življenju pridejo trenutki, ko vsi rabimo pomoč. Ko pa je ogroženo 
človeško življenje, pa še toliko bolj. 2. maja 2022 se je ustavilo srce 
najinemu očiju. Nesebično so priskočili na pomoč šentviški gasilci in 
reševalci. Ob tem izrekava globoko hvaležnost. 

Polona in Urh Kastelic

Zahvala krvodajalcem
Z velikim občudovanjem in hvaležnostjo 
sporočamo, da je na spomladanski krvo-
dajalski akciji v Ivančni Gorici darovalo 
kri 147 krvodajalcev, v Grosupljem 104 
in v Dobrepolju 53 - skupaj 304. Hvala 
tudi vsem, ki darujete kri na Zavodu za 
transfuzijsko medicino v Ljubljani. 
Veselimo se vseh zvestih dolgoletnih kr-
vodajalcev in vseh mladih, ki so darovali 
kri prvič. Vsak dober namen naj pomaga k reševanju življenj in 
okrevanju pri hudih boleznih ali operacijah! 
Zahvaljujemo se Srednji šoli Josipa Jurčiča, Občini Grosuplje in 
Občini Dobrepolje  za tople in svetle prostore, ki so omogočili iz-
vedbo krvodajalskih akcij in vso ostalo podporo, za možnost brez-
plačnega parkiranja v parkirni hiši Grosuplje med darovanjem krvi 
ter Študentskemu klubu Groš in Radiu Zeleni val za obveščanje in 
motivacijo.

RKS – Območno združenje Grosuplje    
Anica Smrekar in Matjaž Marinček

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE
Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje
Tel. 01 781 16 30, fax 01 781 16 31, GSM 051 380 351
e-pošta: grosuplje.ozrk@ozrks.si
spletna stran: www.grosuplje.ozrk.si                                                               

ZDRAVSTVENO LETOVANJE, KOLONIJA IN 
SAMOPLAČNIŠKO LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV NA  
DEBELEM RTIČU bo potekalo od 29. 7. do 6. 8. 2022. 
Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani Rdeči križ Grosuplje na povezavi:
http://grosuplje.ozrk.si/sl/letovanje_otrok/

Za ZDRAVSTVENO LETOVANJE mora za otroka izdati potrdilo njegov izbrani zdravnik, o čemer se predhodno 
posvetujte preko telefona. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje za 8 dni je 58,00 €.

KOLONIJA je namenjena otrokom s slabšim socialnim statusom, ki niso bili bolni in zato ne morejo pridobiti 
potrdila zdravnika. Izpolnjeni prijavnici morate priložiti kopijo odločbe CSD za otroški dodatek in kratko opisati 
socialno materialni položaj družine. Višina prispevka za 8-dnevno kolonijo je odvisna od dohodka družine. Na 
voljo je samo 15 mest. Prednost bodo imeli otroci iz družin z nižjimi dohodki. 

Otroka lahko prijavite tudi na SAMOPLAČNIŠKO LETOVANJE. Cena za 8 dni je 384,00 €. 

Podpisane in v celoti izpolnjene prijavnice s prilogami pošljite čim prej, zbiramo jih do zapolnitve mest. 

K sodelovanju vabimo VODITELJE skupin otrok in mladostnikov starih od 6 do 15 let. Kandidati morajo izpol-
njevati naslednje pogoje:
• starost najmanj 20 let
• študentje in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri
• izkušnje pri delu z otroki
• znanje osnovnih plavalnih veščin

Prijave zbiramo preko spletne prijavnice na:
https://forms.gle/mURkA5MimUPs2VxBA
ali na naslov RKS - Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje in preko e-pošte: grosu-
plje.ozrk@ozrks.si.

Dodatne informacije na tel. št 01 781 16 30 ali 051 380 351 in na http://grosuplje.ozrk.si/sl/letovanje_otrok/

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje
Sekretarka Anica Smrekar                      

Predsednik Matjaž Marinček
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Ivankine Spominčice
Oddaja za starejše »Ah, ta leta!«

Oddaja za mlade, malo starejše in še malo bolj starejše, a mlade po srcu!
Vsak petek ob 17.20 na TV SLO 1

Oddaja 13. maj 2022: SPET ZALJUBLJENI 

Današnja zgodba je ljubezenska. 
On vdovec, ona razvezana. Oba 
že v jeseni življenja. Začelo se je 
z dopisovanjem po spletu, sledi-
lo je srečanje, ki je le še potrdilo, 
da sta se srečali duši dvojčici. Le 
nekaj mesecev pozneje sta se tudi 
uradno zaobljubila drug druge-
mu. To ni scenarij romantičnega 
filma in ne ljubezenski roman. To 
je življenje. In to je zgodba Marije 
Turnšek Mikačić in Tita Turnška, ki 
dokazuje, da za ljubezen ni nikoli 
prepozno ter da je ljubezen v zre-
lih letih lahko še bolj poglobljena, žlahtna, polna bližine in zato nadvse dragocena. Polna ljubezni je tudi zgod-
ba vdove Nade, ki je praznino po moževi smrti napolnila z ljubeznijo do glasbe, poezije in poučevanja petja. 
In čeprav se je zgodba zakoncev Turnšek začela z dopisovanjem po spletu in bila kronana s poroko in srečnim 
zakonom, v oddaji opozorimo tudi na nekatere pasti, ki jih skriva spoznavanje na spletu in v katere velikokrat 
padejo mnogi, ki si iskreno želijo ljubezni in prijateljstva, o čemer spregovori tudi Anja Žitnik.

In še nekaj prihajajočih oddaj:  22. april: ŽIVLJENJE S SLADKORNO BOLEZNIJO; POMEN PLESA ZA STAREJŠE; 
UPOKOJEN, A NE V POKOJU – z igralko Mileno Zupančič; MEDGENERACIJSKI ODNOS STARŠI–ODRASLI–OTROCI; 
PROSTOVOLJSTVO; GMOTNI POLOŽAJ STAREJŠIH; GREMO V GORE; STAREJŠI INVALIDI; SOBIVANJE STAREJŠIH; 
BREZ REKREACIJE NE GRE. 

Besedilo: Neva Novljan (občanka Ivančne Gorice), urednica oddaje Ah, ta leta! 
Foto: RTV Slovenija

****************************************************************************************
Skupina za samopomoč svojcem oseb z demenco se ponovno druži v torek 14. junija 
2022, ob 19. uri, v Jama Stična, Stična 27 (v lično opremljeni zadnji sobi). Družili se bomo 
vsak drugi torek v mesecu. Vabimo svojce, kakor tudi obolele za demenco, da se nam 
pridružite. 

Na srečanjih skupine za samopomoč svojci pridobijo znanje in informacije, pomembne za nadaljnje življenje z 
osebo z demenco, kakor tudi informacije za oskrbo ter nego osebe, znanje o ustrezni komunikaciji, načrtova-
nju prihodnosti ob osebi z demenco, o aktivnostih, ki jih še zmore, ohranjanje samostojnosti. Sodelovanje v 
skupini, medsebojna izmenjava izkušenj in pridobljeno znanje pripomorejo k razbremenjevanju osebnih stisk. 
Pomembno je vedeti, da svojci v prvi fazi demence spodbujajo samostojnost bolnika, v drugi fazi poskrbijo za 
varnost, v tretji fazi pa za nego in udobje. NE POZABITE PRITI!

Pripravila: Anja Žitnik, Ivankine Spominčice (031 670 337)

****************************************************************************************

Srečanje krvodajalcev 
Krajevne skupnosti Muljava
Po dooooolgem času smo se lahko spet zbrali – pri »Antonač« smo 
imeli 12. maja 2022 srečanje krvodajalcev, kjer smo podelili priznanja 
krvodajalcem jubilantom.
Imeli smo osem podelitev priznanj, in sicer: 
3 darovalce, ki so darovali kri najmanj 10 x;
1 darovalca, ki je daroval kri najmanj 30 x;
1 darovalca, ki je daroval kri najmanj 40 x;
2 darovalca, ki sta darovala kri najmanj 50 x; in
1 darovalca, ki je daroval kri najmanj 60 x.
Iskrene čestitke in velika zahvala vsem prejemnikom priznanj, kakor 
tudi vsem ostalim krvodajalcem, od Rdečega križa Slovenije ter vseh 
neznanih prejemnikov vaše krvi!
Srečanje krvodajalcev je ob skromni pogostitvi potekalo v prijetnem, 
sproščenem vzdušju, ob klepetu in smehu, ki se mu je prijazno pridruži-
la tudi predstavnica RKS – OZ Grosuplje gospa Anica Volkar.
Naj za konec ponovim del mojega nagovora krvodajalcem na srečanju: 
»Z darovanjem krvi pomagate ozdraveti in preživeti marsikomu ter re-
šite marsikatero življenje! Bodite ponosni na svoje nesebično in člove-
koljubno dejanje ter ostanite še naprej tako dobrosrčni in ljubeznivi!«

Marjeta Škrjanec,
predsednica  

KORK Muljava

SVETOVNI DAN HIPERTENZIJE – 17. maj

Prepoznajte visok krvni tlak in ukrepajte
Medicinski izraz za trajno zvišan 
krvni tlak je arterijska hiperten-
zija. To je bolezen, ki navadno ne 
povzroča težav, zato ji rečemo 
tudi »tiha ubijalka«. Čeprav pote-
ka nemo (brez znakov bolezni) jo 
je potrebno zdraviti. Nezdravljena 
arterijska hipertenzija namreč pov-
zroča srčno – žilne zaplete, srčno 
kap, možgansko kap, izgubo vida in 
bolezni ledvic. 

Krvni tlak je sila, s katero kri pritiska 
na steno žile, po kateri teče. Omo-
goča krvni pretok in s tem zagotovi 
organom kisik in hranilne snovi, ki 
so potrebni za normalno delovanje 
telesa. Višino krvnega tlaka določa-
ta dve vrednosti: 
• višja vrednost ali sisitolični tlak 

je tlak v arterijah med srčnim 
utripom, ko se srce skrči in izti-
sne kri v ožilje, 

• nižja vrenost ali diastolični tlak 
je tlak v arterijah med dvema 
utripoma, v času, ko srce poči-
va.

O zvišanem krvnem tlaku oz. arte-
rijski hipertenziji govorimo, kadar je 
sistolični krvni tlak enak ali višji kot 
140mmHg, diastolični krvni tlak pa 
enak ali višji od 90mmHg. Ker arte-
rijska hipertenzija običajno ne pov-
zroča težav, jo lahko odkrijemo le z 
rednim merjenjem krvnega tlaka. 
V Sloveniji ima povišane vrednosti 
krvnega tlaka skoraj vsak drugi Slo-
venec, polovica pa se jih tega sploh 
ne zaveda. Arterijske hipertenzije 
ne moremo ozdraviti, lahko pa z 
ustreznim zdravljenjem znižamo 
krvni tlak na normalne vrednosti. 
Natančen vzrok visokega krvnega 
tlaka pogosto ni jasen. Lahko ga 
povzročajo dednost, starost (po 45. 
letu) in spol (moški so bolj izposta-
vljeni kot ženske). Na te dejavnike 
nimamo vpliva. Dejavniki, na katere 
pa lahko vplivamo sami, so preko-
merna telesna teža, nepravilna pre-
hrana, premalo fizične aktivnosti, 
kajenje, prekomerno uživanje alko-
hola in kofeina ter stres. 
Ukrepi, ki pomagajo pri zniževanju 

visokega krvnega tlaka so:
- zdrava prehrana: prehrana, ki 
vsebuje veliko kalija (žita, krompir, 
šparglji, špinača, regrat, banane, 
melone, pomaranče, rdeče meso 
…), magnezija (polnozrnat kruh, 
žita, stročnice, špinača, mandlji, 
rdeče meso, sezamova in sončnična 
semena, tofu …) in kalcija (mleko, 
sir, jogurt, sardine, mandlji, tofu …), 
prehranskih vlaknin (neoluščena 
žita, sadje in zelenjava, stročnice), 
ribe, zamenjava nasičenih (žival-
skih) mašob z nenasičenimi (rastlin-
skimi) maščobami ter omejitev uži-
vanja soli (dosoljevanje ob kuhanju, 
industrijsko predelana hrana, kon-
zervirana živila), 
• telesna dejavnost: 30 min zmer-

ne do intenzivne vadbe 3-4x na 
teden, ki jo je potrebno prilago-
diti ostalim boleznim, 

• izogibanje stresu: izogibanje 
daljšemu delu v zelo stresnem 
okolju, nameniti čas počitku in 
spanju, posluževanje sprosti-
tvenih tehnik ali prijetnih dejav-

nosti, ki pomagajo pri vsakda-
njem obvladovanju stresa. 

Da bi potrdili, da je krvni tlak traj-
no zvišan, je priporočljivo, da si ga 
sami merite doma. Pred nakupom 
merilnika krvnega tlaka se posve-
tujte z zdravnikom ali medicinsko 
sestro, ki vam bosta priporočala, 
katera velikost manšete je priporo-
čljiva za vas. Vljudno vabljeni tudi 

na delavnice Centra za krepitev 
zdravja – ZD Ivančna gorica, kjer 
vam bo medicinska sestra svetova-
la pri izbiri merilnika in vas naučila 
pravilnega merjenja krvnega tlaka. 
Za več informacij lahko pokličete na 
tel. 01/620 47 82 ali pišete na suza-
na.lalic@zd-ivg.si. 

Suzana Lalić,  
mag. vzg. in menedž. v zdr. 
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22. kolesarski maraton treh občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje
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Z nami bodo: 
 

Predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije  
 

JANKO CERKVENIK in FRANCI PETEK 
 

župan občine Grosuplje 
 

dr. PETER VERLIČ 
 

kardinal  
 

dr. FRANC RODE  
 

in drugi gosti.  
 

Častni pokrovitelj dogodka je predsednik Republike Slovenije 
 

BORUT PAHOR. 
 

Slavnostna povorka izpred osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje.  
 

Ob tej priložnosti bomo članice in člani PGD Grosuplje v uporabo prejeli novo 
večnamensko gasilsko vozilo in nova dvižna vrata. 

 

Sodelovali bodo: Godba Stična, harmonikarji Skubic, ljudski pevci Zarja in folklorna 
skupina KD Franceta Prešerna Račna. 

 

Po prireditvi bo velika zabava s skupino POP DESIGN in ansamblom ZDOMARJI. 
 

 
 
               Uroš Gačnik          Andrej Bahovec            Iztok  Vrhovec 
               predsednik Regije LJ II       predsednik GZ Grosuplje          predsednik PGD Grosuplje 
    
 
 

Veselimo se srečanja z vami. 

 
 

Udeležencem maratona s plačano startnino bodo ob progah na voljo 
okrepčila, potujoče servisne delavnice in ostala spremljevalna vozila – 
kontrolirali bomo zapestnice. Na križiščih bo poskrbljeno za usmerjanje 
kolesarjev.
Na cilju bo vsak udeleženec ob predložitvi startne številke prejel medaljo 
in praktično darilo, deležen bo malice, žrebanja praktičnih nagrad - glav-
na nagrada bo zložljivo električno kolo. Žrebanje bo potekalo na zaključni 
prireditvi med 14. in 15. uro. Nagrade prejmejo samo prisotni. Posebnih 
priznanj bodo deležni najstarejši in najmlajši udeleženci in najštevilčnejša 
skupina.
Posebej bomo nagradili najboljše kolesarje in kolesarke vzpona na Korinj. 
Upoštevali bomo Strava odsek 'Mali Korinj Climb'. Več si lahko preberete 
na spletni strani. 
Maraton bo potekal v redno odvijajočem se prometu ob upoštevanju ce-
stno-prometnih predpisov, navodil in opozoril organizatorja.  Udeleženci 
vozijo na lastno odgovornost. Nekateri spusti so strmi, zato je treba hitrost 
vožnje prilagajati razmeram na cesti. Posebna pozornost je potrebna pri 
vključevanju na prednostne ceste. Otroci do 15. leta starosti smejo voziti 
samo v spremstvu odrasle osebe, ekipe šol pa v spremstvu učiteljev ali 
staršev. Za vse udeležence je obvezna uporaba zaščitne čelade. Organiza-
tor ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo udeleženci povzročili sebi 
ali drugim. 
V sklopu Družinskega maratona bo na postajališču na Malem Mlačevem 
zagotovljena tudi animacija otrok. 
Na internetni strani bodo sproti objavljene vse informacije v zvezi z ma-
ratonom, dodatne pa so na voljo na kdgrosuplje@gmail.com ali na info@
visitgrosuplje.si.

Vljudno vabljeni! 

Kolesarsko društvo Grosuplje in Zavod za turizem Grosuplje

nedelja, 5. junij 2022,
start ob 9. uri na Kolodvorski cesti, Grosuplje

IZBIRA RAZLIČNIH TRAS:
• 91 km cestna proga: zelo razgiban teren | vzpon na 600 m visok Korinj, namenjena dobro pripravljenim kole-

sarjem;
• 78 km cestna proga: zelo razgiban teren| brez vzpona na Korinj;
• 56 km cestna proga;
• 45 km cestna proga: proga in poteka po asfaltirani cesti od Krke, mimo Luč in se »na šoli« priključi obstoječim 

progam;
• 30 km MTB proga: primerna samo za gorska kolesa 
• družinski maraton: namenjen družinam in manj pripravljenim kolesarjem | na voljo sta trasi 16 in 27 km | del 

trase je makadamski

PRIJAVE IN STARTNINA:
Elektronska prijava do 2. junija 2022
• www.kdgrosuplje.si
Prijave na dan dogodka | 5. junij od 7:30 dalje: 
• startno ciljni prostor

STARTNINA NA DAN PRIREDITVE ELEKTRONSKA PRIJAVA
cestni 45 km, 56 km, 78 km, 91 km 35 € 25 €
MTB 30 km 35 € 25 €
družinski (odrasli) 15 € /
družinski (otroci do 15 let) 0 € /

Za skupine 10 ali več udeležencev je startnina 20 eur. 

START IN CILJ 
9:00 - cestne proge: 91 km, 78 km, 56 km, 45 km
9:10 - družinski maraton: 27 km
9:20 - MTB
9:30 - družinski maraton: 16 km
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Tehniški dan
Torek ni bil običajen. Bil je drugačen. Za dobro jutro 
smo očistili šolsko okolico in nadaljevali z različnimi de-
lavnicami.

Šolstvo

Jaz pa pojdem ...
V sredo, 20. 4. 2022, je šolska avla 
v OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični 
po dolgem času spet polno zaživela 
z razigrano pesmijo, izbrano bese-
do ter otroško pristnostjo in vese-
ljem. Prvošolci pravljičnega krožka 
so se najprej predstavili z drama-
tizacijo Smeh je najboljše zdravilo, 
pevci otroškega zbora pa so upri-
zorili spevoigro Jaz pa pojdem. Vsi 
nastopajoči so na odru žareli in 
očitno uživali, navdušeni starši, ba-
bice, dedki in učitelji pa so njihovo 
večmesečno delo nagradili s svojim 
obiskom in aplavzom.
Pevci šolskega otroškega zbora so 
uprizorili spevoigro po besedilu 
Dragice Šteh Jaz pa pojdem, v kateri 
so prepevali številne pesmice, ki so 
se jih letos naučili. V spevoigri sta 
oživela deček in deklica iz šolskega 
znaka in se podala na popotovanje. 
Srečala sta različne prijatelje, živali, 
potepuha in harmonikarja Izidorja 
ter spoznavala, da je otroški svet 
poln veselja, plesa in igre.  V dram-
ski igri so se izkazali pevci tretješol-
ci in četrtošolci: dve Lari, Ana, Jurij, 
Vid, Nik, na harmoniko pa je zaigral 

Nejc. Živalim so svoje glasove poso-
dili Zala, Jaka in Eva, kot solistka se 
je izkazala Nastja. S klavirsko spre-
mljavo je petje ustvarjalno podprl 
učitelj Dominik Jakšič, pevski zbor 
pa pripravila Simona Zvonar.
Prvošolci, ki obiskujejo šolski pra-
vljični krožek, so pod vodstvom 
Alenke Ivanjko predstavili svojo 

deklamacijo Smeh je najboljše 
zdravilo, ki je nastala po predlogi 
Uli Geissler. Z velikim navdušenjem 
in pričakovanjem so čakali na svoj 
prvi javni nastop na čisto pravem 
odru. Idejo, vloge in sceno, ki je bila 
malo drugačna, so učenci izdelali 
sami, pri tem pa jim je pomagala 
mentorica Alenka. Na svoje vloge 
in izdelke so bili vsi zelo ponosni. S 
svojo sproščenostjo, spontanostjo 
so prvošolci resnično blesteli. Star-
ši, babice in dedki so jim z bučnim 
aplavzom potrdili, da njihov trud ni 
bil zaman. Še naprej bodo nastopa-
li, brali pravljice in ustvarjali, ker to 
delajo z dobro voljo in s srcem. 
Tone Pavček je v eni izmed svojih 
pesmi zapisal:
     Vsi otroci so naši otroci
     je rekel prijazen glas,
     vse smrklje in frklje in froci,
     vsi svetli in črni in kodrastih las,
     vsi naši.

Alenka Ivanjko in Simona Zvonar, 
mentorici

Prvi pomladni sejem na OŠ Stična
Pomlad ni poskrbela le za omamno cvetoča drevesa, pisano pomladno cvetje in ži-
vahno žvrgolenje ptic, temveč je prebudila tudi idejo za dobrodelni pomladni sejem 
in ustvarjalnost. 
Kako zelo lačni, žejni in željni smo 
druženja ob prijetnih dogodkih, 
se je izkazalo na dva lepa sončna 
popoldneva, in sicer v sredo, 6. 4. 
2022, na matični šoli in v četrtek, 7. 
4. 2022, pred šolo v Višnji Gori.
Prvi pomladni sejem, na katerem so 
se predstavili vsi razredi naše šole, 
se je izkazal v vsej svoji veličini. So-
delovali so učenci vseh lokacij z uči-
telji in učiteljicami. Na stojnicah ste 

si lahko kupili vse mogoče izdelke … 
od okraskov za dom, nakita, rastlin 
do sladkih prigrizkov. Da pa je bil 
to čisto pravi sejem, nista manjka-
la niti srečelov (ki je bil, mimogre-
de, zelo uspešen … zato gre hvala 
staršem in sponzorjem) niti bogat 
kulturni program, ki so ga prav tako 
pripravili naši učenci in učenke z nji-
hovimi mentorji.
Obisk našega pomladnega sejma je 

bil mnogoštevilen in obrazi pred in 
za stojnicami so žareli od veselja ob 
prijetnem druženju, ponosa in po-
trditve, da se je vložen trud izplačal. 
Celoten izkupiček prvega pomla-
dnega sejma na OŠ Stična gre v 
celoti v šolski sklad. Spomini pa so 
neprecenljivi. Vsi smo se imeli ču-
dovito – obiskovalci, delavci šole, 
predvsem pa učenci. Lepo jih je bilo 
gledati, kako zadovoljni so bili in 

V torek, 19. 4. 2022, so nas na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični obiskali 
člani društva paraplegikov. Predstavili so nam njihovo življenje in ovire, s 
katerimi se srečujejo vsak dan. Slavec in Rok sta nam razložila, kaj pomeni 
biti paraplegik ali tetraplegik, kaj se jima je zgodilo in kako se je njuno ži-
vljenje spremenilo po nesreči.
Kasneje smo obiskali športno dvorano in se preizkusili v košarki na vozičku. 
Zanimivo je bilo opazovati, kako je za zadetek pomembno sodelovanje ce-
lega telesa in dobra koordinacija.
Na kulturni delavnici so nam predstavili risanje in slikanje z usti. Neverje-
tno je bilo opazovati mojstra pri delu. Zanimivo je, kako lep izdelek nastane 
tudi brez uporabe rok.

Nato smo se soočili še z ovirami na poligonu. Hitro smo zaznali, da je ovir 
veliko in bi bilo za vse skupaj lahko bolje poskrbljeno.
Najlepše je bilo videti, kako pozitivno naravnani in humorju predani so ti 
ljudje, kljub svojim omejitvam. Vsi so nas sprejeli zelo lepo in dan je minil 
v dobrem vzdušju.
A ta dan se še ni zaključil. Sledil je še obisk e-transformerja, kjer smo se 
naučili več o ravnanju z e-odpadki. Najbolje bi bilo, če bi jih uporabljali kar 
najdlje možno.
Pouk smo zaključili 12.40. Program je bil zanimiv in poučen. Želimo si še 
več takšnih nasmejanih dni.

Meta Dremelj, 9. a

kako močno so se trudili zbrati čim 
več denarja. Lep in srečen pogled. 
V imenu šolskega sklada OŠ Stič-
na se iskreno zahvaljujemo vsem 
učencem, staršem, učiteljem, 
sponzorjem, Občini Ivančna Gori-
ca in ostalim, ki ste nam kakorkoli 
pomagali pri izvedbi sejma. Zaradi 
vseh Vas smo bili uspešni. S sred-

stvi, ki smo jih zbrali, bomo lahko 
pomagali vsem učencem naše šole, 
predvsem tistim, ki so se zaradi raz-
ličnih življenjskih preizkušenj znašli 
v stiski. 
Samo drug z drugim, z roko v roki 
lahko ustvarjamo lepši jutri za vse 
nas.

Šolski sklad OŠ Stična
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Mehurčki so razveselili 
naša srca
Humanost in solidarnost ste izkazali vsi, ki ste obiskali prvo javno priredi-
tev na samostojni Osnovni šoli Zagradec. Uživali smo v avtorski spevoigri 
Mehurčki, kjer se je pokazal glasbeni in igralski talent naših učencev. Da so 
pravi umetniki, je potrdil tudi pozitiven odziv na dražbi njihovih slik.
Lepo se zahvaljujemo vsem, ki ste se udeležili prireditve in jo podprli s 
svojo prisotnostjo in finančnim prispevkom. 
Naj vas sporočilo predstave spremlja vsak dan.
»Mehurčki za srečo, mehurčki bližine, pogled, ki se vrača v najlepše spomi-
ne, mehurčki, letite, naš svet se vrti, življenje nas čaka in srečo deli.«

Šolski sklad OŠ Zagradec

Življenje je prekratko, da bi si med seboj nagajali.
(Matilda Piškur)

Matilda Piškur (1. 9. 1932–8. 4. 2022)
Takole je gospa Matilda zaključila svoje razmišljanje o sobivanju 
v intervjuju za publikacijo OŠ Stična Predstavljamo se. Modrost, 
do katere pride človek z leti, modrost, do katere pride človek, 
ki ima oster um in pogum, da to tudi naravnost pove. Vse to ji 
je bilo dano.
Po rodu je Matilda Piškur s Štajerske, rodila se je v Prelogah v 
občini Slovenska Bistrica. Sama je zapisala, da je bilo življenje 
tam skromno in težko, a njej je pomagal stric Makso Pirnik, zna-
ni slovenski glasbenik, in je bilo zato lažje. 
Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je opravljala na različnih šolah 
na Štajerskem in v Ljubljani (otroštvo je prekinila druga svetov-
na vojna), državno učiteljišče pa je obiskovala v Tolminu in tam 
tudi diplomirala. Del svoje mladosti je namreč Matilda preživela 
na Primorskem, pri svojem stričku, ki je bil po njenih besedah 
zaljubljen v Primorsko in smaragdno Sočo.
Po opravljeni diplomi jo je pot pripeljala na Dolenjsko, na Krko, 
kjer je začela učiti v 3. razredu, stanovala pa je v podstrešni so-
bici pri Zajčevih (Zabukovec). To je bilo 1. februarja 1955. Takrat 
je bila krška šola še samostojna Osnovna šola Krka, pod isto 
streho z nižjo gimnazijo, s 1. januarjem 1963 je postala podružnica OŠ Stična. Tu, na Krki, je tudi spoznala 
svojega moža Janeza Piškurja, se poročila, uredila sta si lepo domačijo in rodili so se jima trije otroci – Ljubica, 
Sonja in Janez.
V šoli na Krki je izkusila vse tegobe in radosti povojnega življenja. Srečevala se je s skromnimi razmerami v 
šoli in z domačo revščino pri marsikaterem učencu. Sama je v svojih spominih zapisala, da »so se začele raz-
mere izboljševati, ko je bil na Krki odprt obrat Modna oblačila«. V istih spominih je o istem obratu zapisala: 
»O, imeli smo novo šolo. Čakala je samo še učence, da se vselijo in začnejo učiti. Žal se to ni nikoli zgodilo. 
Šolo so spremenili v šivalnico modnih oblačil. Vso opremo, mizice, stole, table in drugo smo preselili v staro 
šolo. Vse staro smo odstranili, obdržali smo le računalo s stotimi kroglicami!«
Spomnim se gospe Matilde, ko smo praznovali 200-letnico te »stare šole«. Kako živo je na prireditvi pred-
stavila svoje spomine! Ob tej priložnosti nam je tudi zaupala »svoj zvezek«, v katerem smo našli prenekateri 
podatek. Hvala Vam, Matilda, za zaupanje in spomine.
Vztrajala je v svojem poklicu. Večinoma je poučevala mlajše učence, 1. in 2. razred. Delo je večinoma pote-
kalo v t. i. kombinaciji, pogosto dopoldne in popoldne ali samo popoldne. Treba je bilo poprijeti še za mar-
sikatero drugo delo. Urejala je šolsko knjižnico in vodila mladinski tisk. Učence je usmerjala v razne oblike 
pomoči in solidarnosti v organizaciji Podmladek rdečega križa. Pripravljala jih je na številne proslave in z njimi 
preko leta obeleževala druge pomembne dneve. Pogosto so imeli delovne akcije, saj je bilo potrebno urediti 
okolico šole, pospraviti drva …
Kako je znala živeti zgoraj zapisano misel pove dejstvo, da sta po hudem neurju s točo s takratnim župnikom 
na Krki, gospodom Gregoričem, skupaj uredila prevoz bobrovca iz Grosuplja, otroci so pa pomagali pri raz-
kladanju šolske in cerkvene opeke. V »takratnih časih«. Bi šlo danes tudi tako?
Svojo poklicno pot je sklenila konec šolskega leta 1987/1988. Skupaj je bila na OŠ Krka in OŠ Stična zaposlena 
33 let in 4 mesece.
Gospa Matilda, hvala za vašo iskrivost in iskrenost, hvala za vaš pogum. Spominjali se Vas bomo kot osebe z 
neverjetnim spominom ter čutom za prav in pravično. Da bi le znali živeti po vašem priporočilu!

Za OŠ Stična
Lidija Zajc

Odmeval je Glasbeni Atlas
Študentski klub Groš, ki pod svojim okriljem združuje dijake in študente iz občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, letos obeležuje svojo 
23-letnico delovanja. V ta namen je bil prirejen Glasbeni Atlas.
Pomlad smo najprej otvorili z na-
šimi tradicionalnimi dogodki. V 
začetku meseca sta potekala zna-
čilna “pohoda” po naših občinah – 
na pustni torek smo tako v okviru 
projekta Groš časti krof delili krofe 
ter kasneje vrtnice ob dnevu žena. 
Z dnevom žena oziroma 8. marcem 
se je začel tudi naš tradicionalen 
projekt Groševe mamice in očki. 
Razpis je bil odprt do 25. marca, na-
slednji dan pa je potekal zaključek, 
na katerem smo devetim mladim 
družinam iz naše upravne enote 
podelili bon za otroško trgovino 
Baby center in trgovino DM v Gro-
supljem, in sicer v skupni vrednosti 
100 €, ter nekaj praktičnih daril.
Vrhunec pomladi je bil koncert 
Glasbeni Atlas, ki ga je bilo mogoče 
slišati 23. aprila od 20. ure naprej 
pri Gasilskem centru v Grosuplju. 
Prireditev smo v celoti organizirali 
v lastni režiji, kar zajema postavi-
tev prizorišča in vzpostavitev odra, 
varovanje, celoten potek koncerta, 

katerega del je tudi izbor nastopa-
jočih. Glasbeni oder je tako otvori-
la lokalna zasedba Tommy and the 
easy peasies, sledila je mlada sku-
pina Koala Voice ter nato zasedba 
Babooni, za vrhunec večera je po-
skrbela ena in edina skupina Joker 
Out. Program pa je zaključil mladi 
DJ Porth Nole. Na koncertu smo 
igrali tudi na dobrodelne note in 
sicer smo od vsake prodane karte 
namenili 1 € Zvezi prijateljev mla-
dine Moste-Polje. Skupaj smo za 
dober namen zbrali 779 €. Kaj lah-
ko še povemo o koncertu? To, da je 
bilo nepozabno, vrhunsko vzdušje, 
neverjetna publika, odlična glasba 
in še bi lahko naštevali. Hvala vsem 
za udeležbo in soustvarjanje odlič-
ne atmosfere ob praznovanju oble-
tnice našega delovanja. Zahvaljuje-
mo se tudi sponzorjem, Zvezi ŠKIS, 
Študentska organiacija Slovenije 
– ŠOS, Mala pivovarna Kajtimar, 
mojekarte.si, Računovodstvo bau-
er in Življenjski zavarovalnici Vita. 

Hkrati upamo, da bomo lahko tudi 
naslednje leto skupaj praznovali na 
Glasbenem Atlasu.
Po koncertu smo se predstavili tudi 
na Škisovi tržnici, ki je potekala 5. 
maja na Kardeljevi ploščadi v Lju-
bljani. Škisova tržnica je projekt, na 
katerem se predstavijo študentski 
klubi in dogodek, ki združuje mlade 
iz vse Slovenije. Letos pa je ta do-
godek podiral rekorde, saj se ga je 
udeležilo kar 28.000 obiskovalcev. 
V marcu smo tudi ponovno štartali 
družabne petke. Start je potekal v 
petek, 18. 3., ko smo ga tematsko 
obarvali v slogu pub kviza. Družab-
ni petki potekajo vsak petek od 20. 
ure naprej, v prostorih ŠK GROŠ. 
Vsak teden bomo imeli različne te-
matike, od družabnih iger do kara-
ok itd.
Za vse informacije smo vam na vo-
ljo v času uradnih ur, te se še vedno 
ostajajo v ustaljenih terminih, in 
sicer: v Grosuplju ob ponedeljkih, 
sredah in petkih med 18. in 20. uro, 

v Ivančni Gorici ob torkih, med 18. 
in 20. uro, v Dobrepolju pa po pred-
hodnem dogovoru. Za naprej pri-
pravljamo kup simpatičnih projek-
tov, zato vas vabimo k spremljanju 
naših spletnih socialnih omrežij, na 
katerih najdete informacije o vseh 
prihajajočih dogodkih in aktualnem 

dogajanju v klubu.
I Facebook: GROŠ študentski klub I 
Instagram: @sk.gros I spletna stran: 
www.klub-gros.si

Groševcu ni nikoli dolgčas! 

Tjaša Bregar, ŠK GROŠ

www.gsg.si

Svet glasbe
čaka nate.
Pridi na sprejemne preizkuse 
Glasbene šole Grosuplje
21. in 28. maja od 9. do 12. ure ter 
26. maja od 18. do 20. ure
v prostore SŠ Josipa Jurčiča.
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Zbor članov Kulturnega društva Korinj
Na deževni petek,  22. 4. 2022, smo 
se po dveh letih končno lahko zbrali 
člani Kulturnega društva Korinj, da 
pregledamo dosedanje dosežke ter 
skujemo nove načrte za prihodnje 
delovanje društva. Zbor članov smo 
organizirali v novi dvorani Gasilske-
ga doma Korinj, ki jo je v prejšnjem 
letu opremila Občina Ivančna Go-
rica, za kar smo ji zelo hvaležni in 
upamo, da jo bomo lahko upora-
bljali za delovanje našega društva.
Dnevni red zbora članov je bil pre-
cej obsežen in je med drugim vse-
boval tudi točko izvolitve novega 
vodstva društva, saj je petletni 
mandat prve vodstvene ekipe že 
potekel. Tako smo na zboru izvedli 
volitve novega vodstva, pred tem 
pa je bilo predstavljeno delovanje 
društva v letih 2020 in 2021. Poleg 
tega smo člani pregledali finančno 
poročilo za pretekli dve leti in spre-
jeli finančni načrt za letošnje leto. 
Kljub temu, da je bilo delo društva v 
preteklih dveh letih zelo ohromlje-
no, smo vseeno uspeli izvesti otro-
ške delavnice na daljavo, projekt 
Pridi-podari-zamenjaj na daljavo, 
Kino pod zvezdami in tudi Miklavž 
ni pozabil na naše otroke ter jih je 
kljub omejitvam obiskal in obda-
roval. Naša korinjska vila pa je, ne 
glede na okoliščine, pridno pošilja-
la rojstnodnevne voščilnice našim 
najmlajšim in najstarejšim. Pridne 
ročice naših izdelovalk rožic iz pa-
pirja in kvačkaric tudi niso mirova-
le, pač pa so v zavetju svojega doma 

ustvarjale unikatne ročne izdelke. 
Vse to pa smo nadgradili še z izda-
jo naše letne publikacije Korinjske 
novice, kjer so zbrani vsi dogodki in 
še prispevki, ki jih je pridno zbirala 
naša novinarska skupina.
Na zboru članov smo poleg tega so-
glasno sprejeli letošnji program, ki 
bo spet vključeval delavnice za naj-
mlajše in vse, ki se nam bodo želeli 
pridružiti, če nam bodo razmere to 
dopuščale.
Tudi letos bomo organizirali Kino 
pod zvezdami, ki ga bomo izvedli v 
mesecu avgustu. Organizirali bomo 
dva pohoda, da se malce razmiga-
no, sklenili pa smo, da tudi letos or-
ganiziramo čistilno akcijo, saj opa-
žamo, da se ob cesti, ki vodi skozi 

naše vasi, pojavlja vedno več smeti, 
ki jih skozi okna svojih avtomobilov 
mečejo neosveščeni vozniki. V leto-
šnji program dela pa smo vključili 
tudi razstavo kvačkanih izdelkov ter 
rožic iz papirja v mesecu novem-
bru, saj vse močno »firbec matra«, 
kaj vse so naše umetnice izdelale v 
preteklih dveh letih in kaj ustvarjajo 
sedaj. 
Pestro bo, ni kaj. Zato bomo veseli, 
če se nam pri kakšni dejavnosti tudi 
pridružite. Naše delovanje pa lahko 
spremljate tudi na naši Facebook 
strani, kjer boste vedno na teko-
čem z dogajanjem na Korinju. 
 

Špela Mišmaš

Muljavska društva 
obiskala Jurčičev grob

V spomin Ivici Zupančič 
Draga Ivica. Deset let si bila z nami v Bralnem klubu »Kranjska čbelica«. 
Od samega začetka si bila svetlo sonce naših srečanj. Mila, načitana, skro-
mna. Dobivale smo se vsak prvi torek v mesecu na pogovorih o knjigah, 
skupaj prisostvovale literarnim večerom, obiskovale prireditve in kulturne 
spomenike po Sloveniji. Veliko si vedela o svetu, ljudeh, ki trpijo, saj si v 
medicini delala z najbolj ranljivimi. Zato si vedno tudi našla lepo besedo za 
katerokoli od nas, pa tudi za junake iz knjig. Razumela si različnost, bila od-
prta, empatična, odpuščajoča, pa tudi zelo razgledana, velika duša. Z nami 
si delila velik del svojega boja z boleznijo. Trpele smo s tabo, ko si hodila na 
terapije, se veselile, ko si se pozdravila. Veliko pozitive si našla, mi pa s tabo 
in zate - v večeru z Bronjo Žakelj, o knjigi »Belo se pere na devetdeset«. 
Rada si prihajala na naša srečanja, prihajala si tudi naravnost od zdravni-
kov, vedno si nam priporočala knjige še za povrhu, se veselila naslednjih 
branj, noben izziv ti ni bil »preveč«. Čutile smo tudi, da imaš neskončno 
rada vse domače. Ponosna si bila na vse, uživala z vnučki, jim brala. Vedno 
si našla pozitivno plat, nasmeh, spodbudo. Kot naša sobralka si z zgledom 
in tudi filmčki, ki smo jih skupaj posnele, vplivala na družbo širše. Vedela si, 
kaj branje prinese in kako deluje, bila si primer človeka za državo bralcev. 
Zelo si se veselila naših zaključkov na stari domačiji pri Mojci vsak julij, na 
katerem boš gotovo tudi letos, le da boš z nami malo drugače. Čutile te 
bomo sredi nas, živa ostajaš v naših spominih, v našem srcu, v nežnosti in 
dobrotljivosti, v katero si ovila vsako od nas - za vedno. 

Hvala ti za vse, kar si nam in kar nam boš še dala. Kdor ne bere, živi eno, 
kdor bere, pa tisoč življenj. 
Rade te imamo, tvoje sobralke. 

V imenu BK Kranjska čbelica,
Ksenija Medved

Projekt Srečava se v knjižnici 
zaključili z razstavo
V torek, 19. aprila, je potekala še zadnja prireditev v okviru evropskega projekta Srečava se v knjižnici. V Knjižnici 
Ivančna Gorica smo odprli razstavo likovnih del, ki so nastala v Mali šoli umetnosti z Damijano Bijek, podlaga zanje 
so bile pesmi Gabrijele Cedilnik. Na otvoritvi, ki so jo pomagali zasnovati in speljati mladi, sta nastopila Matevž 
Kavšek in Dominik Kastelic.
Kot je povedala mentorica Bijekova, se je s šestimi mladimi ustvarjalkami jeseni in pozimi ob sobotah srečevala 
preko spleta. Upodobitev vsake pesmi je temeljila na različnih likovnih tehnikah in motivih, otroci pa svojega sveta 
niso uprizarjali le v slikarskih tehnikah, trodimenzionalno so oblikovali tudi s pomočjo kartona in volne. Risali so s 
flumastri, svinčniki, barvicami, spoznavali tehniko pihanja in lepljenja. 
Mala šola umetnosti je potekala v organizaciji JSKD Ivančna Gorica, Zveze kulturnih društev Občine Ivančna Gorica 
in Zveze kulturnih društev Grosuplje; udeležile so se je: Zarja Bregar, Mila Novak, Lara Lampret, Ema Pajk, Mihaela 
Zorko ter Elizabeta Zorko. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Knjižnica Ivančna Gorica, foto: Klemen Ceglar

Josip Jurčič je s svojim delom močno zaznamoval kulturni prostor na Slo-
venskem. Spomin nanj je vsekakor živ še danes, najraje pa se ga spomi-
njamo njegovi rojaki. 3. maja je minilo 141 let od Jurčičeve smrti. Kot je to 
v preteklih letih postalo tradicionalno, smo tudi letos predstavniki mulja-
vskih društev to obletnico obeležili z obiskom njegovega groba na Navju v 
Ljubljani. Velikega pisatelja in časnikarja smo počastili s položenim vencem 
in kratkim kulturnim programom. Čeprav nas misel na pisatelja spremlja 
ob vsakem kulturnem dogodku pri nas, so obletnice, kot je ta, prava prilo-
žnost, da se še posebno zavemo pomena njegovega ustvarjanja.

Sara Sever

Projekt zaključili

Zaradi 
inventure 
zaprta 
knjižnica
Zaradi inventure bo 
Knjižnica Ivančna Gori-
ca v torek, 31. maja, in 
v sredo, 1 junija, zaprta. 
Zamudnine za ta dva 
dneva ne bo, gradivo pa 
si boste lahko izposojali 
v knjižnicah Grosuplje 
in Dobrepolje. Hvala za 
razumevanje.
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Dijaki Srednje šole Josipa 
Jurčiča po dvanajstih letih 
ponovno  državni prvaki v 
rokometu
Dijaki naše srednje šole so dosegli izjemen uspeh na področju srednješol-
skega športa, saj so postali DRŽAVNI PRVAKI V ROKOMETU. Pot do tega  
zjemnega uspeha nikakor ni bila lahka. 

Potem, ko so na dolenjskem področnem prvenstvu v Novem mestu suve-
reno premagali vse tekmece, so se zaradi odpovedi dveh ekip na četrtfi-
nalnem tekmovanju avtomatsko uvrstili v polfinale državnega prvenstva. 
Tu so zaradi poškodb in drugih razlogov nastopili precej oslabljeni, a kljub 
temu so se po zmagi nad ekipo Kočevja (in kljub porazu proti ekipi Gim-
nazije Moste) uvrstili na zaključni turnir- finale srednješolskega državnega 
prvenstva v rokometu. 
Ta je potekal v Ljubljani v športni dvorani Kodeljevo, gostitelj je bila Gimna-
zija Moste. Poleg domačinov in naše šole sta nastopili še ekipi I. gimnazije 
Celje in ŠC Velenje- elektro in računalniška šola. V napeti in razburljivi tek-
mi je naša ekipa najprej premagala favorizirano ekipo iz Velenja z rezulta-
tom 25 : 22, v finalu pa nato še odlično domačo ekipo Gimnazije Moste in 
se ji tako oddolžili za poraz v polfinalu. Končni rezultat finala je bil 27 : 22 
za našo ekipo. Tako so naši dijaki osvojili prvo mesto in postali DRŽAVNI 
PRVAKI.
Rokometno ekipo S Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice so sestavljali naslednji 
igralci:
Nejc Ropič , Simon Vidmar, Nejc Batis, Janoš Butara, Blaž Ceglar, Aleksan-
der Kuzmanovič, Dominik Pekeč, Tilen Glavan, Martin Bradač, David Sku-
bic, Nal-Roš Omahen , Maks Kolarič, David Perko in Valter Zaletel. Vodja in 
trener ekipe je bil profesor športne vzgoje Franci Pajk. 
Za ta izjemen uspeh so zaslužni prav vsi nastopajoči dijaki. Profesor Franci 
Pajk bi se rad zahvalil tudi vsem klubskih trenerjem predvsem RK SVIŠ pa 
tudi RK Trimo Trebnje in RK Grosuplje za njihov prispevek pri rokometnem 
razvoju omenjenih fantov in tudi za posluh glede njihovih nastopov na šol-
skih tekmovanjih. 
Po izjemni generaciji (brata Stopar, Ferlin, Skube, Zarabec in ostali), ki so 
med leti 2006 in 2010 kar trikrat osvojili naslov državnih prvakov, je to za 
našo šolo že četrti naslov srednješolskih državnih prvakov. Najbrž nekoliko 
nepričakovan, a toliko bolj zaslužen!

Simon Bregar in Franci Pajk 

Šport

Taekwondoisti že petič zapored državni prvaki v tehniki

OBČINSKA FUTSAL LIGA

Začela se je 28. izvedba občinske 
futsal lige
Konec aprila se je začela 28. izvedba občinske futsal lige, v kateri letos nastopa 10 ekip. Najprej bodo odigrale spo-
mladanski del po sistemu vsaka z vsako, nato pa se bodo jeseni ekipe razdelile v dve po kakovosti različni skupini 
po pet in znotraj svoje skupine odigrale še enkrat po sistemu vsaka z vsako. 
Do sedaj so bili odigrani štirje krogi. Že na začetku se kaže, da se bosta za vrh borili predvsem lani najboljši ekipi, 
v ta boj verjetno lahko poseže le še ekipa Fiziokinn. Ponovno se je z dobrimi igrami izkazala ekipa iz Hrastovega 
Dola – HD City, ki je tudi sposobna presenetiti in v težave spraviti prej omenjene tri ekipe. 
Med strelci je trenutno na vrhu Kristijan Čož (FC Iv. Gorica VIP šp. studio), v zadnjih letih brez dvoma najboljši v 
naši ligi. Do sedaj je dosegel kar 14 golov. Na 2. mestu mu sledi Primož Potočar (MSU team), ki je dosegel 8 golov, 
tretji pa je s petimi doseženimi goli  Žiga Andolšek (Fiziokinn). 

 O. t. Zmage Remiji Porazi Goli + Goli - Razlika  Toč.
1. FC Iv. Gorica VIP šp. studio 4 4 0 0 29 3 + 26 12
2. MSU Team 4 4 0 0 22 6 + 16 12
3. HD City 4 2 2 0 9 4 + 5 8
4. Fiziokinn 4 2 1 1 14 13 + 1 7
5. ŠD Ambrus 4 1 1 2 7 12 - 5 4
6. Bar pri Lili 4 0 3 1 7 9 - 2 3
7. ŠDM Krka 4 1 0 3 6 14 - 8 3
8. Avtostoritve Sadar 4 1 0 3 5 14 - 9 3
9. Samastur 4 0 2 2 6 14 - 8 2
10. ŠD Zagradec 4 0 1 3 3 19 - 16 1

Liga se odvija ob petkih zvečer po različnih krajih naše občine. Več o ligi si lahko pogledate na spletni strani zso.
prijetnodomace.si. 

Simon Bregar 

V nedeljo, 8. 5. 2022, je v Celju 
potekalo državno prvenstvo v ta-
ekwondoju. Tokrat je prvič v zgo-
dovini potekalo državno prvenstvo 
v borbah in tehniki hkrati. Otroci 
so lahko tekmovali tudi v kicku (br-
canje v elektronsko vrečo). V polni 
dvorani se je potilo kar 27 Kangov-
cev. 19 jih je tekmovalo v tehniki, 
od tega 5 še v borbah. V Kicku je 
tekmovalo 8 otrok.
Taekwondo zveza Slovenije je na 
otvoritvi s plaketami nagradila naj-
boljše športnike za leto 2021. Med 
njimi sta bila Lorena Zabukovec, 
najboljša mladinka v tehniki in Lara 
Zabukovec, najboljša kadetinja v 
tehniki.
Na tekmovanju v tehniki je tekmo-
valo 72 predstavnikov iz 10 različnih 
slovenskih klubov. Kar 6 Kangovcev 
je prejelo naziv državnih prvakov 
2022 v individualni kategoriji, ne-
kaj pa jih je ta naziv osvojilo tudi v 
paru ali ekipi. Taekwodo klub Kang 
je že petič zapored in šestič  v klub-
ski zgodovini postal državni prvak v 
tehniki.  Tomaž Zakrajšek in Lorena 
Zabukovec sta postala najboljša 
tekmovalca državnega prvenstva v 

absolutni kategoriji.
V borbah je tekmovalo 133 tek-
movalcev in v kicku 38 tekmoval-
cev, skupaj 171 tekmovalcev iz 11 
klubov. Tekmovalci Kanga so v eki-
pnem seštevku osvojili 6. mesto.
V borbah so tekmovali: Filip Zupan-
čič, mlajši kadet do 33kg, po dveh 
zmagah 1. mesto , Jakob Kastelic, 
kadet do 37 kg, po eni zmagi 1. me-
sto, Tibor Jože Rozina, mladinec do 
59 kg, po eni zmagi  2. mesto, Žan 

Zupančič, član do 63 kg, 2. mesto 
in Vid Milošević, kadet do 45 kg, 5. 
mesto. 
Najmlajši so se pomerili v Kicku in 
ekipno osvojili 2. mesto:  Erik Kaste-
lic M1 2. mesto, Leoni Zakrajšek Ž2 
1. mesto, Nuška Bašar Ž2 3. mesto, 
Ditka Bašar Ž2 5. mesto, Sofi Zakraj-
šek Ž2 5. mesto, Davud Bajrektare-
vić M2 5. mesto in Urh Berden M2 
5. mesto.
V tehniki individualno so osvojili: 
Filip Zupančič U11B 2. mesto, Brin 
Glavač U11B 3. mesto, Tajda Bašar 
U11B 1. mesto, Denis Levičar U14A 
2. mesto, Neža Berden U14A 1. 
mesto, Pika Glavač Živičič U14A 3. 
mesto, Lana Kastelic U14A 3. me-
sto, Jakob Kastelic U14B 1. mesto, 
Gabriel Črnila U14B 2. mesto, Tri-
stan Maj Udovič Bes U14B 3. me-
sto, Vid Milošević U14B 5. mesto, 
Tibor Jože Rozina U17A 2. mesto, 
Lorena Zabukovec U17A 1. mesto, 
Lara Zabukovec U17A 2. mesto, Žan 
Zupančič U30A 2. mesto, Rok Mo-
har U50A 1. mesto, Tomaž Zakraj-
šek U50A 2. mesto, Renata Mavrič 
U50A 1. mesto.
V parih so osvojili: Denis Levičar in 

Lorena Zabukovec PU17A 2. mesto, 
Tibor Jože Rozina in Neža Berden 
PU17A 3. mesto, Jakob Kastelic in 
Tajda Bašar PU17BC 1. mesto, Rok 
Mohar in Renata Mavrič PO18A 1. 
mesto, Žan Zupančič in Zala Rozina 
PO18A 2. mesto.
V ekipi so osvojili: Berden-Zabu-
kovec-Zabukovec TU17A 1. me-
sto, Glavač Živičič-Kastelic-Gačnik 
TU17A 2. mesto, Udovič Bes-Ka-
stelic-Črnila TU17BC 1. mesto, Zu-
pančič-Glavač-Milošević TU17BC 3. 

mesto, Mohar-Zakrajšek-Zupančič 
TO18A 1. mesto.
V absolutni kategoriji za najboljšega 
tekmovalca državnega prvenstva so 
osvojili: Tomaž Zakrajšek NT 1. me-
sto, Žan Zupančič NT 4. mesto, Rok 
Mohar NT 5. mesto, Lorena Zabu-
kovec NT 1. mesto, Lara Zabukovec 
NT 3. mesto, Renata Mavrič NT 4. 
mesto in Neža Berden 5. mesto.

Darja Podpečnik
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V Cukarci pravo navijaško razpoloženje na  
dirki pokalnega prvenstva
Prva letošnja dirka v motokrosu, ki 
so jo 15. maja uspešno organizirali 
člani AMD Šentvid pri Stični, na pro-
gi Dolina pod Kalom v Cukarci, je 
štela za točke pokalnega prvenstva 
Slovenije. Za t. i. pokalne dirke je 
značilno, da se jih udeleži večina vo-
znikov državnega prvenstva, z izje-
mo nekaterih najboljših, posebnost 
teh dirk pa so vozniki razreda R2, ki 
so rekreativni tekmovalci, prav tako 
željni dirkanja in zmagovanja. Veli-
kokrat se prav pri njih izkaže še večji 
žar borbenosti, že dolgo pa ne velja 
več, da so slabo kondicijsko pripra-
vljeni oz. opremljeni. 
Navijaško vzdušje je bilo na vr-
huncu tudi zaradi lepega sončne-
ga vremena in odličnih pogojev za 
dirkanje, nenazadnje se je dirke 
udeležilo skoraj 120 voznikov, nekaj 
tudi iz sosednjih držav. Presenetlji-
vo najbolj napeto je bilo v kategoriji 
MX Open R2, kjer sta se za zmago 
»udarila« dva člana AMD Šentvid 
pri Stični, Ivančan Klemen Pantar in 
Ljubljančan Anže Svetek. Oba sta v 
dneh pred dirko veliko časa prežive-
la na progi v pripravah proge in oko-
lice in se v nedeljo pomerila še za 
dirkaški primat. Izmenjala sta si po 
eno prvo in drugo mesto, a Pantarju 
je prvo mesto v drugi vožnji prine-
slo prednost in prvo skupno zmago 
sploh. Zagotovo veliko poplačilo za 

dosedanji trud. Še en domači tek-
movalec v tej kategoriji je bil Blaž 
Pečjak na 8. mestu. V kategoriji 
MX2 R2 pa se je prvič na dirki preiz-
kusil Uroš Končar in bil 22., Kristjan 
Jovanoski pa 23.
V kategorijah R1, kjer lahko nasto-
pajo samo najboljši vozniki, sta do-
mačo dirko za dober trening v ka-
tegoriji MX2 izkoristila Jaka Peklaj, 
ki je bil drugi, in Žan Oven, ki je bil 
četrti. Blaž Benko je končal na 11. 
mestu, Žan Resnik pa na 13. mestu. 
Člana MK Fire group Matevž Robek 
in Gašper Polajžer pa sta bila 3. oz. 
6. V MX Open R1 je bil najboljši 
domačin Luka Kutnar (član AMD 

507 moto team), ki bi prepričljivo 
zmagal, če ga tehnična napaka na 
motorju ne bi prisilila, da je drugo 
vožnjo odstopil in skupno končal na 
4. mestu. Najboljši član AMD Šent-
vid je bil v tej kategoriji Rok Virant, 
mesto za Kutnarjem. V mlajših ka-
tegorijah je bil najboljši »Šentvid-
čan« Nejc Kralj na 6. mestu, novi-
nec Maks Šušteršič je bil 9., v MX 85 
pa je bil Jernej Dolinšek 7. Navijači 
pa so bili na nogah tudi v kategoriji 
MX 50, kjer nastopajo najmlajši vo-
zniki z najšibkejšimi motorji. Svojo 
prvo dirko sploh je odpeljal doma-
čin Ožbej Podobnik (član AMD Irt 
Brothers) in osvojil 10. mesto.
Letos bodo navijači lahko spremljali 
dirke v Cukarci še enkrat, ko bo 11. 
septembra na sporedu finalna dirka 
državnega prvenstva, tudi z Janom 
Pancarjem, ki uspešno nastopa na 
dirkah svetovnega prvenstva. Pole-
tje pa bo na progi v Cukarci ponu-
dilo tudi priložnost za začetnike, ali 
tiste, ki bi se radi preizkusili prvič v 
vožnji z motokros motorji, pa nima-
te motorja in opreme. V sodelova-
nju z Adrenalinskim parkom Cukar-
co in društvom Naravnost.si bo prvi 
teden v juliju v Cukarci potekal za 
otroke in mladostnike MOTOKROS 
KAMP in ADRENALINSKI KAMP. Va-
bljeni!

Matej Šteh

Moja prva tekma
Sem Ožbej Podobnik. Obiskujem prvi razred osnovne šole. V nedeljo je bil 
lep sončen dan in moja prva tekma v motokrosu. Treniram že dve leti. Za-
sedel sem 10. mesto in bil zelo srečen. Moji sotekmovalci so vsi starejši od 
mene, zato je to zame velik uspeh. 
Hvala AMD Irt Brothers, trenerju Jerneju Irtu in vsem navijačem, ki so na-
vijali za mene. Ob koncu sem prejel pokal. Pokal za najmlajšega, ki tudi 
trenira z nami in še ni smel na tekmo, saj je star šele štiri leta, pa je prejel 
tudi moj brat Samo.
Moja prva tekma mi bo ostala vedno v spominu.

Ožbej

CENIK OGLASOV IN POGOJI OGLAŠEVANJA  
V OBČINSKEM GLASILU KLASJE 

KOMERCIALNI OGLASI:
VELIKOST OGLASA

(glede na format časopisa A3)
DIMENZIJA 

(širina x višina)
CENA (EUR) 

brez DDV
cela stran                271 x 374 mm 440,66
polovica strani       271 x 184 mm 276,33
četrtina strani        160 x 155 mm 144,46
osmina strani         106 x 150 ali 161 x 95 mm 106,03
šestnajstina strani 106 x 70 ali 51 x 140 mm 61,05
»vizitka«                    51 mm x 35 mm 31,51
NASLOVNICA* 65 x 31 mm 63,02

 * Oglasni prostor na naslovnici je omejen in je na razpolago do zakupa. 

1. Za večkratno oglaševanje se naročniku prizna popust. Za 
prvo objavo velja osnovna cena, vsaka nadaljnja objava 
oglasa je cenejša za 5 % od osnovne cene, do največ 30 %. 
Za 6 ali več objav se avtomatično upošteva 30 % popust pri 
vsaki objavi. 

2. Oglaševalec mora pred objavo posredovati podpisano in 
žigosano naročilnico, iz katere je razvidno število objav in 
dimenzije oglasa. Podlaga za izstavitev računa je naročilni-
ca, v primeru naročila šest oz. več objav pa se sklene po-
godba o oglaševanju.

3. Uredništvo si pridržuje pravico do prilagajanja dimenzij 
oglasov, ker včasih to zahteva tehnična izvedba postavitve 
člankov in oglasov v časopisu.

4. Izdelane oglase sprejemamo v digitalni obliki (PDF, JPG …).
5. Informacije: (01) 781 21 30, urednistvo@klasje.net

MALI OGLASI:
Mali oglasi so brezplačni in so namenjeni le fizičnim osebam. 
Uredništvo si pridržuje pravico skrajšanja malega oglasa in 
spremembe teksta brez obvestila naročnika, če je to zaradi 
prostorske omejenosti potrebno. Pridržuje si pravico, da zaradi 
zakonskih obveznosti ne objavi oglasov, ki oglašujejo storitve-
ne dejavnosti. 

ZAHVALE:
Fizične osebe lahko objavijo zahvalo ob smrti svojcev, velikosti 
cca. 100 cm². Zahvala lahko obsega največ 100 besed (cca. 600 
znakov) + fotografija. Cena je 13,77 EUR + DDV. Zahvala se lah-
ko odda in plača v sprejemni pisarni občine ali po elektronski 
pošti.

Ivančna Gorica, maj 2022

AMD Šentvid pri Stični in ADRENALINSKI 
PARK CUKARCA (4.–8. julij 2022)
Adrenalinski kamp:
• MTB tečaj
• začetni motokros tečaj
• obisk adrenalinskega parka Cukarca
• spanje v šotorih
• planinski pohod
• orientacija
• plezanje
• igre z žogo
• plavanje
• jahanje
• sekiromet
• kajak in kanu
• preživetje v naravi
• piknik, druženje in zabava

Motokros in MTB kamp:MOTOKROS PRGRAM
Začetniki 
• predstavitev motokrosa
• spoznavanje zaščitne opreme
• poudarek na osnovah vožnje 

motokrosa     
• vožnja po ravnini, osnove 

zavijanja, vožnje stoje  
• vožnja po poligonu
• osnove vožnje po motokros 

progi
• vzdrževanje motorja in opre-

me     
• možnost napredovanja v višjo skupino
• tečaj vodi usposobljen trener, ki ima izkušnje tako z začetniki kot 

tudi tekmovalci
Nadaljevalni tečaj
•  lasten motor in oprema
•  poudarek na naprednih tehnikah vožnje
•  učenje zahtevnejših tehnik ter izboljšanje znanja
•  treningi se izvajajo na motokros progi
•  tečaj vodi usposobljen trener, ki ima izkušnje tudi s tekmovalci

POPOLDANSKE AKTIVNOSTI
• MTB tečaj
• obisk adrenalinskega parka Cukarca
• spanje v šotorih
• plavanje
• kajak, kanu
• jahanje
• planinski pohod
• orientacija
• plezanje
• igre z žogo
• preživetje v naravi
• piknik, druženje in zabava

PRIJAVE DO 25. 6. 2022 (10% popust).
INFO: www.naravnost.si 
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ZAHVALA
V 90. letu starosti nas je zapustila 
draga mami in babi

MATILDA PIŠKUR
(1. 9. 1932–9. 4. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, za podarjene sveče in cve-
tje. 
Zahvala tudi pogrebni službi Novak, gospodu župniku in 
pevcem. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste 
ohranili v lepem spominu. 

Vsi njeni 

Kadar vse se umiri, 
ko telo se ohladi, 
ko te duša zapusti, 
takrat nič več ne boli. 

Takrat lučko mi prižgite, 
da duša najde pot v nebo, 
pa eno lepo mi zapojte, 
da mi lažje bo slovo. 

Le v spominih bom še z vami,
vam in meni bo lepo,
spomnite se lepih časov
in življenje lažje bo. 

ZAHVALA
Sredi cvetoče pomladi, na veliki četrtek, ob 20. uri, se 
je ustavilo srce, dobro kot najboljša velikonočna potica, 
najinemu dragemu možu, očku, zaupniku, zavezniku in 
prijatelju …

JANKO ŠKUFCA
po domače Dežmanov Janez

Vrh pri Višnji Gori 49
(14. 07. 1952–14. 04. 2022)

Iz srca se zahvaljujeva vsem, ki ste v zadnjih letih poma-
gali pri skrbi za udobje in zdravje najinega moža in očeta. 
Hvala patronažni sestri Marici Kastelic, zdravniku v ZD 
Grosuplje, dr. Virantu, zdravstvenemu tehniku in se-
stram, pa tudi vsem v recepciji ZD Grosuplje. Srčna hvala 
tudi gospodu župniku Slavku Judežu za Božjo besedo in 
blagoslov ter vsem, ki prižigate sveče ob našem grobu. 
Iskreno in s spoštovanjem se zahvaljujemo tudi Pogrebni 
službi Perpar s prijazno gospo na čelu, DU Višnja Gora, 
gasilcem iz domačega društva ter vsem, ki ste se prišli 
poslovit od njega. Hvala tudi g. Milku Jevnikarju za lepo 
zaigrano melodijo v cerkvi sv. Tilna. 
Dragi mož in očka, vedno boš ostal v najinih srcih, po-
grešava te na vsakem koraku … Kako lepo nam je bilo, ko 
smo imeli eden drugega …

Žena Jožica in sin Matjaž 

Srce je omagalo
tvoj dih je zastal 
a nate spomin
bo večno ostal

ZAHVALA
Zapustila nas je draga sestra in teta

JOŽEFA KOŽELJ
26. 5. 1941–4. 2. 2022

Velike Vrhe

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
znancem in prijateljem za izrek sožalja, darovanje cvetja, 
sveč, sv. maš in darov za cerkev. 
Iskrena hvala župniku Dejanu Pavlinu za lep obred. Hvala 
pogrebnemu zavodu Novak, pevcem in trobentaču. 
Bila si nam kot mama, prijateljica in vedno smo radi pri-
hajali k tebi. 

Žalujoči vsi njeni 

Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala, 
ki v srcih bo ostala.
In večno lep spomin nate.

ZAHVALA
 

V 84. letu nas je zapustila naša draga mama, sestra, ta-
šča, babica in prababica

MARIJA MEDVED
iz Šentvida pri Stični

25. 8. 1938–6. 4. 2022
 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo na prelep po-
mladni dan pospremili na zadnji poti, za vsa pisna in 
ustna sožalja, za darovane maše, cvetje, sveče. Zahvala 
vsem, ki zanjo molite in jo priporočate v božje varstvo. 
Zahvaljujemo se dr. Dušanki Kavšek in dr. Aljažu Levstku 
za lajšanje zadnjih ur. Velika zahvala za lepo slovensko 
pesem šentviškim pevcem, duhovniku Izidorju Grošlju, 
pogrebnemu zavodu Perpar in Cvetličarni Zvonček. 
Hvala vsem, ki boste še kdaj postali ob njenem grobu, ji 
poslali kako lepo misel. Naj bosta z atom sedaj skupaj v 
veselju in večnosti.

 Vsi njeni

Hotel sem uloviti ptico-
pa je odletela.
Hotel sem utrgati cvet-
pa je ovenel.
Hotel sem vam nekaj reči-
pa sem odšel.

ZAHVALA
V 86. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, oče in dedek

FRANC MOŽINA
Iz Zgornje Drage 

3. 12. 1936–13. 4. 2022

Iskrena hvala sorodnikom, sovaščanom, sosedom,  pri-
jateljem,  sodelavcem ter vsem za izrečene besede so-
žalja, sveče, darovane svete maše, molitve na njegovem 
domu in darove za dober namen. Zahvala njegovi osebni 
zdravnici dr. Katarini Žirovnik Kuster ter doc. dr. Matevžu 
Škergetu z osebjem hematološkega oddelka za dolgotraj-
no zdravljenje. 
Hvala g. župniku Slavku Judežu za lep pogrebni obred in 
prof. Milanu Jevnikarju ter cerkvenemu pevskemu zboru 
Višnja Gora za ganljivo odpete pesmi slovesa. Posebna 
zahvala gre Andreju in Juretu Malovrhu za organizacijo 
ter izvedbo čustvenega slovesa na domu pokojnika ter 
g. Pavlu Grozniku za zadnje besede v slovo. Hvala tudi 
Pogrebnim storitvam Perpar za organizacijo ter izvedbo 
samega pogreba. 
In na koncu še hvala vsem vam, ki ste se od našega očeta 
poslovili v tako velikem številu. 

Vsi njegovi

Mnogo si ustvaril, 
zdaj vsak korak spomin je nate in 
hvaležna misel luč je,  
ki ne ugasne …

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta, moža, tasta in 
dedka

JANEZA KOCJANČIČA
(6. 2. 1950–4. 4. 2022)

iz Mleščevega, Ivančna Gorica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom za izrečena sožalja, darovano cve-
tje, sveče. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in 
vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu. 
Hvala pogrebnemu zavodu Perpar, hvala trobentaču in 
pevcem Prijatelji za lepo odpete pesmi. 
Hvala župniku Juriju Zadniku za lepo opravljen poslovilni 
obred. 

Žalujoči vsi njegovi 

Niti zbogom nisi rekla,
niti roke nam podala,
a v naših srcih za vedno boš ostala.

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustila

MARIJA DREMELJ
Bahovčeva mama iz Leskovca 3, Višnja Gora

Naša iskrena zahvala je namenjena vsem, ki ste nam ob 
nepričakovani izgubi naše mame stali ob strani in nam 
pomagali. 
Hvala za izrečeno sožalje, darovane sveče, svete maše in 
dober namen. Hvaležni smo vsem, ki ste se od nje po-
slovili in jo skupaj z nami pospremili k večnemu počitku. 
Naj njene besede in dejanja še kdaj obudijo spomin na-
njo. 

Njeni domači

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
V 98. letu starosti je v večnost odšel

FRANC BREGAR
Jernikov ate iz Znojil pri Krki 6

(16. 10. 1924–15. 5. 2022)

Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
ste mu v zadnjih letih z mislimi, molitvijo, besedo in nego 
stali ob strani. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, va-
ščanom in znancem za izrečene besede sočutja, za na-
mene svetih maš in darove za nov župnijski dom na Krki. 
Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju ZD Ivančna Gori-
ca, še posebej osebni zdravnici Mateji Švigelj Plut in pa-
tronažni službi ter nefrologinjama Staši Kaplan Pavlovčič 
in Alenki Urbančič. 
Iskrena hvala župniku Dejanu Pavlinu za redne obiske, 
spremljanje in darovano pogrebno sv. mašo, diakonu Ja-
nezu Meglenu, Krajevni skupnosti Krka, Društvu upoko-
jencev, krškim gasilcem, pevcem, trobentaču in pogrebni 
službi Novak.
Hvala tudi vsem, ki ste ateta imeli radi, ga pospremili na 
njegovo zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči, 
pa čeprav spokojno spiš, 
z nami še naprej živiš. 

ZAHVALA
V 82. letu starosti nas je tiho zapustila naša draga mama 
in babica

IVANA HOČEVAR
po domače Kovačeva

iz Primče vasi pri Ambrusu

Iskreno se  zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem, znancem za izrečeno sožalje, darovano cve-
tje, sveče, svete maše, darove za cerkev in vsem, ki ste jo 
obiskovali. Hvala gospodu župniku Urošu Švarcu za lepo 
opravljen obred, citrarki in MPZ Ambrus za doživeto od-
pete pesmi in pogrebnemu zavodu Novak za organizacijo 
pogreba. Hvala tudi osebju DSO Grosuplje za prijaznost 
in lepo oskrbo. 
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili, jo pospremili na 
njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni 
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Vsi stopamo po isti poti,
k naši večnosti naproti.
Življenje se je poslovilo
in v večnost preselilo.
Mi te ne bomo pozabili
v svojih srcih te bomo ohranili.

ZAHVALA
Sredi aprila nas je v 84. letu starosti zapustil naš dragi 
mož, oče, dedek in tast

ANTON PIRNAT
iz Grintovca 31 v Višnji Gori

(5. 9. 1938–14. 4. 2022)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem, 
Društvu upokojencev Višnja Gora, pohodnikom in sino-
vim sodelavcem za izrečeno sožalje, sveče in cvetje.
Hvala g. Judežu – župniku in pevcem cerkvenega zbora iz 
Višnje Gore za lepo petje.
Hvala tudi pogrebnemu zavodu Perpar in g. Pavlu Grozni-
ku za lepo pripravljen govor.

Dragi Tone, vedno boš ostal v naših srcih.

Žena Milena in sin z družino

Ko prišel je mesec maj,
užil še zadnjič sem pesem ptic  
in cvetni gaj,
domače zemlje raj.
Potem tiho vzel sem slovo,
med nami pa več kot le spomin 
ostal bo.

V SPOMIN
10. maja je minilo peto leto, kar si zapustil svoj dom.

JANKO ZUPANC
22. 6. 1951-10. 5. 2017

Ostajaš v naših srcih, naših mislih in pogovorih, ko obuja-
mo spomine na vse, kar smo skupaj doživeli.
Hvala vsem, ki se ga spominjate, prinašate sveče in po-
stojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, ba-
bica, prababica in tašča 

ANA BONIFER iz Spodnje Drage
(12. 2. 1942–7. 4. 2022)

Ob boleči izgubi svoje mame Ane se iskreno zahvaljuje-
mo vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na 
njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se za izrečena sožalja, 
cvetje, sveče, darove za svete maše in dober namen. 
Hvala gospodu župniku Juriju Zadniku za lepo opravljen 
pogrebni obred, sovaščanom, Darinki Dremelj za izreče-
ne besede slovesa, Francu Ilarju za zvonjenje v Spodnji 
Dragi, Društvu upokojencev, pogrebnemu zavodu Perpar 
ter pevcem za čudovito izvedbo njene najljubše pesmi. 
Hvala ZD Ivančna Gorica, zdravnici dr. Plut in patrona-
žni sestri Mateji Kralj. Posebna zahvala pa je namenjena 
družinama Medved in Ovčar, ki nam ob vseh priložnostih 
stojita ob strani. 
Hvala Olga, ker si s svojimi obiski naši dragi mami vedno 
polepšala dan. 

Vsi njeni

Odšel si tiho brez slovesa
v nebeški dom, kjer ni gorja
za sabo pustil sledi si nepozabne, 
naš angel varuh boš, 
dokler se spet ne srečamo. 

ZAHVALA
Na prvi pomladni dan nas je nepričakovano zapustil

ANTON MULH
11. 10. 1954–21. 3. 2022

iz Ivančne Gorice

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenut-
kih stali ob strani. Hvala za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče, svete maše in dober namen. 
Hvala ZD Ivančna Gorica, njegovi zdravnici dr. Plutovi in 
osebju Splošne bolnišnice Novo mesto. Hvala gospodu 
župniku Juriju Zadniku za lepo opravljen obred in svete 
maše. 
Zahvaljujemo se pogrebnemu zavodu Perpar, pevcem, 
trobentaču in ge. Joži za ganljive besede ob slovesu. 
Hvala dragi moj mož in očka, za vse. Z nami boš vedno in 
povsod, kot svetla zvezda, ki nam kaže pravo pot. 

Žalujoči žena Sonja, 
sinovi Robert, Toni z družino, Mitja z Vesno in Blaž z Niko 

S svojim smehom
vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo
sam nemočen si ostal.

V SPOMIN

SREČKO BELCL
1972-2020

Dve leti že v grobu spiš, a v našem srcu še vedno živiš.
Spomin nate bo večno živel, nikoli ti zares nisi od nas od-
šel.

Romana, Sandra, Jan

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal 
a nate spomin 
bo večno ostal.

Tam kjer si ti, 
ni sonca, ne luči 
le tvoj nasmeh 
nam v srcih še živi 
in nihče ne ve,

 kako zelo, zelo boli.

ZAHVALA
V 69. letu nas je zapustil dragi dobri oče, mož, sin, zet, 
prijatelj

dr. ANDREJ DANEU

Ob izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom in sosedom 
za izrečeno sožalje, sveče in tudi vso moralno podporo.
Tvoje srce je zaspalo, a ti nisi zares odšel. Čeprav te na 
zemeljskem svetu ni več, si še vedno z nami. Bivaš v naših 
srcih in spominih in od tu ne moreš oditi.

Pogrešali bomo naša nedeljska druženja.

Andrej, radi te imamo.

Vsi tvoji

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate,
bo večno ostal …

ZAHVALA

Tiho nas je zapustil naš ljubi mož, oče, dedek in brat

ZDENKO MULH
iz Velikih Češnjic, Šentvid pri Stični

(23. 12. 1963–3. 5. 2022)

Iz srca se želimo zahvaliti vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem, sodelavcem Slovenskih železnic, ki ste se od 
njega poslovili, prinesli sveče in cvetje. Hvala vam za vsak 
stisk roke, sočuten objem in iskreno besedo tolažbe. Is-
krena hvala Lovski družini Veliki Gaber in pogrebnemu 
zavodu Perpar za organizacijo poslovilnega obreda. Za-
hvala tudi gospodu župniku Izidorju za čutne besede slo-
vesa in pevcem za lepo petje.
Ljubil si življenje, nas, svoj dom, širne gozdove in pesmi – 
nikoli te ne bomo pozabili! 

Vsi njegovi

Solze mi prikličeš
na obraz
in blag spomin 
na nek drugačen čas,
je kar naenkrat 
grenko sladek dan
in upanje,
da nismo tu zaman.
Solze mi prikličeš,
ker te ni
in v soju sveče
prazne so poti,
ko po besedi
tvoji hrepenim,
večer v spomine
zlate potopim.

           (Dragica Šteh)

V SPOMIN
Mineva 3. leto brez našega ljubega

FRANETA PEČJAKA

Neskončno ga pogrešamo.
Hvala vsem, ki se spomnite nanj, postojite ob njegovem 
grobu in nam, ki smo ostali, še vedno stojite ob strani.

Triglav je ime,  
ki v srcu ga nosimo, 
ljubezni do gora  
nikoli ne prosimo. 
Ta porodi se sama  
v objemu gora, 
ko človek vso to lepoto 
spozna. 

V SPOMIN
MARKO KASTELIC

po domače Markatov iz Culke
1990–2021

Mineva eno leto, odkar si komaj v tridesetem letu staro-
sti odšel od nas. Tvoj nenadni odhod nas je pustil v bole-
čini in žalosti, saj odšel si brez slovesa. Po letu dni nas še 
vedno bega misel, zakaj ravno ti. 

Dragi sin, brat, partner, hvala za vse, kar si nam dal. Ve-
dno te bomo nosili v srcu. 

HVALA TI.

Tvoji najdražji
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NAGRADNA KRIŽANKA
Spoštovane bralke in bralci, vabljeni k sodelovanju v tokratni nagradni križanki. Pravilni gesli pošljite na uredništvo 
do 10. junija 2022, po pošti z dopisnico na naslov uredništva Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica ali na e-naslov: 
urednistvo@klasje.net. Ne pozabite pripisati vašega naslova, da bomo trem izžrebancem lahko poslali praktične 
nagrade. 
Izžrebanci pravilnih odgovorov iz prejšnje številke Klasja so: Vojko Drole (Vir pri Stični), Klavdija Pukl (Zagradec), 
Robert Humljan (Muljava). Čestitamo.

Spomini se vračajo v neko oddaljeno otroštvo
Utrinki iz Zaboršta konec 70. let prejšnjega stoletja
Moje življenje je začelo teči v časih, 
ko ni bilo pomanjkanja hrane, bilo 
pa je očitno pomanjkanje ponudbe 
različnih materialnih dobrin, še po-
sebej pa izbire življenjskih nazorov, 
saj nas je sistem takratne skupne 
jugoslovanske države postavljal v 
precej ozek okvir. Na trgovskih po-
licah si lahko izbiral med eno ali 
dvema vrstama kruha, eno vrsto 
mleka, eno vrsto praška … V naših 
trgovinah nisi našel banan ali prave 
mlečne čokolade, ampak le šečerno 
tablico. Televizijski program v črno-
-beli tehniki se je začel predvajati 
šele zvečer in se po nekaj urah tudi 
končal in vse to na enem samem TV 
kanalu, tako da ni bilo kakšne ne-
varnosti, da bi nas elektronski me-
diji zasvojili. 
Čeprav je bil moj zdrs v ta svet zame, 
kot tudi za mojo mami, precej bo-
leč, pa mi to ni pustilo kakšnih po-
sebnih duševnih posledic. No, vsaj 
ne da bi se jih zavedal. Porodna ma-
tematika se mi enostavno ni izšla, 
saj je bila pot na ta svet preprosto 
preozka za tako ogromnega malega 
moža. Z dobrimi petimi kilogrami 
teže in slabimi šestdesetimi centi-
metri dolžine nisem pošteno namu-
čil le svoje mami, temveč celo vsega 
vajeno porodnišnično tehnico. Kot 
kaže, sem se že takrat znal postaviti 
zase in sem se ob prihodu na svet 
upiral naravi in tudi porodničarjem, 
kar me je stalo celo zlomljene ključ-
nice ob prihodu na ta svet. 
Po tem prvem pretresu mi je življe-
nje brezskrbno teklo naprej sredi 
slikovitih dolenjskih gričev, kjer sta 
Bog in narava poskrbela za živahno, 
vendar zelo nežno valovanje pokra-
jine, izmenično prekrite s paleto 
rjavih in zelenih odtenkov njivskih 
površin, z bogatimi koloriti pro-
stranih polj, z manjšimi skupinami 
dreves in večjimi zaplatami gozdič-
kov, s katerimi je celotna slika mo-
jega otroštva dobila temnejši zeleni 
okvir. Na to zeleno-rjavo preprogo 
so bile tu in tam kot drobni ka-
menčki natresene gručaste vasice. 
Med njimi so se kot redke pajkove 
mreže razpredale ozke, prašne ce-
ste, po dolinah pa ozke, vijugaste 
struge počasi tekočih potokov. 
Moje otroštvo je stopilo na pot 
življenja v idiličnem okolju rodne 
vasice, imenovane Zaboršt, tedaj 
z vsega skupaj dvajsetimi doma-
čijami, raztegnjenimi na razdalji 
slabega kilometra. Zgodnja leta 
mojega življenja na vasi, v nepo-
sredni bližini grajskih kompleksov 
Sela in Grumlofa, so bila pravi pe-
har zgodb, pravljic in legend daljne 
preteklosti. Skozi to otroško obdo-
bje je olja na ogenj moje domišlji-
je vneto prilivala tudi naša babica, 
ki smo jo vedno klicali »mama«, 
medtem ko smo pravo mamo klicali 
»mami«. Moja mama, med vaščani 
imenovana Mahnova Ihana (ura-
dno Ivana Omahen), je bila neizčr-
pen vir pripovedi, izvirajoč iz časov 
njenega službovanja na bližnjem 
gradu Selo ali pri različnih tovarnar-
jih predvojnega časa, pri katerih je 
bila zaposlena kot kuharica. Njena 
neizmerna domišljija se je napajala 
tudi iz njenih bogatih izkušenj in ne-
običajno velikega števila prebranih 
knjig, še posebej za tiste čase. Zara-
di njene široke razgledanosti so jo 
sovaščani pogosto hodili spraševat 

za različne nasvete glede zdravja, 
pomembnih odločitev, ljubezenskih 
težav ali pa drugih, za nas otroke 
skritih zadev. 
Poleg njene svetovalne vloge so 
bile še zlasti ob ohcetih, v tistem 
času prirejenih kar v domačih hišah 
(v tistem času smo tako imenovali 
tudi glavne oz. dnevne sobe), dra-
gocene njene kuharske izkušnje. 
Doživetje teh trenutkov je bilo ne-
pozabno tudi za vedno lačno vaško 
otročad. Ob teh redkih, vendar en-
kratnih priložnostih, sem se tudi jaz 
dodobra, včasih pa celo do slabosti, 
naužil pohanih kurjih bedrc, su-
hih klobas, mastnih krofov, potice 
in drugih sladkih kmečkih dobrot. 
Meso, bolj redkost v tistih časih, 
je tudi iz mamine kuhinje običajno 
prišlo na mize le ob nedeljah in pra-
znikih, naravnost iz vrele domače 
goveje župce, in ob glasnih fanfa-
rah radijskih čestitk, med katerimi 
sta si iz nedelje v nedeljo podajala 
roke Avsenik in Slak. Obvezna se-
stavina nedeljskih kosil pa je bil 
tudi tenstan krompir, do dobra 
oplemeniten z mastnimi ocvirki in 
nežno popraženo čebulo. V njenem 
»železnem« repertoarju so bili tudi 
nepozabni štruklji z jajci, mlečni 
močnik, šmorn in še mnoge enkra-
tne dobrote.
Moja mama je, prav tako kot je ve-
šče vrtela kuhalnico, znala pričarati 
tudi ravno prav začinjene pripove-
di, pravo hrano za moj otroški fan-
tazijski svet. Njene živopisane slike 
grajskega in vaškega življenja, te-
melječe na pripovedovanjih iz roda 
v rod, so včasih segle tudi v bolj 
oddaljeno preteklost mojega otro-
škega okolja. Med njimi so bile tudi 
zgodbe o neusmiljenih graščakih, 
svobodnjaških kmetih in  o krutih 
Turških vojščakih. Ena od teh je pri-
povedovala, da so se vaščani Zabor-
šta pred turško nevarnostjo zatekli 
v gozdno globel na robu vasi, ozko 
dolino pod skalno pečino, imenova-
no Pekel. Tam so jih Turki odkrili in 
tudi pobili veliko večino vaščanov. 
Zaradi tega je dolina Pekel imela 
zame še posebej skrivnostni pridih, 
za kar so dodatno poskrbele pogo-
ste meglice, izhajajoč iz vedno vla-
žnega in temnega Pekla.
Kot je pripovedovala, je v temačnih 
nočeh v prostranih prostorih gradu 
Selo, kjer je le tu in tam plapolal 
pritajen plamen sveče, rado straši-
lo. Mnoge izmed njenih pripovedi 
so bile polne podob iz meni tujega, 
gosposkega življenja, v katerem je 
bilo, z razliko od revnega kmeta, 
precej več prostora tudi za zabavo, 
sprostitev. V mojih predstavah je še 
posebej plastično oživela muhasta 
grajska gospodična Rina. Ena od 
najbolj živih je bila pripoved o njeni 
peki velike torte, za katero je pora-
bila kar sto jajc. Čeprav Rinina torta 
ni prav dobro uspela, saj ni imela 
nobenih predhodnih slaščičarskih 
izkušenj, pa je moja mama morala 
nekako prikriti primanjkljaj velikega 
števila jajc v kuhinjskem računo-
vodstvu. 
Še danes se mi nekako dozdeva, da 
je bilo moje otroštvu del živahne 
vaške komedije v sedemdesetih le-
tih prejšnjega stoletja. V tem teatru 
se je zvrstilo veliki število zanimivih 
likov, začenši z mojo mamo, Mah-
novo Ihano, s posebej vidno vlo-

go. Moj slike spominov dopolnju-
jejo radodarna soseda Nambrova 
Minka, ženska »zlatih« rok, in tudi 
nekatere moje starejše sorodnice, 
Kravcarjeva teta, Strm'čeva Raza 
in Koši-teta. Žive so tudi podobe 
samozavestnih in ponosnih kmeč-
kih gospodarjev, katerih beseda 
je takrat imela posebno veljavo v 
vaškem življenju. Manjkalo pa ni 
niti pretiranih ljubiteljev žganja, 

drugih vaških posebnežev in ne-
poboljšljivih klepetulj. Širok nabor 
vaških likov v mojih bledečih slikah 
dopolnjujeta cigan Vinko in ciganka 
Roza. Prvi, s potlačenim klobukom 
in okroglimi, na več mestih počeni-
mi naočniki, je bil pri mami redno 
deležen vsaj kakšnega štamperla 
sadjevca. Roza pa je v svojo malho 
vedno pobasala kakšno dobroto iz 
naše špajze in še kakšen kovanec ji 

je mama rada spustila v njeno, obi-
čajno umazano dlan. 
Obdobje mojega otroštva, napol-
njeno z brezskrbno igro, podenjem 
za žogo, prepleteno z domišljijo in 
živahnim vaškim teatrom, se je ne-
kako zaključilo pri mojih petnajstih 
letih, ko se je moja mama za vedno 
poslovila od mene in tega sveta.

dr. Lado Kutnar (Podgorje, Kamnik)

Pogled na Zaboršt iz ptičje per-
spektive v začetku avgusta 2021. 
Foto: Lado Kutnar
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Francetu Slani smo se poklonili na žalni seji 
Občina Ivančna Gorica je pripravila  žalno sejo v spomin na pokojnega častnega občana in akademskega slikarja Franceta Slano, ki se je konec 
aprila poslovil v 96. letu starosti.
Žalna seja je potekala v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Krka in Kulturnim društvom Krka, poleg soproge pokojnega gospoda Slane pa so se je udeležili predstavniki Občinskega sveta, 
prejemniki občinskih priznanj in nagrad, predstavniki javnih zavodov, društev in zvez, ter številni Slanovi sokrajani. France Slana je več kot 30 let živel in ustvarjal na Krki.
O pomenu slikarjevega kulturno-umetniškega delovanja na Krki in v občini Ivančna Gorica je na seji spregovoril župan Dušan Strnad, ki je poudaril njegove zasluge za prepoznavnost in ugled 
občine doma in na tujem. V zahvalo za njegove izjemne zasluge, trajne dosežke na področju likovne umetnosti in njegovo aktivno ustvarjalno življenje na Krki in v občini, mu je leta 2013 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica podelil najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan občine Ivančna Gorica. 
V imenu KS Krka, krških kulturnikov in drugih društev s Krke je navzoče nagovorila predstavnica KD Krka Anica Kozinc, obširen ustvarjalni opus slikarja Slane in njegov pomen za sodobno 
slovensko likovno umetnost pa je predstavil akademik prof. Milček Komelj. 
Ob tej priložnosti je v prostorih sejne sobe nastala spominska razstava Slanovih umetniških del, sejo pa so s programom obogatili recitator Rok Godec in kombo zasedba Big banda Grosuplje.

Gašper Stopar

France Slana (1926–2022)
Rojen v Prlekiji, živel in ustvarjal  
v Ljubljani in na Krki
France Slana se je rodil 26. 10. 1926 v vasi Bodislavci pri Mali Nedelji. 
Osnovno šolo je obiskoval v Splitu, kjer se je nato vpisal v gimnazijo. 
Na začetku drugega letnika se je družina preselila v Ljubljano, kjer je 
nadaljeval šolanje. Po končani gimnaziji se je vpisal na Akademijo za 
likovno umetnost v Ljubljani, kjer je študiral slikarstvo pri profesorju 
Gabrijelu Stupici. Diplomiral je leta 1949.
Prvič je samostojno razstavljal v ljubljanski Mali galeriji leta 1953, 
sledilo je več kot 150 samostojnih razstav doma in po svetu. France 
Slana je leta 1964 prejel nagrado Prešernovega sklada za ciklus ume-
tniških stvaritev z motiviko po potresu porušenega Skopja. Leta 2013 
je Slana v samozaložbi izdal tudi obsežno monografijo s spremnim 
besedilom akademika dr. Milčka Komelja.
Slikar France Slana je najpogosteje ustvarjal v olju in akvarelu, ukvar-
jal pa se je tudi z grafiko, poslikano keramiko in tapiserijami. Bil je 
slikar klasičnih tem, saj je vseskozi ostal zvest krajini, figuraliki in ti-
hožitju. Pogosto je upodabljal etnološko navdahnjene motive, kot so 
kozolci, skednji, mlini, vinske kleti, notranjščine starih gostiln in pod-
strešnih sob. Prav tako je dobro znan po svojih šopkih, petelinih, mač-
kah, ribah. 

Pripaden kraju in občini 
Umetnika je življenjska in ustvarjalna pot pripeljala tudi na Krko v ob-
čini Ivančna Gorica, kjer je s svojo izjemno umetnostjo na najučinkovi-
tejši način izrazil svojo pripadnost kraju, ljudem in življenju v okolju, ki 
ga je vzel za svojega. Častni krajan Krke je s svojim umetniškim delom 
podprl vsa ključna družbena prizadevanja na Krki in v občini Ivanč-
na Gorica ter pripomogel k večji prepoznavnosti in promociji občine 
doma in v tujini. 
V zahvalo za njegove izjemne zasluge, trajne dosežke na področju li-
kovne umetnosti in njegovo aktivno ustvarjalno življenje na Krki in v 
občini mu je leta 2013 Občina Ivančna Gorica podelila najvišje občin-
sko priznanje, naziv častni občan občine Ivančna Gorica. 
France Slana je imel na Krki eno izmed zadnjih razstav leta 2013, so-
deloval pa je tudi na mednarodni razstavi v pobrateni občini Hirscha-
id v Nemčiji. 

Zaradi bolezni zadnja leta preživel v domu  
starejših občanov
Župan Dušan Strnad je skupaj z zakoncema Kozinc iz Krške vasi Fran-
ceta Slano nazadnje obiskal v njegovem 90. letu starosti v Domu sta-
rejših občanov Škofljica. Zadnja leta je bil oskrbovanec v Domu starej-
ših v Škofji Loki. 

Gašper Stopar

Ob spominu na Franceta Slano in slikarsko 
delavnico na čebelarskem krožku
Zapustil nas je priznani slikar France 
Slana, ki je svoj dom in atelje, kjer 
je ustvarjal, našel v naši vasici Krka 
tik nad reko Krko in nedaleč od nje-
nega izvira. Tu je našel svoj mir in 
ustvarjalni navdih. 
Nedaleč od njegovega doma smo 
krški čebelarji postavili učni čebel-
njak in medoviti vrt. Tu že vrsto let 
vodimo čebelarski krožek za šolar-
je podružnične šole na Krki, ki je 
v neposredni bližini. Nekega dne, 
ko sem bil ravno pri čebelnjaku, je 
mimo prišel France Slana. Nekako 
osamljeno in zamišljeno je pogle-
doval proti čebelnjaku, zato sem ga 
povabil in mu ga razkazal. Ob pogo-
voru o čebelah in naši dejavnosti je 
beseda nanesla tudi na naš čebelar-
ski krožek. Ker sem ravno načrtoval 
delavnico na krožku, se mi je utrnila 
misel, da bi poslikali panjske konč-
nice. Povabil sem ga, če bi hotel 
sodelovati kot mentor pri delavnici. 
Z navdušenjem je takoj sprejel po-
vabilo in pristal na sodelovanje. Že 
naslednji dan sem v šoli naznanil 
namero o pripravi delavnice. 
Na krožku v ponedeljek, 16. 3. 
2015, pa je bilo še posebej zanimi-
vo in živahno, saj nismo spoznavali 
skrivnosti čebel kot običajno, tem-
več imeli prav posebno slikarsko 
delavnico. 
Sam sem opisal nekaj zgodovine o 
panjskih končnicah, ki so na naših 
tleh nastajale že v 18. stoletju kot 
lep okras starih čebelnjakov. 
Napotke za slikanje je našim malim 
krožkarjem učencem posredovala 
prijetna somentorica krožka učite-
ljica Mateja Jere Grmek, ki je pri-
pravila tudi barve, čopiče, in drugo 
slikarsko opremo. Čebelarji pa smo 
pripravili lesene deščice v obliki 
panjskih končnic. 
Za veliko presenečenje vseh malih 

slikarjev pa je poskrbel naš priznani 
slikar France Slana, ki se je z vese-
ljem udeležil naše slikarske delavni-
ce. Kar nekaj krožkarjev ga je že na 
vhodnih vratih spoznalo in navdu-
šeno pozdravilo. Poleg napotkov pri 
iskanju pravih barv vseh mogočih 
motivov in poslikav ozadij je budno 
spremljal napredovanje v slikanju 
vsakega krožkarja in nastajanje bar-
vite panjske končnice.
Na marsikateri nastajajoči panjski 
končnici je ostal tudi odtis poteze 
čopiča našega slikarskega somen-
torja.
Med slikanjem raznovrstnih moti-
vov, ki so si jih zamislili naši krožkar-
ji, ki jih je bilo kar dvajset, je vladalo 
nepopisno veselje in razposajeno 
vzdušje. 
V treh urah napornega ustvarjanja 
so nastajali zanimivi motivi od pisa-
nih panjev, barvitih rožic in dreves 
do humornih prikazov debelušnih 
čebelarjev, lovca, ki strelja čebelo, 
čebelo, ki dopustuje na morju in še 
mnogo drugih zanimivih podob.
Dodatno veliko vrednost našim 
umetninam pa pomenijo tudi na-
lepke, narejene za vsakega krož-
karja in vsako panjsko končnico, ki 
so jo naslikali, ker jo je lastnoročno 
podpisal naš priznani slikar.

Unikatne panjske končnice so bile 
najprej predstavljene na šolski raz-
stavi, zdaj pa krasijo stalno razstavo 
v čebelarskem kotičku v Čukovini 
zraven učnega čebelnjaka in jih lah-
ko vsak, ki nas obišče, tudi vidi in 
občuduje. Naši mladi krožkarji - sli-
karji pa jih bodo lahko tudi čez ne-
kaj let, ko bodo že starejši, ponosno 
pokazali.
Najzanimivejše panjske končnice 
smo poslali na Čebelarsko zvezo 
Slovenije, ki razpisuje natečaj za 
najboljšo poslikavo panjske končni-
ce. Priznanji sta prejela dva krožkar-
ja Manca in Mark, podelil pa jima 
ju je pred učnim čebelnjakom sam 
slikar. 
S Francetom Slano sva se nato še 
nekajkrat srečala v njegovi, že na 
prvi pogled posebno zanimivi hiši, 
polni umetniških predmetov in nje-
govih čudovitih slik, natrpanih po 
stenah in vseh prostorih.
V kleti sva se usedla, on je pa kar iz 
fotelja cepil polena in jih nalagal v 
malo pečico. 
Ob ognju sva sproščeno poklepeta-
la. 
Prijetni spomini in France, hvala 
zanje.

Marjan Volaj,  
ČD Krka in Zagradec


