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Praznična številka Klasja prinaša
vsem občankam in občanom darilo

uredništva in Občine Ivančna Gorica:

OBČINSKI KOLEDAR

Biti lokalni Biti lokalni 
Na znanstvenoraziskovalnem centru SAZU vse od leta 
2016 izbirajo besedo leta, ki običajno odseva politično 
– gospodarsko – kulturno sliko sveta, v katerem živimo. 
Lani je bila to besedna zveza PCT, letos pa so med kandi-
datkami besede vojna, energent, draginja, predsednica 
in druge. Bilo bi zanimivo, če bi besede leta izbirali tudi 
na lokalnem nivoju. Prepričan sem, da bi se v naši občini 
znašle na seznamu povsem drugačne besede, na primer: 
prostovoljci, krožišče, nadvoz, vrtec, čebela ipd. Lokalno 
so vse stvari bolj resnične, bolj otipljive in uporabne. Lo-
kalno pomeni ne samo imeti blizu, na dosegu rok, ampak 
tudi imeti dolžnost in odgovornost soustvarjati, sodelo-
vati, kritično presojati in predlagati rešitve. Ob lokalnem 
težko zamahnemo z roko in rečemo, da tako ali tako ni-
mamo vpliva. Vsak izmed nas je pomemben člen naše 
družbe. Svojo odgovornost in poslanstvo smo uresničili 
tudi, če smo se udeležili nedavnih lokalnih volitev.
Ob koncu leta tudi v uredništvu Klasja vsakemu izmed 
vas na tem mestu izrekamo priznanje za vaše delo, za 
spodbude, za pozitivno klimo, ki jo ustvarjate v svojem 
domačem in delovnem okolju. Hvala tudi za pisma in 
članke, ki nam jih pošiljate in za vse dobre misli, s kateri-
mi spremljate naše delo. 
V imenu uredništva Klasja vam želim blagoslovljene pra-
znike ter leto, ki ga bodo zaznamovale iskrene besede in 
pogumna dejanja. 

Matej Šteh, urednik
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Ko l o fo n Prispevke za naslednjo številko sprejemamo do 20. januarja.

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.

Nagovor župana  
Dušana Strnada
Na prvi, t. i. ustanovni seji novega Občinskega sveta občine Ivančna Gorica, 
14. novembra, je bil tudi uradno potrjen mandat župana Dušana Strnada, 
ki je prejel največ glasov volivk in volivcev na letošnjih lokalnih volitvah. Po 
slovesni prisegi je župan Strnad takole nagovoril občinski svet in vse občanke 
in občane občine Ivančna Gorica:

Ob tem slovesnem trenutku se zahvaljujem vsem tistim, ki so se trudili, da 
je do današnje seje prišlo. Najprej zahvala volivkam in volivcem, ki so nam 
zaupali to odgovorno nalogo. Potrudili so se in prišli na volišča in nam zaupali 
svoj glas. Kot sem že poudaril v slovesni prisegi, se bomo potrudili, da bomo 
njihovo zaupanje izpolnili po najboljših močeh. Zahvala velja tudi Občinski 
volilni komisiji, ki je opravila veliko delo, zelo strokovno in natančno. Poleg 
volitev župana so bile izvedene tudi volitve v občinski svet in zahtevne voli-
tve v Svete KS. Delo je bilo opravljeno brez zapletov in brez podanih pritožb. 
Zahvala velja tudi obema ostalima kandidatoma in kandidatki na županskih 
volitvah, ki ste se podali v kampanjo. Verjamem, da odločitev za kandidaturo 
ni bila enostavna, saj se je potrebno javno izpostaviti, kar je zahtevno in od-
govorno. Verjamem, da v času volilne kampanje med nami ni nastalo zamer 
in bomo lahko vsi štirje skupaj delovali v dobro občine. 
Da je do današnjega svečanega dejanja prišlo, je bilo treba ustanoviti občino 
Ivančna Gorica. To se je zgodilo leta 1995 in z današnjim dnem vstopamo 
v osmi mandat samostojne občine. Posebej zahteven je bil prvi mandat, ko 
je bilo potrebno vse postaviti na novo. Zato posebna zahvala velja prvemu 
županu, mojemu predhodniku in prvemu sestavu občinskega sveta in vsem 
ostalim občinskim svetnikom, ki so se trudili, da je v tej občini danes tako, 
kot je. 
V naši občini deluje 12 krajevnih skupnosti. Tudi v svetih krajevnih skupnosti 
je v tem obdobju delovalo veliko število ljudi, ki so se na prostovoljni bazi 
trudili, da je bilo v njihovih krajih lepše in da so ljudem ponudili tisto, kar so 
od njih pričakovali. Tako zahvala velja tudi vsem članom svetov KS, ki so jim 
v teh dneh prenehali mandati, vsem prejšnjim sestavam in vsem tistim, ki se 
podajajo v nov mandat.
Zahvala in pohvala velja tudi direktorici, vodjem oddelkov in zaposlenim v 
občinski upravi za strokovnost in pripadnost občini. Občinski svet in župan 
sprejemamo usmeritve za delo, od občinske uprave pa je odvisna njihova 
izvedba. Samoiniciativnost, ki jo je v naši občinski upravi veliko, je v zadnjih 
časih še posebej pomembna, saj je velik del proračuna odvisen od uspešnosti 
na različnih državnih in evropskih razpisih, pa tudi priprave dokumentacije za 
številne projekte, ki se jih lotevamo, niso enostavne.   
Zahvala velja tudi vsem našim prostovoljcem, ki jih je v naši občini veliko. 
Skoraj polovica je takšnih, ki so vključeni v številna društva na vseh področjih, 
solidarnost in medsebojna pomoč sta še vedno veliki vrednoti med njimi. 
Projekti, kot so Prostofer, Starejši za starejše, prireditev Vsi smo ena gene-
racija, in nesreče, kot je bil požar v Višnji Gori, razmere ob epidemiji in še 
bi lahko našteval, kažejo, da v stiski nihče ne ostane sam in lahko računa na 
pomoč sočloveka. Predvsem pa je pomembno spoznanje in zavedanje, da so 
naši občani in občanke pripravljeni biti prostovoljci in pomagati drugim, tako 
posameznikom kot krajem in skupnostim, v katerih živijo.
Prav tako zahvala zaposlenim v šolah in vrtcih in drugih naših javnih zavo-
dih, ki se trudijo, da naša mladina raste v sodobnih pogojih in prostorih, da 
dobijo tiste prave vrednote in izobrazbo, ki jo bodo potrebovali za nadaljnje 
življenje. Občinski svet in Občina sta poskrbela za dokaj dobre pogoje, so pa 
pred nami na tem področju še veliki izzivi, zlasti zato, ker se stalno povečuje 
število prebivalcev. Smo ena redkih slovenskih občin, ki se srečuje s takšnimi 
»sladkimi« skrbmi. Kar nekaj teh nalog bo pred občinski svet postavljeno že 
v bližnji prihodnosti.
Zaradi vseh zgoraj naštetih in mnogih drugih se občina Ivančna Gorica uvršča 
med najbolj razvite slovenske občine in smo prostovoljstvu, starejšim, mla-
dim in tudi čebelam prijazna občina. Prepričan sem, da bomo takšne nazive, 
ali še bolj zveneče, skupaj pridobili tudi v tem mandatu, ki je pred nami. 
Seveda smo lahko upravičeno ponosni na doseženo, vendar to je preteklost, 
pred nami je prihodnost in tej se moramo posvetiti, saj so nas za to ljudje 
izvolili. Kot rečeno, so izzivi za ta mandat veliki in verjamem, da jih bo novoi-
zvoljena sestava občinskega sveta sposobna in pripravljena premagati.
Naše skupno vodilo morajo biti kvalitetne in pravočasne odločitve. Kot župan 
sem se v preteklih treh mandatih trudil rešitve in projekte usklajevati še v 
času njihove priprave, zato smo odločitve na sejah sprejemali soglasno ali 
pa vsaj z veliko večino. Obljubljam, da se bom tudi v prihodnje trudil, da to 
prakso nadaljujem, od vas svetnice in svetniki pa pričakujem podobno. 
Vse dobro na prijetno domači poti v prihodnjih letih želim vam, spoštovani 
svetniki in svetnici, ter naši dragi občini Ivančna Gorica. 

Dušan Strnad, župan

Ustanovna seja novoizvoljenega 
občinskega sveta
14. decembra 2022 je potekala ustanovna seja novoizvoljenega Občinskega sveta 
občine Ivančna Gorica, ki jo je kot najstarejši izvoljeni član vodil občinski svetnik Jože 
Anžlovar. Na seji so bili potrjeni mandat župana Dušana Strnada in mandati vseh 21 
občinskih svetnikov.
Vodenje t. i. konstitutivne seje  je bilo 
pomembno zaradi vseh postopkov, ki 
so predpisani po zakonodaji, a svetni-
ku Anžlovarju vodenje sej ni tuje, saj 
je bil več mandatov predsednik gasil-
skega društva v Šentvidu, prav tako 
je predsednik kmetijske zadruge. V 
uvodu so občinski svetniki izvolili tri-
člansko komisijo za potrditev manda-
tov. Predsednico Magdaleno Butkovič 
in dva člana, Sašota Pajka in dr. Nino 
Strah.
Nato je predsednica Občinske volil-
ne komisije Elizabeta Žgajnar podala 
poročilo o poteku letošnjih lokalnih 
volitev in predstavila izid volitev za 
župana in občinski svet. Glede na to, 
da kar v treh krajevnih skupnostih ni 
kandidiralo zadostno število kandida-
tov, je med drugim predlagala, da ob-
činski svet ustrezno spremeni občinski 
odlok, ki določa število volilnih okrajev 
in članov sveta v posamezni krajevni 
skupnosti. Komisija je nato pregledala 
potrdila, ki so jih novoizvoljeni svetniki 
dostavili na sejo in na podlagi poročila 
je občinski svet sprejel sklep o potrdi-
tvi mandatov vsem 21-im svetnikom.
Predsedujoči je v nadaljevanju pova-
bil, da se vsi člani občinskega sveta 
na kratko predstavijo in povedo, za 
kaj se bodo zavzemali v prihajajočem 
štiriletnem obdobju. Zlasti so izrekli 
zavezo, da se bodo zavzemali za potre-
be vseh občank in občanov, enakome-
ren razvoj krajev in za ugoden položaj 
posameznih starostnih skupin, razvoj 
področij družbenega življenja v občini, 
navedenih je bilo tudi nekaj konkre-
tnih projektov. 
Sledil je naslednji pomembni sklep 
ustanovne seje in sicer, t. i. ugotovi-
tveni sklep o izvolitvi Dušana Strnada, 
za župana občine Ivančna Gorica. Po 
poročilu predsednice Občinske volilne 
komisije, je občinski svet glasoval o 
sklepu, na podlagi katerega je bil po-
trjen mandat župana. Ker je bil župan 
izvoljen tudi v občinski svet je sledilo 
še glasovanje za ugotovitveni sklep o 
prenehanju mandata članu občinske-
ga sveta Dušanu Strnadu zaradi ne-
združljivosti funkcije. Občinska volilna 
komisija je nato predlagala, da preide 
izpraznjen mandat na naslednjega 
kandidata na listi SDS v prvi volilni eno-
ti, in sicer na Marjana Balanta. Kandi-
dat Balant pa je že predhodno podal 

pisno izjavo, da ne sprejme mandata 

za člana občinskega sveta, zato je vo-
lilna komisija predlagala, da mandat 
preide na naslednjega kandidata na 
listi, in sicer na Toneta Mestnika, kar je 
občinski svet tudi potrdil.
Sledil je še najbolj svečani del seje, 
slovesna prisega župana Strnada in 
njegov svečani nagovor. Za njim so 
skupno prisego prebrali tudi člani ob-
činskega sveta.
Novi občinski svet že začel z delom
Medtem, ko je bil prvi del seje pred-
vsem formalnost in del protokola, pa 

je bilo v nadaljevanju seje že zelo de-

lovno in resno. Potrebna je bila izvoli-
tev prvega delovnega telesa, t. i. Ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve 
imenovanja in priznanja (KMVI). Gre 
za komisijo, ki je pomembno »kadro-
vsko« telo, ki ga načeloma sestavljajo 
predstavniki vseh zastopanih politič-
nih strank v občinskem svetu, seveda 
v razmerju glede na volilni rezultat. 
Predstavniki strank so se o zastopa-
nosti v komisiji dogovarjali že na pred-
hodnem sestanku. Za sedemčlansko 
komisijo je bilo podanih osem predlo-
gov. Iz Slovenske demokratske stranke 
Tomaž Smole, Martina Hrovat, Janez 
Mežan in Mateja Žaren, iz Gibanja 
svoboda Vojko Adamič in Samo Mat-
kovič, iz Nove Slovenije Milan Jevnikar 
in iz Slovenske Ljudske stranke Jože 
Anžlovar. Na tajnih volitvah je najmanj 
glasov prejel svetnik Matkovič. Ob-
činski svet je izvolil tudi predsednika 
komisije. Predlagana sta bila doseda-
nji predsednik Janez Mežan in Vojko 
Adamič. Na tajnih volitvah je bil z 12 
glasovi izvoljen svetnik Mežan. S tem 
je bila prva seja novega občinskega 
sveta zaključena.
Sledijo priprave in postopki za konsti-
tuiranje vseh delovnih teles in odbo-
rov občinskega sveta, da se bo delo 
v novem mandatu 2022–2026 lahko 
zares začelo.

Matej Šteh

Župan Dušan Strnad ponovno 
izvoljen v Državni svet
Župan Dušan Strnad se je minuli mesec poleg volitev za nov županski 
mandat potegoval tudi za ponovno izvolitev v Državni svet RS. Kandidi-
ral je kot predstavnik lokalnih skupnosti v 22. volilni enoti. Elektorji iz 
občin Grosuplje, Dobrepolje, Ribnica, Sodražica, Ivančna Gorica, Kočev-
je, Loški Potok, Kostel in Osilnica so ga izvolili 23. novembra na volitvah, 
ki so potekale v Grosuplju. 
Kot je dejal po izvolitvi, bo še naprej delal v dobro Slovenije, predvsem 
pa občin Grosuplje, Dobrepolje, Ribnica, Sodražica, Ivančna Gorica, 
Kočevje, Loški Potok, Kostel in Osilnica, ki jih bo še naprej zastopal v 
Državnem svetu. Župan še dodaja, da verjame v poslanstvo Državnega 
sveta, in da mu je v preteklem obdobju uspelo preko Državnega sveta 
pomagati občinam in tudi prostovoljnim gasilcem.

Gašper Stopar
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IRENA BRODNJAK
Stična 58A, 1295 Ivančna Gorica, SDS
rojena: 04. 04. 1957
prodajalka papirniško knjigotržke stroke
vodja dnevnega centra za starejše

MAGDALENA BUTKOVIČ
Selo pri Radohovi vasi 8, 1296 Šentvid pri 
Stični, SDS
rojena: 16. 09. 1966
dipl. socialna gerontologinja 
zobotehnik

MARTINA HROVAT
Ambrus 66, 1303 Zagradec, SDS
rojena: 01. 09. 1965
ekonomist
računovodja

JOŽE KOZINC
Krška vas 9, 1301 Krka, SDS
rojen: 28. 12. 1956
gradbeni tehnik 
upokojenec

TONE MESTNIK
Stična 69, 1295 Ivančna Gorica, SDS
rojen: 20. 04. 1987
univ. dipl. inž. elektrotehnike
vodja projektov

 

JANEZ MEŽAN
Dob pri Šentvidu 40, 1296 Šentvid pri Stični, 
SDS
rojen: 12. 08. 1960
strojni mehanik - trgovski poslovodja
upokojenec

 
JURIJ OMAHEN
Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora, SDS
rojen: 28. 12. 1987
veterinarski tehnik
laborant v laboratoriju na Veterinarski fakul-
teti

TOMAŽ SMOLE
Gabrje pri Stični 49, 1295 Ivančna Gorica, SDS
rojen: 14. 06. 1968
univ. dipl. org.
podžupan (poklicni)
 

SILVO PRAZNIK
Šentpavel na Dolenjskem 25, 1296 Šentvid 
pri Stični, SDS
rojen: 18. 08. 1966
KV voznik
voznik kamiona
 

MATEJA ŽAREN
Pristava nad Stično 4, 1295 Ivančna Gorica, 
SDS
rojena: 01. 10. 1988
gostinski poslovodja
 

HELENA ŽNIDARŠIČ
Breg pri Zagradcu 9, 1303 Zagradec, SDS
rojena: 01. 01. 1963
ekonomski tehnik
prodajalka

VOJKO ADAMIČ
Ciglerjeva ulica 33, 1294 Višnja Gora, Gibanje 
svoboda
rojen: 20. 08. 1956
politolog
upokojenec

NATAŠA LUKMAN
Znojile pri Krki 31, 1301 Krka, Gibanje svobo-
da
rojena: 20. 12. 1974
diplomiran ekonomist
vodja nabavne službe

SAMO MATKOVIČ
Gorenja vas 28, 1295 Ivančna Gorica, Gibanje 
svoboda
rojen: 21. 09. 1972
diplomirani varstvoslovec
strokovni sodelavec

SAŠO PAJK
Velike Češnjice 52, 1296 Šentvid pri Stični, Gi-
banje svoboda
rojen: 17. 12. 1993
ekonomski tehnik
mizar

ANDREJA ROBEK PERPAR
Ob potoku 4, 1295 Ivančna Gorica, Gibanje 
svoboda
rojena: 02. 02. 1980
uni. dipl. pedagoginja in prof. slovenščine
profesorica slovenskega jezika

MILAN JEVNIKAR
Spodnje Brezovo 2, 1294 Višnja Gora, NSi
rojen: 23. 06. 1957
profesor matematike
ravnatelj srednje šole

SAMO MARKOVIČ
Velike Češnjice 1a, 1296 Šentvid pri Stični, NSi
rojen: 02. 08. 1987
ekonomski tehnik 
tehnični direktor

JOŽE ANŽLOVAR
Velike Češnjice 6, 1296 Šentvid pri Stični, SLS
rojen: 31. 10. 1952
skladiščnik in poklicni voznik
upokojenec, kmet

dr. NINA STRAH
Podbukovje 1, 1301 Krka, SLS
rojena: 02. 05. 1992
doktorica nevrobiologije
raziskovalka na analitskem razvoju

MARIJA KOŠČAK
Vir pri Stični 44, 1295 Ivančna Gorica, SD
rojena: 27. 03. 1957
vzgojiteljica
upokojenka

*Vrstni red glede na dosežen rezultat posa-
meznih kandidatnih list

Člani občinskega sveta (mandat 2022 - 2026)
Izvoljeni člani občinskega sveta na lokalnih volitvah, ki so potekale 20. novembra 2022* 
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Predstavitev načrtov za širitev višnjanske šole in nove športne površine
V sredo, 16. 11. 2022, je Občina Ivančna Gorica v prostorih Hiše kranjske čebele v Višnji Gori, krajanom, predstavnikom društev, vodstvu po-
družnične šole in vodstvu Sveta Krajevne skupnosti Višnja Gora, predstavila idejne projekte za širitev Podružnične šole Višnja Gora z ureditvijo 
zelenih športih površin med vodotokoma Pregelj in Pahov graben, na območju med šolo in gasilskim domom.
Znano je že, da se podružnična šola 
v Višnji Gori že dalj časa srečuje s 
prostorsko stisko, predvsem s pre-
majhnimi kapacitetami jedilnice in 
kuhinje. Podružnična šola je bila 
zgrajena leta 1997, leta 2013 je sle-
dila energetska sanacija, leta 2017 
pa je Občina Ivančna Gorica zgradi-
la še prizidek k šoli, s šestimi novimi 
učilnicami.
Na predstavitvi je bila prisotnim 
predstavljena shema stanja šole 

po širitvah, ki je razdeljena v tri 
faze. Prva faza, ki je v načrtu za na-
slednji dve leti, predstavlja rešitev 
prostorske stiske s širitvijo kuhinje, 
jedilnice, dodatnih garderob, širi-
tve knjižnice ter dodatni prostori za 
administracijo, tehnični prostori in 
prostori za shrambo. Prva faza za-
gotavlja vse potrebne prostore, da 
osnovna šola postane samostojna. 
Predstavljeni sta bili tudi fazi B in 
C, in sicer širitev športne dvorane 

(faza B) in morebitni nov prizidek s 
šestimi novimi oddelki (faza C).
Vzporedno z fazo A pa Občina 
Ivančna Gorica načrtuje projekt 
ureditve zelenih površin med šolo 
in gasilskim domom. Po besedah 
predstavnice projektantskega pod-
jetja, gre tu za omejitve v prostoru 
z obstoječima vodotokoma, ki zna-
tno omejujeta umeščanja željenih 
programov v to območje. Kljub 
omejitvam je bil podan predlog mo-

žnih ureditev, vezanih na vsebine za 
šolsko dejavnost in vsebine za širšo 
skupnost.
Prvo območje ob šolskem objektu 
zajema preureditev športnega igri-
šča s tekaško progo, samostojno 
igrišče za odbojko, prostorom za 
druženje in otroškim igriščem. Na 
območju parkovne ureditve južne-
je od gasilskega doma pa naj bi se 
ustrezno uredilo zadrževalno-ra-
zlivno polje, skate park, kolopark 

(pumptrack) in prostor za poseda-
nje. Celotno območje bo povezala 
zelena parkovna ureditev.
Predstavljene predloge pozdravlja-
ta tudi tamkajšnji predsednik Sveta 
KS Višnja Gora Janko Zadel in župan 
Dušan Strnad. Po njunih besedah 
posodobitev šolskega objekta sledi 
zastavljenim ciljem, da šola v bli-
žnji prihodnosti postne samostojna 
osnovna šola.

Gašper Stopar

Na vrtcu Videk v 
Šentvidu pri Stični že 
sončna elektrarna
Potem, ko je v Šentvidu pri Stični v začetku novembra začel obratovati nov 
8-oddelčni vrtec  Videk, je Občina Ivančna Gorica konec novembra izvedla 
še investicijo na strehi novega vrtca. Nameščena je bila sončna (fotovolta-
ična) elektrarna, moči 87,4 kW. Več kot 300 fotonapetostnih modulov je 
lokacijsko umeščenih na streho nad delom, kjer se nahajajo igralnice ter 
večnamenska športna dvorana.

Predvidena letna proizvodnja elektrarne je 109.022 kWh električne ener-
gije, ki bo porabljena za lastne potrebe (ogrevanje, delovanje objekta ter 
kuhinja). Elektrarna bo poskrbela, da bo vrtec postal energetsko samoo-
skrben in na dolgi rok imel minimalne stroške za energijo. Sončno (fotovol-
taično) elektrarno na vrtcu Videk je postavilo podjetje Sončni sistemi d. o. 
o. iz Trebnjega.

Gašper Stopar

Miklavž prinesel nov 
asfalt
Izvajalsko podjetje Trgograd d. o. o. iz Litije je ravno za Miklavža začelo s 
polaganjem grobe asfaltne podlage na odseku državne ceste med Zagrad-
cem in Ambrusom. Kompletno rekonstrukcijo državnega odseka ceste v 
dolžini slabe štiri kilometre fazno prenavlja Direkcija RS za infrastrukturo. 
Pri prenovi sodeluje tudi Občina Ivančna Gorica z izgradnjo pločnika za pe-
šce in ureditvijo dveh avtobusnih postajališč na zgornjem delu Ambrusa 
proti območju uvozov proti Kalu pri Ambrusu in Kamnem Vrhu. 

Gašper Stopar

V Hrastovem Dolu poteka sanacija 
vaške znamenitosti – luže
Občina Ivančna Gorica v Hrastovem 
Dolu v Krajevni skupnosti Dob pri 
Šentvidu izvaja sanacijo in ureditev 
vaške znamenitosti – luže v sredi-
šču vasi. Sanacija se izvaja zaradi 
drastičnega poslabšanja ekološkega 
stanja luže, ki je posledica znižanja 
gladine vode v luži. Pri strokovnem 
pregledu stanja luže je bilo ugoto-
vljeno, da voda iz luže uhaja skozi 
drenažo, ki je bila narejena ob iz-
vedbi kanalizacije meteorne vode 
okrog luže leta 2010. Po projektu za 
sanacijo se bo brežino luže obkolilo 
z lesenimi borovimi piloti, na kate-
re bodo nameščene lesene deske 
in zaščitna folija, ki bo obložena z 
glino. Brežina se bo na koncu oblo-
žila s kamnom in zatravila. Sanacija 
bo izvedena v najkrajšem možnem 
času, glede na vremenske razmere.
Na informativni tabli ob luži, ki je 
bila postavljena leta 2010, je avtor 
teksta Dušan Štepec zapisal, da se v 
zgodovinskih virih Hrastov Dol prvič 
omenja že v 12. stoletju. Do sredine 
19. stoletja je v njem prevladovala 
lesena gradnja, kasneje je bila ve-

čina hiš že zidana. Sedanjo podobo 
je vas dobila po izgradnji nekdanje 
vaške šole leta 1952 in gasilskega 
doma v sedemdesetih letih 20. sto-
letja. Vas je pozidana okrog vaške 
luže in podružnične cerkve sv. An-
dreja, ki predstavljata poleg stavbe 
nekdanje šole (zdaj večnamenski 
prostor) in športnega igrišča ob njej 
največji znamenitosti. Vaška luža 
sodi po velikosti (dolžina 47 m, ši-

rina 28 m) med največje tovrstne 
še ohranjene luže na Dolenjskem. 
Po ustnem izročilu naj bi bila luža 
sestavni del vasi že od njenega na-
stanka dalje. 
Hrastov Dol je leta 2012 s strani 
Turistične zveze Slovenije prejel 
priznanje za najlepše urejeno vaško 
jedro.

Gašper Stopar

Na lokacijah po občini v uporabo 
predali 13 defibrilatorjev
Občina Ivančna Gorica je zaključila z namestitvijo 13 defibrilatorjev (AED), ki so nameščeni na nasle-
dnje lokacije po občini: Župnijski dom Ambrus, Brezovi Dol, Gasilski dom Korinj, Kulturni dom Mu-
ljava, Zdravstveni dom Ivančna Gorica, telovadnica OŠ Zagradec, športna dvorana OŠ Stična, Hotel 
Polževo, objekt ob Hiši kranjske čebele v Višnji Gori, Vrtec Polžek v Višnji Gori, Turistična kmetija Ber-
čon na Obolnem, Park Cukarca (Šentvid pri Stični) in Izletniški turizem Okorn na Pristavi nad Stično.
Prav na Pristavi sta defibrilatorje 
simbolično v uporabo predala žu-
pan Dušan Strnad in direktorica 
občinske uprave dr. Andrejka Miše 
Glavič. Dogodku je prisostvovala 
tudi Mateja Žaren iz Turistične vasi 
Pristava. 
V sklopu uspešne prijave Občine 
Ivančna Gorica s projektom Skupaj 
za varni jutri je preko Lokalne akcij-
ske skupine LAS STIK poleg 13 defi-
brilatorjev pridobila tudi učni kom-
plet petih lutk in učni defibrilator, ki 
ga je Občina izročila Gasilski zvezi 
Ivančna Gorica za potrebe izobra-
ževanja prve pomoči. Po besedah 
župana, je bil cilj projekta zagotovi-
ti mrežo javno dostopnih avtomat-
skih defibrilatorjev po celotnem 
območju naše občine. »S tem pro-
jektom imamo danes v občini 28 
zunanjih in 6 notranjih defibrilator-
jev. Cilj je tudi, da imajo občanke in 

občani možnost hitrega dostopa in 
uporabe AED v primeru reševanja 
življenja. Želim si, da bi bilo takih 
dogodkov čim manj.«
Posredovanje pa je lahko uspešno 
le ob pravi uporabi defibrilatorja. 
Zato so bila po večjih središčih ob-

čine že izvedena številna izobraže-
vanja, ki se bodo nadaljevala tudi 
v spomladanskem času. V okviru 
nadaljevanja projekta bo Občina 
poskrbela tudi za tekoče preglede 
in servisiranje defibrilatorjev.

Gašper Stopar
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Miklavževo darilo Občine Ivančna 
Gorica Osnovni šoli Stična
Na Miklavžev dan je župan Dušan Strnad s sodelavci prijetno razveselil vodstvo 
Osnovne šole Stična z novim prevoznim sredstvom za potrebe prevoza šolarjev ter 
za druge šolske potrebe.
Gre za električno kombinirano vo-
zilo (8+1 sedež) znamke Citroën 
ëSpaceTourer Business XL (baterija 
75 kW), moč vozila 100 KW/136KM 
z dodatno opremo: dodatna klimat-
ska naprava na zadnjih sedežih, ele-
ktrični pomik stranskih drsnih vrat, 
kamera za vzvratno vožnjo s 180° 
pogledom, stranski varnostni blazi-
ni in zavesi za potnike in sistem Grip 
Control za izboljšano vlečno moč 
zagonske moči.
Novo električno vozilo bo zame-
njalo dosedanje prevozno sredstvo 
znamke  Hyundai, ki bo kmalu po-
stalo polnoletno. Z novim prostor-
nejšim vozilom bo zagotovljena 
večja varnost pri prevozu učencev, 
znižanje stroškov in zmanjševanje 
onesnaževanja okolja.
Za nakup električnega vozila je 

Občina Ivančna Gorica uspešno 
kandidirala na Javnem pozivu ne-
povratnih finančnih spodbud obči-
nam za nakup novih vozil za prevoz 
potnikov in šolarjev in s strani Eko 
sklada prejela 31.992,00 EUR. Pre-

ostali delež v višini 16.795,81 EUR 
je financiran s strani proračuna 
Občine Ivančna Gorica. Skupna vre-
dnost vozila je znašala 48.787,81 
EUR z DDV.

Gašper Stopar

Župan na tradicionalnem slovenskem 
zajtrku v novem vrtcu v Šentvidu
Župan Dušan Strnad se je ob dnevu 
slovenske hrane udeležil tradicio-
nalnega slovenskega zajtrka, ki od 
leta 2011 poteka v vrtcih in šolah 
vsak tretji petek v novembru. Na-
men vseslovenskega projekta je 
spodbujanje lokalne samooskrbe s 
kakovostno hrano iz lokalnega oko-
lja, letos še posebej izpostavljajo 
mleko in mlečne izdelke.
Županu so se v novo odprtem vrtcu 
Videk v Šentvidu pri Stični pridružili 
otroci skupin Rakci in Ptički, ravna-
teljica Vrtca Branka Kovaček, lokal-
na čebelarja Čebelarskega društva 
Stična, predstavnik Kmetije Kotar, 
ki je tudi letos poskrbela za maslo 
in mleko in predstavnik sadjarske 
Kmetije Janežič, ki je vrtčevskim 
enotam priskrbela jabolka. Z gosti 
je zajtrkovala tudi vodja vrtca Videk 
Branka Kastelic. Poleg že omenjenih 
kmetij naj izpostavimo še Čebelar-
stvo Ceglar, ki je poskrbelo za med, 
pridno vrtčevsko osebje iz kuhinje 
pa je speklo slasten kruh.
Pod letošnjim sloganom »Zajtrk z 
mlekom - super dan«, so otroci go-

ste postregli s tradicionalnimi živili, 
kot so mleko, med, maslo, kruh in 
jabolka lokalnega porekla. Pripravili 
so jim tudi krajši program, goste pa 
so povabili še k »nakupovanju« na 
Tržnico pri Ptičkih.
Župan Dušan Strnad je v spomin 
na letošnji tradicionalni slovenski 
zajtrk vsem šolam in enotam vrtca 
Ivančna Gorica izročil novo otroško 

slikanico s čebelarsko tematiko: Do-
bra beseda je kot med – pregovori, 
reki in modre misli o čebelah, čebe-
larjih in čebelarstvu. Slikanico avto-
rice ambasadorke občine Ivančna 
Gorica Dragice Šteh in ilustratorke 
Urške Stropnik Šonc je izdala Čebe-
larska zveza Slovenije.

Gašper Stopar

V soju tisočerih luči 
zasijala praznična 
Ivančna Gorica
V soju tisočerih luči je v popoldanskih urah 5. decembra zasijala praznična 
okrasitev Ivančne Gorice. Praznično preobleko je v družbi pevke Nine Pu-
šlar prižgal župan Dušan Strnad, ki je ob tem povedal, da je bila poleg otrok 
in njihovih staršev, dedkov in babic, tudi občina Ivančna Gorica pridna, saj 
je dobila kar nekaj daril v letošnjem letu. Od novega vrtca v Šentvidu, Hiše 
kranjske čebele, prenovljenih prostorov v zdravstvenem domu, zahodne 
obvoznice v Ivančni Gorici in še bi lahko naštevali. Po njegovih besedah 
je bilo letošnje leto uspešno na vseh področjih, zato se lahko v najlepšem 
mesecu v letu poveselimo in z optimizmom pričakamo leto, ki prihaja.
Začetek veselega decembra je v center Ivančne Gorice kljub slabšem 
vremenu tudi letos privabil staro in mlado. Več kot tisoč petsto občank 
in občanov je bilo priča bogatem zabavnem programu, ki sta ga pripravi-
la Občina Ivančna Gorica in Zavod za kulturo in turizem Prijetno domače 
Ivančna Gorica. Dogajanje na Sokolski se je začelo ob 17. uri z gledališko 
predstavo Novoletna smrečica, ki so jo uprizorile vzgojiteljice vrtca Marje-
tica iz Ivančne Gorice. Na odru na ploščadi pred občinsko stavbo je zapel 
Otroški pevski zbor Osnovne šole Stična, ki se mu je pridružila tudi Nina 
Pušlar. Ambasadorka občine Ivančna Gorica je v nadaljevanju prisotne še 
dodatno razgrela z največjimi glasbenimi uspešnicami in dala prepotrebni 
optimizem za vnaprej.  

Dnevno varstvo za starejše 
Ko smo na začetku leta 2014 v Bol-
nišnici za otroke Šentvid pri Stični 
odprli dnevno varstvo za starejše, 
je bilo veliko vprašanj, ali se bodo 
ljudje odločali, da tam preživijo 
dopoldanski čas. Po devetih letih 
delovanja smo še vedno tukaj. Vsak 
dan imamo jutranji sprejem, po zaj-
trku pa si ob telovadbi in sprehodu 
okrepimo gibalnost, fizično moč in 
kognitivne sposobnosti. 
Radi igramo družabne igre, veliko 
ustvarjamo in prisluhnemo branju 
knjig, ki opisujejo naše kraje in lju-
di. Veliko se pogovarjamo, pojemo, 
smejemo, radi tudi jemo. Če smo 
utrujeni, se lahko spočijemo na po-
čivalniku. 
Starostniki in njihovi svojci morajo 
premagati različne pomisleke, da se 
odločijo za dnevno varstvo, vendar, 

ko enkrat premagajo strah pred ne-
znanim, vsak dan težko pričakujejo 
ponovni obisk. Dnevno varstvo de-
luje od 7.00 – 15.00. 

Vabljeni, da nas obiščete in nas spo-
znate. 

Irena Brodnjak

Prihod svetega Miklavža v Ivančno Gorico
Tudi tokrat je vse pridne otroke iz ivanške občine obiskal sveti Miklavž, ki 
se je v družbi angelčkov na Sokolsko ulico pripeljal na prav poseben način. 
V sprevodu praznično okrašenih traktorjev Društva podeželske mladine 
Kalček je prvi od treh dobrih mož množico ljudi pozdravljal kar iz traktor-
ske prikolice. Ivanška podeželska mladina je za obiskovalce pripravila tudi 
slasten šmoren, prisotni pa so se lahko poleg sladkih dobrot ogreli ob čaju 
in kuhanem vinu.

Gašper Stopar

Miklavžev spektakularni prihod s pomočjo mladih ivanških traktoristov

Najmlajše je navdušila tudi Nina Pušlar

Prižig lučk in obisk Miklavža je letos prvič potekal s sodelovanjem Društva 
podeželske mladine Kalček
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Želimo Vam blagoslovljene božične in novoletne 
praznike ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti. 
Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo.  
Vse dobro v letu 2023! 
Občinski odbor NSi Ivančna Gorica

Dragi sokrajani!
Dovolite nam, da se vam najprej zahvalimo za vi-
soko podporo v času volilne kampanje in na voli-
tvah za župana in občinski svet naše lepe občine. 
Izražena podpora in dosežen volilni rezultat nas 
opogumljata na poti realizacije našega programa. 
Obenem nas seveda tudi obvezujeta k učinkovite-
mu delu naših predstavnikov  na tak način, da se 
bodo potrebe prebivalcev v čim večji meri odražale  
v izvedbi občinskih projektov in proračuna. Pri tem spet računamo na vaše polno sodelovanje z nami. 
Naj vam v teh dneh zaželimo vesele in blagoslovljene praznike, obilo osebne sreče in zdravja in uspešno leto 
2023.  

Gibanje Svoboda Ivančna Gorica

Okrepljeni v nov mandat
Na zadnjih lokalnih volitvah smo dosegli naj-
boljši rezultat do sedaj. Hvala!
V občinskem svetu imamo sedaj dva svetnika. 
V mandatu 2022 do 2026 vas bosta zastopala 
Milan Jevnikar in Samo Markovič.
Veliko zaupanje ste volivci izkazali tudi kandidatu za župana Žigu Erčulju, saj je dobil največje število glasov 
med vsemi dosedanjimi kandidati na listi N.Si, za kar se vam najlepše zahvaljujem.
Vaše zaupanje nam sprejemamo kot veliko odgovornost. Še naprej se bomo trudili, da bomo naredili vse, kar 
je v naši moči, da bomo podpirali dobre projekte in aktivnosti, hkrati pa bili kritični do predlogov, v katerih 
ne bomo videli doprinosa naši občini. Še naprej pa se bomo krepili kot občinski odbor in bili aktivni na vseh 
ravneh družbe v naši občini.  
Hvala za zaupanje, mi pa se bomo trudili, da upravičimo vaše zaupanje!

Žiga Erčulj,
predsednik OO N.Si

Spoštovane članice, spoštovani 
člani. Dragi naši simpatizerji in 
podporniki.
Počasi se od nas poslavlja leto 2022, leto, ki se ga bomo zapomnili. Leto, ko se je 
končalo triletno kovidno obdobje. Leto, ko se je začela vojna v Ukrajini, in leto, ki 
so ga zaznamovale volitve. Volilno leto 2022 nam je prineslo novo vlado ter zmago 
na trojnem referendumu. Na lokalnih volitvah smo se različno odrezali, v Ivančni 
Gorici imamo potrjen en mandat, ki ga bo zastopala naša dolgoletna članica Marina 
Koščak. V OO SD Ivančna Gorica smo ponosni na rezultat, ki smo ga dosegli. Čeprav 
rezultat na lokalnih volitvah ni bil ravno odraz truda in dela, ki smo ga vložili člani in 
članice v naši občini. Vseeno smo dokazali, da smo močna mreža in dobro organi-
zirana stranka v občini, ne glede na vse. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem 
kandidatom in kandidatkam, ki ste sodelovali na lokalnih volitvah in izpostavili sebe in svojo družino. 
Takoj v januarju začnemo z delom in že sedaj napovedujemo sejo predsedstva OO SD Ivančna Gorica, ki bo v 
drugi polovici januarja 2023.
Za vas, vaše pobude, vprašanja, mnenja, diskusije in za vse obstoječe ter nove podpornike ali člane smo dose-
gljivi na e-naslovu SD.ivancnagorica04@gmail.com. 
Spremljajte nas in prihajajoče dogodke na naši FB strani SD Ivančna Gorica. 

Napisala: Alenka Bajrami, predsednica OO SD Ivančna Gorica

OO SLS  
IVANČNA  
GORICA
se iskreno zahvaljuje vsem volivkam in volivcem za prejete glasove na 
letošnjih lokalnih volitvah, tako za našo kandidatko za županjo, kot za 
občinski svet.
Naša dva predstavnika v občinskem svetu občine Ivančna Gorica se bo-
sta potrudila, da bosta upravičila vaše zaupanje.
ISKRENA HVALA.

OO SLS IVANČNA GORICA 

 

 

 

Prijateljstva, ki so prestala  
preizkus časa in sprememb,  
so zagotovo najboljša.  

                                                                               (J. PARRY)  

 

 

Vsem članom, simpatizerjem in občanom občine Ivančna Gorica želimo, da 
bodo dnevi v novem letu srečni in zdravi, poti uspešne in nasmehi zadovoljni. 

VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2023! 

Zanosno praznujte tudi dan samostojnosti in enotnosti naše države. 

 

                                           

                                                  OO SLS Ivančna Gorica 
 

 
 

HVALA za zaupanje, vesele praznike  
in srečno v 2023! 
Za nami je konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. V 
mandatu 2023 do 2026 bo Svetniška skupina SDS v Občinskem svetu Občine 
Ivančna Gorica v sestavi Janez Mežan, Magdalena Butkovič, Silvo praznik, 
Martina Hrovat, Irena Brodnjak, Helena Žnidaršič, Jože Kozinc, Mateja Žaren, 
Jure Omahen, Tone Mestnik in Tomaž Smole.
Začeli smo z novim mandatom, v katerem nas bo znova kot župan vodil Du-
šan Strnad. Zato verjamemo, da bomo tudi v naslednjih letih uspešno ure-
sničevali zadane cilje. Izvolili smo tudi Komisijo za mandatna vprašanja, voli-
tve, imenovanja in priznanja, ki jo bo vodil Janez Mežan, v kratkem pa bomo 
imenovali še ostala delovna telesa Občinskega sveta.
Iskrena HVALA vsem, ki ste oddali glas za Slovensko demokratsko stranko. Potrudili se bomo da upravičimo 
vaše zaupanje!
ČESTITKE IN DOBRE ŽELJE PA TOKRAT V PRILOŽENI VOŠČILNICI. 

Tomaž Smole
predsednik OO SDS
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Občinska volilna komisija Ivančna Gorica je na 8. seji, dne 19.12.2022, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v povezavi z 60 in 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) 
sprejela sklep, da se na spletni strani Občine Ivančna Gorica (www.ivancna.gorica.si) in v lokalnem časopisu Klasje objavi

R A Z G L A S
seznama kandidatov za naknadne volitve v Svete krajevnih skupnosti Metnaj, Višnja Gora in Zagradec, dne 8. januarja 2023

KRAJEVNA SKUPNOST METNAJ
VOLILNA ENOTA 01: 
V Svet krajevne skupnosti Metnaj se iz volilne enote 01 na 
naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.
1. Jošt Marinko, 15.03.1974, Mekinje nad Stično 62, 1295 

Ivančna Gorica, gimnazijski maturant, strokovni delavec 
na Fakulteti za elektrotehniko, predlagatelj: Aleš Janežič 
in skupina volivcev.

KRAJEVNA SKUPNOST VIŠNJA GORA
VOLILNA ENOTA 01: 
V Svet krajevne skupnosti Višnja Gora se iz volilne enote 01 
na naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.
1. Tomaž Erjavec, 16.04.1979, Sodnijska ulica 16, 1294 Vi-

šnja Gora, kuhar, samostojni podjetnik, predlagatelj: Tanja 
Erjavec in skupina volivcev.

2. Renata Baškovč, 16.01.1962, Mestni trg 8, 1294 Višnja 
Gora, prodajalka, upokojenka, predlagatelj: Jožica Podržaj 
in skupina volivcev. 

3. Franc Pucihar, 09.08.1959, Mestni trg 33, 1294 Višnja 
Gora, monter strojne instalacije, montaža vodovodne in 
centralne napeljave, predlagatelj: Ladislav Zajc in skupina 
volivcev.

4. Maja Sedej, 28.01.1982, Gasilska ulica 1, 1294 Višnja 
Gora, univ.dipl.sociologinja, projektni vodja, predlagatelj: 
Tomaž Sedej in skupina volivcev.

VOLILNA ENOTA 02:
V Svet krajevne skupnosti Višnja Gora se iz volilne enote 01 
na naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.
1. dr. Marko Glažar, 07.09.1976, Partizanska cesta 7, 1294 

Višnja Gora, dr.znanosti, sekretar na MDDSZ, predlagatelj: 
Teja Tamše in skupina volivcev.

2. Uroš Volavšek, 10.04.1972, Žabjek 5, 1294 Višnja Gora, 
varnostnik, samostojni podjetnik, predlagatelj: Teja Stoja-
nović in skupina volivcev.

VOLILNA ENOTA 03: 
V Svet krajevne skupnosti Višnja Gora se iz volilne enote 01 
na naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.

1. Špela Bašar, 15.02.1985, Vrh pri Višnji Gori 8, 1294 Višnja 
Gora, univ.dipl.pravnica, višja svetovalka na področju ko-
hezijske politike, predlagatelj: Kristijan Bašar in skupina 
volivcev.

VOLILNA ENOTA 04:
V Svet krajevne skupnosti Višnja Gora se iz volilne enote 01 
na naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.

1. Jurij Omahen, 28.12.1987, Velika Dobrava 10, 1294 Višnja 
Gora, veterinarski tehnik, sodelavec v veterinarstvu, pre-
dlagatelj: Peter Zaletelj in skupina volivcev.

2. Nataša Kastelic Turk, 16.06.1981, Podsmreka pri Višnji 
Gori 14, 1294 Višnja Gora, frizerka, predlagatelj: Alenka 
Kastelic in skupina volivcev.

VOLILNA ENOTA 05: 
V Svet krajevne skupnosti Višnja Gora se iz volilne enote 01 
na naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.

1. Janez Koščak, 16.05.1987, Dedni Dol 15B, 1294 Višnja 
Gora, dipl.inž.elektrotehnike, inženir laboratorija, specia-
list, predlagatelj: Janko Zadel in skupina volivcev.

2. Matej Zaplotnik, 14.03.1984, Dedni dol 2, 1294 Višnja 
Gora, socialni pedagog, vzgojitelj v vzgojnem zavodu, pre-
dlagatelj: Janez Kastelic in skupina volivcev.

 

KRAJEVNA SKUPNOST ZAGRADEC
VOLILNA ENOTA 01: 
V Svet krajevne skupnosti Zagradec se iz volilne enote 01 na 
naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.

1. Tomaž Globokar, 03.07.1998, Zagradec 10, 1303 Zagra-
dec, mehatronik operater, operater na delovnih strojih, 
predlagatelj: Biljana Gartner in skupina volivcev.

VOLILNA ENOTA 02:
V Svet krajevne skupnosti Zagradec se iz volilne enote 01 na 
naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.

1. Janez Košak, 28.10.1979, Tolčane 5, 1303 Zagradec, po-
klicni voznik, voznik, predlagatelj: Biljana Gartner in sku-
pina volivcev.

VOLILNA ENOTA 03: 
V Svet krajevne skupnosti Zagradec se iz volilne enote 01 na 
naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.

1. Jože Berdajs, 30.12.1958, Kuželjevec 6C, 1303 Zagradec, 
avtomehanik, upokojenec, predlagatelj: Maks Grad Ber-
dajs in skupina volivcev.

Številka: 041-0053/2022-2
Datum: 19.12.2022

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
PREDSEDNICA

Elizabeta Žgajnar, univ.dipl.prav. l.r.

OBVESTILO  
O RAZPISU  

NAKNADNIH  
VOLITEV

Občinska volilna komisija Občine 
Ivančna Gorica je razpisala naknadne 
volitve v svete krajevnih skupnosti 
Metnaj, Višnja Gora in Zagradec, ker 
na rednih lokalnih volitvah ni bilo pre-
dlaganih dovolj kandidatov. Za Svet 
krajevne skupnosti Višnja Gora je bilo 
premalo predlaganih pet kandidatov 
v petih volilnih enotah. Za Svet krajev-
ne skupnosti Zagradec sta bila prema-
lo predlagana dva kandidata v dveh 
volilnih enotah. V Metnaju pa je bil 
predlagan en kandidat premalo. Na-
knadne volitve so namenjene izvolitvi 
še preostalih članov svetov krajevnih 
skupnosti. Izvedene bodo samo v vo-
lilnih enotah krajevnih skupnosti, kjer 
ni bilo izvoljenih dovolj članov.
Naknadne volitve bodo 8. 1. 2023.

Občinska volilna komisija Občine 
Ivančna Gorica

Na podlagi 3. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 
93/20 – odl. US) in Razpisa naknadnih volitev v svete Krajevnih skupnosti Višnja Gora, Metnaj in Zagradec, številka 041-0047/2022-1 z 
dne 28. 11. 2022, je Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica na 7. seji, dne 28. 11. 2022 sprejela

S K L E P
O DOLOČITVI VOLIŠČ ZA NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

VIŠNJA GORA, METNAJ IN ZAGRADEC, KI BODO V NEDELJO, 8. JANUARJA 2023
Na območju občine Ivančna Gorica se za izvedbo naknadnih volitev članov svetov Krajevnih skupnosti Višnja Gora, Metnaj in Zagradec 
določijo naslednja volišča, sedeži in območja volišč: 

I.
OBČINA 039 - IVANČNA GORICA   
UPRAVNA ENOTA  09 – GROSUPLJE   
zap.št. Oznaka

Volišča
ime volišča sedež volišča območje volišča dostopno 

invalidom
1. 32  MESTNA HIŠA VIŠNJA GORA Mestni trg 21,  

Višnja Gora
Kopališka ulica, Jurčičeva cesta, Ciglerjeva ulica, So-
kolska ulica, Turnherjeva ulica, Mestni trg, Cesta Do-
lenjskega odreda, Grintovec, Gasilska ulica, Čandko-
va ulica, Sodnijska ulica, Stari trg

da

32 MESTNA HIŠA VIŠNJA GORA Mestni trg 21,  
Višnja Gora

Ulica Antona Tomšiča, Cesta na Polževo, Cesta tal-
cev, Partizanska cesta, Preglje, Peščenik, Pot v Ko-
šco, Žabjek

da

32 MESTNA HIŠA VIŠNJA GORA Mestni trg 21,  
Višnja Gora

Kamno Brdo, Sela pri Višnji Gori, Leskovec, Vrh pri 
Višnji Gori, Gorenje Brezovo

da

32 MESTNA HIŠA VIŠNJA GORA Mestni trg 21,  
Višnja Gora

Velika Dobrava, Polje pri Višnji Gori,
Podsmreka pri Višnji Gori, Zgornja Draga,

da

32 MESTNA HIŠA VIŠNJA GORA Mestni trg 21,  
Višnja Gora

Dedni Dol in Spodnje Brezovo da

2. 16 GASILSKI DOM METNAJ Metnaj 2,  
Ivančna Gorica

Mekinje nad Stično da

3. 38 OSNOVNA ŠOLA 
ZAGRADEC I.

Zagradec 33, 
Zagradec

Zagradec, Fužina da

38 OSNOVNA ŠOLA
ZAGRADEC I.

Zagradec 33, Za-
gradec

Tolčane, Češnjice pri Zagradcu, Valična vas da

II.
Občinska volilna komisija določa tudi posebno volišče za naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti, in sicer:
- volišče 901 za predčasno glasovanje, dne 5. januarja 2023 s sedežem na Sokolski ulici 4, Ivančna Gorica, dostopno invalidom.

III.
Ta sklep se uporablja samo za izvedbo naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti Višnja Gora, Metnaj in Zagradec. 

IV.
Ta sklep se posreduje Upravni enoti Grosuplje, pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije in Državni volilni komisiji ter 
objavi v lokalnem časopisu in na spletni strani občine Ivančna Gorica. 

Številka: 041-0012/2022-3
Datum: 28. 11. 2022

Predsednica Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
Elizabeta Žgajnar, univ. dipl. prav.
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Zdravstveni dom 
Ivančna Gorica obvešča
Z dnem 16. 11. 2022 smo po adaptaciji zobnih ambulant pričeli z ne-

motenim delovanjem zobozdravstvenih storitev.

Obveščamo vas, da imamo v zobnih ambulantah aktivirane direktne 
telefonske linije, ki so odprte v ordinacijskem času vašega zobozdrav-

nika.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete informacije na tel. 
01/7819-000.

DIREKTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE ZOBNIH AMBULANT
01 7819 016        Jožica Lampret Kozlevčar, dr. dent. med.-  amb. 2
01 7819 0 17        Anita Palamar, dr. dent. med. -amb. 6
01 7819 033         ortodont, amb. 1
01 3200 450  Petra Gracar Pekolj, dr. dent. med. - amb. 3
01 3200 451        Alenka Kotnik, dr. dent. med.- amb. 4
01 3200 452         Alja Barbič Majerič, dr. dent. med.- amb. 5
01 3200 454         Jernej Jeras, dr. dent. med. - amb 5
01 3200 453          zobni RTG

CEPLJENJE PROTI SEZONSKI GRIPI 2022 
TOREK 17.00-18.00
SREDA 13.30-15.00

Na cepljenje se je potrebno predhodno na informacijah zdravstvenega 
doma na tel. 01-7819-000.

 kolikor se želite cepiti hkrati tudi z cepivom proti Covid-19, to sporoči-
te, ko se prijavljate na termin cepljenja.

CEPLJENJE V MESECU DECEMBRU 2022
(proti Covid-19)

TOREK 17.00-18.00 (samo naročeni)
SREDA 13.30-15.00 (samo naročeni)

V torek dne, 27. 12. 2022, se cepljenje izjemoma ne bo izvajalo.

Cepljenje ob torkih poteka v ambulanti Lane Pivk Kompolšek, dr. med. 
spec. druž. med., ob sredah pa v ambulanti Janeza Zupančiča, dr. med. 
spec. druž. med.

TESTIRANJE V MESECU DECEMBRU 2022
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 ponedeljek, 26. 12. 2022, TESTIRANJA NI.

Za bodoče starše tim strokovnjakov Zdravstvenega doma Ivančna Go-
rica pripravlja bogato vsebino informacij, ki jih bodoči starši še kako 
potrebujejo.
Veselimo se srečanja z vami.

Skrajni čas je, da se nehamo igrati s 
pirotehniko
Bližajo se prazniki, ki si jih nekateri še vedno radi popestrijo z uporabo pirotehničnih 
sredstev. Številni strokovnjaki s področja varovanja zdravja, varovanja okolja, policisti 
in drugi nas stalno opozarjajo na škodljivost in nevarnost uporabe pirotehnike.
Inšpektor Sektorja uniformirane 
policije PU Celje Boštjan Kavc pred 
prazniki ponovno opozarja na do-
ločila zakona o eksplozivih in piro-
tehničnih sredstvih, ki je stopil v 
veljavo leta 2008 in prepoveduje 
prodajo, posest in uporabo piro-
tehničnih sredstev kategorije II. in 
III., katerih glavni učinek je pok. 
Prav zaradi teh prihaja do najhujših 
poškodb. Policisti so v letu 2021 v 
zvezi s pirotehniko obravnavali kar 
104 kršitve, zaradi petard pa so 
obravnavali 99 primerov poškodo-
vanja tuje stvari. Dodal je, da so 
policisti leta 2021 zabeležili sedem 
poškodb, štirje mladoletniki so do-
bili opekline, enemu so amputirali 
dlan, eni osebi so amputirali prste, 
ena pa je utrpela lahko telesno po-
škodbo. Leta 2021 so policisti v Slo-
veniji zasegli 12.500 kosov piroteh-
ničnih sredstev.
Andrej Strahovnik, dr. med., spe-
cialist kirurg iz Splošne bolnišnice 
Celje, je pojasnil, da kirurgi nima-
jo radi poškodb s pirotehničnimi 
sredstvi, saj so to hude poškodbe, 
ki najpogosteje prizadenejo popu-
lacijo od 10. do 30. leta. Največkrat 
gre za poškodbe rok in obraza (oči, 
sluh), kar pripelje do trajnih posle-
dic, tudi invalidnosti.  Martin Bučar, 
20-letni fant, ki se je pred šestimi 
leti izredno hudo poškodoval pri 
uporabi pirotehnike na šentjurskem 
območju, je povedal svojo zgodbo, 
ki ga je za vedno spremenila. Leta 
2016 je prižgal močno petardo, ki je 
takoj počila. Odpeljali so ga v bol-
nišnico na operacijo, rehabilitacija 
pa je trajala več mesecev,  prejel je 
tudi umetne roke. Rehabilitacija se 
konča, a zaznamovan si do smrti, je 

dodal. Tudi sam je bil prepričan, da 
se njemu to ne more zgoditi, zdaj 
pa ima namesto rok proteze, teža-
ve ima z vidom in s sluhom. Tudi s 
finančne strani se mu zdi, da je bo-
lje, da si za denar, ki ga bi porabili 
za petarde, privoščite raje izlet. Vse 
je pozval, naj dvakrat premislijo, 
preden bodo petarde kupili in jih 
prižgali.
Pirotehnika pa ni nevarna in škodlji-
va le ljudem. Nekatere živali poka-
nje prenašajo še precej slabše kot 
ljudje. Vodnik službenih psov s Po-
licijske postaje Celje je povedal, da 
je za psa, četudi so navajeni poka, 
pokanje petard zelo stresno. Za ne-
izkušene pse, ki nimajo treningov, 
pa je pokanje še večja travmatična 
izkušnja, zato se velikokrat strgajo s 
povodca in zbežijo. 
Pirotehnična sredstva pa vsebuje-
jo tudi veliko škodljivih, strupenih 

snovi, ki so zelo obremenjujoča za 
zrak, zemljo in vodo. Še vedno se 
premalo zavedamo, kako malomar-
no se obnašamo do našega narav-
nega okolja. Podnebne spremembe 
nas vse bolj opozarjajo na to, da 
bomo v kratkem morali korenito 
spremeniti naš odnos do narave. Pi-
rotehnika je ena od stvari, za katero 
marsikdo misli, da ne more prav ve-
liko vplivati na onesnaževanje oko-
lja, a ni tako. Že samo pridobivanje 
osnovnih materialov in proizvodnja 
pirotehnike sta zelo škodljivi za 
okolje, onesnaževanje pa se s samo 
uporabo le-te samo še stopnjuje. 
Praznike si torej raje popestrimo s 
prijetno glasbo, petjem, igranjem 
družabnih iger, z gibanjem v naravi, 
ipd. To bo veliko koristneje za vse 
nas. 

Simon Bregar 

Vesele božične
praznike in
srečno 2023!
Mesarstvo Maver d.o.o.
se vam  zahvaljuje  za nakupe.
Priporočamo se, da nas obiščete
tudi v letu 2023!

STIČNA
01 786 94 02

GROSUPLJE
01 786 14 72

VIŠNJA GORA
01 788 77 70

ŠMARJE-SAP
01 788 77 77

www.maver.si
Mesarstvo Maver Stična



99december 2022 številka 10 Lokalne volitve

Najlepši medenjak 2022
APILAB – Hiša kranjske čebele in Turistično društvo Višnja Gora smo združili moči v 
prazničnem natečaju za Natečaj za najlepši medenjak 2022. 16. decembra 2022 smo 
v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori razglasili zmagovalce natečaja.
Medenjaki, kot že ime samo pove, 
so povezani z medom, ki je zago-
tovo najbolj znan čebelji pridelek. 
V Sloveniji poznamo veliko vrst 
medu, za medenjake pa najpogo-
steje uporabljamo temnejši med, ki 
ima bolj izrazit okus. Tako se v me-
denem testu pogosto znajde gozdni 
ali kostanjev med, ne manjka pa 
tudi cvetlični. Med je čarobno dari-
lo medonosnih čebel, ki se ga ljudje 
vedno bolje zavedamo. V preteklo-
sti so mu pravili hrana bogov, ga 
uporabljali kot zdravilo, kasneje pa 
tudi kot sladilo. 
Medeno pecivo so izdelovali že v 
starodavnih civilizacijah, Egiptu, Gr-
čiji in Rimu. Medenjake, ki so ena 
najstarejših sladic Srednje Evrope, 
v Evropi poznamo od 13. stoletja. 
Iz medu, moke in različnih dišav so 
jih pekli predvsem menihi. Kasneje 
tudi medičarji in lectarji, ki so svoje 
privlačno oblikovane in okrašene 
medene piškote prodajali na svojih 
stojnicah in številnih tradicionalnih 
sejmih.
Tudi danes je med nepogrešljiv v 
kulinariki, še posebej pri praznični 
pripravi sladic. Danes si skoraj ne 
predstavljamo prazničnega decem-
bra brez vonja po slastnih in lepo 
okrašenih medenjakih. Pri peki radi 
sodelujejo tudi otroci in izrezovanje 
in okraševanje medenjakov postaja 
priljubljen način družinskega pra-

zničnega ustvarjanja.
Veste, da na slovenskem poznamo 
tri tipične vrste medenjakov, ki so 
obenem tudi slovenske ornamen-
talne umetnine in del naše kulturne 
dediščine?
LECT je rdeče oblito in pisano okra-
šeno medeno pecivo, na katerem 
se pogosto znajdejo ogledalca in 
napisi. Najpogosteje so ti mede-
njaki izdelani v obliki srca, ki so jih 
nekoč in se jih še danes uporablja 
predvsem za obdarovanje. 
DRAŽGOŠKI MEDENI KRUHKI so 
ročno oblikovani medenjaki, z bo-
gatim ornamentalnim okrasjem v 
obliki cvetja, klasov, kit, ptičkov in 
podobno.
ŠKOFJELOŠKI KRUHKI so izdelani iz 
medenega testa, odtisnjenega v le-
sen kalup.
V želji po spodbujanju uporabe 
medu in ohranjanju tradicije izde-
lovanja medenjakov v Sloveniji, 
smo k peki najlepših medenjakov 
povabili otroke in odrasle. Njihove 
izdelke vam v decembru ponujamo 
na ogled v hišni kavarni.
Na natečaj se je odzvalo kar 32 
udeležencev. Veseli nas, da so se 
v takšni meri odzvale umetnice iz 
različnih delov Slovenije, obenem 
pa smo naleteli na izjemen odziv 
pri šolarjih, ki obiskujejo čebelarski 
krožek.
Ocenjevanje medenjakov, ki smo jih 

ocenjevali izključno glede na izgled, 
je potekalo na dva načina, na Face-
book strani Hiše kranjske čebele in 
po oceni štiričlanske komisije, ki so 
jo sestavljale: predsednica TD Vi-
šnja Gora Marijeta Lovrič Simoniti, 
članica Društva podeželskih žena 
Ivanjščice Mateja Žaren, članica 
Čebelarskega društva Stična Joži 
Pevec,  Hišo kranjske čebele pa je 
zastopala Petra Peunik Okorn.
Najlepši medenjak po oceni glaso-
valcev na Facebook strani je izdela-
la gospa CIRILA ŠMID iz Železnikov. 
Izdelala je dražgoški kruhek.
Drugo mesto je pripadlo SVETLANI 
LERNER iz Polzele v Savinjski dolini.
Prvo mesto je prav tako zasedla CI-
RILA ŠMID z dražgoškim kruhkom. 
Tretje mesto pa je zasedla domačin-
ka, PAVLA JAKOPIČ iz Primče vasi. 
Iskrene čestitke vsem sodelujočim!

Petra Peunik Okorn

Podjetje Livar d. d. Hiši kranjske 
čebele podarilo donacijo v  
višini 2.000 evrov
V četrtek, 15. decembra 2022, smo v Hiši kranjske čebele gostili vodstvo podjetja 
Livar d. d., ki uspešno deluje že vse 
od leta 1954 in ima sedež v Ivančni 
Gorici. Podjetje z dolgoletno tradi-
cijo se nenehno razvija in uspešno 
krmari čez viharne čase. S perspek-
tivnim kadrom stremijo k inovaci-
jam in izboljšavam proizvodnje ter 
zadostujejo potrebam na trgu. Pod-
jetje Livar d. d. zaposluje preko 600 
ljudi v dveh proizvodnih enotah v 
Ivančni Gorici in v Črnomlju. Z dol-
goletnim ter uspešnim delovanjem 
na tržišču dokazujejo, da stopajo po 
poti pravih in pogumnih odločitev. 
V Hiši kranjske čebele smo vodstvo 
podjetja prisrčno sprejeli ter jih 
popeljali na doživljajsko razstavo. 
Odkrili smo veliko stičnih točk med 
podjetjem Kranjski trgovski čebel-
njak, ki ga je na gradu Podsmreka 
pri Višnji Gori uspešno vodil Emil 
Rothschütz v 2. polovici 19. stoletja 
in največjo livarno na Slovenskem. 
Dobre ideje, entuziazem, pogum, 
prodornost, poznavanje svoje cilj-
ne publike, spretnost pri trženju in 
promociji, kakovostni izdelki in vla-
ganje v inovacije so vsekakor vre-
dnote, ki so vodilo uspešnega pod-
jetja. Pri tem pa seveda nikakor ne 
smemo pozabiti na skrb za delavce 
in njihovo vsakdanjo marljivost. Po 
ogledu doživljajske razstave je sle-
dila še pogostitev v predavalnici in 
Hiša kranjske čebele se je izkazala 
kot primerna in prijetna lokacija za 
izvedbo takšnih priložnosti. 

Pred obedom nas je čakalo prese-
nečenje. Podjetje Livar d. d. nas je 
povsem presenetilo z donacijo v 
vrednosti 2.000,00 EUR. Predse-
dnik uprave Livarja dr. Rok Rozman 
in član nadzornega odbora Jože Str-
mole sta donacijo predala direktori-
ci zavoda ZKT Prijetno domače Maji 
Lampret. Slednja se je ganjena za-
hvalila obema. Župan občine Ivanč-
na Gorica je izrazil zadovoljstvo ob 
prepoznanem dobrem delu in za-
želel podjetju Livar d. d. nadaljnjih 
uspehov pri njihovi nadaljnji po-
slovni poti in delu. Iz srca je hvale-
žna tudi ekipa Hiše kranjske čebele, 
saj je bilo naše delo in naš entuzi-
azem, ki ga vnašamo v edinstveno 
hišo na celem svetu, prepoznan. 

Še toliko bolj nas navdaja veselje 
ob dejstvu, da prihaja takšna spod-
buda iz lokalnega okolja. Za Hišo 
kranjske čebele je komajda eno leto 
izkušenj in je šele dobro začela pro-
dirati na turistični in podjetniški trg. 
Veseli nas, da ustanova ohranja izo-
braževalno noto še naprej in v prvi 
vrsti ozavešča o pomenu medono-
sne čebele in divjih opraševalcev za 
naše življenje. 

Zares hvala, da ste skupaj z nami 
ustvarili preplet podjetništva in 
metalurgije, skupaj z naravno in 
kulturno dediščino ter prisluhnili 
našim zgodbam.  

Petra Špehar
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max srečno, zdravo 
& uspešno 2023!

Širok izbor BARV, LAKOV in OKOVJA za pohištveno in inox industrijo priznanih proizvajalcev:

prava kakovost zame

letI2 let

1. mesto in FB zmagovalka Cirila Šmid

2. mesto Svetlana Lerner 3. mesto Pavla Jakopič

Mali oglasi
Kupim hišo v okolici Ivančne Gorice, Stične, Grosuplja ... Hiša naj bo 
primerna za bivanje in takoj vseljiva z možnostjo manjše renovacije, 
na parceli, ki obsega vsaj 500-1000 kvadratnih metrov površine in več 
(travnik, vrt). Zaželeno je, da je hiša v naravi, odmaknjena od glavnih 
cest. Zaželeno je, da je na parceli tudi kakšna garaža, hlev ali drug 
objekt. Cenovno v rangu do pribl. 200.000 evrov. Kontakt: 031 651 258 
(Uroš).
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Hiša kranjske čebele je gostila Dan čebelarskega turizma 
V soboto, 26. 11. 2022, je Hiša kranjske čebele gostila Dan čebelarskega turizma. Občina Ivančna Gorica je lanskoletna dobitnica naziva Čebe-
lam najbolj prijazna občina, letos pa je v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije prevzela vlogo gostiteljice. 
Udeleženci slavnostne prireditve so 
najprej obiskali posestvo Čebelar-
stva Rogelj, ki se nahaja na idilični 
lokaciji na Osredku nad Stično. Po 
prihodu v Hišo kranjske čebele so 
si skupaj s Petro Špehar ogledali 
doživljajsko razstavo. Sedeži v pre-
davalnici so bili docela zapolnjeni 
in Eva Gavez je stopila za govorniški 
oder in prisrčno odprla prireditev s 
pozdravnim nagovorom. K besedi je 
povabila podpredsednika Čebelar-
ske zveze Slovenije Marka Alaufa. 
V uvodnem delu smo uživali ob pe-
tju članov Glasbene šole Grosuplje, 
Jana Pleterskega, Urbana Šlajpaha, 
Janeza Grandovca in Žiga Jožeta 
Štrusa, pod mentorstvom Polone 
Kopač Trontelj. Povsem nas je nav-
dušila Gaja Adamič, ki prav tako 
obiskuje Glasbeno šolo Grosuplje, 
podružnico Ivančna Gorica. 
Nekoliko sproščenemu uvodu je 

sledil čebelarski posvet. Posame-
zniki iz številnih področij, ki zdru-
žujejo čebelarstvo in turizem so 
predstavili svoje projekte. Izredno 
zanimivo je bilo poslušati o tem, 
kako omenjeni projekti živijo v pra-
ksi in kakšen je odziv ljudi na njih. 
Katja Nared iz Slovenske turistične 
organizacije nam je predstavila pro-
jekt z naslovom »Medene zgodbe: 
Čebelarski turizem v komunikaciji 
STO.« V okviru predstavitve je pred-
stavila zgodbe, ki so povezane s če-
belami, apiturizmom in medom. 
Če vas zanima kaj več, pokukajte 
na portal Slovenia.info. Tu na vas 
čakajo zgodbe, ki predstavljajo de-
stinacije in doživetja. Sledila je Saša 
Kancler z analitično in natančno 
predstavitvijo diplomskega dela z 
naslovom »Proučitev aspektov api-
turizma in oblikovanje turističnih 
produktov.« Sašine ugotovitve so 

bile presenetljive, saj je pred nami 
izrisala podobo sodobnega turista 
in njegovih pričakovanj. Turisti si že-
lijo doživetij, druženja in skrbi zase. 
Na podlagi teh pričakovanj je izri-
sala različne profile današnjih turi-
stov. Aplikativna vrednost njenega 
predavanja se zagotovo lahko upo-
rabi kot pripomoček pri osnovanju 
določenih turističnih programov za 
določene ciljne skupine. 
Andreja Vesel iz Turistične zve-
ze Slovenije je predstavila svež in 
uspešen projekt »Digitalizirajmo 
lokalno turistično ponudbo.« Obi-
skovalci turističnih destinacij posta-
nejo aktivni deležniki pri kreiranju 
svojega časa in posledično dožive-
tja. Preko posebne mobilne apli-
kacije »Slovenski turistični vodnik« 
posamezniki kreirajo turistično do-
živetje po svojem okusu. Kako osve-
žujoča ideja v dobi digitalizacije, ki 
nam lahko prihrani tudi precej časa 
ali nam ponudi hitro idejo, kadar 
ostanemo brez navdiha kam na iz-
let. Andrejina predstavitev je med 
obiskovalci požela navdušenje, saj 
si jih je že večina med njeno razlago 
naložila omenjeno aplikacijo. 
Dolgoletna in izkušena turistična 
vodnica Dominika Koritnik Trepel 
je spregovorila o predlogu nad-
gradnje certificiranja čebelarske-
ga turizma. Predstavljen koncept 
pogojev za pridobitev certifikata 
odličnosti »Top Bee« ponuja izku-
šnjo turističnega doživetja na višji 
ravni, saj je vključujoč in dostopen 
tudi osebam s posebnimi potreba-

mi, osredotoča pa se na vodnikov 
širok spekter znanja iz čebelarskega 
sveta. To znanje vodnik prenese na 
obiskovalce na spoštljiv in doživet 
način, predstaviti pa mora tudi ne-
kaj unikatnega iz naše čebelarske 
dediščine, a izvedeno na sodoben 
način. Tu je govora predvsem o tu-
rističnih produktih, ki jim lahko z 
znanjem in poznavanjem naravne 
in kulturne dediščine, dodamo do-
datno vrednost. 
Nazadnje je nastopil Borut Juvanec 
iz Inštituta za arhitekturo ter pred-
stavil posebnosti slovenskega če-
belnjaka. Tako izvrstne in tehnične 
predstavitve namembnosti sloven-
skega čebelnjaka nisem še nikdar 
slišala in vsekakor bi bilo to preda-
vanje vredno ponoviti. Borut Juva-
nec je skupaj z Markom Alaufom 

podelil priznanja za najstarejše, iz-
virnejše in posebne čebelnjake. 
Čisto na koncu je sledil del, ki smo 
ga vsi nestrpno pričakovali. Le ka-
tera občina bo dobitnica naziva 
Čebelam prijazna občina 2022? 
Ta laskavi naziv je za letošnje leto 
pripadel mestni občini Ljubljana. 
Župan Dušan Strnad je dejal, da se 
bo občina Ivančna Gorica še naprej 
trudila, da bo čebelam prijazna tudi 
v prihodnje. Direktorica zavoda 
ZKT Prijetno domače Ivančna Go-
rica Maja Lampret se je njegovim 
besedam pridružila. Dan Čebelar-
skega turizma, dan poln znanja in 
prijetnega druženja, je z odličnim 
vodenjem zaključila naša Eva. Hvala 
vsem zbranim za njihovo udeležbo 
in prisotnost. 

Petra Špehar

Najlepše urejeno krajevno središče je Stična,  
sledita ji Šentvid in Dob 
Na tradicionalni decembrski seji Občinske turistične zveze Ivančna Gorica, ki je potekala v sredo, 7. decembra 2022, v prostorih Turistične kme-
tije Fajdiga, so razglasili tudi priznanja najbolj urejenim krajevnim središčem v krajevnih skupnostih naše občine. 
Letos so priznanja za najlepše ure-
jeno krajevno središče prejele KS 
Stična – zlato priznanje, KS Šentvid 
pri Stični – srebrno priznanje in KS 
Dob pri Šentvidu – bronasto pri-
znanje. Priznanja so predstavnikom 
posameznih krajevnih skupnosti in 
turističnih društev podelili predse-
dnik OTZ Ivančna Gorica Stane Kralj, 
predsednik ocenjevalne komisije 
Pavel Groznik in podžupanja občine 
Ivančna Gorica Martina Hrovat.  
Ob tej priložnosti je delo občinske 
turistične zveze v iztekajočem letu 
2022 podrobneje predstavil pred-
sednik OTZ Stane Kralj. Po besedah 
podžupanje Martine Hrovat si na-
daljnjega dobrega sodelovanja tako 
z zvezo kot društvi želi tudi vodstvo 

občine Ivančna Gorica. Poudarila je 
pomen prostovoljnega dela, ki ga 
opravljajo številni člani in članice v 
turističnih društvih. Skupno sode-
lovanje pripomore tudi k večji ure-
jenosti in turistični prepoznavnosti 
naših krajev. 
Slovesna podelitev je minila ob zvo-
kih harmonikarja Marka Zupančiča 
in izrečenih predprazničnih voščilih.

Nekaj podatkov iz utemelji-
tve ocenjevalne komisije:
Dob (bronasto priznanje) pozdra-
vlja obiskovalce s pristno podežel-
sko okolico, z značilno krajino, ki jo 
zaznamuje gručasto vaško naselje 
in številne obdelane kmetijske po-
vršine. Krajevno skupnost zazna-

muje tudi avtocestna povezava, ki 
poteka mimo Doba. Vaško središče 
krasita lepo urejena podružnična 
cerkev svetega Petra in gasilski dom 
z novim športnim igriščem. Letos je 
bilo s pomočjo Občine Ivančna Go-
rica v Dobu zgrajeno otroško igrišče 
in izvedena temeljita obnova dela 
glavne ceste od Doba proti Bogi 
vasi. Ne pozabimo pa, da pod Kra-
jevno skupnost Dob spadata tudi 
prav tako lepo urejena Hrastov Dol 
in Lučarjev Kal, kjer ima svoj sedež 
turistično društvo Grča. Vaščani 
Lučarjevega Kala so letos uspešno 
zaključili obnovo vaške Marijine ka-
pele.
Šentvid pri Stični (srebrno prizna-
nje) je bil v zadnjih nekaj letih de-

ležen posameznih občinskih inve-
sticij, ki pomembno pripomorejo 
k prijetnemu videzu in urejenosti 
kraja. Ohranjeno trško jedro ostaja 
živo in živahno, za kar seveda po-
skrbijo krajani, krajevna skupnost, 
številna domača društva, šola, vrtec 
in župnijska skupnost. V letu 2022 
je bila zgrajena nova cesta čez Goli 
Vrh, z izgradnjo novega vrtca pa se 
je delno rekonstruirala tudi okolica 
gasilskega doma in tako obiskovalci 
poleg urejenosti kraja opazijo tudi 
razvoj kraja. Ni malo obiskovalcev, 
ki imajo tu izhodišče za obisk Gra-
dišča, vse več pa jih pride tudi na 
obisk doživljajskega parka Cukarca.
Stična (zlato priznanje) je naš prav 
posebni biser in kraj, ki ga obišče 

največ turistov in romarjev v naši 
občini. Seveda največ po zaslugi sa-
mostana ter Muzeja krščanstva na 
Slovenskem in zeliščarske lekarne, 
ki delujta v samostanskih prosto-
rih. Pa tudi sicer živahno kulturno 
dogajanje in čudovito hribovito za-
ledje sosednje metnajske krajevne 
skupnosti pritegne številne obisko-
valce. Letos je novozgrajena kole-
sarska pot povezala Stično z Ivanč-
no Gorico, občina Ivančna Gorica 
pa je izvedla tudi celovito obnovo 
ceste skozi središče in do pokopa-
lišča. Utrip krajevnega dogajanja je 
z obnovljenim športnim igriščem še 
lepši in živahnejši.

Gašper Stopar
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Čebelnjak zgodb že dobiva prve odzive
Operacija z naslovom Inovativnost, 
Znanje, Združevanje in Izobraževa-
nje za Vzpon turistične ponudbe 
skupaj z Jurčičem (krajše: Jurčičev 
IZZIV), je zaključena. Vodilni partner 
projekta je bil ZKT Zavod Prijetno 
domače Ivančna Gorica, vsebine, 
produkte pa sta z njim oblikovala 
tudi partnerja Turistično društvo 
Muljava in Petra Peunik Okorn s. p. 
Operacijo financira Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeželja (EK-
SRP). Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja podeže-
lja RS za obdobje 2014–2020, je Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.
Po javni predstavitvi projekta Jur-
čiče IZZIV, naj spomnimo, bila je v 
ponedeljek, 24. oktobra 2022, pro-
dukta dobivata že prve komentarje 
in obiskovalce iz Slovenije. Eni so si 
prišli pogledat primer dobre pra-
kse, drugi pa preveriti možnosti za 
obisk učencev s posebnimi potre-
bami. Veseli smo jih bili, zagotovo 
bomo nekaj njihovih konstruktivnih 
komentarjev lahko še udejanjili. 
Obisk ekipe TIC-a iz Polzele, 24. no-
vembra 2022. Prišli so k nam, da bi 
si izmenjali izkušnje, predvsem pa, 
da bi jim čisto od blizu predstavili 
projekt Jurčičev IZZIV. Razložili so 
nam, da je njihova občina precej 
manjša od naše, pa vendar bodo 
kmalu imeli novost - otvoritev mu-
zeja nogavičarstva (Tisti 50+, se še 
spomnite znamke nogavic Polze-
la?). Prav ta jim narekuje spremem-
bo organiziranosti v zavod, kot je 
naš ZKT Prijetno domače. Zanimalo 

jih je vse povezano z našim delova-
njem, vključevanjem in sodelova-
njem z društvi, z občino. Potrebno 
je omeniti, da imajo v TIC-u tudi 
uredništvo lokalnega časopisa, v 
tem se razlikujemo. Sicer pa je pri 
njih trenutno najbolj atraktivna, 
sveža hiška – lesena majhna bajtica 
– rojstna hiša pesnice Neže Maurer. 
Ko smo jim predstavili Jurčiča in 
domačijo, so povedali, da je pove-
zava Neže in njenega deda podob-
na naši. Prav zato so pozorno spre-
mljali naš projekt Jurčičev IZZIV. 
Njihove destinacije pa so: rojstna 
hiša Neže Maurer, grad Komenda, 
kjer nudijo vodene oglede, najem 
dvorane (tudi poročne), dvorišča, 
prav tako godi sprehod skozi park 
mimo graščine Šenek, mogoče bo 
kakšnega zamikal tudi muzej starih 
traktorjev, za ljubitelje kulinarike 
pa so priporočili 3POEZIJE… Več na: 
https://www.tic-polzela.si/.
Bil je prijeten strokovni klepet in 
prepoznavanje prednosti, pa tudi 
nekaj slabosti, ki jih imamo taki za-
vodi. Vsekakor bomo obdržali stike. 
Nam pa je zelo dragoceno, da smo 
jih v okviru vodenja seznanili tudi 
s »kraherlom«, ki ga je baje Jurčič 
(kot deček) pil pri Obrščaku. Ker be-
seda ni konj, nam je Manuela Mla-
kar Podgoršek posredovala kontakt, 
kjer bomo natančno izvedeli, kaj je 
to: nekateri namreč pravijo, da je bil 
to sok iz krheljnov, drugi spet trdijo, 
da je bila to tabletka, ki se je stopila 
v vodi. Pijača je bila nekoliko šume-
ča in zato pravzaprav predhodnica 
Ore. Pogovor je bil tako pester, da 

smo se pozabili fotografirati. Poleg 
naše direktorice Maje Lampret, so 
bili z nami še Teja Zidanski pa Ma-
nuela Mlakar Podgoršek in Damjan 
Jevšnik.
Ekipa CKSG  (Center za komunikaci-
jo, sluh in govor) Portorož je prišla 
k nam isti teden v soboto, 26. no-
vembra. Skupaj s specialnimi peda-
gogi in učitelji ter bivšim direktor-
jem Markom Strletom (trenutno je 
še sveža moč v šoli za ravnatelje na 
Zavodu za šolstvo v Ljubljani) smo 
imeli na začetku malo jesensko me-
gleno doživetje na trasi Čebelnjak 
zgodb v naravi. Tako kot priporo-
čamo ponudniki »samovodene« 
trase, smo se veselo družili, gojili 

mehke veščine, hkrati pa bili izje-
mno pozorni na zgodbe iz Dedovih 
tablic. Pripomnili so, da je njihov 
izbor dovolj zanimiv in ravno prav 
posodobljen, da je pot prijetna, 
verjetno nekoliko bolj mikavna v 
toplejših mesecih. Sistem panjskih 
končnic in štampiljk, podkrepljen z 
zgodbami jih je prepričal. Po tem, 
ko se je megla razkadila, je meh-
koba dolenjskih gričev kljub jesen-
skemu vremenu še prišla do nas in 
prav tako gostoljubnost ga. Pavle 
iz Ekološke kmetije Bregar. Pri njih 
smo se ob culi dobrot kar preveč za-
držali in začutili prvi jesenski hlad. 
Tudi učitelji CKSG Portorož so opa-
zili našo promocijo v FAZI 3 in si jo 

izbrali kot uradni zaključek EU šol-
skega projekta POGUM, v katerem 
so sodelovali. Naše doživetje v na-
ravi je bil zanje kot nekakšen team 
building, dobrodošel za projekt, ki 
mehko spreminja šolo in pripravlja 
učence  za današnji čas, čas četrte 
industrijske revolucije: podjetnost 
se prenaša v redni učni program in 
spreminja relacijo učenec-učitelj. 
Temelji na izkustvenem učenju, 
timskem delu, vzpodbujanju moč-
ne iniciative učencev, za učitelje 
pa pomeni, da so tihi mentorji v 
ozadju, ki pripravljajo tehnično in 
organizacijsko podporo ter ustvar-
jajo vzpodbudno in varno okolje za 
kreativnost učencev. Ob zaključku 
v Lavričevi koči smo ugotovili, da 
je tudi Dolenjska lepa (ne samo 
Primorska) in da se naslednje leto 
oglasijo pri nas z učenci. 
Spoštovani bralci. Naj vas samo 
prijazno opozorimo, da smo odprti 
tudi v zimskem času, le v nekoli-
ko spremenjenih terminih: razen 
ponedeljka, vsak dan od 11.00 do 
16.00, v nedeljo pa od 12.00 do 16. 
00. Pred ogledom vas vljudno pro-
simo, da nujno rezervirate termin 
ogleda. Več na: https://prijetnodo-
mace.si/top-dozivetja/jurciceva-
-domacija/.

In ker je ravno tak čas, si bomo spet 
sposodili Jurčičevo misel: »Človek 
je na svetu zato, da sebe in druge 
srečne stori.« V stavku je sicer čutiti 
malček arhaičnosti -klasičnosti slo-
venskega jezika, pa vendar za srečo 
vemo, kaj nam pomeni. Prav ta mi-
sel naj vas/nas bodri v letu 2023 in 
vas/nas torej srečne stori😊. 

Simona Zorc Ramovš,  
vodja projekta Jurčičev IZZIV

ZKT Prijetno domače  
Ivančna Gorica

Pogovor o knjigi napolnil naša srca
V četrtek, 8. decembra 2022, je 
bil prav poseben popoldan. V Hiši 
kranjske čebele je v predavalnici 
potekal pogovor o knjigi z naslovom 
»Dobra beseda je kot med« avtori-
ce Dragice Šteh. Besede o knjigi so 
tekle ob skodelici čaja in v družbi 
imenitnih sogovornikov. Dragica 
Šteh, učiteljica, pisateljica, pesni-
ca in ambasadorka občine Ivančna 
Gorica je pogovor vodila in s svojo 
odlično retoriko pričarala intimno 
vzdušje. V sproščenem tonu je na-
govarjala ilustratorko knjige Urško 
Stropnik Šonc in tehničnega uredni-
ka knjige iz Čebelarske zveze Slove-
nije Marka Borka.
Kako pa se je pravzaprav vse zače-
lo? Z idejo seveda. Marko Borko je 
dejal, da je predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Boštjan Noč nekega 
dne prišel na idejo o prav posebni 
slikanici. Boštjan je poznan po tem, 

da ima mnogo idej in da mnogo 
od teh tudi uresniči. In tako je bilo 
tudi s slikanico »Dobra beseda je 
kot med«. Ilustracije za knjigo je 
prispevala mnogim poznana ilu-
stratorka Urška Stropnik Šonc, hči 
žal že pokojnega čebelarja Edija 
Stropnika. Ustvarjene ilustracije so 
po besedah Urške poklon njenemu 
očetu. Dejala je, da imajo pri njih 
doma vsi radi čebele in ji je temati-
ka ustvarjanja tako zelo blizu. Urška 
je izredno simpatična sogovornica. 
Iskrivost, ki jo krasi, uspešno pre-
naša na svoje ilustracije že več let 
in tudi tokrat ji je uspelo. S svojimi 
ilustracijami je slikanico naredila ra-
zumljivo in dostopno. 
Dragica Šteh se je priprave knjige 
lotila z vsem srcem in se potopila v 
raziskovalno delo. Po vseh virih je 
poiskala misli, pregovore in reke o 
čebelah, čebelarju in čebelarstvu. 

Zaupala nam je številko, koliko jih je 
uspela najti. Natanko 222. Za slika-
nico jih je skrbno odbrala le 50. Sli-
kanica »Dobra beseda je kot med« 
nas vabi, da skupaj s kranjsko čebe-
lo sivko raziskujemo modrosti ljud-
skega izročila, hkrati pa spoznamo, 
kako čudovit je čebelji svet in kako 
zelo tesno je z njim povezan človek 
na Slovenskem. 
Glasbena spremljava ta popoldan 
je bila izjemna. Maja Krevs je zape-
la vsem zbranim ob spremljavi pia-
nistke Nadje Rus. Obe sta doživeli 
bučen aplavz. 
»Srce hoče pristen dotik,« je dejala 
Dragica Šteh. In še kako prav ima. 
Vsa ta leta nas ženejo enake želje 
in hrepenenja in kot je še pouda-
rila avtorica slikanice: »Besede so 
pomembne in pogovori o njih prav 
tako.« Uživajte tudi vi dragi bralci v 
dobrih knjigah in pogovorih o njih. 

Knjige nas napolnijo z radostjo in 
samozavestjo, saj z branjem po-
stajamo polni znanja, zrelejši in se 
bolj pogumno soočamo s težavami 
v realnem svetu. Berimo, da bomo 
pogumnejši, ne le modrejši in si ka-

kšno modro misel vzemimo tudi iz 
omenjene slikanice. Navsezadnje 
so po besedah avtorice ravno te 
modrosti preživele viharje vseh ča-
sov. 

Petra Špehar 

Prevzem cule dobrot v trgovinici Ekološke kmetije Bregar iz Znojil

Ekipa učiteljev CKSG tik pred spustom k izviru Krke

Zimska idila na Jurčičevi domačiji
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Podjetje Armex že tri desetletja gradi svojo poslovno pot »na vodi«
Podjetje Armex Armature je eno uspešnejših podjetij iz naše občine z več kot 30-letnim neprekinjenim delovanjem. V prvem letu po ustanovi-
tvi leta 1991 so začeli že leta 1992 s proizvodnjo enostavnih vodovodnih materialov, ki so jo kasneje nadgradili s specialnimi orodji za izdelavo 
kompleksnejših izdelkov za komunalna podjetja. Danes predstavljajo družinsko podjetje, ki je specializirano za rešitve za čiščenje odpadnih 
voda, distribucijo pitne vode, namakalne sisteme, upravljanje z meteornimi vodami in rešitvami za preprečevanje poplav. In to za enostano-
vanjsko gradnjo kot tudi za velike industrijske projekte. 
V 30 letih delovanja na področju 
upravljanja z rešitvami z vsemi vr-
stami voda, s katerimi se srečuje-
mo v domačem, industrijskem in 
ne nazadnje tudi v naravnem oko-
lju, se je v podjetju Armex ustvari-
la obsežna baza znanja in številne 
praktične izkušnje. Vse to so prepo-
znala tudi številna tuja podjetja kot 
edinstveno konkurenčno prednost 
na trgu pri kakovosti svetovanja, 
izbora funkcionalne in stroškovno 
optimalne rešitve, ki naslavlja spe-
cifične potrebe investitorjev in sa-
mega terena, ter tudi vzdrževanja 
vgrajenih sistemov. Tako je podjetje 
Armex danes partner številnih zna-
nih evropskih proizvajalcev čistil-
nih naprav, sistemov za zbiranje in 
uporabo deževnice, zadrževalnikov 
meteorne vode in drugih rešitev za 
zaščito pred poplavami, ponikalnih 
sistemov, lovilcev olj in maščob, 
sistemskih rešitev za namakanje v 
poljedelstvu, športnih in rekreacij-
skih površin ter sisteme za zaščitno 

oroševanje proti pomladanskim po-
zebam v sadjarstvu. 
Nemški podjetji Graf in Klaro ter 
Luxemburški Biorock so ena najbolj 
inovativnih podjetij, katerih izdelki 
so preko podjetja Armex na voljo 
tudi slovenskim investitorjem. Za 
projektantska podjetja pa imajo 
na voljo orodja za projektiranje 
optimalnih rešitev za upravljanje z 
odpadnimi in meteornimi vodami. 
Direktor podjetja Armex Zdravko 
Skubic je že leta 2002 predvideval, 
da bo narava vse bolj muhasta in 
je v svoj prodajni program uvrstil 
kakovostne fleksibilne cevi za glo-
binske vodnjake za črpanje vode in 
prečrpavanje drugih tekočih medi-
jev, njihovo najbolj praktično upo-
rabo na terenu pa prebivalstvo Slo-
venije v zadnjih letih najbolj občuti 
ob vse pogostejših naravnih nesre-
čah, ko s temi cevmi ekipe civilne 
zaščite hitro vzpostavijo sisteme za 
začasno oskrbo s pitno vodo. 
Podjetje Armex je v obdobju od 

leta 1996 odprlo svoje podružnice 
tudi v Bosni, Srbiji, na Hrvaškem 
in v Črni gori, kjer so z vstopom na 
njihovo tržišče omogočili dostop 
do bolj kakovostnih in bolj učin-
kovitih izdelkov za najzahtevnejše 
kupce. Moramo namreč vedeti, da 
so v različnih evropskih državah 
zakonske regulative predvsem pri 
čiščenju odpadnih voda zelo različ-
ne. Najstrožje so trenutno ravno v 
najrazvitejših zahodnih deželah, ki 
v prihodnosti zagotovo predstavlja-
jo tudi referenčne primere ureditve 
zakonodaje tudi pri nas. Zato je po 
eni strani zelo priporočljivo, da tudi 
pri nas že danes vgrajujemo napre-
dnejše tehnologije čiščenja odpa-
dnih voda, kot jih recimo vgrajujejo 
v Nemčiji in Franciji. Z investicijo v 
tak sistem bomo že pripravljeni in 
na varni strani brez dodatnih stro-
škov za takrat, ko bo tudi naša dr-
žava sprejela bolj stroge zahteve ali 
dodatne faze pri čiščenju odpadne 
vode, pravijo pri Armexu. 

Opažajo pa zadnja leta vse večjo 
ozaveščenost ljudi glede uporabe 
deževnice. Ne gre le za ekološko na-
ravnanost investitorjev, ki želijo za 
pranje perila, splakovanje WC-jev 
in zunanjo rabo za zalivanje ali pra-
nje avtomobilov uporabljati v de-
ževnih obdobjih zbrano deževnico. 
Pravijo, da znajo danes investitorji 
že natančno preračunati denarne 
prihranke te odločitve in točko po-

vrnitve investicije. V odločitve gle-
de velikosti izbranega rezervoarja 
za deževnico pa po prepričanju An-
žeta Skubica, ki ob sestri Lei pred-
stavlja že drugo generacijo družin-
skega podjetja Armex, zelo pogosto 
»vgradijo« tudi pričakovanja glede 
vse višjih cen oskrbe s pitno vodo in 
vse daljših sušnih obdobij. 

Franc Fritz Murgelj

Po medicinske pripomočke ne bo več 
treba v druge kraje
V Ivančni Gorici se je pred kratkim odprla trgovina Sanoteka, prva in edina specializi-
rana trgovina z medicinskimi pripomočki v naši občini. Na naslovu Ulica 6. junija 9 so 
v lično urejeni trgovini na voljo številni izdelki za vse starostne skupine. Sanoteka pa 
ni zgolj specializirana trgovina. Velika dodana vrednost za občane poleg dostopnosti 
medicinskih pripomočkov v domači občini predstavlja možnost individualnega strokov-
nega svetovanja in tudi možnost dostave izdelkov na dom. 
Prodajni program specializirane trgovine Sanoteka je zelo širok. Ustanovitelji pravijo, da 
ponujajo najkakovostnejše izdelke priznanih proizvajalcev po konkurenčnih cenah. Sprehod 
med policami nam pokaže res bogat nabor izdelkov in pripomočkov za gibalno ovirane ose-
be, ortopedsko obutev in vložke za čevlje, izdelke za nego bolnika, kot so lončki za pitje, za 
lažjo manipulacijo z bolniki, zaščite za posteljo, pripomočke za lažje umivanje v kopalnici, 
kopalne stole in protizdrsne podloge. Med stalno ponudbo so uvrščeni še izdelki pri težavah 
z inkontinenco, kompresijske nogavice in nogavice brez elastike, različne opornice pri po-
škodbi kolen, gležnjev in zapestja ter tudi diagnostični aparati, kot so merilci krvnega tlaka 
in merilci sladkorja. Posebno pozornost so namenili tudi ponudbi izdelkov za najpogostejša 
otroška respiratorna obolenja, kot so inhalatorji in aspiratorji. 
Za vse uporabnike njihovih izdelkov in storitev pa bodo nudili tudi poprodajno podporo. 
S svojim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami bodo lahko v Sanoteki zagotovo 
znali prisluhniti in prepoznati težave in poiskati najboljšo možno rešitev za najpogostejše 
težave starejših in gibalno oviranih oseb ter s tem omogočiti kakovostnejše življenje njim in 
njihovim svojcem. Zato je zelo dobrodošla možnost individualnega svetovanja, na katero se 
lahko naročite po telefonu ali elektronski pošti.

Franc Fritz Murgelj

Kmetijska zadruga STIČNA z. o. o.  
objavlja prosto delovno mesto

DIREKTOR ZADRUGE
Pogoji, ki jih morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s po-
dročja delovnega prava, izpolnjevati kandidati:
- končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje ekonomske, 

agronomske ali druge ustrezne smeri,
- najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v srednjem 

ali velikem podjetju,
- poznavanje delovanja zadružnega sistema in kmetijske dejavnosti,
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, odlično poznavanje orodij Office,
- priprava strategije vodenja s programom razvoja in poslovne politike za 

mandatno obdobje. 

Kandidati morajo k prijavi predložiti:
- življenjepis z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
- predlog strategije vodenja in program razvoja zadruge za mandatno ob-

dobje,
- dokazilo o izobrazbi,
- izjavo o nekaznovanosti in izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za 
čas trajanja mandata, to je 4 leta.
Pisno prijavo skupaj s prilogami morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici s 
pripisom: » NE ODPIRAJ PRIJAVA NA RAZPIS « na naslov: Kmetijska zadruga 
Stična z. o. o., Cesta 2. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica, najkasneje 
do 20. 1. 2023.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno in z vsemi 
dokazili o izpolnjevanju pogojev.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ivančna Gorica, 12. 12. 2022                                                                

Kmetijska zadruga Stična z.o.o.
Upravni odbor

NAJ PLUJEJO LADJE DO SREČE,
NAJ VLAKI SO POLNI ŽELJA,
NAJ VODIJO CESTE DO CILJA
IN ENA NAJ GRE DO SRCA.
(F. Lainšček)

Kmetijska zadruga Stična

Vsem se zahvaljujemo
za obiske v naših poslovalnicah,

iskreno veseli pa vas bomo
tudi v letu 2023!

želi svojim članom, delavcem, kooperantom, poslovnim partnerjem,
strankam in občanom VESEL BOŽIČ,  v LETU 2023 pa pomladno

sveže energije, poletno iskrivih idej, jesensko bogate bere,
zimsko belih sanj in vsak dan nekaj lepega in dobrega.
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I. ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN MEŠANE EMBALAŽE
Mešane komunalne odpadke in mešano embalažo se bo odvažalo vsak dan od ponedeljka do petka ne glede na 
praznike brez izjeme, izmenično na 14 dni (dne 2. 1. 2023 se začne odvoz mešanih komunalnih odpadkov – »črni 
smetnjak«). 
Izjema je KS Metnaj, ki se bo odvoz skozi celotno leto izvajal v obratnem vrstnem redu, kot velja za odvoz odpad-
kov v občini Ivančna Gorica (dne 6. 1. 2023 se začne odvoz mešane odpadne komunalne embalaže).

Ponedeljek: KS IVANČNA GORICA, brez naselja Spodnja Draga
Torek:  Naselje Spodnja Draga, KS AMBRUS, KS KRKA, KS VIŠNJA GORA, naselje KS ZAGRADEC, 
  KS MULJAVA – brez naselij: Bojanji Vrh, V. in M. Kompolje, Sušica, Trebež, 
Sreda:  KS DOB, KS SOBRAČE, KS TEMENICA, KS MULJAVA – naselja: Bojanji Vrh, V. in M. Kompolje,
  Sušica, Trebež
Četrtek:  KS ŠENTVID – brez naselij: Artiža vas, Glogovica, Velike Pece, Vrhpolje
Petek:  KS METNAJ, KS STIČNA, KS ŠENTVID – naselja: Artiža vas, Glogovica, Velike Pece, Vrhpolje.

II. ODVOZ BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
Biološko razgradljive odpadke se bo, ne glede na praznike, v poletnem času odvažalo enkrat na teden, v zimskem 
času (od 15. 11. do 14.03.) enkrat na 14 dni.
Ponedeljek: KS DOB, KS ŠENTVID, KS STIČNA, KS METNAJ, KS MULJAVA, KS KRKA, KS ZAGRADEC, 
  KS AMBRUS, KS SOBRAČE, KS TEMENICA, KS VIŠNJA GORA – OKOLICA, brez naselja Višnja Gora 
  (prvi odvoz 2. 1. 2023)
Sreda:  KS IVANČNA GORICA, KS VIŠNJA GORA – naselje Višnja Gora (prvi odvoz 4. 1. 2023)

III. ODVOZ LOČENO ZBRANIH ODPADKOV
Torek:  Steklo (odvoz na 14 dni, z začetkom 3. 1. 2023)
Sreda:  Papir in karton (tedenski odvoz)

IV. ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
Naročilo odvoza kosovnih odpadkov lahko naročate preko naše spletne strani na http://odpadki.jkpg.si/zbiranje-
-in-odvoz/kosovni-odpadki/narocilo-odvoza-kos-odpadkov. 

V. PREVZEM NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
POMLADANSKI PREVZEM 
sobota, 11. 3. 2023 Temenica - parkirišče pri trgovini            7.30 - 8.00 
   Radohova vas - parkirišče pri železniški postaji           8.15 - 8.45 
   Dob  - na avtobusni postaji            9.00 - 9.30 
   Šentvid pri Stični - parkirišče pri OŠ           10.00 - 11.00 
   Stična  - parkirišče pri samostanu          11.30 - 12.30 
   Ivančna Gorica - parkirišče pri Zdravstvenem domu         13.00 - 14.00 
   Muljava  - parkirišče pred kulturnim domom         14.30 - 15.30 
   Višnja Gora - parkirišče pri Cestnem podjetju         16.00 - 17.00 
    
ponedeljek, 13. 3. 2023 Ambrus  - parkirišče pred družbenim domom         14.30 - 15.30 
   Zagradec  - parkirišče pri trgovini KZ            16.00 - 17.00 
    Krka   - parkirišče pri Gostišču Krka        17.30 - 18.30 
 

JESENSKI PREVZEM 
sobota, 14. 10. 2023 Temenica - parkirišče pri trgovini             7.30 - 8.00 
   Radohova vas - parkirišče pri železniški postaji              8.15 - 8.45 
   Dob  - na avtobusni postaji           9.00 - 9.30 
   Šentvid pri Stični - parkirišče pri OŠ          10.00 - 11.00 
   Stična  - parkirišče pri samostanu         11.30 - 12.30 
   Ivančna Gorica - parkirišče pri Zdravstvenem domu  13.00 - 14.00
   Muljava  - parkirišče pred kulturnim domom  14.30 - 15.30 
   Višnja Gora - parkirišče pri Cestnem podjetju         16.00 - 17.00 
ponedeljek, 16. 10. 2023 Ambrus  - parkirišče pred družbenim domom         14.30 - 15.30 
   Zagradec  - parkirišče pri trgovini KZ          16.00 - 17.00 
   Krka  - parkirišče pri Gostišču Krka         17.30 - 18.30 

VI. Prevzem odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) bo v soboto, 22. 4. 2023, 
po naslednjem vrstnem redu:
NASELJE:      ČAS ZBIRANJA: 
Skupina 1: 
SOBRAČE – pri gasilskem domu               7.30 – 7.45 
TEMENICA – pri trgovini                                                     8.00 – 8.30
ŠENTPAVEL NA DOLENJSKEM- pri trgovini Agrograd    8.45 – 9.00
PETRUŠNJA VAS – pri ekološkem otoku            9.15 – 9.30
ŠENTVID PRI STIČNI – pri gasilskem domu              9.45 – 10.15
RADOHOVA VAS – na železniški postaji                10.30 – 10.45
DOB- na avtobusni postaji                                        11.00 – 11.30
HRASTOV DOL – sredi naselja                                     11.45 – 12.00
MLEŠČEVO – pri ekološkem otoku                               12.15 – 12.30
METNAJ – pri gasilskem domu                                   12.45 – 13.15
STIČNA – na glavni avtobusni postaji                         13.30 – 14.00
 

Skupina 2: 
AMBRUS – pred Kmetijsko zadrugo               7.30 – 8.00
ZAGRADEC – pri šoli                                          8.30 – 9.00
VELIKE LESE – pri cestni bazi                                9.15 – 9.45
KRKA – parkirišče Rebolj                                       10.00 – 10.30
MULJAVA – pred družbenim domom                     10.45 – 11.00
IVANČNA GORICA – pri stanovanjskih blokih ob Lj. cesti 11.15 – 11.45
MALO HUDO – pri gasilskem domu       12.00 – 12.15
VRH NAD VIŠNJO GORO – pri gasilskem domu     12.30 – 13.00
VIŠNJA GORA – na železniški postaji                     13.15 – 13.45
KRIŠKA VAS –pri gasilskem domu                       14.00 – 14.15
 
Med odpadno električno in elektronsko opremo sodijo:
1. Veliki gospodinjski aparati: pomivalni stroji, pralni stroji, štedilniki na elektriko ipd.
2. Hladilniki, zamrzovalne omare, klime ipd.
3. Monitorji, televizorji.
4. Mali aparati: sesalniki, likalniki, mlinčki za kavo, naprave za striženje las, osebni računalniki z vso opremo (miška, tipkovnica, procesor, 
tiskalnik …), telefoni, radijski sprejemniki ipd.
5. Plinske sijalke: varčne žarnice ipd.

VII. CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA DOLINA
Odpiralni čas
POLETNI DELOVNI ČAS (01. 03. – 31. 10.)      ZIMSKI DELOVNI ČAS (01. 11. – 28.02.)
pon - pet 7:00 – 19:00   pon - pet 7:00 – 16:00
sob 8:00 – 14:00   sob 8:00 – 14:00

nedelje in prazniki ZAPRTO
Občani lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo: 
-  papir in kartonsko embalažo (zvezki, knjige, revije, časopisni papir, kar-

tonasta embalaža ipd.); 
-  mešano embalažo (plastenke, pločevinke, tetrapak, razne folije, kovin-

ska embalaža, embalaža iz plastike ipd.);
-  stekleno embalažo (steklenice, kozarci od vlaganja ipd.) in ravno steklo 

(okenska stekla brez okvirjev ipd.);
-  odpadne avtomobilske gume (dovoljeno 4 kose/gospodinjstvo/leto)
-  kovine (drobne kovine, večji kosi, kot so radiatorji, peči ipd.);
-  kosovne odpadke (pohištvo, sedežne garniture, vzmetnice, preproge, 

peči, športni rekviziti ...);
-  odpadno električno in elektronsko opremo (veliki gospodinjski aparati, 

hladilniki in zamrzovalne skrinje, televizorji, monitorji, mali gospodinj-
ski aparati ipd.);

-  nevarne odpadke iz gospodinjstev (akumulatorji, baterije, odpadna 
zdravila, pesticidi, odpadna olja ipd.);

-  odpadni tekstil – za ponovno uporabo (oblačila, obutev);
-  odpadno plastiko (plastične igrače, večje plastične kose ...);
-  odpadno azbestno kritino (potrebni podatki ob oddaji: ime in priimek 

lastnika, naslov, rojstni datum, parcelna številka, katastrska občina);  
-  inertne gradbene odpadke (beton, opeka, ploščice) – manjše količine 

(do 350 kg/dan, do 5000 kg/leto/gospodinjstvo);
-  lesena embalaža (lesene gajbice, lesene palete …);

Občani lahko proti plačilu v zbirnem centru oddajo:
-  preostanek komunalnih odpadkov;
-  biološko razgradljivi odpadki;
-  lahke izolacijske odpadke;
-  mešane gradbene odpadke (do 350 kg/dan oziroma do 5000 kg/leto/

gospodinjstvo).

Vse  pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodno in storitveno dejavnostjo, 
lahko v zbirnem centru odpadke oddajo pod enakimi pogoji kot fizične 
osebe, razen odpadne azbestne kritine in odpadni les (proti plačilu) ter 
mešanih ali inertnih gradbenih odpadkov, ki jih v zbirnem centru ne mo-
rejo oddati. 

O vseh morebitnih spremembah načrta odvoza mešanih ali ločeno zbra-
nih komunalnih odpadkov in o drugih novostih vas bomo obveščali preko 
lokalnega časopisa, naše spletne in Facebook strani ter lokalnega radia Ze-
leni val.

Želimo si, da bi tudi v prihodnje skupaj z vami zagotavljali čisto in zdravo 
okolje.

VSEM OBČANOM IN POSLOVNIM PARTNERJEM VOŠČIMO  
VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2023.

                                                                                                                                    
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE

NAČRT ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2023 V OBČINI IVANČNA GORICA
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Javno komunalno 
podjetje Grosuplje – 
družini prijazno podjetje
V Javnem komunalnem podjetju 
Grosuplje smo v maju 2018 pri-
dobili certifikat Družini prijazno 
podjetje, novembra letos pa smo 
prejeli polni certifikat Družini pri-
jazno podjetje, ki pomeni potrditev 
dobrih ukrepov na področju uskla-
jevanja poklicnega in zasebnega 
življenja naših sodelavk in sodelav-
cev. 
Prepričani smo, da s skrbjo za zapo-
slene povečujemo zadovoljstvo in 
pripadnost podjetju. Najpomemb-
nejše pa je, da zaposleni lahko ob-
čutijo, da so soustvarjalci uspeha 
podjetja. Lažje usklajevanje družin-
skih in službenih obveznosti prinese 
delo brez dodatnih skrbi in stresa, 
ki poveča motivacijo, produktivnost 
in zadovoljstvo zaposlenih. 
V podjetju smo sprejeli 12 ukrepov, 
ki smo jih vpeljali v naše delovanje. 
Pri izbiri ukrepov so bili v središču 
vsi sodelavci, od najmlajšega do 
najstarejšega. Z izbranimi ukrepi 
smo izboljšali komuniciranje z za-

poslenimi, preko oglasne deske v 
upravni stavbi in v stavbah dislo-
ciranih enot podjetja ter po elek-
tronski pošti. Med zaposlenimi se 
redno izvaja anketa glede zadovolj-
stva in pogostosti uporabe posa-
meznih ukrepov. Znotraj podjetja 
smo posebej v ta namen ustanovili 
projektno skupino, ki obravnava in 
uvaja nove, boljše metode dela, ki 
so usmerjene v usklajevanje poklic-
nega in družinskega življenja. Člani 
skupine zbirajo in obravnavajo po-
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bude in ideje s strani zaposlenih. V 
podjetju organiziramo tudi izobra-
ževanje za vodje na področju uskla-
jevanja dela in družine. 
Ob različnih priložnostih obdarimo 
otroke zaposlenih, in sicer novo-
rojence ter ob zaključku leta orga-
niziramo novoletno obdarovanje. 
Staršem omogočimo fleksibilni de-
lovnik v tednu uvajanja otroka v vr-

tec. Omogočamo tudi izredno delo 
od doma. 
Za zaposlene in njihove ožje družin-
ske člane omogočamo anonimno 
zunanjo strokovno pomoč v prime-
ru osebnih težav, prav tako nudimo 
skupinsko psihološko pomoč za za-
poslene, katerih narava dela je lah-
ko zelo stresna ali pa jih do tovrstne 
pomoči pripeljejo izredni dogodki.

V sklopu projekta “Družini prijazno 
podjetje” in zavedanju, da zadovolj-
ni in motivirani sodelavci soustvar-
jajo uspeh podjetja, se bomo trudili 
izpolnjevati sprejete ukrepe ter s 
tem aktivno sodelovati pri dobrem 
vzdušju v podjetju.

Javno komunalno podjetje  
Grosuplje
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Na take občane smo  
res lahko ponosni
Na dnevih slovenskega turizma, ki 
so bili letos 14. novembra v Zdra-
vilišču Laško, so prejeli iz rok pred-
sednika Turistične zveze Slovenije 
Pavleta Hevke (to je tisti Pavle, ki 
vodi tudi izgradnjo drugega tira Ko-
per- Divača) posebna priznanja TZS 
za prizadevno prostovoljsko delo v 
turistični društveni organizaciji kar 
trije naši občani: Marjeta Baša, Jože 
Erjavec in Janez Kastelic.

Nekaj povzetkov iz uteme-
ljitve priznanj:
Marjeta Baša je ustvarjalka in gonil-
no kolo kulturnega življenja v Am-
brusu. Na njeno pobudo in z njeno 
osebno zavzetostjo je sredi kraja 
nastal zanimiv park kulture. V parku 
je postavila dve trajnostni razstavi: 
Življenje po življenju in Med dve-
ma stoloma, slednja je posvečena 
Josipu Jurčiču. Pod njenim mentor-
stvom so otroci ustvarili keramične 
ploščice z odtisi svojih rok, ki krasijo 
zid ob parku. Zagotovo so ocenje-
valci slovenskih mest in krajev ob 
obisku Ambrusa opazili njena dela, 
ki so tudi pripomogla k visokim oce-
nam, saj je Ambrus v preteklih leti 
kar dvakrat prejel tretjo nagrado 
za najlepše slovensko vaško jedro. 
Marjetin nov projekt - načrt je zelo 
originalen in vse hvale vreden. Na-
redila bo več kot 250 keramičnih 
tablic, na katerih bodo napisana 
domača hišna imena za vse hiše v 
krajevni skupnosti, ki bodo krasile 
pročelja ambruških domov. Marjeta 
je s svojimi umetninami znana tudi 
v širšem slovenskem prostoru, ven-
dar pa živi in diha predvsem za svoj 
kraj, ponosna je na njegov razvoj in 
vedno znova polna novih idej. 
Jože Erjavec s Kitnega vrha deluje 

v turističnem društvu Zagradec že 
več kot dvajset let, je tudi dolgole-
tni član nadzornega odbora. Jože je 
nepogrešljiv pri izvedbi turističnih 
prireditev, ki jih v Zagradcu pripra-
vijo turistični delavci, kulturniki ali 
gasilci. V še tako težkih situacijah 
se zna spoprijeti z vsemi morebi-
tnimi težavami. Ne ponaša pa se 
samo s prostovoljnim delom, pač 
pa tudi s pogostim prispevanjem 
lastnih finančnih sredstev za izved-
bo društvenih in krajevnih načrtov. 
Mogoče pa je Jožetova še največja 
vrednota ta, da je svojo celotno 
družino navdušil k prizadevanju za 
razvoj krajevne skupnosti Zagradec 
in so vsi člani turističnega društva in 
tudi drugih društev.
Janez Kastelic v višnjanskem tu-
rističnem društvu deluje že vrsto 
let, od tega tudi dalj časa kot član 
upravnega odbora. Janez je pred-
vsem likovni zapisovalec Višnje 
Gore. Naredil je več sto slik Višnje 
Gore, narisal tudi nekaj knjižnih 
ilustracij, med njimi je verjetno 

najpomembnejša ilustracija Kozlo-
vske sodbe v Višnji Gori v grškem 
prevodu. Te ilustracije in druge slike 
je podaril društvu. Njegova dela so 
izpostavljena na več javnih mestih 
po Višnji Gori, še posebej zanimiva 
in izpostavljena je njegova poslika-
va sončne ure na južnem pročelju 
mestne cerkve sv. Ane. Janez ve-
dno rad poprime pri pripravah za 
posamezne prireditve. Za turistično 
društvo je naredil več priložnostnih 
slik: ob Jurčičevem pohodu, Ani-
nem sejmu, kostanjevem pikniku, 
kolesarski dirki po Sloveniji … Letos 
je bila zelo opažena večja slika ko-
lesarskega prvaka Tadeja Pogačarja. 
Predsednik turistične zveze v naši 
občini Stane Kralj je bil na podelitvi 
v Laškem upravičeno ponosen na 
naše tri nagrajence. Lepo je imeti 
take občane, ki so z veseljem pri-
pravljeni delovati v društvih in tako 
pomagati, da naši kraji zasijejo še 
lepše. Lahko so nam zgled.

Pavel Groznik

Aleš Erjavec prejel najvišje priznanje 
Planinske zveze Slovenije
Planinska zveza Slovenije je na slav-
nostni prireditvi, ki je bila 3. decem-
bra 2022 v Slovenski Bistrici, pode-
lila najvišja priznanja za leto 2022, 
med drugim tudi svečane listine, 
priznanja za dolgoletno predano 
prostovoljno delo na različnih pla-
ninskih dejavnostih tako v lokalnem 
kot širšem družbenem okolju. Med 
enajstimi prejemniki svečane listine 
je bil tudi Aleš Erjavec, predsednik 
Planinskega društva Polž.   
Aleš Erjavec je priznanje prejel za 
obsežno in vztrajno delo v društvu, 
ki ga zadnjih devetnajst let tudi 
vodi. Je ustanovni član društva in 
planinski vodnik. Društvo je pre-
vzel leta 2003, v času, ko je začela 
prvotna delovna vnema v društvu 

Prostovoljno gasilsko društvo 
Kriška vas v letu 2022
Kot smo že navajeni, je bilo naše društvo zelo dejavno 
tudi letos. Omenil bom le nekaj področij.
V marcu smo postregli številne pohodnike na Jurčičevem pohodu. 
Ko je že kazalo, da so nas požari v naravi zaradi zelo sušnega pomladnega 
vremena zaobšli, se je tak požar razvil tudi na našem področju. K sreči smo 
ga s hitro akcijo uspešno ukrotili, tako da ni bilo  škode. Kot se je izkazalo 
nekaj mesecev pozneje, je bil to le trening za izredno obsežno intervencijo 
na Krasu, ki so se je v več etapah udeležili tudi naši operativci.
Tekom leta je več naših članov na različnih izobraževanjih pridobilo nova 
znanja in veščine, tako da bo društvo lahko še naprej uspešno operativno 
delovalo. Dobro pa kaže tudi za prihodnost, saj so bili naši najmlajši člani 
zelo dejavni in uspešni na mnogih tekmovalnih področjih – od občinskih 
do regijskih ravni. Na našem hribu je v juniju potekal občinski orientacijski 
tek za gasilsko mladino. Pri organizaciji je v veliki meri sodelovalo naše 
društvo. Poleg mladine velja posebej pohvaliti njihove mentorje, ki se že 
več let zelo trudijo, da mladi z veseljem prihajajo na vaje in imajo ob tem 
še številne dejavnosti.Marjeta Baša, Janez Kastelic, Stane Kralj in v imenu Jožeta Erjavca njegova 

soproga (Foto: Slavko Pajntar Pinki)

Aleš Erjavec med enajstimi prejemniki najvišjega priznanja Planinske zveze Slovenije. Foto: Tomaž Kumer

Nagrajenec med člani društva. Foto: Arhiv PD Polž

pojenjati. Z vztrajnim delom, orga-
nizacijskimi sposobnostmi in dobro 
ekipo je uspel višnjegorsko društvo 
kmalu dvigniti med najuspešnej-
ša planinska društva v Sloveniji. 
Pod njegovim vodstvom je društvo 
od leta 2006 dalje začelo načrtno 
usposabljati člane društva za pla-
ninske vodnike, leta 2007 je od Pla-
ninskega društva Viharnik prevzelo 
v upravljanje tradicionalni Jurčičev 
pohod in trasiralo novo planinsko 
Pot dveh slapov, leta 2008 je izda-
lo prvi in leta 2018 še drugi jubilej-

ni zbornik, leta 2009 pa je začelo 
društvo delati tudi z najmlajšimi po 
osnovnih šolah. 
Po zaslugi Aleša Erjavca sodi višnje-
gorsko planinsko društvo z več kot 
500 člani med največja in najuspe-
šnejša društva v občini. Najvišje 
priznanje Planinske zveze Slovenije 
je bilo zagotovo podeljeno v pra-
ve roke. Tudi uredništvo časopisa 
Klasje dobitniku priznanja iskreno 
čestita.

Dušan Štepec

Veselje mladih po uspehu na občinskem tekmovanju
Maja smo imeli mašo ob godu zavetnika gasilcev sv. Florijana. Za organiza-
cijo je letos poskrbelo naše društvo.
Naša največja in najzahtevnejša prireditev je vsakoletna gasilska veselica, 
ki je tudi letos zelo dobro uspela. Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki ste nas 
obiskali in nam kakor koli pomagali. Že sedaj vas vabimo na veselico prvo 
soboto v avgustu 2023. Takrat bo z nami ansambel Nemir.
Dobro sodelujemo tudi s Turističnim društvom Polževo, predvsem pri or-
ganizaciji Krevsovega teka. Nekaj naših članov je tudi letos uspešno tek-
movalo.
Veliko truda in odrekanj je vloženega v pridobivanje sredstev, ki so potreb-
na za gradnjo novega gasilskega doma, ki jo načrtujemo v prihodnjih letih.
Tudi letos smo pripravili gasilski koledar za leto 2023, ki ga bodo naši člani 
prinesli prebivalcem naše planote v prihodnjih dneh. Hvaležni vam bomo 
za vse prispevke. Obljubljamo, da jih bomo zelo koristno porabili. 
Kot že nekaj let bomo vaščani in gasilci na županovem dvorišču poleg ga-
silskega doma tudi letos postavili jaslice, ki postajajo več kot to. Na lep, 
tudi igriv način zbližujejo krajane. Tudi letos se jih bo zagotovo splačalo 
obiskati.  
Prostovoljno gasilsko društvo Kriška vas vam želi lepe božične in novoletne 
praznike, prav tako pa naj bo tudi v prihodnjem letu. 

Marko Virant
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Skupna vaja zdravstvenega osebja ZD 
Ivančna Gorica in gasilcev PGD Stična
V soboto, 26. 11. 2022, smo na 
vadbeni ploščadi pred gasilskim 
domom PGD Stična izvedli vajo, pri 
kateri so sodelovali člani medicin-
skega osebja ZD Ivančna Gorica, ki 
so vključeni v prvo in nujno medi-
cinsko pomoč (NMP) ter gasilci PGD 
Stična.
Primož Nagode, dr. med., vodja 
NMP v ZD Ivančna Gorica, je po-
dal pobudo, da pripravimo skupno 
vajo, v kateri bomo simulirali celo-
tno intervencijo v primeru prome-
tne nesreče z več ponesrečenci. 
To so namreč situacije, pri katerih 
se predstavniki obeh interventnih 
služb najpogosteje srečamo in 
moramo v dobro poškodovanih in 
ogroženih ustrezno sodelovati pri 
izvajanju potrebnih postopkov.
Scenarij je bil naslednji: ob trku 
dveh osebnih vozil sta dva potnika 
ostala ukleščena v vozilu, tretji pa 
je lahko sam prišel iz vozila, Eden 
izmed ukleščenih potnikov je bil 
življenjsko ogrožen, drugi pa je si-
cer imel težje poškodbe, a ni bil ži-
vljenjsko ogrožen.
»Alarmiranje« se je izvedlo s tele-
fonskih klicev, proženja preko ReCO 
nismo uporabili. 
Enota PGD Stična je na kraj prišla 
pred osebjem NMP. Pomembna 
je bila ustrezna postavitev vozil. 
Sledilo je ogled kraja intervencije, 
prometno in požarno zavarovanje. 
Gasilec prvi posredovalec/bolničar 
je opravil primarno triažo in z vodjo 
intervencije sta določila vrstni red 
in način izvleka posameznega po-
škodovanca. V vmesnem času so 
gasilci stabilizirali vozili in pripravili 
orodja za ekstrikacijo.  
Vozilom sta bila odklopljena aku-
mulatorja in izvedla se je zaščita 
varnostnih blazin. Sledila je izde-
lava odprtine za dostop do poško-
dovanca in v nadaljevanju odprtine 
za iznos poškodovanca, ki smo ga s 
pomočjo zajemalnih nosil iznesli z 
vozila. 
Ob prihodu ekipa NMP je vodenje 
in koordinacijo postopkov pri izno-
su ponesrečencev prevzel zdravnik 
iz ekipe NMP.
Ekipa NMP ZD Ivančna Gorica je 
simulirala celoten proces pregle-

da in oskrbe poškodovanca/ev na 
terenu, kar je vključevalo popolno 
imobilizacijo poškodovancev na 
nosilih, namestitev medeničnega 
pasu, aplikacijo dodatnega kisika, 
aplikacijo zdravil in tekočin, ter do-
končne priprave poškodovancev na 
transport z reševalnim vozilom.
Na enak oziroma podoben način 
je potekalo tudi reševanje drugega 
ukleščenega voznika.
Po končani intervenciji/vaji je sle-
dila analiza. Analizo z medicinskim 
osebjem je vodil Anton Posavec, 
vodja izobraževalnega centra na 
Reševalni postaji UKC Ljubljana. 
Delo gasilcev je komentiral Janez 
Kastelic, namestnik poveljnika GZ 

Ivančna Gorica.
Po končani analizi smo skupaj pre-
gledali opremo ene in druge inter-
ventne službe in nato opravili še 
nekaj ponovitev različnih načinov 
hitrega iznosa poškodovanca ter 
ITLS pregleda.
Druženje smo zaključili ob kavi v 
prostorih PGD Stična, kjer smo so-
glasno ugotovili, da so bili vsi zasta-
vljeni cilji vaje doseženi. Dogovorili 
smo se, da bomo podobne vaje še 
izpeljali; želimo si, da bi postale re-
dne.

Za PGD Stična
Gregor Arko

Zahvala
Spoštovani krajani,  
donatorji in podporniki!
V Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Ivančna Gorica se zahvaljuje-
mo vsem krajanom, donatorjem 
in našim zvestim podpornikom za 
prostovoljne prispevke in donacije, 
ki ste jih namenili za nakup novega 
vozila ter ureditev in obnovo gasil-
skega doma.
Vedno smo vam pripravljeni prisko-
čiti na pomoč, ne glede na čas in 
razmere. Zato smo še toliko bolj ve-
seli, ker podpirate naše delovanje 
in prepoznate naša prizadevanja 
za večjo požarno varnost. V kolikor 
bi še kdo želel pomagati, nas lahko 
kontaktira na elektronski naslov: 
pgdivancnagorica2@gmail.com.
V teh dneh vas bodo obiskali pred-
stavniki našega društva in vam 
prinesli koledar za leto 2023. Izko-
ristite lahko tudi možnost, da nam 
namenite del vaše dohodnine, ki 

drugače ostane v državni blagajni. 
Za vsak vaš prispevek se vam naj-
lepše zahvaljujemo in vam obenem 
želimo mirne božično-novoletne 

praznike, predvsem pa srečno in 
varno v letu 2023.

PGD Ivančna Gorica

Varno vozilo ob zimskih 
razmerah v Ivančni Gorici
Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo motorna in priklo-
pna vozila v cestnem prometu imeti predpisano zimsko opremo od 15. 
novembra do 15. marca in v zimskih razmerah. Zimsko opremo sestavljajo 
zimske pnevmatike na vseh kolesih ali poletne pnevmatike in v priboru 
ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni 
pripomočki. Glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, 
morajo biti globoki najmanj 3 mm. Zimske razmere na cesti so takrat, ko se 
ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo 
ali poledenelo. 
Člani ZŠAM Ivančna Gorica in policisti Postaje prometne policije Ljubljana 
smo 16. 11. 2022, med 10.00 in 16.00, v Ivančni Gorici izvedli skupno pre-
ventivno kontrolno akcijo nadzora zimske opreme. Dan po zakonsko dolo-
čenem datumu obvezne uporabe zimske opreme je bil kot nalašč za takšno 
akcijo. Mrzlo vreme, celi dan je deževalo, dišalo je po snegu, ki pa tega dne 
v Ivančni Gorici ni padal. V deževnem vremenu je nadvoz avtomobilske 
ceste nudil ravno dovolj zaščite, da sodelujoči člani ZŠAM, policisti in usta-
vljeni vozniki nismo bili ves čas na dežju.

Kljub slabemu vremenu lahko rečemo, da je bila akcija zelo uspešna. Usta-
vljenih in prekontroliranih je bilo več kot 50 vozil in velika večina jih je 
bila opremljena z zimsko opremo. Policisti so izvedli zaustavitev vozila in 
kontrolo pogojev za udeležbo v prometu voznika in vozila, za tem pa smo 
skupaj preverili še zimsko opremo. Na vseh ustavljenih vozilih je bila pre-
gledana ustreznost pnevmatik, ali so na njih nameščene zimske ali letne 
pnevmatike, izmerjene so bile globine glavnega kanala dezena pnevmatike 
ter preverjeno posedovanje ustrezno velikih snežnih verig. Poleg pregleda 
pnevmatik smo v večini vozil preverili tudi nivo in ustreznost hladilne te-
kočine in voznikom svetovali, kako optimalno pripraviti vozilo za uporabo v 
zimskem času. Poleg obvezne zimske opreme v zimskem času v vozilo sodi-
jo tudi strgalo in metlica za čiščenje snega, priporočljiva je tudi naprava ali 
tekočina za odtajanje ledu na vetrobranskem steklu, kot tudi kakšna odeja. 
V zimskem času je priporočljivo, da je v rezervoarju za gorivo vedno več kot 
pol goriva, saj zaradi zimskih razmer lahko obtičimo v zastoju in z zadostno 
količino goriva bomo vsaj na toplem.
Ob veliki večini vozil, ki so bila opremljena z ustrezno zimsko opremo, je 
bilo nekaj tudi takšnih, ki te opreme niso imela. Vozniki so nam in polici-
stom predstavili široko paleto razlogov, zakaj so brez zimske opreme. Gle-
de na to, da na cesti niso bile zimske razmere in da se je nadzor izvajal dan 
po začetku obveznosti posedovanja zimske opreme, so policisti voznikom 
večinoma izrekali opozorila. Predpisana globa za voznika, ki pozimi ali v 
zimskih razmerah motornega ali priklopnega vozila v cestnem prometu 
nima opremljenega z zimsko opremo, je 40,00 evra. Voznik, ki zaradi neo-
premljenosti vozila z zimsko opremo v času zimskih razmer povzroči zastoj 
in s tem onemogoči promet drugih vozil, se kaznuje z globo 500,00 evra in 
se mu izreče 5 kazenskih točk.
V želji, da bi bila v zimskem času na naših cestah vsa vozila opremljena z 
ustrezno zimsko opremo, želimo vsem voznikom srečno in varno vožnjo.

Refik Hodžić
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Poklonili smo se žrtvam 
prometnih nesreč
Tretjo nedeljo v novembru je svetovni dan spomina na žrtve prometnih 
nesreč. Pod sloganom »Spominjajmo se, pomagajmo, ukrepajmo« je letos 
poudarek na odgovornem ravnanju ter spoštovanju vseh udeležencev v 
prometu. Zavod Varna pot pod okriljem Organizacije Združenih narodov 
OZN, Svetovne Zdravstvene organizacije WHO in Evropskega združenja žr-
tev prometnih nesreč FEVR že od leta 2007 obeležuje in organizira aktiv-
nosti ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč. Na ta dan 
se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah, skupaj 
z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Slovenske ceste so od 
leta 1991 do 2022 zahtevale 7.822 življenj, približno 315.315 ljudi pa se je 
v prometnih nesrečah hudo telesno poškodovalo.

Turistično društvo Šentvid pri Stični ob 
izteku leta
Turizem je množični družbeni po-
jav, ki pušča sledi v prostoru, v ka-
terem se pojavlja, v dejavnostih, ki 
sodelujejo pri njegovem razvoju, in 
na ljudeh, ki sooblikujejo turistično 
ponudbo s sloganom Turizem smo 
ljudje. 
Ob izteku jubilejnega Plečnikovega 
in Tartinijevega leta 2022 se iskre-
no zahvaljujem članom Turistične-
ga društva Šentvid pri Stični, ki že 
desetletja prostovoljno ohranjajo, 
oživljajo in soustvarjajo turistično 
dejavnost v našem kraju, izvajajo 
aktivnosti, povezane z gostoljub-
nostjo, urejenostjo, ocvetličenjem, 
ohranjanjem slovenske kulturne 
dediščine, identitete ... 
Občinska turistična zveza Ivančna 

Gorica nas pri tem spodbuja in nudi 
strokovno podporo. Lahko smo za-
dovoljni, saj smo uspešno realizirali 
svoj letni program dela s finančno 
pomočjo Občine Ivančna Gorica in 
z lastnimi sredstvi, predvsem pa s 
prostovoljnim delom sodelavcev, 
izkušnjami in medsebojnim sode-
lovanjem. Ker je naloga turistične-
ga društva osveščati ljudi, razvijati 
skrb za naravno in kulturno in de-
diščino ter ohranjati šege, navade 
in običaje naših prednikov ter imeti 
prijazen odnos do turistov, smo or-
ganizirali strokovno ekskurzijo na 
Štajersko, ki so se je poleg turistič-
nih delavcev udeležili tudi člani DU 
Šentvid pri Stični. Ogledali smo si 
Križečo vas v Občini Poljčane, ki je v 

zadnjih letih prejela več priznanj za 
urejenost in postala prva učna vas 
prikaza etnološke-kulturne dedišči-
ne v Sloveniji, Žičko kartuzijo, vas 
Studenice, Makole in obiskali dru-
žino motokrosista Tima Gajserja, ki 
dobro pozna naše kraje.
Ob tej priložnosti bi se vam radi za-
hvalili za vzorno sodelovanje in na-
svete pri izvedbi aktivnosti našega 
društva v preteklem letu. Spodbu-
jajmo s svojim zgledom, znanjem 
in izkušnjami mlade, ki so zelo ino-
vativni, da se vključijo v turistično 
društvo v domačem kraju.
Želimo, da se vam v letu 2023 ure-
sničijo sanje, udejanjijo želje in iz-
polnijo pričakovanja. 

Nuša Volkar, predsednica

Na Polževem že trinajstič izbrali 
najbolj všečna vina
Vino je družabna pijača. Ob kozarcu dobrega vina se družimo, izmenjujemo mnenja, 
zabavamo, sklepamo posle, otvarjamo zgradbe in prireditve ter obeležujemo velike 
dosežke in pomembne dogodke. Ljubitelji vina se združujejo v klube in društva, spo-
znavajo vinorodne okoliše, vinske kleti ter kulturo uživanja vina, se izobražujejo in 
promovirajo ter širijo vinsko kulturo. Poleg simbolnega pomena pa je v Sloveniji vino 
bilo, je in bo pomembna kmetijska oziroma gospodarska dejavnost.
Na Kriško polževski planoti ni-
mamo vinogradov, nimamo 
enologov niti sommelirjev, smo 
pa ljudje, ki cenimo dobro vino 
in občasno tudi sami radi izpra-
znimo kakšen kozarček. Tako je 
Turistično društvo Polževo tudi 
letos v prostorih hotela Polževo 
v petek 18. 11. 2022 pripravilo 
martinovanje z ocenjevanjem 
najbolj všečnega vina in to že tri-
najsto leto po vrsti. Poleg članov 
društva in nekaterih vinarjev, so 
se prireditve udeležili tudi pred-
stavniki TD Višnja Gora, za kul-
turni pridih pa so takoj po uvo-
dnem pozdravu s svojo glasbeno 
točko nastopili Višnjanski fantje.
Na tokratnem izboru za najbolj 
všečno vino smo prejeli 20 vzor-
cev vin; od tega sedem belih, 6 
rdečih in sedem temnih vin iz 
Dolenjske, Bele Krajine, Goriških 
Brd in Krasa. Vsaka steklenici 
vina je bila označena z veliko šte-
vilko, vsi preizkuševalci pa smo 
na mizo dobili svinčnik in listek 
na katerem je bilo dvajset stolp-
cev za vpis ocene posameznega 
vina. Nato sta natakarja začela s 
točenjem belih vin, ocenjevalci 
so vino poizkusili in za vsako po-
sebej napisali oceno od 1 do 5. 
Seveda je bilo potrebno zaradi 
velikega števila vzorcev vmes na-
rediti malo pavze in nekaj prigri-
zniti, da so se spet povrnili oku-
si. Degustacijo smo nadaljevali 
z rdečimi in zaključili s temnimi 
vini. Lahko verjamete, da je to-
likšno število preizkušanih vin 
lahko kar velika obremenitev za 
brbončice, pa morda pri komu 
tudi za kakšen drug organ. Še do-
bro, da so Višnjanski fantje ostali 
z nami in med preizkušanjem vin 
nekajkrat s svojimi čudovitimi 

glasovi upočasnili in malo raz-
bremenili naporno delo preizku-
ševalcev in ocenjevalcev vin. 
Po zaključenem preizkušanju vin 
se je sestala strokovna komisi-
ja in iz ocenjevalnih listkov, na 
katerih so bile ocene vsakega 
vina posebej, začela svoje zah-
tevno delo. Rezultate je razglasil 
predsednik TD Polževo g. Miloš 
Šušteršič in spodaj omenjenim 
podelil lične kolajne. Izbor je bil 
sledeč:  
1. Najbolj všečno belo vino:  1. 

Renski rizling, pridelovalec 
Tatjana Piškur, Debeli hrib; 
2. Savignon Dolč, prid. Anton 
Vinopivec, Metlika; 3. Kralje-
vina, prid. Tone Črnivec, Kitni 
Vrh. 

2. Najbolj všečno rdeče vino:  
1.Quercus young, pridelova-
lec Matjaž Prelogar, Dobro-
vo – Brda; 2. Zweigelt, prid. 
Ivan Vocovnik, Debeli hrib;  3. 
Zweigelt, prid. Slavko Blatnik, 
Kitni vrh.

3. Najbolj všečno temno vino: 
1. Modra frankinja, pridelo-
valec Tone Črnivec, Kitni vrh; 
2. Teran, prid.  Milojka Umek, 

Križ pri Sežani; 3. Cabernet, 
prid. Jurij Filipčič, Branik. 

4. NAJ VINO: Quercus young, 
pridelovalec Matjaž Prelogar, 
Dobrovo – Brda

Nek pregovor pravi, da sta vino 
in hrana kot zakonski par. Ko se 
dopolnjujeta, je zveza sladka, ko 
prihaja do nesoglasij, pa je lah-
ko tudi zelo grenka. In naša zve-
za je bila sladka. Vsi udeleženci 
martinovanja smo bili na koncu 
deležni še okusne kmečke poje-
dine, ki so nam jo postregli v Ho-
telu Polževo. Po vsej verjetnosti 
naslednje leto martinovanja ne 
bomo mogli več izvesti v tem ho-
telu, zato je predsednik društva 
Miloš Šušteršič Hotelu Polževo 
oziroma Mojci Lavrič in Janezu 
Erjavcu podelil posebni zahvali 
za dolgoletno zgledno sodelova-
nje pri društvenih prireditvah. 
Zahvaljujemo se vsem vinarjem 
za donacijo vin in udeležbo na 
pokušini, vsem obiskovalcem, 
članom društva, še posebej pa 
Višnjanskim fantom, ki so nam 
res polepšali petkov večer. 

Turistično društvo Polževo
Jože Ulčar

Pravijo, da že lepa misel veliko pomeni,
moč besede lahko spreminja svet,

dobro dejanje pa ga lahko izboljša.
Naj bo vse to vtkano v leto 2023!

SREČNO 2023!

Društvo invalidov Grosuplje
Anica Perme, predsednica 

Spominu na žrtve prometnih nesreč se že vrsto let pridružujemo tudi v 
občini Ivančna Gorica. Simbolični prižig sveč v krožišču v Ivančni Gorici je 
potekal na predvečer spomina na žrtve prometnih nesreč v soboto, 19. no-
vembra 2022, v organizaciji Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna 
Gorica. Prižigu so se poleg članov ZŠAM pridružili tudi župan Dušan Strnad, 
predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ivanč-
na Gorica Marjan Balant, predstavnik Društva ljubiteljev starodobnih vozil 
Škofljica, člani Gold Wing kluba Dolenjska in nekateri občani.

Gašper Stopar
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Peter Svetina in Peter Svetina 
pripovedovala zgodbe otrokom v 
Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični
Varuh človekovih pravic Peter Sveti-
na in pisatelj Peter Svetina sta v sre-
do, 14. 12. 2022, obiskala otroke v 
Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stič-
ni in jima prebirala nekaj pravljic, 
ki jih je napisal večkrat nagrajeni 
pisatelj Svetina. Direktorica bolni-
šnice Tanja Smrekar je otrokom v 
uvodu predstavila moža z enakim 
imenom, a različno dejavnostjo, ki 
ju poleg imen druži tudi ljubezen do 
lepe besede in zgodb.
Med duhovitim, sproščenim po-
govorom so otroci dobili odgovore 
na vsa vprašanja o njunem prvem 
srečanju, o njuni povezanosti pre-
ko pra-pra-pra-pra sorodnikov in 
smešnih dogodkih, ko so ju ljudje 
zamenjevali. Otroke je zanimalo, 
kako nastane knjiga in kako poteka 
delo varuha človekovih pravic.  Z 
gostoma in knjižnimi junaki je čas 
prehitro minil. 
Varuh Svetina je z dogodkom želel 
v tem predprazničnem času pou-
dariti, kako lahko objem zgodbe 
blaži naše vsakdanje tegobe in pri-

speva k zdravju, ter kako pomemb-
na je človeška bližina in podpora, 
še posebej v trenutkih, ko nam ni 
enostavno. Pisatelj Svetina pa je z 
doživetim branjem v otrocih prižgal 
nekaj iskric zanimanja za branje, pa 
tudi za pisanje.

Gosta sta si ob tej priložnosti ogle-
dala bolnišnico in se seznanila z 
njenim delovanjem. Druženje z 
otroki,  ki nam bo še dolgo ostalo v 
spominu, se je zaključilo z otroškim 
smehom.

Tanja Smrekar

15. Miklavžev pohod na 
Gradišče
Turistično društvo Ivančna Gorica je v soboto, 3. 12. 2022, organiziralo že 
15. Miklavžev pohod na Gradišče. Mlajši in starejši pohodniki iz Ivančne 
Gorice in širše okolice smo prižgali bakle in lučke ter se kljub slabemu vre-
menu podali na enourno pešpot iz Ivančne Gorice na Gradišče nad Stično.
V Lavričevi koči na Gradišču je pohodnike in vse ostale udeležence, poseb-
no še tiste najmlajše, ki še niso pohodniki in so jih k Miklavžu z osebnimi 
avtomobili pripeljali starši, pozdravila predsednica Turističnega društva 
Ivančna Gorica. 5-letni Nik je poskrbel za popestritev programa, saj je kot 
pravi »muzkontar« zaigral in zapel nekaj lepih pesmi na svojo harmoniko.
Po nestrpnem pričakovanju najmlajših je prišel tudi sv. Miklavž. V krajšem 
pogovoru z otroki in starši je ugotovil, da so bili otroci celo leto več ali manj 
pridni, zato je vsem razdelil darila.

Tudi starejši pohodniki so se izkazali, zato so jim članice TD Ivančna Gorica 
pripravile sladke dobrote, ki so jim teknile s toplim čajem ali »kuhančkom«.
Hvala osebju Lavričeve koče, ki so udeležence gostoljubno sprejeli, in 
vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi dogodka. S tem ste pokazali 
solidarnost in veselje do ohranjanja naše tradicije in kulturne dediščine.

Tatjana Skubic,
predsednica TD Ivančna Gorica

Sveti Miklavž z darili presenetil otroke 
v Hrastovem Dolu
Sveti Miklavž tudi letos ni pozabil 
na vse pridne otroke iz Krajevne 
skupnosti Dob. V Hrastov Dol je 
prišel, kot se zanj spodobi, v sprem-
stvu dveh angelov in treh parkelj-
nov. Najprej je na skrivaj prisluh-
nil nastopajočim otrokom, ki so s 
plesnimi, pevskimi, recitatorskimi 
in igralskimi točkami za najmlajše 
otroke, starše in Miklavža pripravili 
izredno pester in zanimiv Miklavžev 
večer. Stara šola v Hrastovem Dolu 
je zaradi veliko obiskovalcev kar po-
kala po šivih. Po končanih nastopih 
je obiskovalce miklavževanja v Hra-
stovem Dolu presenetil Miklavž z 
zvrhanim košem daril, s katerimi je 

obdaroval vse otroke. Nad obiskom 
je bil izredno vesel, zato je obljubil, 
da naslednje leto spet pride.     
Za miklavževanje so poskrbeli v 
Krajevni skupnosti Dob, za kar gre 
zahvala njenemu predsedniku An-
dreju Pušljarju. Za organizacijo in iz-
vedbo so poskrbele članice Odbora 
za družbene dejavnosti pri KS Dob 
ob pomoči gasilcev PGD Hrastov 
Dol in ostalih prostovoljcev. Pro-
gram je povezovala sokrajanka Ida 
Štimec.

Dušan Štepec

Miklavževanje na Korinju
Tudi letos je naše najmlajše otroke na Korinju obiskal 
Miklavž. S svojim spremstvom nas je razveselil v pone-
deljek, 5. 12. 2022.
Na začetku sta za dober uvod v veseli in praznični december poskrbela 
igralca iz Miškinega gledališča, ki sta zaigrala zabavno igro z naslovom Ne-
navadno darilo. Otroci so se nasmejali, sodelovali in se zabavali. Po konča-
ni igri so skupaj z igralcema priklicali Miklavža, ki so se ga še posebej razve-
selili. Miklavž jim je povedal, da nihče od njih ni zapisan v črni knjigi, ampak 
vsi v zlati, zato seveda vsi dobijo darila. Kako veselo so tekali do odra, dajali 
Miklavžu roko ter seveda čakali, da jih nagradi z darilom.

»Naj božični dan skrbno trenutke izbira,
previdno poti utira in ljubeče usodo kroji,
da bo v novem letu čim manj solza in skrbi!«

Vsem krajankam in krajanom 
krajevne skupnosti Muljava želimo 
radostne božične praznike ter srečno leto 2023! 

Bivši in zdajšnji člani sveta Krajevne skupnosti Muljava

Utrujeni, a vseeno polni novih vtisov, so se odpravili domov razvit svoja 
darila. Miklavž pa je s svojim spremstvom odšel obiskat še druge otroke, 
seveda pa jim ni pozabil obljubiti, da se prihodnje leto spet vrne.
Hvala Miklavžu, angelčkom in parkeljčkom, ker so si vzeli čas, nas obiskali 
ter s tem pričarali na otroških obrazih nasmeh do ušes in ogreli srca naših 
najmlajših. 

Za KD Korinj zapisala Katarina Nose

Sveti Miklavž v Hrastovem Dolu (foto: Dušan Štepec)

Nastopajoči otroci na miklavževanju v Hrastovem Dolu (foto: Andrej Selan)
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Srečanje starejših v Šentvidu pri Stični
Jubilejno Plečnikovo in Tartinije-
vo leto se izteka. Veselili smo se 
uspehov, se tolažili ob težavah in 
neuspehih. Pred nami so božičnih 
prazniki. Ti nas kar silijo v premišlje-
vanje o dobrem, o družini, o sreči, o 
sočloveku …
KORK Šentvid pri Stični je v Župnijski 
dom povabila starejše in varovance 
dnevnega varstva v BOŠ Šentvid pri 
Stični s spremljevalko gospo Ireno 
Brodnjak Goršič. Z veseljem so se 
odzvali povabilu. Ko so naši med-
sebojni odnosi še posebej na preiz-
kušnji, so takšna srečanja še toliko 
bolj dobrodošla. Utrjujejo namreč 
našo medsebojno povezanost, so 
priložnost za izmenjavo izkušenj in 
druženje. 
Dobrodošlico je izrekel šentviški 
župnik g. Izidor Grošelj. S svojo pri-
sotnostjo je zbrane počastil predse-
dnik RKS OZ - Grosuplje g. Matjaž 
Marinček, ki jim je zaželel prijetno 
druženje, čestital prostovoljkam za 
prizadevnost in opravljeno delo ter 
izrazil srečno in zdravo leto 2023. 
Pozdravil jih je tudi predsednik 

Sveta KS Šentvid pri Stični g. Silvo 
Praznik, ki je spregovoril o opravlje-
nem delu v preteklem letu in o na-
črtih za prihodnje. Voščil jim je tudi 
predsednik DU Šentvid pri Stični g. 
Jože Kenda. Priložnostni kulturni 
program sta oblikovala harmoni-
karja Lan in David Skubic, učenca 
OŠ Ferda Vesela.
Prostovoljke KORK Šentvid pri Stič-
ni se zahvaljujemo za gostoljubje g. 
župniku, spoštovanim gostom, Pe-
karni Grosuplje, učencem OŠ Ferda 

vesela za spominsko darilo in vsem 
prisotnim. 
Novo leto 2023 pa naj prinese iz-
polnitev želja, ki so jih po vasi pre-
pevali fantje – koledniki v svojih pe-
smih kolednicah:

ʺDosti žita, dosti vina, zdrava bodi 
vam družina!ʺ

Anica Volkar,
KORK Šentvid pri Stični

VSTD Debeli hrib se 
s ponosom ozira v 
iztekajoče leto 2022
Letošnje leto je po koncu ukrepov zaradi covida zaznamovalo naše društvo 
kot tudi marsikatero drugo z veliko prireditev in druženj. Veseli smo, da se 
spet vračamo na prireditve in dogodke kot pred leti. Saj čas pandemije ni 
nikomur ustrezal, a z vidika zdravstva smo morali tudi čez to prepreko. Kot 
vsako leto na občnem zboru pripravimo program dela za čez leto. Veseli 
me, da je vedno več programov za dobrobit naših članov in sokrajanov 
na našem Debelem hribu. Res pa je, da z našo majhnostjo in mladostjo 
še nismo na nekem višjem nivoju, a se bo z leti tudi to izboljšalo, v kar 
trdno verjamem. Letos smo člani društva izvedli kar veliko dogodkov. Prvi 
tak dogodek je bil rez vinske trte. Po stari navadi ta dogodek opravimo ob 
prazniku sv. Valentina, ki goduje 14. februarja. Po starem izročilu ta svetnik 
da ključe od korenin. V začetku marca smo se trije člani udeležili tečaja 
iz degustacije vin na Kmetijskem zavodu v Novem mestu, ki smo ga tudi 
uspešno opravili. V soboto, 26. marca, smo sodelovali na osrednji turistični 
prireditvi sejem Alpe Adria v Ljubljani. V aprilu smo sami zasadili kar ne-
kaj medovitih rastlin pod našo brajdo na Debelem hribu, vse za dobrobit 
čebelam. Konec aprila se udeležimo odprtja vinske vitrine na gradu Bo-
genšperk, ogled priporočam vsakemu, ki obišče ta biser. Kot vsako leto, 
smo tudi letos pripravili kresovanje na pred večer 1. maja, ki ga ponovimo 
ob dnevu državnosti. Ob koncu maja smo se udeležili 50. festivala cvička v 
Novem mestu, kjer je bilo kar nekaj naših članov odlikovano z medaljami 
za pridelana vina. Bili smo tudi na stojnici v Šentvidu ob 51. pevskem ta-
boru. Kot vinogradniško društvo se udeležimo svečane postavitve klopotca 
na Mariborskem Lentu. Na prireditve, ki se odvijajo ob najstarejši trti na 
svetu, nas vsakič vabi protokol mesta Maribor. Lani smo prejeli potom-
ko najstarejše trte, ki smo uspešno zasadili na našem hribu. Letos je že 
prvič bogato in sladko obrodila. Veliko smo se udeleževali tudi prireditev 
društev, ki so imela okrogle obletnice delovanja. V začetku oktobra smo 
organizirali društveni izlet za vse naše člane v Ormož-Jeruzalem. Že takoj 
naslednji dan pa smo se s slastnim golažem in našim debelohribčkom od-
dolžili pohodnikom na krožni poti Prijetno domače. Le teden dni kasneje 
pa smo opravili tudi društveni pohod po Kozlevčarjevi poti, ki je minil v 
lepem sončnem dnevu. V veliko naše zadovoljstvo je, da se ga je udeležilo 
veliko najmlajših pohodnikov, pot ni težka, hoje za približno dve uri, drugo 
leto se spet vidimo. 
V novembru je za vinogradnike prišel tudi najlepši čas, martinovanje, ki 
smo ga ustrezno proslavili, kot veleva tradicija. V decembru imamo še kar 
nekaj dogodkov, zaključili pa ga bomo na silvestrovo, ko nas bo, upam, 
spet razveselilo lepo vreme z razgledom po širni Dolenjski. Veliko dela smo 
opravili letos in tako se naj nadaljuje tudi v letu 2023. Velika zahvala gre 
vsem našim prizadevnim članom, Občini Ivančna Gorica in ostalim dona-
torjem, ki nam stojijo ob strani, še vas bomo potrebovali …
Ob zaključku leta bi zaželel vsem našim članom, simpatizerjem, sokraja-
nom in ostalim dobrim ljudem, da nam v prihodnjem letu služi zdravje, 
narava naj nam bo dobrohotna, zraven pa še veliko sreče in dobre volje!

Tone Hribar, VSTD Debeli hrib

Drsališče v Temenici je odprto!
Edino umetno drsališče v naši ob-
čini odpira vrata. V Športnem in 
izobraževalnem društvu Temenica 
so uspeli še pred prazniki pripra-
viti drsališče v Temenici. Od nede-
lje, 18. decembra dalje, vabijo vse 
ljubitelje drsanja, da pridejo k njim 
na led. Ledena ploskev je dobro pri-
pravljena, poskrbeli pa so tudi za 
tople napitke in prigrizke za staro in 
mlado. Na voljo je bogata izposoje-
valnica drsalk. Vstopnine ni, bodo 
pa veseli prostovoljnih prispevkov. 
Drsališče je odprto vsak dan, med 
tednom od 17.00, čez vikend pa od 
14. ure dalje. 

Dušan Štepec 

V nedeljo, 4. decembra, je 
v stiški baziliki potekala 11. 
čebelarska maša v čast sv. 
Ambrožu, ki goduje dan po 
Miklavžu in je zavetnik če-
belarjev. Sveto mašo je pri-
pravilo domače Čebelarsko 
društvo Stična v sodelovanju 
s sosednjim društvom Krka 
– Zagradec. Po sveti maši je 
sledilo družabno srečanje ob 
dobrotah, ki so jih pripravile 
pridne čebelarke in žene če-
belarjev. (Gašper Stopar)

Na prihod svetega Miklavža so se 
najmlajši pripravljali tudi v šentviški 
župniji. Okoli dvesto se jih je zbra-
lo v župnijski cerkvi svetega Vida. 
Otroški pevski zbor je pod vodstvom 
Polone Kemprle, Katje Vencelj in 
Špele Hribar pripravil pevsko-igrani 
program, nato pa je med otroke slo-
vesno stopil Miklavž s svojim sprem-
stvom. Otroke je pohvalil za njihovo 
pridnost in prizadevanje za dobro, 
prav tako starše in gospoda župni-
ka Izidorja za njihov trud pri vzgoji 
otrok. Pred svojim odhodom je se-
veda otroke obdaril. Zahvala velja 
vsem, ki so Miklavževanje organizi-
rali in poskrbeli za otroško veselje. 
(Matej Šteh)
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Ivankine 
Spominčice

ADatHOME: Kvaliteta življenja doma: kontrola zdravja 
in gibanje, higiena in počitek

Namen projekta ADatHOME: 
Simptomi Alzheimerjeve bolezni se sčasoma poslabšajo. V napredoval-
nih fazah posamezniki izgubijo sposobnost odzivanja na okolje, nadalje-
vanja pogovora in celo nadzora gibanja. Pojavijo se znatne osebnostne 
spremembe in osebe potrebujejo bolj specializirano oskrbo. 

Namen projekta ADatHOME je izboljšati veščine, odnos in znanje 
oskrbovalcev, ki skrbijo za osebe z napredovalno demenco v doma-
čem okolju, s čimer bi se izboljšala kakovost njihovega življenja.

 

 
 

Vir: https://www.spomincica.si/?p=105467 
*********************************************************
NAPOVEDUJEMO: 
16. februarja 2023 bo v Hiši Kranjske čebele na literarno pogovornem 
večeru z nami pisateljica Tanja Mlakar, avtorica knjige Vsiljivka v dru-
žini, s podnaslovom Ko se prikrade Alzheimerjeva bolezen, o začetnih 
znakih bolezni pri svoji mami. »Mančina mama se začne, kot domala 
vsi bolniki z demenco, najprej čudno obnašati, vse bolj je pozabljiva, 
ne zna več z denarjem, pozabi kuhati in je prepričana, da ji stvari, ki jih 
je kdove kam spravila, kradejo itd. Dolgo edinka Manca ne ugotovi, da 
je mama bolna. Ko ji specialist psihiatrije pove za diagnozo, je hkrati 
pomirjena in razburjena, saj ve, da nič več ne bo tako, kot je bilo. Tudi 
Maničin oče, ki sicer ni bolnik z Alzheimerjevo demenco, je star, bole-
hen in čedalje bolj peša. Zato mora Manca skrbeti za oba. Zaradi tega je 
prizadeta njena družina: mož in odraščajoči hčerki. Vsak se mora odpo-
vedovati samemu sebi za dobro drugega. Srečajo se z tudi vprašanjem, 
ali naj dajo starše v dom za ostarele in dejstvom, da tja navadno nočejo. 
Čeprav je ta bolezen zanje, kot za vse, ki se srečajo z demenco, huda 
preizkušnja, jih ne zlomi, ampak še bolj utrdi njihove medsebojne vezi 
in zaupanje v Boga.« Zgodba, ki je napisana po resničnih dogodkih, re-
alistično prikazuje, kako se svojci bolnika z demenco soočajo s to hudo 
boleznijo.
V marcu/aprilu 2023 se nam bo spet pridružil prof. dr. Zvezdan Pirtošek. 
*********************************************************
Skupina za samopomoč svojcem oseb z demenco se trenutno ne sre-
čuje.  Vabim pa vse, ki imajo kakršnokoli vprašanje, da me pokličejo. 
*********************************************************

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

Krajevne skupnosti

Center za krepitev zdravja Ivančna Gorica

Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran
»Danes pa ne morem, vse me boli …« pogosto slišimo od prijateljev, znancev ali naključnih mimoi-
dočih. Pravzaprav verjamemo, da se človek tako počuti, saj na osebno blagostanje vpliva več faktor-
jev. Tudi v letu 2022 je Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ivančna Gorica izvajal razne 
programe za izboljšanje in krepitev zdravja.  
Ob razmišljanju ob koncu leta 2022 se želimo zahvaliti vsem udeležencem naših programov. Upamo, 
da smo vam pomagali s kakršnokoli idejo, predlogom ali namigom, kako poskrbeti zase. Želimo si, da 
živite bolje, pomembno je biti prijazen do sebe. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste na različne načine sodelovali z nami, saj z razumevanjem in skrbjo 
za svoje člane pomagate k izboljšanju blagostanja prijateljev, sodelavcev, zaposlenih …
Srečno in zdravo v novem letu 2023! Veselimo se srečanj z vami tudi v novem letu!
Nekaj utrinkov z naših druženj …

Tim Centra za krepitev zdravja

 

Vesele božične praznike ter dan samostojnosti in enotnosti.
Naj bo novo leto 2023 zdravo in srečno!

Bodimo v teh časih preizkušnje prinašalci miru in upanja.

Vsem, prostovoljcem, krvodajalcem in donatorjem 
iskrena hvala za vsa dejanja dobrote v iztekajočem se letu!

RKS – Območno združenje Grosuplje 
Anica Smrekar in Matjaž Marinček

Spoznati pravo pot, prave ljudi,

storiti prave reči in v sebi

in drugih najti le dobre stvari,

vam v novem letu 2023 želijo

Ivankine Spominčice!
(povzeto po Tonetu Pavčku)

»Ne dajajte le odvečnega,  
dajte tudi svoje srce.«

Mati Terezija
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Praznično prenajedanje
Za koliko se zredimo v prazničnem času
Bliža se prečudovit praznični čas. 
Praznični čas pogosto predstavlja 
skušnjavo pred obilico dobre hrane. 
Zato ni presenetljivo, da lahko ohra-
njanje zdrave telesne mase v pra-
zničnem času predstavlja velik izziv. 
Vsako leto v tem času v povprečju 
pridobimo 0,5 kg telesne mase. To 
se niti ne zdi tako veliko. Ampak 
raziskave kažejo, da se pridobljene 
telesne mase v prazničnem času 
zlahka ne znebimo. To pomeni, da v 
vsako novo leto stopamo težji. 

Obstaja dobra novica tele-
sno maso lahko ohranimo z 
malo samokontrole
Najprej si moramo zapomniti, da 
lahko na zabavi uživamo tudi dru-
gače, ne samo v hrani. Osredotočite 
se na druženje s prijatelji in družino, 
ki jih že dolgo niste videli. Naj vam 
to predstavlja veselje in ne hrana. 
Ko se boste naslednjič odpravili na 
praznično zabavo, si vzemite čas 
tudi za občudovanje okraskov. Se-
veda si boste privoščili tudi  nekaj 
prazničnih dobrot. Ključno pa je, da 
po dobrotah posegate premišljeno 
in zmerno. 

Strategije za preprečevanje 
povečanja telesne mase 
med prazniki
Ne stradajte.   Mnogi ljudje delajo 
napako in pred zabavo stradajo z 
namenom, da bi  »varčevali s ka-
lorijami«. Tak načrt se  lahko hitro 
izjalovi, saj se pojavi volčja lakota. 
Zaradi tega se lahko zgodi manjša 
samokontrolo in bomo zaužili več, 
kot bi sicer.  Pred odhodom na za-
bavo raje pojejte zdrav prigrizek, na 
primer jogurt, pomešan s kosmiči, 
humus z zelenjavo.
Pametno izbirajte prigrizke. V pra-
zničnem času imamo nezdrave 
prigrizke (piškoti in druge dobrote) 
vedno na voljo. Ker so nam dobrote 
na očeh je večja vrednost, da bomo 
po njih posegli. Doma to težavo 
poskusite rešiti tako, da prigrizke 
hranite izven vašega pogleda, npr. 
v omaro. Pred večjo skušnjavo smo 
izpostavljeni na delovnem mestu 
ali na družinski zabavi, kjer prigriz-
ke ne moramo skriti našim očem. 
Uspešna strategija je uporaba pre-
hranskega dnevnika. Na delovnem 
mestu si zapisujte vse, kar zaužije-
te, tako boste dobili boljši nadzor 

nad tem, koliko prigrizkov ste de-
jansko zaužili.
Omejite tekoče kalorije. Med pra-
zniki prevladuje tudi alkohol, gazira-
ne pijače in druge kalorične pijače. 
Te pijače prispevajo k zaužitju velike 
količine sladkorja in praznih kalo-
rij, kar povzroči povečanje telesne 
mase. Če poskušate nadzorovati te-
lesno maso, je najbolje, da omejite 
vnos visoko kaloričnih pijač.
Kaj  pa novoletne zaobljube na po-
dročju hujšanja
V prazničnem času si večkrat izre-
čemo stavek »Januarja bom začel 
znova.« Zdrava prehrana in huj-
šanje sta eni najbolj priljubljenih 
novoletnih zaobljub vseh časov. 
Pogosto si postavimo prestroge in 
zahtevne cilje, ti pa nas privedejo 
do slabšega počutja in dvoma o la-
stni vrednosti. 

Recite NE modnim dietam
Danes se ljudje hitro ujamemo v 
past čudežnih in hitrih diet, saj 
obljubljajo hitre rezultate, ki pa se 
izkažejo kot neučinkovite. Ljudje, 
ki se poslužujejo raznih diet sicer 
izgubijo telesno maso, vendar kar 
kmalu izgubljene kilograme prido-

bijo nazaj ali pa celo presežejo za-
četno telesno maso. Trajno hujša-
nje zahteva počasen proces, kjer se 
priporoča izguba 0,5 do 1 kilograma 
na teden. Namesto, da se osredoto-
čate na izgubo kilogramov, se osre-
dotočite na povečanje in ohranja-
nje zdravega vedenja. 
Kaj naj naredimo, da bo hujšanje 
uspešno
V kolikor tudi vi razmišljate, da bo 
vaša novoletna zaobljuba hujšanje, 
se ga lotite na pravi način.  V Centru 
za krepitev zdravja v  Zdravstvenem 
domu Ivančna Gorica izvajamo de-
lavnico Zdravo hujšanje, ki je brez-
plačna. Delavnico vodi strokovni 
tim: zdravnica, diplomirana medi-

cinska sestra, dietetičarka, fiziote-
rapevtka in psiholog. 
Na delavnici vam bomo pomagali 
pridobiti ustrezno znanje in veščine 
za spreminjanje prehranjevalnih in 
gibalnih navad ter podporo pri pro-
cesu hujšanja in vzdrževanju zdra-
vega življenskega sloga na dolgi rok.
Pred vstopom v delavnico opravi-
mo individualne razgovore ter in-
dividualno postavimo cilje z vsakim 
posameznikom.
Delavnica se bo pričela predvidoma 
januarja, februarja.
Prijave sprejemamo na 01/620 
4782 ali suzana.lalic@zd-ivg.si. 

Ana Stepančič, mag. dietetike

Osamljenost in prazniki
Osamljenost je v zadnjih letih močno narasla in predstavlja vedno večji druž-
beni problem. Nekateri strokovnjaki govorijo celo o epidemiji osamljenosti. 
Osamljenost navadno povezujemo predvsem s starejšimi osebami, vendar 
se moramo zavedati, da se z osamljenostjo srečujejo posamezniki vseh sta-
rostnih obdobij, neodvisno od starosti, izobrazbe, spola in drugih dejavnikov.

Osamljenost se močno povezuje z nezadovoljenostjo osnovnih psihosoci-
alnih potreb, kot so potreba po pripadnosti, sprejetosti, ljubljenosti in po-
dobno. Dodatno breme, s katerim se osamljene osebe pogosto soočajo, je 
stigma. Osebe imajo tako lahko občutek, da so same krive za svoje trenutno 
stanje, posledično o svojih občutkih težje iskreno spregovorijo.

Razlogov osamljenosti je več. Na eni strani imamo osebne (notranje) dejavni-
ke, ter družbene (zunanje) dejavnike. Individualistična naravnanost zahodne 
družbe ter vpliv novodobnih tehnologij in pomanjkanje pristnih medosebnih 
stikov, zagotovo vplivajo na porast občutkov osamljenosti.

Ko govorimo o osamljenosti, je pomembno, da termina ne zamešamo s ter-
minom »samote«. Pri samoti se nanašamo na človeško zmožnost preživlja-
nja časa sam s seboj, ob čemer še vedno doživljamo prijetna občutja. To je 
predvsem čas, ki ga namenimo počitku, aktivnostim ki nas veselijo in nam 
pomagajo odmisliti »stresorje«, kar na nas deluje sproščujoče in pomirjujo-
če. »Čas zase« tako izhaja iz naše lastne želje in potrebe po samoti. Na drugi 
strani imamo osamljenost, ki se ne povezuje s prijetnimi občutji in ne izhaja 
iz želje ali izbire posameznika samega. Osamljenost tako povzroča neprijetne 
občutke, pri čemer sta pogosta občutka tesnobe in žalosti, oseba pa si želi 
stika z drugimi. Pri tem je pomembno opozoriti, da lahko do osamljenosti 
pride tudi ob fizični prisotnosti drugih, če je prisoten čustveni primanjkljaj 
v odnosih. Zaradi vsega naštetega, osamljenost v splošnem razumemo kot 
notranji občutek praznine, kar na posameznika vpliva zelo obremenjujoče.

Škodljivi učinki osamljenosti pa niso vidni samo na duševni ravni, kjer so v 
ospredju predvsem anksiozne motnje, depresija in zlorabe alkohola ter dru-
gih psihoaktivnih snovi. Zaskrbljujoči so vplivi osamljenosti tudi na fizično 
zdravje. Tako osamljenost predstavlja tvegan dejavnik, v povezavi z višjim 
krvnim tlakom, pogostejšo obolelostjo srca in ožilja, hitrejšim upadom kogni-
tivnih funkcij ter nenazadnje, povečano umrljivostjo.

Osamljenost postane še posebej svojevrsten problem v času praznikov. De-
cember je mesec mnogih praznovanj, druženj, nakupovanja in obdarovanja. 
Zaradi slednjega december povezujemo z občutki veselja, radosti in topline. 
A vendar, »veseli« december za marsikoga ni tako brezskrben in poln veselja. 
Veseli december lahko marsikomu predstavlja velik pritisk zaradi družbenih 
pričakovanj o tem, da moramo biti v tem mesecu še posebej srečni, nasmeja-
ni in dobrovoljni. Še težje se s tem soočajo ljudje, ki se spopadajo s finančno 
stisko ali osamljenostjo. 

Zaradi slednjega je še posebej pomembno, da smo v tem prazničnem času še 
toliko bolj pozorni na morebitne stiske drugih ljudi. Pri tem vas spodbujam, 
da ste v tem prazničnem času pozorni tudi na več prazničnega vzdušja zno-
traj vas – ne samo okrog vas. Tako boste lahko marsikomu dan polepšali že s 
prijaznim pozdravom ali nasmehom. 

V primeru, da se soočate s stisko tudi vi, vam prilagamo povezavo do kon-
taktov pomoči: 

https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/mreza-virov-pomoci/. 

Urša Mele, mag. psih.,

Center za krepitev zdravja, ZD Ivančna Gorica

»Krjavljeva drušna«
»Krjavljeva drušna« deluje. Sreču-
jemo se vsak torek ob 18. uri, v pro-
storu gasilskega doma Muljava, zdaj 
že skoraj pol leta.
Dobra volja in smeh sta naše vo-
dilo! Četudi mogoče dan ali teden 
ni bil najboljši, se to s pogovorom 
in v prijetnem vzdušju spremeni in 
na koncu srečanja, ki se včasih kar 
zavleče, ker nam je tako prijetno, 
odhajamo domov zadovoljne, po-
tolažene in polne novega zagona.
Naša »drušna« ni zaključena skupi-
na, niti ni pogoj, da si iz KS Muljava, 
zato pa, če si želiš preživeti torkove 
večere malo drugače, se nam pri-
druži! Mogoče še to, da te pridru-
žitev ne obvezuje ničesar in nobene 
članarine ni. Vesele te bomo, če se 
boš odločil/a in se nam pridružil/a 

in vedi, da kar se pove ali dogaja na 
srečanjih, ostaja v »drušni«! Tako je 
hišno pravilo 😊! 
Informacije: (Stanka - 041 896 674 
in Marjeta - 040 324 426)
»Krjavljeva drušna« vam vsem želi 

zadovoljne, prijetne in radostne 
praznike ter obilo dobrega in lepe-
ga v letu 2023! 

Marjeta Škrjanec

»V letu 2023
naj vam bo naklonjeno

spoznati prave ljudi,
storiti prave reči,
ubirati prave poti

ter v sebi in drugih,
najti le dobre stvari!«

V imenu Krajevne  
organizacije Rdečega 
križa Muljava želim 
vsem radostne in  

zadovoljne božične  
praznike ter polno  

obilje dobrega v letu 
2023!

Marjeta Škrjanec, KORK Muljava
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Praznični sejem
Praznično, ustvarjalno, dobrovoljno in hvaležno. Vse to so besede, ki 
opišejo množično obiskan praznični sejem, ki se je odvil 25. 11. 2022 na 
Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični. 

Vaja evakuacije na  
Osnovni šoli Ferda Vesela
V mesecu požarne varnosti, 12. ok-
tobra 2022, so našo šolo obiskali 
gasilci in policisti. Med prvo šolsko 
uro smo zaslišali sireno in začela se 
je vaja evakuacije. Vsi učenci in de-
lavci šole smo morali zapustili šol-
ske prostore po označenih evakua-
cijskih poteh. Zbrani na igrišču smo 
opazovali prihod gasilcev ter potek 
»gašenja požara in reševanja«. Po 
preverjanju prisotnih oseb smo 
ugotovili, da smo na varnem vsi, le 
ena učenka je ostala ujeta v prosto-
rih šole. Gasilci so nemudoma pri-
čeli z gašenjem požara in iskanjem 
pogrešane deklice. Uspešno so jo 
rešili, prezračili prostore in sporoči-
li, da je šola varna. Vrnili smo se po 
oblačila in nadaljevali z aktivnostmi 
na igrišču. 
Vodja intervencije nam je na krat-
ko predstavil zgodovino gasilstva, 
nas seznanil z vlogo gasilcev in po-
membnostjo njihovega medseboj-
nega sodelovanja. Orisal je razširje-
nost gasilstva v naši občini in bližnji 
okolici. Podrobneje je spregovoril 
o PGD Šentvid pri Stični in povabil 
učence k vpisu v mladinske član-
ske vrste. Spoznali smo tudi razliko 
med gasilcem prostovoljcem in po-
klicnim gasilcem. Dan so s prikazom 
tekmovalnih vaj popestrili še mladi 
gasilci.
Po malici smo si ogledali gasilsko 
opremo, vgrajeno v gasilske av-

tomobile, ter drugo razstavljeno 
opremo in pripomočke, ki jih gasilci 
uporabljajo pri svojem delu. Posku-
sili smo tudi, kako težka je njihova 
oprema in spoznali, da morajo biti 
gasilci močni, da jo pri napornem 
delu lahko nosijo.
Medtem ko so gasilci segrevali olje 
za prikaz gašenja požara, nas je go-
spod Tone seznanil s temo letošnje-
ga meseca požarne varnosti »Tudi 
baterije lahko zagorijo«. Opozoril 
nas je na previdnost pri rokovanju 
z napravami s polnilnimi baterijami. 
Pri prikazu gašenja gorečega olja 
smo spoznali, kako zelo je treba biti 
previden pri delu s snovmi, ki lahko 
hitro zagorijo. Naučili smo se pravil-
no pogasiti goreče olje na štedilni-
ku in ugotovili, da voda ni primerno 
gasilno sredstvo za gašenje tovr-
stnih požarov. Gasilci so nam pred-
stavili še uporabo gasilnih aparatov.
Za konec smo preverili svoje spre-
tnosti gašenja z vedrovko oz. z bri-
zganjem vode v tarčo. Ni tako pre-
prosto, kot se zdi na prvi pogled.

O svojem delu so nam veliko pove-
dali tudi policisti. Ogledali smo si 
dva lipicanca konjeniške policije in 
spoznali delo policista konjenika. 
Predstavili so nam opremo, ki jo 
uporabljajo za zaščito sebe in konja. 
Pravo doživetje pa je bilo, ko smo se 
usedli na policijski motor. Podrob-

neje smo spoznali policijska vozila 
in vso njihovo pripadajočo opremo.
Ogledali smo si tudi poskus nastaja-
nja ogljikovega dioksida, s katerim 
smo ugasnili svečo.
Skupina prve pomoči nam je poja-
snila, kaj sploh je prva pomoč, kaj 
vse potrebujemo zanjo, ter nas 
naučila, kako oskrbimo večje in 
manjše rane, zvin ali zlom ter kako 
poskrbimo za nezavestnega. Učenci 
smo naloge uspešno izvajali. Spo-
znali smo tudi postopke oživljanja. 
Svoje znanje smo utrdili in preverili 
z igrami. Učenci devetega a-razreda 
so obiskali tovarno Iskra, kjer so si 
podrobneje ogledali proizvodnjo 
oz. izdelavo baterij.
Svoja nova (spo)znanja smo na kon-
cu preverili in utrdili z različnimi na-
logami v kvizu. Igrali smo se tudi ne-
katere druge igre, ki so se nanašale 
na vsebino tehniškega dne. 
Megleno dopoldne se je prevesilo v 
čudovit sončen dan, v katerem smo 
spoznavali delo gasilcev, policistov, 
osvajali znanja iz prve pomoči ter 
se veliko novega naučili. Vsem, ki 
so svoje znanje, izkušnje in navdu-
šenje prijazno delili z nami, se za 
obisk in predstavitve njihovega dela 
najlepše zahvaljujemo. Veselimo se 
novih srečanj.

Žana Verbič, 9. a
Osnovna šola Ferda Vesela  

Šentvid pri Stični

Ex tempore mladih 2022
Tabor nad Cerovim že več let zdru-
žuje mlade likovnike na ex tempo-
ru, ki ga organizirata JSKD OI Ivanč-
na Gorica in ZKD Grosuplje. Učenci 
so se v preteklosti preizkušali v zelo 
različnih nalogah in prav vse so bile 
svojstvene, zanimive in ustvarjalno 
rešene. Letos so se podali po poti 
likovnega poustvarjanja bogate sli-
karske dediščine, ki je lepo ohra-
njena na freskah v cerkvi sv. Niko-
laja na Taboru. Idejni zasnutek je 
pripravila Jelka Rojec, prof. likovne 
umetnosti, ki je tudi vodila izvedbo 

delavnice in mentorirala vse šolske 
skupine.
V petek, 7. 10. 2022, so se ex tem-
pora udeležili učenci iz OŠ Stična, 
OŠ Zagradec, OŠ Dobrepolje in OŠ 
Ferda Vesela Šentvid pri Stični. 
V zgodovinsko zanimivem ambien-
tu so se učenci v prijetnem jesen-
skem vremenu pod vodstvom men-
torjev, najprej srečali z vodičema g. 
Janezom Kozlevčarjem in ga. Mojco 
Koritnik TD Tabor-Št. Jurij, ki sta ra-
zložila nastanek tamkajšnjih fresk 
in njihovo motiviko; tehnologijo in 

ikonografijo fresk v Cerkvi Sv. Niko-
laja.
Učenci so sodelovali v skupinah in 
najprej izdelali detajl ornamenta 
na grundirano žakljevino. Nato  so 
se lotili drugega izdelka. Na velik 
format belega blaga so narisali po-
ljubni figuralni motiv, ki je vezan na 
vsebino fresk. Z različnimi kosi od-
padnega blaga so površino zapolni-
li, kot bi izdelovali kolaž. Učenci so 
pri delu izkazali neverjetno motivi-
ranost in usklajenost znotraj skupin. 
Nastali izdelki so bila razstavljeni na 
objektu Tabora do 12. decembra. 
Razstava bo po tem datumu na 
ogled v Knjižnici Ivančna Gorica. 
Foto utrinki z delavnice pa bodo ob 
vhodu na Tabor Cerovo razstavljeni 
vse do naslednje sezone.
Sodelovali so: iz OŠ Ferda Vesela: 
Tia Sinic, Jakob Verbič, Anja Anžlo-
var, Karin Markovič in Leilla Temi-
nović z mentorico Jelko Rojec; iz OŠ 
Stična: Jerca Kek, Lana Erjavec, Nika 
Mejak, Živa Kastelic, Neža Nosan z 
mentorico Anko Švigelj Koželj; iz OŠ 
Zagradec: Leonardo Mušič Vandov, 
Tajda Krajnc, Manca Vehovec, Neža 
Zajc, Neli Mušič Vandov z mentori-

co Anko Švigelj Koželj; iz OŠ Dobre-
polje: Domen Ficko, Neja Nose, La-
risa Založnik, Kiara Žnidaršič, Hana 
Cimperman z mentorico Veroniko 
Gnidovec.
Vsi učenci so se lotili zelo zahtevne 
motivike in jo tudi uspešno izdelali. 
Vsi so prejeli priznanja za sodelova-
nje. V vseh tradicionalnih ex tempo-
rih otroci ustvarjajo iz materialov, ki 
so naravi prijazni in obnovljivi. To-

vrsten način ustvarjanja je pomem-
ben iz dveh vidikov, kot prvo gre za 
delovanje in situ, kar pomeni, da se 
vedno izhaja iz arhitekturne dedi-
ščine Tabora Cerovo, kot drugo pa 
gre za izkušnjo skupinskega ustvar-
janja in povezovanja posameznikov 
znotraj enega skupnega likovnega 
dela. 

Simona Zorko in Jelka Rojec

Dan je potekal malo drugače kot navadno. Učenci so v šolo prišli šele po-
poldne, ure pa so minile v duhu priprave na sejem. S pomočjo razredničark 
in drugih učiteljev so učenci praznične izdelke izdelali že v dneh pred sej-
mom, na dan sejma pa je bilo potrebno zasnovati še okrasitev stojnic. Ob 
17. uri je šola za vse obiskovalce sejma odprla svoja vrata. V telovadnici 
se je začela kratka kulturna prireditev, ki je pustila svojevrsten pečat. Po 
uradni otvoritvi sejma se je družabno sejemsko dogajanje nadaljevalo kar 
po celi šoli. Stojnico je postavil prav vsak oddelek, pridružili pa so se nam 
tudi starši, tehniški krožek, bolnišnica za otroke ter šolski sklad. Praznič-
nih izdelkov je bilo res veliko – od spretno izdelanih novoletnih voščilnic, 
venčkov in okraskov, do smrečic in drugih lesenih izdelkov. Pestro sejemsko 
dogajanje je spremljala živa glasba, za katero so poskrbeli kar učenci sami. 
V telovadnici se je odvijala prava tekma in boj za kupončke, s katerimi so 
učenci in obiskovalci lahko pridobili palačinke in čaj. 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k izpeljavi prazničnega sejma. Mar-
sikomu ste narisali nasmešek na obraz, hkrati pa s svojim prostovoljstvom 
izkazali dobroto in srčnost. 

Tjaša Kozlevčar in Katja Peršak



2323december 2022 številka 10 Šolstvo

Praznični bazar na OŠ Zagradec
Prvi decembrski dan je bil na OŠ Zagradec prav poseb-
no praznično obarvan. S svojim obiskom nas je raz-
veselil Božiček, ki nas je popeljal v čarobnost časa, ki 
prihaja. Ob soju prazničnih luči je dišalo po čaju in pi-
škotih, ki so jih spekli učenci in učiteljice. Za kulinarično 
razvajanje brbončic so poskrbele kuharice s slastnim 
šmornom. 
Ob spremljavi božične glasbe so se obiskovalci pre-
pustili toku sproščenega raziskovanja lično obloženih 
stojnic, ki so jih skupaj ustvarjali učenci in učitelji ter 

»lovili« srečo na srečelovu. Praznični bazar je minil ob 
prijetnem druženju otrok, staršev, učiteljev … Z njim  
smo skupaj odprli srca dobremu namenu in obogatili 
šolski sklad. Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu 
posebej za svoj delček v mozaiku dobrodelnosti.

HVALA, ker vam je mar …
HVALA, ker ste se potrudili in si vzeli čas …

HVALA, ker skupaj barvamo mavrico v srcu vseh ljudi.

Članice Šolskega sklada OŠ Zagradec

Pohod do Lavričeve koče
V torek, 18. oktobra, smo se otroci vrtca Sončnica s svojimi družinskimi 
člani, strokovne delavke in člani PD Polž Višnja Gora povzpeli na bližnji hrib 
izpred samostana Stična do Lavričeve koče na Gradišču. Spremljali so nas 
planinski vodniki Boštjan Medvešek, Janez Čebular in Milan Sirk, ki so med 
pohodom poskrbeli za varnost. Na vrhu hriba so nam predstavili še plezal-
no opremo, najmlajšim pa omogočili varno plezanje.

»Sitnobe sitne« 
presenetile naše malčke
Starši malčkov iz enote Miška, vrtca Ivančna Gorica smo skupaj z vzgoji-
teljicami in pomočnicami izvedli gledališko predstavo z naslovom Sitnobe 
sitne. To je bila naša zaključna prireditev v letu 2022. Male žirafice in pika-
polonice so presenečeno ugotovile, da so igralci na odru pravzaprav njiho-
vi starši. Starši smo se namreč prav posebej potrudili, da so vaje potekale 
na »skrivni lokaciji«  v popoldanskih urah. V popolni tajnosti seveda. Pri 
pripravi presenečenja je bila v veliko podporo in oporo vzgojiteljica Tadeja 
Babič. Usmerjala je igralce ter glasbenike na vajah ter skupaj z ostalimi so-
delavkami poskrbela za rekvizite in sceno. V »skrivni« dogodek pa vpletla 
tudi naše otroke. Neskončno smo ji hvaležni za dano priložnost. Verjame-
mo, da smo pričarali našim otrokom lep večer in na njihova usteca izvabili 
nasmehe. Nas starše pa je dogodek še dodatno povezali in poskrbel za 
obilico smeha in dobre volje ob pripravi. 

Starši skupin Žirafe in Pikapolonice

SREDNJEŠOLSKE NOVICE

Na »Jurčiču« smo obeležili Evropski 
teden zmanjševanja odpadkov
Na Srednji šoli Josipa Jurčiča smo v okviru mednaro-
dnega programa Ekošola, v katerega smo vključeni že 
nekaj let, obeležili Evropski teden zmanjševanja odpad-
kov- ETZO (21. do 25. 11.). Na šoli se namreč že kar 
nekaj časa trudimo, da bi odpadke kar najbolj pravilno 
ločevali in, kar je še pomembneje, da bi jih zmanjševali. 
V okviru tega tedna smo izpeljali dve akciji: Izmenjeval-
nico rabljenih oblačil in Dan brez zavržene hrane. 
Akcijo Izmenjevalnice oblačil organiziramo z name-
nom, da bi rabljene, a še uporabne obleke uporabljali 
kar se da dolgo. Da jih ne zavržemo predčasno in da 
kupujemo čim manj novih, če to ni potrebno. Dijake, 
starše, učitelje in ostale delavce šole smo spodbudili, 
da so v šolo prinesli obleke, ki jih iz različnih razlogov 
ne nosijo več, a so še uporabne. Obleke smo nato za 
nekaj dni razstavili v avli šole, kjer so jih dijaki in ostali 
obiskovalci šole lahko vzeli, ne glede na to ali so jih tudi 
kaj prinesli. Naš cilj je bil, da čim več oblek dobi nove 
lastnike. To nam je tudi kar lepo uspelo. Obleke, ki so 
po akciji ostale, smo podarili  Kraljem ulice – društvu za 
pomoč brezdomcem, nekaj oblek smo dali v zabojnike 
Humane, nekaj pa jih bomo porabili za izdelavo novih 
uporabnih izdelkov, npr. za sedežno garnituro v prosto-
rih šole, ki so namenjeni dijakom. 
V času izmenjave rabljenih oblačil smo  zbirali tudi od-
padne plastične zamaške, odpadne baterije, kartuše in 
tonerje.
Druga akcija v okviru ETZO-ja pa je bil Dan brez zavrže-
ne hrane. Akcijo smo izpeljali v četrtek, 24. 11. Cilj je 
bil, da dijakom in delavcem šole predstavimo pomen 
zmanjševanje odpadkov hrane. Vsak Slovenec namreč 
letno zavrže približno 70 kg hrane, kar je glede na velike 
težave, ki jih imajo z zagotavljanjem hrane v dobršnem 
delu sveta seveda absolutno preveč. V predavalnici 
šole smo nekaj dni predstavljali kratke dokumentarne 

filme, ki nas ozaveščajo in poučujejo o tem, kaj storiti, 
da bomo zavrgli čim manj hrane. Prav tako smo naredili 
kup hrane, težak približno 70 kg, da smo si lažje pred-
stavljali, kaj pomeni zavreči 70 kg hrane.  Dijake smo 
tudi nagovorili, da naj jo na ta dan zavržejo čim manj, 
in naj se tako poskušajo obnašati tudi v bodoče (npr. 
da kuharice pri pultu opozorijo, da jim pri malici dajo 
manj hrane, če je nimajo namena pojesti). Del zavržene 
hrane smo tudi odnesli na šolski kompostnik. 
Veseli nas, da nas v programu in projektih Ekošole ak-
tivno sodeluje vse več učiteljev in tudi dijakov, saj se 
dobro zavedamo pomena varovanja okolja za varno 
prihodnost prihodnjih rodov. 

Za Ekošolo na SŠJJ Simon Bregar 

Aktiven zaključek leta 
Kljub krajšim dnevom in hladnejšim večerom se GROŠ 
ne odpravlja na zimsko spanje. Ostaja aktiven in obi-
skovalce privablja z dogodki, ki obsegajo področja 
športa, kulture in izobraževanja.
Dogodki ne bi bili mogoči brez naše ekipe aktivistov, ki 
jo sestavljamo posamezniki z različnimi znanji in podro-
čji zanimanja, kar poskrbi za pestro dogajanje v klubu. 
Za vse to pa je pomembna tudi povezanost same ekipe, 
zato si jo trudimo ohranjati na različnih motivacijskih 
dnevih, kot je bil ta v soboto, 19. 11. 2022. Tam smo 
osvežili pomembne aspekte samega klubskega delova-
nja in se s pomočjo različnih delavnic med seboj bolje 
spoznali. 
V petek, 9. 12. 2022, je potekal rekreativni dogodek 
Woop! izziv. Namenjen je bil dijakom, ki so se preizku-
sili v različnih akrobacijah. V ponedeljek, 26. 12. 2022 
pripravljamo že tradicionalen pohod na Magdalensko 
goro. Da pohod ne bo čisto običajen, bo potekal v ve-
černih urah, družbo pa nam bodo delali plameni bakel. 
Ker si želimo, da bo druženje karseda prijetno, nas bo 
na cilju čakal tudi čaj, kuhano vino in dobrote. Vsako 
sredo, od 19. 00 do 20.30, pa športni dvorani Žalna 
poteka rekreacija, kjer se lahko v terminih do konca 
decembra razgibate z igro badmintona in  pilatesom. 
Prijavite se lahko na naši spletni strani.
Športne aktivnosti pa z enodnevnimi smučanji nadalju-
jemo tudi v januarju in bodo trajale vse do marca. Če 
se v zimskih mesecih rad spustiš po zasneženih progah, 
se lahko na naši spletni strani prijaviš na enega (ali več) 
terminov. 
Veseli december pa je s seboj prinesel tudi božično 

obarvane dogodke. Njihov začetek je v torek, 13. 12. 
2022, predstavljalo izdelovanje božičnih voščilnic. Ve-
čer pa se je poleg tega obarval še literarno, saj so obi-
skovalci lahko poslušali tudi recitacijo avtorske poezije 
mladih ustvarjalk. Čez vikend, 17. 12. in 18. 12. 2022, 
pa smo se odpravili na ogled magične predbožične Pra-
ge, ki nas s svojo prelepo arhitekturo, močno zgodovi-
no in veselim decembrskim dogajanjem ni pustila na 
cedilu. 
Študentom in dijakom iz naše okolice želimo s svojim 

Na cilju smo si privoščili še pečen kostanj izpod rok vzgojiteljice Brigite in 
očka Blaža ter ob malici iz nahrbtnika prijetno poklepetali in se poveselili.
Sladkih, pečenih penic tudi ni manjkalo☺.
Hvala PD Polž za prijetno popoldne ter predstavitev varnega planinarjenja.
Skupaj se imamo dobro!

Renata Novak

delovanjem čim več omogočiti, zato smo tudi letos objavili razpis za Gro-
ševe štipendije v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-
-Polje. Študentom bo podeljeno 8 štipendij v vrednosti 250 €, dijakom pa 
7 štipendij v vrednosti 150 €. 
O vsem omenjenem dogajanju ste lahko sproti obveščeni na naši spletni 
strani in socialnih omrežjih. Tam pa vas ozaveščamo tudi o aktualnem ob-
činskem in družbenem dogajanju. Tako smo nekaj objav namenili informi-
ranju o občinskih volitvah in referendumu ter 1. 12. v podporo Svetovnega 
dneva boja proti AIDS-u.
Tako nas kar redno spremljajte na naših spletnih profilih, da vam kakšna 
zanimiva informacije ne uide!
Facebook: GROŠ študentski klub I Instagram: @sk.gros I spletna stran: 
www.klub-gros.si 

Erika Dizdarević, ŠK GROŠ
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Zlato hruško za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo 
prejel Naš Jurčič
Mestna knjižnica Ljubljana in Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije 
sta na letošnjem, 38. Slovenskem 
knjižnem sejmu, ki je bil konec no-
vembra v Ljubljani, podelili Zlate 
hruške 2022, to so vseslovenska 
knjižničarska priznanja za najbolj 
kakovostne knjige za otroke. Prizna-
nje Zlata hruška v kategoriji izvirna 
slovenska mladinska poučna knjiga 
je prejela knjiga Naš Jurčič, pokoj-
nega avtorja dr. Mihaela Glavana, 
ki jo je ilustriral Damijan Stepan-
čič, Mestna knjižnica Grosuplje jo 

je konec lanskega leta izdala v Do-
moznanski zbirki občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje. 
Priznanje Zlata hruška so podelili še 
v treh kategorijah: izvirna slovenska 
mladinska leposlovna knjiga, preve-
dena mladinska leposlovna knjiga, 
prevedena mladinska poučna knji-
ga. Strokovna komisija je v uteme-
ljitvi za knjigo Naš Jurčič zapisala: 
»Poučna knjiga z naslovom Naš Jur-
čič, ki jo je napisal Mihael Glavan, je 
odlična, polna podatkov, ki so sicer 
skriti ali navidezno “nepomembni”, 

a so pogosto ključni za razumeva-
nje življenja posameznika. Publi-
kacija je osupljiv preplet vizualnih 
in zapisanih informacij, sklepanj in 
povezav, dvigajo jo domišljene in 
vrhunsko izrisane podobe ilustra-
torja Damijana Stepančiča.
Knjiga je izvirno in presenetljivo 
biografsko delo o pomembnem in 
prepoznavnem literarnem klasiku. 
Avtor je Jurčiča predstavil večpla-
stno, v različnih življenjskih situa-
cijah in z različnih zornih kotov. Ko 
bralec misli, da o avtorju prvega 
slovenskega romana res že veliko 
ve, ga popolnoma presenetijo drob-
ne iskrice v novem kontekstu.
Izvirno slovensko poučno knjigo 
Naš Jurčič bogatijo in dopolnjujejo 
izjemne ilustracije Damijana Ste-
pančiča, ki je mojster in obenem 
“divjak”, ravno prav nepredvidljiv in 
močan, da lahko razburka besedilo 
o nekom, ki se nam zdi že popolno-
ma znan. Knjiga je primer, kako je 
lahko ilustracija ključna za res do-
bro knjigo in kako je lahko v dobri 
knjigi ilustracija povsem enakovre-
dna napisanemu ali celo zgovornej-
ša od besedila samega.«
Mestna knjižnica Grosuplje v okviru 

domoznanskih nalog od leta 2010 
skrbi tudi za založništvo dveh do-
moznanskih publikacij: Zbornika 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Dobrepolje in Domoznanske zbirke. 
Zbornik izhaja na dve leti, v domo-
znanski zbirki pa vsako leto izide 
ena knjiga. Pri izdaji knjig s sofinan-
ciranjem založniškega programa 
pomagajo občine ustanoviteljice – 

Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobre-
polje. Ker je bilo lani Jurčičevo leto, 
ni bilo naključje, da se je uredniški 
odbor odločil, da bo izšla knjiga, ki 
bo posvečena Josipu Jurčiču. Prav 
tako ni bilo naključje, da jo je napi-
sal domačin, dr. Mihael Glavan, saj 
je bil izvrsten poznavalec Jurčičeve-
ga dela in življenja.

Knjižnica Ivančna Gorica

Nagrado Zlata hruška so prevzeli: direktorica Mestne knjižnice Grosuplje 
Urška Emeršič, hči dr. Mihaela Glavana Polona Glavan, članica uredniške-
ga odbora Domoznanske zbirke in odgovorna oseba Mestne knjižnice Gro-
suplje v času izida knjige Roža Kek ter ilustrator Damijan Stepančič. (Foto: 
Mestna knjižnica Ljubljana)

Avtor nagrajene knjige Naš Jurčič, žal že pokojni dr. Mihael Glavan in ilu-
strator Damijan Stepančič na uradni predstavitvi knjige, decembra 2021 

Slavnostni koncert Godalnega orkestra Kulturnega društva 
Stična ob 10. obletnici delovanja

Godalni orkester KD Stična z umetniško vodjo Polono Udovič, foto. Tjaša Kovač

Slavnostni gost, dirigent Edvard Adamič, foto. Tjaša Kovač

Naslovnica zbornika, ki ga je Godal-
ni orkester izdal ob praznovanju 10. 
obletnice delovanja

V soboto, 17. decembra 2022, je 
bil v Kulturnem domu Stična slav-
nostni koncert Godalnega orkestra 
Kulturnega društva Stična, s kate-
rim je obeležil 10. obletnico svo-
jega delovanja. Ob tej priložnosti 
se je orkester pred polno dvorano 
predstavil z zanimivim programom, 
ki je bil sestavljen iz izvedb skladb 
v živo in iz posnetkov koncertov iz 
preteklih let, ki so bili predvajani 
na dvoransko platno. Pod taktirko 
Polone Udovič je orkester v živo iz-
vedel osem skladb, med njimi tudi 
skladbo Čudežna dežela: I., II. in 
III. stavek odličnega mladega slo-
venskega akademskega skladatelja 
Jeana Markiča. Izvedba te skladbe 
je predstavljala orkestrski vrh slav-
nostnega večera.
Godalni orkester nas je s posnetki 
koncertov iz preteklih let spomnil 
na izjemno glasbeno in koncertno 
pot, ki jo je  prehodil v desetih letih 
svojega delovanja. Tako smo videli 

posamezne posnetke celovečernih koncertov  Glasbena 
pravljica Peter in volk (2015), Rockester (2016), Hir Aj 
Kam end Hir Yu-go (2017),  Operart (2018), Antonio Vi-
valdi, Štirje letni časi (2019), Orkester na daljavo (2020), 
Rockester 3 (2021) in US, Lucy & J.J.A. jazz trio (2022). 
Preko posnetkov smo se spomnili izjemnih koncertov, ki 
jih je orkester v vseh teh letih izvedel in nas vedno zno-
va navduševal. Koncerti so namreč krepko presegali vso 
dotedanjo raven glasbenega ljubiteljskega ustvarjanja v 
naši občini in širše. V glasbenih, solističnih, recitatorskih, 
pevskih in vizualnih vložkih so bili koncerti mojstrski in 
vredni nastopov na kateremkoli glasbenem odru po Slo-
veniji. Zaslugo za to ima nedvomno izjemna mentorica 
in umetniška vodja Polona Udovič.  S svojo karizmo je 
vedno znova uspela pridobiti in spodbuditi mlade glas-
benike, da so ji iz generacije v generacijo prisluhnili in ji 
sledili ter soustvarjali izjemno zgodbo Godalnega orke-
stra KD Stična. V njih je znala prebuditi skrite talente in 
jih navdušiti za najrazličnejše eksperimentiranje. Vse to 
in še več je v svojem pozdravnem govoru izpostavila tudi 
Tanja Tomažič Kastelic, vodja Podružnice Ivančna Gorica 
Glasbene šole Grosuplje. 
Na slavnostnem koncertu, ki sta ga povezovala Barbara 
Prevolšek Rajić in Roman Zvonar, so bile posameznim 
članom orkestra podeljena društvena priznanja za 5-le-
tno delovanje v društvu in  priznanja Javnega sklada RS 
za kulturno dejavnost za 10-letno delovanje. Slednje 
priznanje je poleg posameznikov prejel tudi orkester. Za 
vso organizacijo prireditve je bila zaslužna Petra Miklič, 
predsednica Godalnega orkestra. 
Godalni orkester je slavnostni koncert zaključil s sklad-
bo Beli božič. Ob tej izvedbi je dirigentsko palico iz rok 
Polone Udovič prevzel slavnostni gost Edvard Adamič, 
upokojeni učitelj violončela na Glasbeni šoli Grosuplje, 
ki je skladbo tudi priredil.  
V uvodniku Zbornika Godalnega orkestra Kulturnega 
društva Stična ob 10. obletnici delovanja, ki je izšel ob 
tem jubilejnem dogodku, je Polona Udovič med drugim 
zapisala: »Dokler v orkestru živijo prijateljstvo, pripa-
dnost, ljubezen, prismuknjenost, kanček poguma, ščepec 
humorja in ljubezen do glasbe, bo tudi naš svet in svet 
naših otrok za spoznanje lepši, prijaznejši, spodbudnejši 
in z več polsuha. Želim nam še mnogo takšnih let.«  
Tudi v Uredništvu Klasja želimo orkestru še mnogo uspe-
šnih in ustvarjalnih let.

Dušan Štepec 
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Odmev sozvočij Slovenije na Ta veseli 
dan kulture
V soboto, 3. decembra 2022, se je 
v kulturnem domu v Stični zgodil 
Ta veseli dan kulture, dan odprtih 
vrat slovenske kulture. Pod pokro-
viteljstvom župana občine Ivančna 
Gorica Dušana Strnada se je na 
zaključni prireditvi Festivala Stična 
predstavil Trio Sozvočja Slovenije. 
Po »koronskem« premoru so se v 
organizaciji Občine Ivančna Gorica, 
Kulturnega društva Stična in ZKD 
občine Ivančna Gorica spet v živo 
na tradicionalnem prednovole-
tnem srečanju poveselili ljubitelj-
ski kulturniki in ljubitelji kulture.
V uvodnem pozdravu je zbrane 
nagovoril predsednik Kulturnega 
društva Stična Jure Malovrh, ki se 
je publiki Festivala Stična zahvalil 

za obisk na letošnjih dogodkih. V 
nadaljevanju je občinstvo nagovo-
ril tudi podžupan občine Ivančna 
Gorica Tomaž Smole, ki je poudaril 
pomen slovenske besede in vsega, 
kar kultura je. Prijazno je povabil k 
aktivnemu soustvarjanju in krepi-
tvi slovenskih korenin, saj smo kot 
narod edinstveni. Kultura je zagoto-
vo tisto orodje, ki zmore premikati 
gore znotraj in zunaj nas.
Na koncertu Sozvočja Slovenije 
smo prisluhnili trem vrhunskim 
glasbenikom, Janezu Dovču, Gre-
gorju Volku ter Goranu Krmacu, ki 
so znani kot solisti in člani mnogih 
slovenskih zasedb. Prisluhnili smo 
slovenskemu ljudskemu izročilu v 
sodobnih in živih priredbah, tudi 
v kombinaciji s slovensko poezijo. 
Ljudska glasba je spomin iz davni-
ne, odmev prostora, ki v sebi nosi 
različnost slovenskih pokrajin, av-
torska pesem pa je “vzmet duha”, ki 

to raznolikost povezuje. Glasbeniki 
so s posebnim občutkom v danosti 
različnih glasbenih tradicij sloven-
skih pokrajin zazveneli v svobodi 
osebnega izraza. S koncertom so 
želeli opozoriti na bogastvo razlik in 
kako pomembna je raznolikost na 
vseh področjih, ne samo na kultur-
nem. Spoštovanje razlik in upošte-
vanje celovitosti sveta sta ključna 
za prepoznavanje novih vzorcev, ki 
nas popeljejo iz vsakršne krize do 
ponovnega sožitja.
Po koncertu je ob pogostitvi nastal 
prostor za tkanje vezi in kovanje 
novih načrtov. Ob koncu dne slo-
venske kulture smo domov odšli 
obogateni s pozitivno energijo, tudi 
za sozvočno kulturno utripanje v 
novem letu.
Se vidimo spet ob letu osorej!  

Saša Koleša, predsednica  
ZKD občine Ivančna Gorica,

Foto: Klemen Ceglar

Zaključna prireditev projekta 
Beremo domače v Knjižnici 
Ivančna Gorica
Domoznanska bralna značka Beremo domače je v ivanški knjižnici potekala 
že tretje leto zapored. Prvič po epidemiji koronavirusa pa smo sklepni do-
godek pripravili v živo, in sicer v sredo, 16. novembra zvečer. Program, ki ga 
je povezovala Janja Ambrožič, se je začel s pogovorom z zbirateljem Stane-
tom Rusom iz Artiže vasi, ki je preko diaprojekcije predstavil nekatere svoje 
razglednice in nekaj predmetov iz svoje bogate zbirke. S seboj je prinesel 
tudi nekaj zanimivih predmetov. Nato smo navzočim udeležencem podelili 
priznanja in nagrade za opravljeno bralno značko. Pri Beremo domače je 
letos sodelovalo 33 udeležencev, od tega 10 otrok. Posebej razveseljivo je, 
da je pri družinski domoznanski bralni znački (domače knjige berejo raz-
lične generacije v isti družini) opravilo 18 bralcev. Družinsko branje je tudi 
sicer zelo pomembno in ga knjižnica še posebej spodbuja.

Predstavitev domoznanske knjige o 
Fužini in Zagradcu
V petek, 2. decembra, na predve-
čer Tega veselega dneva kulture 
(dneva Prešernovega rojstva), je 
bila v dvorani kulturnega doma Za-
gradec slovesna predstavitev knji-
ge Ivana Janeza Rošlja Fužina in Za-
gradec skozi čas in spomine, ki jo je 
izdalo Kulturno društvo Zagradec v 
letu 2021.
Prireditev, ki so jo organizirali Knji-
žnica Ivančna Gorica, KD Zagradec 
in TD Zagradec, so uvedli ubrani 
glasovi MePZ Zagradec (pod vod-
stvom Roberta Kohka), ki je zapel 
Zagraško himno. Knjižničarka, do-
mačinka Anita Globokar, ki je večer 
povezovala, je naprej predstavila 
avtorja knjige in njegovo bogato 
življenjsko pot. Ivan Janez Rošelj 
je bil zelo aktiven v družbenem in 
političnem življenju teh krajev: kot 
predsednik KS Zagradec, predse-
dnik društva upokojencev Ivančna 
Gorica, predsednik čebelarskega 
društva (je tudi dobitnik odlikova-
nja Antona Janše 1. stopnje) in še 
marsikaj je prispeval tamkajšnji 
skupnosti.
Knjiga, ki sta jo predstavila Anita 
Globokar in predvsem avtor sam 
(v pogovoru s knjižničarjem Roma-
nom Rozino), je dragoceno domo-
znansko delo in svojevrstna ter na-
tančna kronika Zagradca in okolice. 
Tako kronološko podrobno ni popi-
san še noben kraj v občini Ivančna 
Gorica. Delo predstavi te kraje že 

od pradavnine naprej, vse do 20. in 
21. stoletja, ki sta opisani z največ 
podatki. Kot je povedal gospod Ro-
šelj, je zajemal iz župnijske in šolske 
kronike, naslanjal se je na tri može, 
ki so o zagraškem koncu pisali pred 
njim: na J. V. Valvasorja, Alojzija Zu-
panca in Milana Valanta. Sicer nam 
knjiga ponudi veliko informacij o 
tamkajšnjem razvoju fužinarstva, 
mlinarstva, šolstva, društvenega 
življenja (gasilskega, čebelarskega 
…), kulture ipd. Zanimiva je denimo 
precej natančna vremenska kroni-
ka, ki je v takšni obliki zlepa ne za-
sledimo v kakšni knjigi.
Dogodek, ki se ga je kot predstav-
nica Občine Ivančna Gorica ude-
ležila podžupanja Martina Hrovat, 

so popestrili še Otroški pevski zbor 
Zagradec, Gledališka skupina Zagra-
dec (odigrala je prizor o šoli nekoč), 
Glasbena šola Grosuplje (dislocirani 
oddelek Zagradec, nastopal je Ož-
bej Kohek) in Janko Rošelj (avtorjev 
vnuk) s svojo glasbeno točko.
Domoznanski večer, ki se je zaključil 
s pogostitvijo in družabnim sreča-
njem, je bil lep primer sodelovanja 
različnih akterjev in je podkrepil 
besede Ivana Janeza Rošlja, ki je 
nekje povedal: »Če smo složni, smo 
nepremagljivi.«

Roman Rozina,  
Knjižnica Ivančna Gorica

Fotografije: Gašper Stopar,  
Občina Ivančna Gorica

Stane Rus Dušan Štepec

Prejemniki priznanj in nagrad Beremo domače
Sledila je podelitev naziva domoznanski ambasador Knjižnice Ivančna 
Gorica, ki ga že tretje leto zapored knjižnica podeljuje posameznikom za 
posebne zasluge na domoznanskem področju. Letos je prejemnik naziva 
mag. Dušan Štepec, etnolog in umetnostni zgodovinar, ki je v fond naše 
domoznanske literature prispeval že pet knjig, precej člankov, raziskav ipd. 
Po prejemu priznanja je osvetlil pomen domoznanstva pa tudi zbirateljev 
kulturne dediščine, kot je Stane Rus.
Program, ki se je končal s prijetnim druženjem, so obogatile pevke Glasbe-
ne šole Grosuplje, podružnice Ivančna Gorica: Teja Zaletelj, Vida Kovačič in 
Polona Kopač Trontelj (mentorica).
Projekt Beremo domače, ki se bo naslednje leto začel z 8. februarjem, 
spodbuja zavedanje o naših bogatih koreninah, ki jih ima občina Ivančna 
Gorica v obilni meri. Ker je to prostor prave kulturno-zgodovinske zakladni-
ce, si knjižničarji prizadevamo, da se čim več ljudi obogati s tem žlahtnim 
zgodovinskim spominom.

Roman Rozina, 
foto: Anja Svoljšak

Ivan Janez Rošelj
Na letošnjem Slovenskem knjižnem 
sejmu na Gospodarskem razstavi-
šču se je obiskovalcem predstavljal 
tudi Gingo, glavni junak posebnega 
logopedskega projekta, ki je name-
njen predvsem otrokom z govornimi 
primanjkljaji. Na njegovi stojnici 
je bilo vse dni sejma zelo živahno. 
Poleg klepetave maskote, je bilo na 
stojnici moč spoznati različna gradi-
va za pomoč pri učenju govora, ter 
knjigo Gingo v deželi besed. Projekt 
Gingotalk, ki sta ga strokovno pri-
pravili logopedinji Petra Vrhovec in 
Meta Dolinar, besedilo za knjigo pa 
pripravila Dragica Šteh, je lepo spre-
jet pri številnih starših oz. otrocih, ki 
se srečujejo s tovrstnimi težavami. 
Knjiga Gingo v deželi besed je na vo-
ljo tudi že na Norveškem, v pripravi 
pa je že tudi prevod v hrvaški, itali-
janski in angleški jezik. (Matej Šteh)

Ta veseli dan kulture -
brez lažnih filtrov

in cenzure,
sijaj edinstvene dvojine,
v reki čustev in bližine,

da si narod vest izpraša ...
v poplavi kiča

se oglaša -
pesem, v srca potopljena,

v ognju časov
prekaljena,
z upanjem,

ki vžge spomine
na obzorje zgodovine,

na nebo viharnih dni ...
brez kulture,

smisla ni.

Dragica Šteh, Ambasadorka 
kulture občine Ivančna Gorica
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Kratke iz knjižnice 
Ivančna Gorica
Knjižnica Ivančna Gorica
Ul. II. Grupe odredov 17
1295 Ivančna Gorica
01/78 78 121, 051 236 436
izposojaivg@knjiznicagro.si, www.gro.sik.si
FB Knjižnica Ivančna Gorica
https://www.instagram.com/knjiznicaivancnagorica/
Biblos

ZLATA HRUŠKA za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo je letos 
pripadla knjigi Naš Jurčič, žal, preminulega častnega občana Občine 
Ivančna Gorica in avtorja Mihaela Glavana, ilustracije so delo Damijana 
Stepančiča. To knjigo je Mestna knjižnice Grosuplje konec lanskega leta 
izdala v Domoznanski zbirki občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobre-
polje, nagrade Zlata hruška pa so podelili na letošnjem, 38. slovenskem 
knjižnem sejmu v Ljubljani.
PAKETNIK pred knjižnico lahko že s pridom uporabljate, predvsem vam 
lahko olajša prevzem gradiva izven delovnega časa knjižnice, saj je na 
ta način dostopno 24 ur na dan. Gradivo si v paketnik naročite pre-
ko aplikacije Cobiss, pri čemer ob naročilu označite prevzemno mesto: 
paketnik. Pri tem je nujno, da imate v uporabniškem profilu vneseno 
mobilno telefonsko številko, sicer gradiva v paketnik ne boste mogli na-
ročiti, kajti prevzem poteka izključno s pomočjo telefona, na katerega 
si morate prenesti tudi aplikacijo Direct4me. Podrobna navodila glede 
naročila in prevzema gradiva v paketniku smo objavili na naši spletni 
strani, dostopna so tudi pri izposojevalnem pultu. Če vas zanima še kaj, 
povprašajte knjižničarje, ki vam bodo z veseljem razložili navodila za 
uporabo nove pridobitve. Sicer pa še vedno velja, da ste dobrodošli v 
prostorih knjižnice, saj noben aparat ne more nadomestiti osebnega 
stika. 
URE PRAVLJIC bodo spet 19. decembra ob 17. uri, pripeljite otroke od 
četrtega leta starosti dalje. S kamišibajem bomo odkrili, kaj je najlepše 
božično darilo, ter si ogledali, kako je nastala najlepša božična pesem. 
Obljubljamo čudovito praznično doživetje! Prav posebno uro pravljic 
smo imeli tudi sredi novembra, ko je v Tednu splošnih knjižnic pri nas 
gostovala Lara Špehar, ki se je z udeleženci ob motivacijskih karticah 
pogovarjala o čustvih in občutjih.
RAZSTAVA SLIK MELITE GARVAS z naslovom Nekje vmes bo v prostorih 
naše knjižnice na ogled od konca decembra do februarja prihodnje leto. 
V sodelovanju s Kulturnim društvom Janez Cigler Višnja Gora jo bomo 
odprli v četrtek, 22. decembra 2022, ob 17. uri. 
SOBA POBEGA je priljubljena oblika druženja in skupinskega reševanja 
ugank. V teh dneh smo s testno skupino mladih preizkusili sobo pobe-
ga, ki smo jo postavili v knjižnici. Dekleta so se odlično odrezala, naša 
postavitev je prestala preizkus, zato vas vabimo, da se pri izposojeval-
nem pultu vpišete, če bi se tudi vi in vaši prijatelji želeli preizkusiti z 
našimi izzivi. Soba pobega je primerna za starejše od 12 let, o terminih 
vas bomo še obvestili.
TA VESELI DAN KULTURE je naša knjižnica praznovala kar z dvema večji-
ma dogodkoma, v petek, 2. decembra smo v Zagradcu skupaj s tamkaj-
šnjim kulturnim in turističnim društvom organizirali predstavitev knjige 
Fužina in Zagradec skozi čas in spomine Ivana Janeza Rošlja (več o tem 
v posebnem članku), v soboto, 3. decembra, dopoldne pa smo na Festi-
valu Stična pripravili dan knjižnice in gostili druščino razigranih otrok, ki 
so se prepustili pravljicam ob kamišibaju, z radovedno Lisico Mico raz-
iskovali naše kraje in se zabavali ob bansih ter ostalih družabnih igrah.
BOŽIČEK ZA EN DAN je dobrodelni projekt, ki že desetletje povezuje 
socialno šibkejše obdarovance in njihove dobrotnike. Naša knjižnica je 
postala uveljavljeno zbirno mesto za darila. Tudi letos ste se »božički« 
izvrstno izkazali, saj ste prinesli več kot sto daril. Naj omenimo, da so v 
akciji sodelovali tudi vsi dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča, darila pa so v 
njihovem imenu dostavili njihovi predstavniki in profesorja.
BEREMO DOMAČE je projekt domoznanske bralne značke, ki je od 8. 
februarja do konca oktobra  v naši knjižnici potekal že tretje leto zapo-
red. Na slovesnosti, o kateri si lahko preberete samostojen članek, smo 
podelili priznanja in nagrade zvestim bralcem, hkrati pa razglasili tudi 
domoznanskega ambasadorja Knjižnice Ivančna Gorica za leto 2022 - 
Dušana Štepca. 
ŠAH v knjižnici je dejavnost, ki se je v sodelovanju s Šahovskim klubom 
Višnja Gora-Stična zelo dobro prijela. Vsak petek popoldne se ob kra-
ljevski igri druži več kot ducat šahistov in mentorja Damjan Lesjak ter 
Sašo Jančigaj.
DARILA so že tradicionalen del božično-novoletnih praznikov in mar-
sikdo si glavo razbija z vprašanjem, kaj podariti. Knjižničarji svetujemo, 
da letos podarite knjige ali pa morda kar članarino za vpis v knjižnico in 
tako obdarovancem omogočite celoleten užitek v branju različnih knjig 
(v naši knjižnici smo zahvaljujoč občini z njimi zelo dobro založeni), revij 
in gledanju DVD. Mimogrede, otroci in mladi do 18. leta so plačila čla-
narine oproščeni. 

Voščimo vam mirne in branja polne praznike, upamo, da 
se bomo čim večkrat srečali tudi v letu 2023!

Stiški godbeniki sklenili leto s tradicionalnim 
božično-novoletnim koncertom
Drugi decembrski vikend  smo sti-
ški godbeniki izvedli že 26. tradi-
cionalni božično – novoletni kon-
cert. Letošnji nastop je bil za nas, 
godbenike, nekaj posebnega, saj 
smo se na oder Kulturnega doma 
Stična lahko vrnili po dveh letih 
omejenega delovanja. 
Pod vodstvom našega kapelnika 
Vladimirja Škrleca smo pripravi-
li pester nabor tako domače, kot 
tudi tuje glasbe. Pri ustvarjanju re-
pertoarja so nam pomagali letošnji 
gostje, Mešani pevski zbor Zboralli-
ca, ki ga vodi Janja Omejec Strnad. 
Dvorana pa ni pokala po šivih le za-
radi velikega števila poslušalcev in 
številčnega zbora. Gneča je bila tudi 
na odru, saj smo v svoje vrste spre-
jeli kar 14 novih članov. K temu je 
pripomogla tudi Glasbena šola Gro-
suplje, ki se ji iskreno zahvaljujemo 
za dolgoletno in uspešno sodelova-
nje. Zahvala gre tudi staršem mla-
dih godbenikov, ki jih spodbujajo in 
podpirajo na njihovi glasbeni poti.
Na glasbeni uspeh godbenikov 
vpliva tudi dodatno izpopolnjeva-
nje. Poleg rednih petkovih vaj smo 
se letos, prvič po 9 letih, udeležili 
tudi intenzivnih vaj izven domače-
ga kraja. Te so potekale novembra 
v Radencih in niso pripomogle le k 
glasbenemu napredku, temveč tudi 
k medsebojnemu povezovanju. 

Izvedba rednih in intenzivnih vaj, 
nakup inštrumentov in sam koncert 
pa ne bi bili mogoči brez finančne 
podpore Občine Ivančna Gorica in 
številnih sponzorjev. Hvala vsem 
godbenim prijateljem, ker ste nam 
vedno pripravljeni priskočiti na po-
moč.
Največja zahvala gre našemu kapel-
niku. Vaje so po njegovi zaslugi ve-
dno produktivne, svojo strokovnost 
pa vedno dopolni še s kakšno izvir-
no šalo. Zahvaljujemo se mu, ker z 
nami vztraja že dobrih 15 let in ni 
le naš mentor, ampak tudi prijatelj. 
Čeprav se bliža konec leta in prazni-
ki že trkajo na vrata, godbeniki ne 
bomo dolgo počivali. Kmalu zače-
njamo s pripravami na nove nasto-
pe, del katerih, upamo, boste tudi 

vi.
Zahvaljujemo se: Občina Ivanč-
na Gorica, Arhitektonika d. o. o., 
Cherry hill.eu - Bojan Ramšak s. p., 
Cvetje Florisima, Čebelarstvo Ce-
glar, Eltim d. o. o., Frizerski salon 
Matejka Janežič s. p., Frizerski salon 
Monsalon, Izredni prevozi-Janko 
Podržaj s. p., Janez Rogelj s. p., Kuli-
narika Jakob, Rado Pižem s. p., Ma-
sažni salon Darmasaže, Darja Gor-
še Kastelic s. p., Mesarstvo Maver, 
Mizarstvo Javornik s. p., Mizarstvo 
Sašek d. o. o., Perimund, temnenje 
avtostekel - Peter Boršnar s. p., Ra-
čunovodski servis Nika Perpar s. p., 
Sanabela d. o. o., Stanislav Kavšek 
s. p., Transport Finec d. o. o.

Matjaž Kastelic

MoPZ Dob »Deset veselih let«
Deset let je minilo, odkar smo se 
fantje iz Doba in sosednjih vasi 
prvič srečali na pevski vaji v ga-
silskem domu v Dobu pod vod-
stvom Robija Markoviča. Od 2012 
do marca 2017 nas je vodil Matej 
Vovk, član SNG Opera in balet Lju-
bljana. Do danes pa delujemo pod 
vodstvom vsestranskega glasbene-
ga virtuoza Žige Jernejčiča.
Bilo je nešteto pevskih vaj,  veliko 
lepih večerov, vzponov in padcev, 
veselja in žalosti ... Na vaje pa še 
zmeraj hodimo z enakim veseljem 
in zanosom, kot pred desetimi leti. 
Na prvo adventno nedeljo smo v 
avli OŠ Ferda Vesela izvedli jubilejni 
koncert »Deset veselih let«, ki ga je 
tudi tokrat povezovala Melite Hoče-
var Bregar. Pravi užitek je bilo peti 
pred polno dvorano naših zvestih 
poslušalcev. Čudovit večer so nam z 
lepim petjem popestrili Mopz Vido-
vo ter predstavnika skupine P.L.I.N., 
ki sta nasmejala vso dvorano.

Na odru se nam je pridružil župan 
občine Ivančna Gorica Dušan Str-
nad, ki nam je podelil spominski 
kovanec Prijetno domače. Spomin-
sko priznanje pa smo prejeli tudi 
od predsednika Sveta Krajevne 
skupnosti Dob pri Šentvidu Andreja 
Pušljarja. Obe priznanji sta nam v 
veliko čast in ponos ter nam bosta 
dali še večji zanos in motivacijo za 
naprej.
Tudi letos so oder čudovito okrasile 

naše papirčkarice, za bogato pogo-
stitev po koncertu pa so poskrbele 
naše boljše polovice. Zato vsem is-
krena hvala.
Bilo je veselo in kar prehitro je mini-
lo. Obljubljamo da imamo še veliko 
načrtov, volje in veselja do prepeva-
nja. Gotovo se še kje srečamo. Tako 
pri svetih mašah, kot tudi pri drugih 
dogodkih v naši lepi okolici in širše.

David Čebular

Območna revija odraslih pevskih 
zborov 2022 

Anton Martin Slomšek je zapisal:
Daj mi harpo in modrino,

pevska mati, zbud' me zdaj!
Da prepevam jes dolino,

mojih pesem vreden kraj …
Te in mnoge druge besede Slomška 
so bogatile povezovanje na Območ-
ni reviji odraslih pevskih zborov v 
Šentvidu pri Stični, saj letos mine-
va 160 let od njegove smrti. Pevci 
so se nam, v petek, 21. oktobra, na 
Osnovni šoli Ferda Vesela, predsta-
vili s pestrim programom.
Na drugem delu letošnje območne 
revije je sodelovalo osem zborov. 
Na začetku prireditve je zaželela 

prijetno dobrodošlico ravnateljica 
Osnovne šole Ferda Vesela, Angel-
ca Mohorič. Ker brez žirije ne gre, 
je revijo strokovno spremljal prof. 
Sebastjan Vrhovnik. Da je bila naša 
revija bolj celovita, pa je povezova-
nje prevzela Klara Miklič.
Na reviji so se nam predstavili zbori, 
ki so nastopili v tem vrstnem redu: 
moški ter ženski pevski zbor Vidovo 
pod vodstvom Urbana Tozona; Mo-
ški pevski zbor Dob pod vodstvom 
Žige Jernejčiča; Zborovodja Polona 
Kopač Trontelj in Ženski pevski zbor 
Nasmeh; Mešani pevski zbor Gro-
suplje s pevovodjo Gabrijelo Ce-

dilnik; Mešani pevski zbor Šmarje 
̶ Sap pod vodstvom Polone Kopač 
Trontelj; Ženski pevski zbor Harmo-
nija Ivančna Gorica in ga. Gabrijela 
Cedilnik; Ženska vokalna skupina 
Brinke pod mentorstvom Petre Fre-
ce Šilak.
Vsi poslušalci smo uživali ob glas-
bi naših pevcev in po koncu ostali 
nasmejanih obrazov. Da ne bi do-
mov odšli lačni, smo se ob klepetu 
okrepili s pripravljenimi prigrizki. 
Zahvaljujemo se vsem nastopajo-
čim, vsem zborovodjem ter vsem 
ostalim sodelujočim.

Jure Malovrh
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Letni koncert Ženskega 
pevskega zbora Kulturnega 
društva Vidovo
Čas, ki smo ga spoznavali zadnji dve leti, je bil poseben v več ozirih. Zazna-
movale so ga epidemija, politične dileme, vojna in vremenski ekstremi. 
Pevke Ženskega pevskega zbora KD Vidovo smo tako komaj čakale sprosti-
tev, druženje, ponoven začetek pevskih vaj ter ustvarjanje novih projektov.
Na koncert, ki smo ga izvedli v soboto, 19. 11. 2022, v Domu kulture v 
Šentvidu pri Stični, smo se pevke pod vodstvom našega zborovodje Urba-
na Tozona začele pripravljati na intenzivnem pevskem vikendu v objemu 
Zreških gozdov.

KD Temenica-Plečnik nas navdihuje
Člani Kulturnega društva Temenica so v letošnjem letu zaokrožili kulturne dogodke 
na temo Plečnik nas navdihuje. Ob 150. letnici rojstva najpomembnejšega sloven-
skega arhitekta so se podali v celoleten projekt, ki so ga zaznamovali z različnimi 
prireditvami. 
Maja so se pričele likovne delavni-
ce za otroke, ki jih je vodila slikar-
ka Renata Grmovšek. Otroci so se 
z mentorico lotili iskanja zanimivih 
Plečnikovih detajlov, ki so jih izde-
lalali v akvarelu, drugo nalogo pa 
so izdelali v tehniki linoreza, kjer so 
upodobili Plečnikove stavbe. 
V juniju so v društvu organizirali 
strokovno ekskurzijo na Štajersko, 
kjer so spoznavali zaklade Celja s 
Plečnikovim »vogalom«, nato pa so 
se izobraževali v središču vesoljskih 
tehnologij v Vitanju in obiskali še 
center ponovne uporabe v Sloven-
skih Konjicah.
Odrasli udeleženci likovnih delavnic 
so imeli možnost za ustvarjanje v 
septembru in oktobru. Delavnice je 
vodila Jelka Rojec, prof. lik. um. Nji-
hove naloge so bile tudi zasnovane 
po Plečnikovi arhitekturni motiviki. 
Znameniti in raznovrstni stebri so 
bili navdih tudi za nove kreacije, ki 
so jih izdelali iz stiroporja, ki so ga 
kaširali in patinirali. Drugo nalogo 
so izvedli v grafični tehniki s kola-
žnim montažnim načinom tiskanja 
matric. Razgibane fasadne površine 

Plečnikovih stavb so dobile zanimi-
vo podobo na grafičnem listu večjih 
dimenzij. 
Tradicionalna prireditev Jaz znam, 
ti znaš, je krajane KD Temenica 
združila konec oktobra. Ob tej pri-
ložnosti so se v kulturni dvorani 
pokazali mladi talenti, v zgornjem 
nadstropju stavbe pa se je izvedla 
otvoritev in ogled razstave. 
Udeleženci odraslih likovnih delav-
nic so se s svojimi izdelki udeležili 
likovnega natečaja Slikovita arhi-
tektura, ki sta ga organizirala JSKD 
Ljubljana in Plečnikova hiša. Na 
podlagi strokovne ocene so men-
torici in skupini podelili pohvalo za 
izbrana likovna dela. 

V goste so povabili tudi dr. Blaža 
Vurnika, kustosa Mestnega muzeja 
v Ljubljani in avtorja scenarija stripa 
Plečnik (in pika). V prijetnem vzduš-
ju in ambientu je potekalo imeni-
tno prepletanje predavateljevih 
besed in izbranih fotografij. Prisotni 
so bili navdušeni nad novimi infor-
macijami.
Leto se je zaključilo z miklavževa-
njem. Rdeča nit se je dotaknila tudi 
darilc. Na zanimivo oblikovanem 
lončku je zapisano: Plečnik nas nav-
dihuje. Ob toplem čaju pa se nav-
dih za sodelovanje v KD Temenica 
še nadaljuje. 

Jelka Rojec

Glasbeni maraton, natečaj  
Festivala Stična 2022
Jazz, rock, folk fusion, glasbeno-literarne recitacije … Vse to smo lahko slišali na le-
tošnjem Glasbenem maratonu Festivala Stična 2022. Skoraj vsak poslušalec je lahko 
okusil košček svojega. 18. novembra, ob 17:30, se je predstavila prva skupina in za-
čela neuradno otvoritev letošnjega festivala. S pomočjo organizacije KD Stična, ekipo 
novega bara Idina izba (prej znan kot Jama) ter predvsem s pomočjo petih mladih 
skupin nam je uspelo uglasbiti mrzel petkov večer in s tem nekoliko pogreti naše 
poslušalce.
Prva je na oder prikorakala skupina 
FADE IN, novonastala jazz skupina 
z Goriškega, ki je bila tudi najmlaj-
ša od naših skupin. Druga je na 
oder prišla skupina Kralj Meteorit. 
Zasedba je začela nastopati leta 
2017. Njihova glasba vključuje hip-
-hop, reggae, country idr. Letos so 
posneli sedem skladb, ki bodo iz-
šle pod naslovom Moja 7. Ikonični 
duo Vidovič & Kos je nastopil tre-
tji. Primož in Andrej o sebi pravita, 
da sta sodobna godca, ki vandrata 
med sedanjostjo in preteklostjo. 
Njun repertoar vključuje balade, 
impresije ter ljudske melose od Pa-
riza pa vse do Balkana. Pod številko 
štiri se skriva skupina Angel's Ex, 

ljubljanski band, ki ga sestavlja pet 
glasbenikov. Do sedaj so posneli že 
dva demo posnetka, Zvezde sredi 
dneva in Pod luno, igrajo pa vse od 
akustičnih balad in čistega rock and 
rolla. Zadnji so se predstavili rokerji 
zasedbe No OFFENCE!. Člani so se 
zbrali maja 2018 in takrat začeli pri-
dno vaditi. Februarja 2020 so začeli 
svojo turo po različnih slovenskih 
klubih in festivalih, poleti leta 2022 
pa so nastopili tudi v BIH in Srbiji.
Člani komisije so bili Mik Lampret, 
dolgoletni član KD Stična, bivši 
predsednik KD Stična in ustanovitelj 
Festivala Stična Gašper Tomaševič, 
član zasedbe INGRIT SCHÜLLER in 

Astrid Lindgren ter Klara Zupančič, 
glasbena urednica najbolj prilju-
bljenega radia v Sloveniji Vala 202. 
Po koncu maratona je na oder pri-
šla še skupina The Black Magic Spa-
ce Truckers, ki jo sestavljajo Matija 
na kitari, Andrej na basu in Matevž 
na bobnih.
Zahvaljujemo se vsem obiskoval-
cem ter vsem nastopajočim. Izvr-
stno ste popestrili naš večer in nas 
navdali z novim navdihom. Hvala 
tudi Idini izbi, ekipi festivala, Simo-
nu Kavšku za ozvočenje ter komisiji.

Jure Malovrh
Foto: Klemen Ceglar, 

KC FOTOGRAFIJA

Galerijsko ustvarjanje z 
mobilniki in 3D tiskom
Ste že obiskali Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje? 
V njej najdete edinstvene slike in kipe samoukih ume-
tnikov, ki so v svoje umetnine dodali barve, raznovrstne 
tehnike in razgibane podrobnosti. Izbrane detajle slik in 
kipov lahko skupaj z nami ulovite tudi v objektiv kamere 
svojega mobilnika! 
Na medgeneracijsko delavnico 10. in 12. januarja vabimo vse navdušence 
nad kreativo in tiste, ki bi radi nadgradili svoje ustvarjalne sposobnosti. 
Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačni delavnici digitalne foto-
grafije pod vodstvom fotografa Boštjana Puclja. V okviru projekta VGLST in 
programa Naivna umetnost v digitalnem okolju vabimo še na dve delavni-
ci: 17. in 19. januarja se bomo poučili o kiparjenju in ustvarjanju odlitkov, 
24. in 26. januarja pa o 3D tiskanju. Vse to nam bo koristilo pri ustvarjanju 
posebnih galerijskih spominkov. Izdelki bodo tudi del potujoče razstave, ki 
bo obiskala Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice in tudi vašo knjižnico. 
Več informacij o delavnicah najdete na galerijatrebnje.si.
Prijave zbiramo na galerija@ciktrebnje.si ali po telefonu 07 34 82 106 ali 
031 371 404.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

No OFFENCE!

Vidovič & Kos

Z veliko nestrpnostjo smo pričakovale koncert. Naš zborovodja je pripravil 
izbor pesmi, s katerimi smo poslušalcem predstavile bogat repertoar slo-
venskega ustvarjanja. V prvem delu koncerta smo pele slovenske ljudske 
pesmi in priredbe popevk. Z dobro zapetimi pesmimi smo se poklonile ve-
likemu ustvarjalcu Juriju Rubežniku, ki se je pred kratkim poslovil.
Naši gostje pevci Moškega pevskega zbora Vidovo, ki jih prav tako vodi 
Urban Tozon, so nas popeljali v obdobje, ko je ustvarjal naš veliki France 
Prešeren pa Avsenik in drugi naši predniki. Slovenski umetniki so pokazali 
da lahko uglasbijo vse življenjsko pomembne dogodke, razpoloženja in iz-
bor pesmi. Kot uvod v drugi del koncerta so nas mladi glasbeni umetniki, 
člani glasbene skupine Propertea, z glasbo popeljali iz Slovenije na Irsko.
V drugem delu koncerta smo gostiteljice poslušalce popelje po svetu z 
izborom pesmi v angleškem jeziku. Prav posebno noto sta koncertu dala 
Tomaž Šteh in Simona Đonlić, ki sta nas tekom koncerta spremljala s kitaro 
in klavirjem. 
Z veznim tekstom, ki ga je s čudovitim glasom brala Urška Steklasa, smo 
predstavile del naravne dediščine naše domovine, jezikovno barvitost in 
bogastvo slovenskega jezika. Obudile smo pomembne Slovence, ki jih je 
usoda peljala v svet in so s svojimi deli pustili pomembno sled in dobi-
li spoštovanje tamkajšnjih prebivalcev. Spomnili smo se tudi vpliva tujih 
ustvarjalcev v času pred in po drugi svetovni vojni na naš razvoj umetni-
škega ustvarjanja.
Po koncertu smo bile vesele refleksije naših obiskovalcev. Pohvalili so izbor 
pesmi, goste. Opazili so, da z leti pridobivamo na kvaliteti petja. Pohvalili 
so, da vse pesmi, tudi tuje, pojemo brez notnega gradiva, na pamet. Vsi pa 
so bili enotnega mnenja, da nam je čas, ko smo se borili proti epidemiji, 
pokazal, kaj je v življenju pomembno -zdravje, ljudje, druženje, empatija in 
aktivnosti, ki nam zmanjšujejo stres.

Tanja Lušina,
KD Vidovo
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Namizni tenis na Krki
Člani ŠD Krka v letošnji sezoni nastopamo v Ljubljanski namiznoteniški ligi 
s tremi ekipami. Prva ekipa v 2. ligi po začetnem spodrsljaju v nadaljevanju 
ne pozna poraza. Edini poraz je ekipa priigrala z ekipo Jetaku, ki je tudi vo-
dilna ekipa po jesenskem delu prvenstva. Kapetan ekipe Roman Mestnik je 
lepo skrbel za dobro počutje, občasno pa tudi zavihal rokave in kateremu 
od nasprotnikov pokazal, da z njim ni šale. Na sliki proti prvemu igralcu lige 
Alexandru Palchikovskiyu. Naš Luka Mlakar je trenutno drugi na lestvici po-
sameznikov. Medtem ko prva ekipa deli prvo mesto, pa je Jožetova druga 
ekipa sama na vrhu 3. lige. Edini poraz jim je zadala ekipa Rutina z rezulta-
tom 5:4. Na tej tekmi je svoj edini poraz dosegel tudi Zvone Omahen, ki pa 
je kljub temu prvi igralec te lige. Tretja ekipa Krke pa nastopa v 4. ligi. Pod 
vodstvom Slavka Globokarja priložnost za dokazovanje dobivajo vsi igralci, 
rezultat na lestvici pa ni ključnega pomena. Važno je, da se igralci dobro 
počutijo, nabirajo izkušnje in odigrajo kakšno dobro tekmo. Robi Brodnik 
in Jože Babič za zdaj dosežeta kakšno zmago več od drugih, ki pa tudi niso 
daleč od njiju.

Rokometaši SVIŠ-a uspešno zaključili 
koledarsko leto
Članska zasedba še devetič v svoji zgodovini igra v najmočnejši slovenski rokometni 
ligi. Po 12-ih krogih z odigrano tekmo manj zaseda 11. mesto med 14-imi ekipami, na 
svojem računu pa ima 7 točk. Veseli nas, da odlične igre prepoznate tudi navijači, kar 
se vidi na polnih tribunah in po enem najvišjih obiskov v ligi.
Sezono so SVIŠ-evi igralci začeli v Kopru in po pravem čudežnem preobratu v zadnji minuti in pol nadoknadili 4 
zadetke in prišli do prve točke v sezoni. Na domačem igrišču so tudi pred očmi televizijske javnosti remizirali in 
proti Slovanu vpisali še drugo točko. Sledili sta dve tekmi, ki nista prinesli želene igre. Če so bili Ivančani v Dobovi 
v igri za točke do zadnjih minut srečanja, pa je bilo proti sosedom iz Trebnjega že kmalu jasno, da bodo igrišče 
zapustili brez povečanja točkovnega izkupička. Poleg tega so po tekmi za dlje časa ostali tudi brez odličnega Si-
mona Vidmarja, ki je utrpel poškodbo kolena in je že v fazi rehabilitacije po operaciji. Sledili sta gostovanji pri 
Urbanscape Loki in ekipi Krškega, kjer so dolenjski rokometaši po vnovičnem trilerju prišli še do tretjega in četr-
tega neodločenega izida. Prvo zmago v sezoni so varovanci trenerja Aleksandra Polaka vpisali na pokalni tekmi 
šestnajstine finale proti Dol TKI Hrastniku, nato pa na gostovanju pri mariborskem Braniku, v 8. krogu Lige NLB, 
dosegli še prvo ligaško zmago sezone. Sledila je domača tekma proti aktualnim državnim prvakom iz Celja, ki so 
upravičili vlogo favorita in zanesljivo slavili. Končnici tekem v Slovenj Gradcu in proti novomeški Krki se nista izšli v 
korist ivanške zasedbe. V pokalnem tekmovanju so bili v osmini finala boljši Trebanjci. Še za peti neodločeni izid v 
sezoni so Ivančani poskrbeli na vročem gostovanju v Ormožu, na zadnji tekmi v koledarskem letu pa na domačem 
igrišču morali priznati premoč Velenjčanom. Zaostalo tekmo 7. kroga proti Ribnici bodo odigrali pred nadaljeva-
njem drugega dela prvenstva.  

FC Ivančna Gorica vodi tudi v 
Zimski futsal ligi Dobrepolje
Večkratni občinski prvaki občine Ivančna Gorica pod vodstvom Robija Gač-
nika uspešno nastopajo tudi v Zimski futsal ligi Dobrepolje, v kateri na-
stopajo ekipe iz občin Videm Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. V 
11-članski ligi nastopajo tri ekipe iz naše občine, nekaj »ivanških« igralcev 
pa nastopa tudi v drugih ekipah. 
Po šestih odigranih krogih je s samimi zmagami v vodstvu naš občinski pr-
vak, 8. mesto zaseda ekipa MSU team, 10. mesto pa ekipa Ambrus, ki je 
prav v zadnjem krogu osvojila prvo točko. Med strelci je prepričljivo naj-
boljši naš stari znanec Kristijan Čož iz vodilne ekipe. V zadnjem krogu je 
dosegel kar pet zadetkov. 

Občinski prvaki FC Ivančna Gorica so trenutno vodeča ekipa v Zimski ligi 
Dobrepolje.
Edina ekipa, ki je trenutno konkurenčna našim prvakom je ekipa KMN KOT 
& Cementni izdelki Zobec, ki je prav tako še brez oddane točke. Verjetno 
bo prav medsebojna tekma odločila, kdo bo prvak prvega dela lige. Po pr-
vem delu lige, ko bo vsaka ekipa igrala z vsako po enkrat se bodo ekipe 
razdelile v dve po kakovosti ločeni skupini. 
1. FC Ivančna Gorica  6  zmag,  0 remi, 0 porazov  18 točk 
2. KMN Kot & 
    Cementni izdelki Zobec         6 zmag, 0 remi, 0 porazov  18 točk 
3. ŠD Ponikve zeleno-beli                  4 zmage, 1 remi, 0 porazov  13 točk 
4. ŠD Račna                                          3 zmage, 1 remi, 2 poraza    10 točk
5. Galaktiki                                          3 zmage, 0 remi, 2 poraza    9 točk 
6. Športdesign AE Andolšek     3 zmage, 0 remi, 3 porazi     9 točk 
7. ŠD Predstruge klapa      1 zmaga, 1 remi, 4 porazi    4 točke
8. MSU team                     1 zmaga, 0 remi, 4 porazi   3 točke
9. ŠD Prikaz risi   1 zmaga, 0 remi, 4 porazi 3 točke 
10. ŠD Ambrus   0 zmag,  1 remi, 4 porazi 1 točka 
11. ŠD Ponikve mladi  0 zmag,  0 remi, 5 porazov 0 točk 

Simon Bregar 

V prihodnjem letu, ki je tako blizu pred nami, pa se bo spet začela medob-
činska liga, ki jo letos kar malo pogrešamo. Gre le za to, da v tej ligi po ve-
čini nastopajo naši dolgoletni prijatelji in znanci in že zaradi tega je vredno 
vse to ohranjati. Bilo bi resnično škoda, da bi po vseh teh letih prizadevanja 
in truda zadeva zamrla. 
Omeniti velja, da se zainteresirani za vadbo lahko obrnejo na Slavka Glo-
bokarja (031 229 010).

Bojan Vokal,  ŠD Krka

Roman Mestnik proti prvemu igralcu lige Alexandru Palchikovskiyu

Razpored tekem članske ekipe:

Krog Datum tekme Ura Domača ekipa Gostujoča ekipa
7. krog 28. 01. 2023 19:00 RK SVIŠ IVANČNA GORICA RD RIKO RIBNICA
14. krog 04. 02. 2023 19:00 RK SVIŠ IVANČNA GORICA RD KOPER
15. krog 11. 02. 2023 18:30 RD LL GROSIST SLOVAN RK SVIŠ IVANČNA GORICA
16. krog 25. 02. 2023 19:00 RK SVIŠ IVANČNA GORICA RK DOBOVA
17. krog 04. 03. 2023 19:00 RK TRIMO TREBNJE RK SVIŠ IVANČNA GORICA
18. krog 18. 03. 2023 19:00 RK SVIŠ IVANČNA GORICA RD URBANSCAPE LOKA
19. krog 25. 03. 2023 19:00 RK SVIŠ IVANČNA GORICA ROKOMETNI KLUB KRŠKO
20. krog 01. 04. 2023 19:00 RD RIKO RIBNICA RK SVIŠ IVANČNA GORICA
21. krog 08. 04. 2023 19:00 RK SVIŠ IVANČNA GORICA RK MARIBOR BRANIK
22. krog 15. 04. 2023 18:00 RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO RK SVIŠ IVANČNA GORICA
23. krog 22. 04. 2023 19:00 RK SVIŠ IVANČNA GORICA RK SLOVENJ GRADEC
24. krog 13. 05. 2023 19:00 MRK KRKA RK SVIŠ IVANČNA GORICA
25. krog 20. 05. 2023 19:00 RK SVIŠ IVANČNA GORICA RK JERUZALEM ORMOŽ
26. krog 27. 05. 2023 18:00 RK GORENJE VELENJE RK SVIŠ IVANČNA GORICA

Simon Vidmar in Vid Kompare sta pred začetkom sezone uspešno nastopala za slovensko reprezentanco, kot že 
omenjeno se je prvi nesrečno poškodoval in je pred njim dolga rehabilitacija, zato mu na tem mestu želimo uspe-
šno okrevanje in da se na igrišče vrne še boljši.

Mladinci so sprejeli ponujeno priložnost in kljub izpadu iz prve slovenske lige tudi letos nastopajo med najboljšimi 
slovenskimi ekipami. V dosedanjem poteku državnega prvenstva so odigrali 10 tekem, na katerih so zabeležili 4 
zmage in 6 porazov. Na lestvici zasedajo 7. mesto.
Kadeti so svoje nastope začeli v kvalifikacijski skupini za 1. ligo in po šestih odigranih tekmah zabeležili 3 zmage in 
3 poraze, kar je zadostovalo za 3. mesto in nadaljevanje tekmovanja v 2. ligi. V skupini A trenutno po treh odigra-
nih tekmah še ne poznajo poraza in s šestimi točkami zasedajo vrh prvenstvene lestvice.
Starejši dečki A nastopajo v tekmovalni skupini Center II in imajo po 11-ih odigranih tekmah 7 zmag in 4 poraze ter 
zasedajo 3. mesto. Njihovi kolegi, starejši dečki B pa imajo po 8-ih odigranih tekmah na svojem računu 3 zmage in 
5 porazov, kar zadostuje za trenutno 4. mesto.
Naši najmlajši rokometaši, mlajši dečki A, B in C ne igrajo ne rezultat, toda vsakodnevno prikazujejo napredek 
in se izpopolnjujejo v tehničnem znanju. Prikazujejo lepe igre, kar je plod trdega dela na treningih. Hvala vsem 
trenerjem in staršem, ki otroke podpirati pri njihovem športnem udejstvovanju.
Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih in skupaj NAVIJAJMO ZA SVIŠ!!!

Maja Ceglar
Foto: Barbara Tekavec Štular
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ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je zapustila 
draga sestra, teta, svakinja 

CVETKA MARIJA ZUPANČIČ,
po domače Kamnarjeva Mari

iz Šentvida pri Stični

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se prišli poslovitposlovit-
poslovit od nje in jo pospremit pospremili na njeni za-
dnji poti - tokrat brez kolesa. Hvala društvu upokojencev 
Šentvid, Turističnem društvu Šentvid, pevcem Prijatelji, 
cvetličarni Zvonček in pogrebni službi Perpar. 
Zahvala gospodu župniku Izidorju za lep pogrebni obred.

Draga tTeta, hvala za vse in ostajaš v naših srcih. 

Vsi tvoji! 

Ljudje, ki jih ljubimo, 
ne gredo proč,
z nami hodijo nevedoč.
Ne vidimo jih in ne slišimo,
a vendar so z nami,
še vedno ljubljeni, pogrešani,
nam najdražji.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, 
tašče in tete

PAVLE SADAR, roj. VIDIC 
iz Zagradca 15

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in znancem, ki ste se prišli poslovit od naše mame. Hva-
la za darovane svete maše, cvetje in sveče ter darove za 
cerkev. 
Zahvaljujemo se g. župniku Urošu Švarcu za lepo opra-
vljen obred, g. Slavku za lepe besede slovesa, ge. Lučki za 
opravljeno molitev ob pokojni, pevcem pevskega zbora 
Zagradec ter pogrebnemu zavodu Novak za organizacijo 
pogreba.
Zahvala tudi DSO Trebnje za nesebično in ljubečo skrb 
naše mame Pavle.

Vsi njeni

Veš, da je vse tako kot je bilo.
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši …

(J. Medvešek)

ZAHVALA
JOŽEFA MIKLAVČIČ
18. 12.1936 - 30. 10. 2022
Krška vas 11a, 1301 Krka

Ob boleči izgubi drage mame se iskreno zahvaljujem 
vsem prijateljem, znancem, posebej pa vaščanom Krške 
vasi, ki ste mi v času njene bolezni in slovesa stali ob stra-
ni in nudili pomoč in oporo.
Hvala župniku g. Dejanu Pavlinu za molitve in čutno opra-
vljen pogrebni obred ob zadnjem slovesu. Hvala pevcem 
cerkvenega pevskega zbora, trobentaču  Damjanu Zajcu 
in pogrebni službi Novak za pomoč pri organizaciji pogre-
ba in zadnjem slovesu.
Posebna hvala gasilcem PGD Krka, govorniku g. Miru Sve-
tinu in predsedniku društva upokojencev g. Matjažu Ma-
rinčku za besede slovesa.
Hvala za lepe misli, molitve, darovane svete maše. Hvala 
vsem, ki ste jo v tako velikem številu spremljali na zadnji 
poti ali se drugače poslovili od nje.

Sin Zdravko

Tvoja luč življenja je ugasnila,
Bolečina in trpljenje sta minila 
a v nas ostala je praznina. 

K možu in hčerki si odšla, 
tam svoj mir si našla.
Že zdaj te pogrešamo.
A nekoč se spet snidemo.

ZAHVALA
Ob slovesu mame, tašče, babice in prababice

ALBINE PAJK
Žingarjeve mame iz Malega Globokega

24. 2. 1935 - 12. 11. 2022
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, vsem darovalcem za svete 
maše, prinesene sveče, cvetje in ostale darove za dober 
namen.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo prišli pokropit, molili 
zanjo ter jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Iskreno se zahvaljujemo pogrebnemu zavodu Novak, 
pevcem za lepo odpete pesmi, citrarki za ganljivo zaigra-
ne melodije, župniku g. Florjanu, zvonarju Martinu, Dru-
štvu upokojencev Ivančna Gorica ter gospodu Marinčku 
za čustven poslovilni govor. Hvala ekipi ge. Rokvič, dr. 
med., ter osebju UKC Ljubljana, ki so bili ob mami v za-
dnjih urah njenega življenja. 
Hvala vsem, ki ste nam v tem težkem trenutku ponudili 
pomoč, toplo roko in besede.

Vsi njeni 

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

ZAHVALA
V 88. letu starosti je za vedno odšla k Bogu

mama, babica in tašča

MATILDA DRAB
iz Glogovice 4, Šentvid pri Stični

(1934 -2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem, ki ste se prišli poslovit od naše dra-
ge mame. Hvala za darovanje svete maše, cvetja, sveče. 
Zahvaljujemo se pogrebnemu zavodu Perpar in gospodu 
župniku Izidorju Grošlju za lepo opravljeno pogrebno slo-
vesnost, pevskemu zboru, trobentaču in ge. Ljubi Štru-
belj za tako lepe in ganljive besede. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

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

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

ZAHVALA
V 80. letu nas je po hudi bolezni zapustil dragi oče, de-
dek, tast in stric

JOŽE KLAVS
Ulica Viktorja Koleša 16, Ivančna Gorica

(12. 3. 1943 - 30. 10. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, 
darovane sveče in svete maše ter darove za nov oltar v 
cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici. Hvala pogrebnemu za-
vodu Novak za organizacijo in izvedbo pogreba in pev-
cem za ganljivo odpete pesmi. 
Lepo se zahvaljujemo tudi župniku Juriju za lepo opra-
vljen obred in lepa hvala sosedi Mateji za izrečene bese-
de slovesa, ter vsem tistim, ki so našega očeta pospremili 
na njegovi zadnji poti.
Ati hvala ti za vse!

Vsi njegovi

Ne misim na bridkost,
temveč na lepoto,
ki je še ostala.
(Ana Frank)

ZAHVALA

ROZALIJA KOŠAK 
Gašperjeva iz Valične vasi

(1930–2022)

Ob izgubi naše mame se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sovaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
darovane sveče, svete maše in darove za cerkev.
Iskreno se zahvaljujemo župniku Urošu Švarcu za skrb-
no izbrane besede, svete maše, vse molitve in obiske na 
domu, pogrebnemu zavodu Novak ter pevcem za zapete 
pesmi.

Posebna zahvala patronažni sestri Mateji in doktorici Ro-
kvić ter vsem zdravstvenim delavcem ZD Ivančna Gorica.
Hvala vsem, ki se jo še vedno spominjate v molitvi.
       

Vsi njeni

ZAHVALA
V 92. letu starosti nas je zapustila

JOŽEFA ŠEMROV, roj. Bivic
Pristavlja vas 16

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, 
darovali sveče in cvetje. 

Vsi njeni 

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

ZAHVALA
V 93. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče in ata

FRANČIŠEK KASTELIC
(Mežnarjev Frenk)

05. 12. 1929 – 5. 10. 2022
iz Stične 3

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, tople besede, darovane 
sveče, rože in svete maše. Iskrena zahvala tudi delavcem 
Zdravstvenega doma Ivančna Gorica ter DSO Grosuplje za 
vso nudeno pomoč. Hvala gospodu župniku Branku Peta-
uerju, pevcem, Pogrebnemu zavodu Perpar ter vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
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Ko se sonce prebuja 
se noč poslovi
v hiši tej domači 
samota živi. 

V SPOMIN
Minilo je šesto leto, ko zapustila si svoj dom

KATARINA ILAR
iz Spodnje Drage

(29. 10. 1947 – 14. 12. 2016)

Iskrena hvala vsem, ki prižigate sveče na njenem grobu, 
ter jo ohranjate v lepem spominu. 

Vsi njeni 

V vsej nemi bolečini 
srce še ni dojelo, 
da te nebo je vzelo, 
najdražji in edini. 

V SPOMIN
DARKO LAVRIČ

1954 – 2019

Žalostna štiri leta minevajo, odkar nas je za vedno zapu-
stil mož, oče, dedi in odšel v večnost. 
Hvala vsem, ki se spominjate nanj, prižigate sveče in po-
stojite ob njegovem preranem grobu. 

Vsi njegovi 

Težko je pozabiti človeka,
ki ti je bil drag,
še težje je izgubiti ga za vedno,
a najtežje je naučiti se
živeti brez njega.

V SPOMIN
JAKOB KLOVAR

(28. 6. 1932–20. 12. 2012)

Mineva deset žalostnih let, ko te ni več med nami. Osta-
jaš v naših srcih in spominih, ki nam jih nihče ne more 
vzeti. Hvala ti za vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli s 
tabo. Pogrešamo te!

Vsi tvoji

Prazen je dom in dvorišče, 
naše oči zaman te iščejo, 
vidijo pa le delo
tvojih pridnih rok. 

V SPOMIN
Mineva žalostno leto, odkar nas je za vedno zapustil naš 
dragi mož, oče, dedi, brat, stric in svak

RAFAEL JAKLIČ
22. 10. 1958 – 15. 12. 2021

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga obiskovali v času nje-
gove bolezni in ga ohranjate v lepem spominu. 

Vsi njegovi 

Tako kot reka v daljavo se zgubi, 
odšel si tiho, brez slovesa, 
za seboj pustil si spomin
na naša skupna srečna leta. 

Le srce in duša ve, 
kako boli, 
ko več te ni …

V SPOMIN
24. decembra mineva 20. leto, odkar nas je zapustil naš 
dragi mož, oče, brat, dedi in tast

JOŽE ANTONČIČ
po domače Hribski Jože iz Doba

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu ter 
ga tako, skupaj z nami, ohranjate v lepem in trajnem spo-
minu. 

Vsi njegovi 

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 ob-
java oglasa je cenejša za 5 % od osnovne cene, do naj-
več 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 ob-
jav in dimenzije oglasa. Podlaga za izstavitev računa je 
naročilnica, v primeru naročila šest oz. več objav pa se 
sklene pogodba o oglaševanju.

3. Uredništvo si pridržuje pravico do prilagajanja dimenzij 
oglasov, ker včasih to zahteva tehnična izvedba posta-
vitve 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 ose-
bam. 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 storitvene dejavnosti. 

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

Ivančna Gorica, december 2022

Kruto je bilo, nepričakovano, 
kot rezilo noža je zarezalo v srce, 
ker čez noč od dragih si odšel v ne-
znano. 
V srcih je le bolečina in v očeh solze. 

Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite, 
pomislite, kako trpel sem, 
in večni mir mi zaželite. 

ZAHVALA
V 66. letu starosti se je po težki bolezni poslovil dragi 
mož, oči, dedek, tast, svak, brat, stric, nečak

DUŠAN ŠTAGAR
22. 3. 1957 – 16. 11. 2022

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje ter podporo in pomoč v 
težkih trenutkih slovesa. Zahvaljujemo se nekdanjim so-
delavcem UKC Ljubljana za podporo in finančno pomoč, 
ter obiske v času bolezni. Podjetju IMP-ARMATURE za vso 
podporo in finančno pomoč ob izgubi očeta. ZD Ivančna 
Gorica, njegovi osebni zdravnici Lari Pivk Kompolšek ter 
sestri Marinki za vso pomoč, podporo in spodbudne be-
sede ter lajšanje bolečin v času njegove bolezni. 

Patronažni sestri Mateji ter negovalki Simoni, za obiske 
na domu ter vso podporo in pomoč. Župniku Juriju Zadni-
ku za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem Prijatelji za 
ganljivo odpete pesmi. Zahvala gospodu Matjažu Marinč-
ku za tolažilne in čustvene besede slovesa. 

Zahvala tudi mobilnemu paliativnemu timu Onkološkega 
inštituta za obiske na domu in lajšanje bolečin, nasvete in 
podporo. Za moralno in čustveno podporo ter za obiske 
na domu pa se zahvaljujemo gospe Mirjani iz Hospica. 
Posebna zahvala pogrebnemu zavodu Perpar za čustveno 
in spoštljivo organizacijo pogreba in slovesa od našega 
dragega Dušana. 

Žalujoči vsi njegovi 

Prinesimo upanje  
družinam in posameznikom  
v večjih stiskah.

UPANJE5 na 1919
UPANJE10 na 1919
S poslanim SMS sporočilom  
boste darovali 5 ali 10 EUR. 

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije,  
A1, Telemacha, T-2 in Bob.
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Svoj prispevek za ljudi v stiski  
lahko namenite tudi  
z 1% DOHODNINE. 

Več na www.karitas.si/dohodnine. 
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Najbolj obiskani vrhovi v občini

Ciganov vrh (Korinjski hrib), 731 m
Najvišji vrh Suhe krajine na območju občine Ivančna Gorica. Je na daleč viden vrh, ki se pne nad dolino reke Krke, nad vasema Mali in Veliki 
Korinj. Pisatelj Ivan Jaklič je uporabil Korinj za kuliso povesti Nevesta s Korinja daljnega leta 1920.

PRAZNIČNA NAGRADNA KRIŽANKA –  
HIŠA KRANJSKE ČEBELE
V tokratni praznični številki Klasja smo za bralce in bralke pripravili nagradno križanko v sodelovanju z Hišo kranjske čebele. 
Trije izžrebani reševalci križanke, ki nam bo poslal pravilno geslo, sestavljeno iz črk na oštevilčenih poljih, bo prejeli nasle-
dnje nagrade: 1. nagrada: družinska vstopnica za ogled Hiše kranjske čebele; 2. nagrada: vstopnica za dve osebi za ogled 
Hiše kranjske čebele; 3. nagrada: vstopnica za eno osebo za ogled Hiše Kranjske čebele.
Pravilno geslo križanke pošljite do 20. januarja 2023, po pošti z dopisnico, na naslov uredništva Sokolska ulica 8, 1295 
Ivančna Gorica ali na e-naslov: urednistvo@klasje.net (s pripisom vašega naslova in telefonske številke). S sodelovanjem v 
žrebanju soglašate z objavo imena, priimka in kraja bivanja v časopisu Klasje.

Vrh je delno poraščen, kljub temu se odpirajo razgledi po gozdnatem do-
lenjskem hribovju in še dlje. Le nekaj korakov pod vrhom nas pričakajo 
razgledna plošča, skrinjica z vpisno knjigo in klopce, kjer se pohodniki lah-
ko spočijemo. Da smo na vrhu nas opozori napis na kamnu, nekaj metrov 
naprej od vpisne skrinjice.
Hrib je bil poseljen že v pradavnini. To potrjujejo arheološke najdbe da-
tirane v bronasto in žlezno dobo. Kasneje je bila tu poznoantična višin-
ska naselbina. Opravljena so bila arheološka izkopavanja in raziskovanja, 
ki nam odpirajo pogled na bogato zgodovinsko preteklost. Utrdbo iz 6. 
st. je obdajalo pet pravokotnih stolpov, namenjenih obrambi. Odkriti so 
bili različni bivalni prostori z obrtniškimi delavnicami in dva zbiralnika za 
vodo. Sredi utrdbe je bila preprosta zgodnjekrščanska cerkev z apsido in 
majhnim krstnim bazenom. Je najbolj značilna in najbolj celovito raziskana 
utrdba justinijanskega obdobja na slovenskih tleh. Obdobje turških vpadov 
je tudi pustilo svoj pečat. Razvaline cerkve sv. Jurija na severni strani hriba 
bi nam lahko odstrle pogled na te krvave čase. Neme pričevalce preteklosti 
sedaj vztrajno prerašča gozd s svojo zastirko.
V razvalinah cerkve sv. Jurija so si svoje čase zatočišče uredile nekatere 
romske družine. Od tod naj bi izviralo drugo ime za Korinjski hrib - Ciganov 
vrh, ki se je med ljudmi tudi bolj prijelo. Tudi kakšna anekdota bi se našla 
na to temo.
Hoja na hrib ni naporna in je priljubljen cilj vsem, ki si želijo naužiti lepot 
neokrnjene narave in nadihati svežega zraka.
Vsako leto krajani Krke za vse ljubitelje narave, pohodništva in prijetnega 
druženja, februarja organizirajo tradicionalni Valentinov pohod na Korinj-
ski hrib.

Laze nad Krko- Ciganov vrh
Avtomobil pustimo na primernem 
mestu ob cesti nad vasjo Laze. Ka-
kšnih 300 m nad vasjo zavijemo pri 
križu z asfaltne ceste desno v gozd. 
Na to nas opozorijo tudi markacije 
in napis Korinj vrh. Sledimo ozna-
kam za pot Prijetno domače. Pot je 
sprva položna in se sčasoma prične 
vzpenjati. Pridruži se gozdnemu 
kolovozu in tu se držimo desne, ka-
kor nam kaže oznaka na drevesu. 
Vzpenjajoča pot vijuga po pobočju 
in po nekaj minutah nas mimo skal-
ne stene pripelje do vrha. Ta pot je 
malo daljša  in od izhodišča do vrha 
potrebujemo približno 40 minut.
Proti Korinjskem hribu- Ciganove-
mu vrhu se lahko odpravimo tudi s 
Krke, s sosednjega Bovljeka in dru-
gih okoliških izhodišč.

Magdalena Butkovič

Opis poti:

Korinj- Ciganov vrh
Avtomobil parkiramo pri Gasilnem domu na Velikem Korinju. Od tod na-
daljujemo po asfaltni cesti navkreber mimo cerkve. Na križišču zavijemo 
desno in pridemo do kapelice. Tu se pot razcepi. Na drevesih so oznake za 
staro pot in Laze. Mi zavijemo levo v hrib do vodohrama, kjer vstopimo na 
pašnik in ga prečimo. Ob izstopu za sabo zapremo vrata. Pot se nato strmo 
vzpne in sčasoma zavije desno, kjer se rahlo položi. Sledimo zeleno belim 
oznakam za pot Prijetno domače, ki jim delajo družbo rdeče bele Knafelče-
ve markacije. Nekaj minutna hoja nas pripelje na razpotje, kjer se držimo 
leve in sledimo oznakam. Proti vrhu je pot strmejša. Po kratkem vzponu 
zagledamo klopce, vpisno skrinjico in še v nekaj korakih smo na vrhu. Od 
izhodišča do vrha je približno 20 minut hoje.

Pravilno geslo nagradne križanke iz 8. številke Klasja: MEDENA KRALJICA. Izžrebanci: Breda Beslič (Dobrava pri Stični), 
Anica Teme (Zagradec), Marija Nose (Šentjurje). Praktično nagrado prejmejo po pošti.
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Srečanja z dediščino

O božičnih jaslicah

Papirnate jaslice iz Nosetove etnološke zbirke iz Bojanjega Vrha.

Trlepove papirnate jaslice z Sel pri Šumberku.

Kopija figuric iz Narodne jaslične pole, ki jih je zasnoval Maksim Gaspari 
leta 1921. Original hrani Grega Tozon. Kopijo hrani Muzej krščanstva na 
Slovenskem v Stični.

Papirnati pastirčki iz Trlepovih papirnatih jaslic z Sel pri Šumberku.

Omarične jaslice iz 19. stoletja iz okolice Šentruperta na Dolenjskem. Jasli-
ce, ki so del zbirke Leopolda Kozlevčarja hrani Muzej krščanstva na Sloven-
skem v Stični.  

Pločevinaste jaslice z začetka 20. stoletja. Hrani Muzej krščanstva na Slo-
venskem v Stični.

Lesene jaslice z začetka 20. stoletja. Jaslice, ki so del zbirke Leopolda Ko-
zlevčarja, hrani Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični.  

Postavljanje jaslic v božičnem času 
ima v krščanskem svetu zelo dol-
go tradicijo, podrobno jo je opisal  
Niko Kuret v knjigi Jaslice na Slo-
venskem (1981). Po njem povze-
mamo kratek zgodovinski pregled 
jasličarstva, katerega začetki segajo 
v 13. in 14. stoletje, ko so v Italiji na-
stali prvi vzori za jaslice. Sprva veli-
ke kamnite in glinene figure, ki so 
bile stalno postavljene  v cerkvah, 
so bile maloštevilne in so navadno 
predstavljale osnovno jaslično sku-
pino: malega Jezusa, ki ga častita 
Marija in Jožef, potem sveti trije 
kralji ter tu in tam še pastirji. Jezu-
iti so v 16. stoletju navado izdelo-
vanja in postavljanja jaslic iz Italije 
postopoma razširili tudi drugod po 
Evropi in po svetu. Po njihovi zaslu-
gi so se po cerkvah in samostanih 
pojavile tudi prve premične jaslice, 
za katere je bilo značilno, da je bilo 
poleg osnovne skupine figur še cela 

vrsta drugih spremljevalnih figur iz 
lesa in voska, ki so bile oblečene v 
vsakdanjo nošo in postavljene sre-
di pokrajine z mestom Betlehem v 
njenem ozadju.  
Šele iz 17. in 18. stoletja izvirajo 
prve družinske ali hišne jaslice. V 
začetku 17. stoletja so jih najprej 
začele postavljati premožnejše dru-
žine v Rimu, Neaplju in na Siciliji. 
Od tu se družinske jaslice razširijo v 
Španijo, na Portugalsko in postopo-
ma tudi v alpske dežele, na Tirolsko 
in Bavarsko. V 18. stoletju je Au-
gsburg postal središče izdelovanja 
oblečenih jasličnih figur z voščeni-
mi glavami. 
Poleg stalnih in premičnih jaslic se 
od 17. stoletja dalje pojavijo še gi-
bljive ali mehanične jaslice, za kate-
re je bilo značilno, da so se jaslične 
figure premikale s pomočjo meha-
nizma, ki ga poganjajo utež, voda 
ali vzmet. Stoletje kasneje so se raz-

širile še lutkovne jaslice, pri katerih 
so se figure  premikale s pomočjo 
človeške roke. 
Tudi na Slovenskem smo tradicijo 
postavljanja jaslic prevzeli od je-
zuitov. Ti so prve jaslice postavili 
v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani leta 
1644. Kot prve hišne jaslice na Slo-
venskem pa so znane jaslice lju-
bljanskega stavbenika Simona Trea 
iz leta 1714.  Jaslice so se sprva 
razširile v mestnih okoljih, od 19. 
stoletja dalje pa postopoma tudi po 
vaseh, sprva na Gorenjskem, Do-
lenjskem in Spodnjem Štajerskem, 
potem pa tudi drugod po Slove-
niji. Najkasneje pa v Prekmurju, v 
Beneški Sloveniji in na Koroškem. 
Jaslicam je posvečen Muzej jaslic 
na Brezjah, kjer hranijo preko 450 
eksponatov jaslic iz celega sveta. 
Čeprav se je na Dolenjskem navada 
postavljanja jaslic uveljavila že zelo 
zgodaj, pa je starih jaslic do danes 
ohranjenih malo. Med najstarejše 
primere sodijo posamezne jaslične 
figure ali jaslične skupine po župnij-
skih cerkvah. V božičnem času jih 
lahko občudujemo skoraj v vsaki 
župnijski cerkvi v naši občini. Stare 
hišne jaslice pa so izredno redke. Po 
naših krajih so bili razširjene pred-
vsem papirnate, lesene, glinene in 
mavčne  jaslice. Prava redkost so 
papirnate jaslice. Takšne smo od-
krili pri Štefanu Nosetu v njegovi 
etnološki zbirki v Bojanjem Vrhu in 
pri Trlepovih v Hrastovem Dolu. Pri 
prvih je ohranjena osrednja jaslič-
na skupina s svetimi tremi kralji ter 
hlevčkom, pri drugih pa sta poleg 
malega Jezusa, Marije in Jožefa v 
hlevčku ohranjeni še dve samostoj-
ni figuri pastirčkov. Prve in druge 
jaslice sodijo po času nastanka v 
drugo četrtino 20. stoletja. 
Manjšo zbirko starih jaslic hranijo 
tudi v Muzeju krščanstva na Sloven-
skem v Stični. Med njimi so zanimi-
ve omarične jaslice iz Kozlevčarjeve 
zbirke. V ospredju je preprost hlev-
ček s Sv. Družino, katerih figurice 
so voščene in oblečene v oblačila 
iz tkanin. Jaslice so spredaj zaprte 
s steklom.  
Postavljanje domačih hišnih jaslic 
je bila v preteklosti največkrat do-
mena otrok. V časopisu Zvonček iz 
leta 1907 je ohranjen zelo zanimiv 
zapis Franca Rojca (1867-1939), 
mladinskega pisatelja in risarja z Sel 
pri Šumberku, o postavljanju jaslic 
v njegovem otroštvu: »Po bukovih 
gozdih so nekateri kameni in debla 
starejših dreves porasteni z gostim, 
lepo zelenim mahom, ki ostane ze-
len še tudi potem, ko je suh. Ta mah 
je zrasten tesno skupaj in se da v ve-
likih ploskvah odstraniti s kamenov 
in z debel. Posebno pripraven je za 
jaslice. Z njim naredimo na določe-
nem prostoru hribček, ki tvori te-
melj jaslicam. Pod hribčkom v sredi 
postavimo hlevček iz slamnatih bilk 
in lesenih, neobeljenih paličic ali pa 
iz pobarvanega papirja. V hlevčku 
in ob njem namestimo iz papirja 
izrezane pobarvane podobe Jezušč-
ka, Marije, Jožefa, volička, oslička, 

pastirjev in črede. Ako zdaj zasa-
dimo v hribček še nekaj brinovih 
in smrekovih vejic, ki imajo nado-
mestovati drevesa in grmovje, ter 

po bregu proti hlevčku napravimo 
stezico z belim peskom, so jaslice za 
silo gotove.«

Dušan Štepec  


