PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI, SVETNIKOV IN VOŠČILO
prioritetno listo po posameznih vaseh. Predloge smo poslali pristojnim
organom na Mestno občino Novo mesto, kjer bodo naše predlagane projekte preučili in nekatere tudi vključili na razvojni seznam za razvoj občine
do leta 2020. Obveščeni bomo o projektih, ki bodo vključeni v razvojni
načrt in bomo o tem obvestili tudi krajane.

Z leve proti desni: Miha Prosenik, Borut Blatnik, Petra Povše,
Janez Murn, Tomaž Slak, Marjan Štangelj in Mateja Šimec
Novi mandat svetnikov Krajevne skupnosti Stopiče, ki je začel teči v
novembru 2014 in bo trajal naslednja štiri leta, sestavlja pomlajen tim
posameznikov. Izvoljeni svetniki so: predsednik Tomaž Slak, podpredsednik Janez Murn, tajnica Petra Povše,Borut Blatnik, Marjan Štangelj, Miha
Prosenik in Mateja Šimec. Povprečna starost je 33 let. Zamenjala se je
celotna garnitura svetnikov iz prejšnjega mandata, od starih je ostal le
sedanji predsednik Tomaž Slak. Poslovili smo se od dolgoletnega predsednika Alojza Goloba, ki je krmaril na čelu KS 8 let.
Na prvi redni seji smo izvolili predsednika in podpredsednika krajevne
skupnosti, na drugi redni seji pa smo na pobudo izvoljenega predsednika
podelili v kontrolo in nadzor obsežnejše resorje svetnikom:
1. za nadzorni svet gradbenih del - Borut Blatnik,
2. za nadzorni svet glede komunalnih zadev (redni pregledi odvoza sveč,
izvajanje enoletnih inventur po mrliških vežicah, izvajanje nadzora koncesionarja pogrebnih storitev) - Miha Prosenik,
3. za nadzorni svet glede delovanje društev in razpisov - Janez Murn,
4. za nadzorni svet glede organizacije dogodkov in glasila Stopiški biser Marjan Štangelj,
5. tajnik krajevne skupnosti in pomoč pri povezovanju društev - Petra
Povše in

V prejšnjem mandatu je bilo kar nekaj projektov uresničenih, med drugim
so bile sanirane ceste ob hudourniških ujmah, asfaltirali so cesto Stopiče –
Veliki Orehek, naredili obvoznico v Malem Orehku, s pomočjo stopiških
gasilcev in ostalih lastnikov objekta so prekrili družbeni dom, finančno
pomagali društvom v KS, finančno podprli obnovo kapelice v Stopičah,
vzdrževali lokalne ceste v KS Stopiče in skrbeli za pokopališča (Stopiče,
Šentjošt, Mali Orehek in Hrušica). Kljub kar nekaj izpeljanim projektom je
zaradi pomanjkanja sredstev nekaj začrtanih projektov ostalo za prihodnja
štiri leta. Tako so ostali še nerešeni plani za dokončanje kanalizacije in
javne razsvetljave, v Črmošnjicah je nujno potrebno urediti križišče z
odstavnim pasom za smer Stopiče ter pločnik ob glavni cesti od avtobusne
pa do Akrobata, kjer je dnevno velik pretok šolarjev in pešcev.
V prihodnje se bomo zavzemali za uveljavitev avtobusne proge v Stopiče
ob dopoldanskih in popoldanskih urah, razširitev parkirišča pri športni
dvorani, ki je premajhen ob prireditvah in raznoraznih tekmah, urejanje
tekočih zadev v zvezi z vzdrževanjem cestišč, prizadevali se bomo za transparentno delovanje KS pri izbiri izvajalcev, trajnostni razvoj kraja ter vodne oskrbe in zmanjševanje stroškov, kjer bi bilo to potrebno.
Poleg tega bomo v prihodnje posvečali več pomena glede skupnega dialoga med krajani v krajevni skupnosti, spodbujali bomo delovanje društev, ki
jih je v našem okraju kar šest, in sicer: Športno društvo Stopiče, Turistično
društvo Stopiče, PGD Stopiče, Rdeči križ Stopiče, Društvo za razvoj in ohranitev podeželja Orehek in Društvo upokojencev Podgorja, ki deluje v KS
Dolž in KS Stopiče. Želimo si, da bi izpolnili čim več projektov, ki so jih predlagali krajani. Verjamemo, da se z dobro voljo in medsebojno pomočjo
marsikaj lažje naredi in to je konec koncev tudi ključno za razvoj naše krajevne skupnosti. En izmed večjih projektov je tudi zamenjava trenutne
pogrebne službe, ki jo bomo na pobudo krajanov izpeljali v prihajajočih
mesecih.
V letošnjem letu 2015 bomo tudi prvič pripravili prireditev praznika KS
Stopiče, kjer bi svojo udeležbo lahko strnila vsa društva v KS in se še močneje povezala med sabo. Prizadevali si bomo tudi za pogostejše izdaje
Stopiškega bisera, saj si resnično želimo, da bi krajani bili bolj obveščeni o
delovanju društev in samih projektih, zanimivostih, ki jih v našem kraju ne
manjka.

Novih izzivov se veselimo in vas pozivamo, da s svojimi idejami in delom
6. komisija (sodeluje z vsemi nadzornimi sveti, nadzoruje tekoče projekte sodelujete tudi vi. Za vaše predloge, vprašanja, mnenja ali tekoče zadeve
in skrbi, da stvari potekajo transparentno) - Mateja Šimec.
smo vam vedno na voljo na elektronski naslov: ks.stopice@gmail.com.
Med svetniki je tako zavel resnično svež veter novih idej in novih pristopov V novem letu 2015 vam želimo optimizma pri kreiranju novih idej, poguma
k reševanju polemik. Že na prvi seji smo se enoglasno odločili, da se pred- pri premagovanju zastavljenih izzivov, iskrene medsebojne pomoči ter ne
stavimo tudi krajanom po vseh trinajstih vaseh. Ta projekt smo izpeljali v nazadnje veliko dobre volje.
prvih dneh decembra 2014. Cilj srečanj je bil predvsem predstavitev novih
svetnikov, sklep preteklega dela in projektov, zbiranje predlogov za projekte v prihodnjih letih in ključno pripraviti zdrave temelje za skupni dialog
Predsednik krajevne skupnosti
med krajani. Z odzivom krajanom smo bili zelo zadovoljni, saj so našo idejo
podprli ter presenetili s številčno prisotnostjo in iskreno voljo do dela. Tomaž Slak in Svetniki Krajevne skupnosti Stopiče
Resnično smo bili veseli vsakega predloga, jih zabeležili in pripravili tudi

1

Stopiški biser

Zapisnik 2. seje KS Stopiče
ZAPISNIK

Natisne se 700 vabil A5 formata in se jih pri kulturnem programu z učenci OŠ Stopirazdeli po vaseh, vabila pripravijo in potr- če. Predsednik predlaga, da se v kulturni
2. redne seje sveta, ki je bila 28.11.2014 s
dijo člani sveta.
program vključijo vsa društva v krajevni
pričetkom ob 19. uri v družbenem domu
skupnosti. Vsa društva se o tem obvesti.
Stopiče.
Dobiček od pridobitve se razdeli sorazmerPrisotni člani: Tomaž Slak, Borut Blatnik, Ad3)Tekoče zadeve.
no med sodelujočimi društvi za delovanje
Mateja Šimec, Petra Povše, Miha Prosenik
Predsednik je predlagal, da se vsakemu tekom leta.
Opravičeno odsotni člani: Janez Murn, članu sveta dodeli okvirni resor za katere- Petra Povše in Borut Blatnik predlagata
Marjan Štangelj
ga bo zadolženi:
popestritev programa s predstavitvijo druPo ugotovitvi sklepčnosti je predsednik nadzorni svet gradbenih del predlagan štev in kulinaričnim tekmovanjem med
društvi.
sveta pozdravil prisotne, pričel s sejo ter Borut Blatnik,
predlagal naslednji dnevni red:

nadzorni svet za komunalne zadeve (redni
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
pregledi odvoza sveč, izvajanje enoletnih
inventur po mrliških vežicah, izvajanje
2. Termini srečanj s krajani po posamezkontrolo koncesionarja pogrebnih storitev)
nih vaseh
predlagan Miha Prosenik,
3. Tekoče zadeve
nadzorni svet za delovanje društev in raz4. Razno
pisov predlagan Janez Murn,

Ustvarjen je bil nov e-mail naslov krajevne
skupnosti ks.stopice@gmail.com. Geslo je
bilo posredovano vsem članom sveta, da
redno pregledujejo tekoče zadeve.

Predsednik predlaga urejanje glasila uredniku Urošu Zupančiču. Dogovoril se bo za
sestanek. Pri urejanju glasila bosta prostovoljno sodelovala Mario Murko in Vera
Ad1) Zapisnik 1. seje je bil soglasno spre- nadzorni svet za organizacijo dogodkov in
Spichal. Borut Blatnik pridobi konkurenčno
jet.
glasila predlagan Marjan Štangelj,
ponudbo za tiskanje glasila Stopiški biser.
tajnik krajevne skupnosti in povezovanje Predsednik predlaga sestanek z izvajalcem
zimske službe v prihodnjih dneh. Dogovori
Ad2) Predsednik je predstavil termine društev predlagana Petra Povše in
srečanj s krajani po vseh vaseh v KS. komisija (sodeluje z vsemi nadzornimi sve- se za delovanje službe v zimskem času.
Izrazil je željo, da se srečanj udeleži čim ti, nadzoruje tekoče projekte in skrbi, da
več članov sveta, vsaj štiri do pet svetni- stvari potekajo transparentno) predlagana
Ad4) Razno.
kov za vsako srečanje.
Mateja Šimec.
Prisotni člani so potrdili predlagane zadol- Miha Prosenik predlaga sestanek z Sonjo
žitve, manjkajoče člane sveta se obvesti Novak s.p. glede tekočih zadev.
Razpored po vaseh je naslednji:
na naslednji redni seji.
Petra Povše predlaga nabavo osnovnega
nedelja, 30.11.2014 ob 14. uri v Šentjoštu
pisarniškega materiala in predlaga pošiljapri kapeli, ob 15. uri na Hribu pri Orehku Od DMP Mojca smo prejeli prošnjo za
nje vabil za krajane preko Pošte Slovenije.
na novozgrajenem igrišču, ob 16. uri v donacijo pod imenom Veseli december.
Hrušici pri mrliški vežici, ob 17. uri v Pan- Člani sveta so soglasno sprejeli sklep, da Borut Blatnik predlaga, da se namesto
se DMP Mojca nakaže 100 € za projekt kurilnega olja za ogrevanje dvorane v drugrč Grmu,
Veseli december, ki je namenjen obdaro- žbenem domu nadomesti z električno pečponedeljek, 1.12.2014 ob 17. uri na Brez- vanju otrok.
jo in predlaga, da se pridobi konkurenčne
ovici pri cerkvi, ob 17.30 uri v Malem
ponudbe.
Orehku pri Baru Vidic, ob 18. uri v Velikem Sanacija meteorne vode v Velikem Orehku
je bila izvedena s pomočjo krajanov Veli- Borut Blatnik za prihodnje tekoče delo
Orehku pri družbenem domu,
kega Orehka in MO Novo mesto. Gre za predlaga menjavo oken na družbenem
torek, 2.12.2014 ob 17. uri na Verdunu pri sanacijo, ki je bila dogovorjena v prejšdomu in razpravo o oddajanju dvorane v
vinskem sodu, ob 17.30 uri na Plemberku, njem mandatu. Stroške sanacije krije KS
družbenem domu.
ob 18. uri na Gornji Težki Vodi pri cerkvi, Stopiče in MO Novo mesto.
Seja se je zaključila ob 20.45 uri.
ob 18.30 uri na Dolnji Težki Vodi pri lipi,
Predsednik predlaga ureditev okoli kapeliZapisnik zapisala:
sreda, 3.12.2014 ob 17. uri v Črmošnjicah ce v Stopičah – zasadi se rože.
pri Studiu Nina, ob 17.30 uri v ČrmošnjiPetra Povše
Predsednik predlaga Praznik KS skupnosti.
cah na Klančku in
Po novem letu se razpravlja o datumu Predsednik krajevne skupnosti :
petek, 5.12.2014 ob 18. uri v Stopičah v praznika. Ostali člani sveta predlagajo
dvorani gasilskega doma (povabilo velja za izvedbo kmečkih iger. Od ravnateljice OŠ Tomaž Slak
vse krajane Stopič in vse krajane, ki so Stopiče se pridobi dovoljenje za izvedbo
seje zamudili tekom tedna).
na šolskem igrišču in možnost sodelovanja
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DELOVANJE DRUŠTVA ZA RAZVOJ IN OHRANITEV PODEŽELJA OREHEK V LETU 2014
Tadeja in Moto kluba Novo
mesto. Prireditve se je udeležilo 150 motoristov iz
Dolenjske in širše okolice.
Zbrali smo se pri cerkvi v
Stopičah, kjer je g. župnik
Preteklo leto 2014 je bilo za
društvo pestro in zanimivo.
Prenavljali smo družbeni
dom in urejali okolico ter
organizirali vrsto aktivnosti
in prireditev, ki so privabila
krajane Orehkov in ostalih
okoliških vasi v Krajevni skupnosti Stopiče.
Zaradi lanske slabe zime
nam ni bilo naklonjeno izvesti tradicionalnega tekmovanja v smučarskih skokih smo
pa odšli na smučanje v Avstrijo. Pohod žena smo že
tradicionalno izpeljali 8. marca, ki se ga je kljub slabemu
vremenu udeležilo zavidljivo
število obiskovalk. Na števil-

čih gospodinj. Z nami so se

veselili Ansambel bratov Poljanšek in Klapa Dubrovnik.
Prireditev je kljub slabemu
vremenu obiskalo veliko število ljudi. Poleg razstave orepo maši blagoslovil motoriste. Po blagoslovu smo se v
koloni motorjev odpravili
proti Velikem Orehku, kjer
smo nadaljevali z družabnim
delom.
30. aprila smo pripravili že
vsakoletno kresovanje na
Golem vrhu, kjer smo pogostili obiskovalce s ciganskim
golažem, zakurili kres ter

hovih dobrot smo predstavili
pretekle dogodke in druženja tudi v sliki.
Po Prazniku orehov smo
20.9. otvorili novo košarkaško igrišče s Turnirjem trojk.
Sodelovalo je 12 ekip iz okolice Novega mesta, tudi mi
smo sodelovali z dvema ekipama trojk. Na koncu turnirja smo najboljšim ekipam
podelili pokale in denarne
nagrade.

tako pričakali 1. maj.

nih postojankah so se lahko
okrepčale s hrano in pijačo,
na koncu pa tudi zapele
nekaj ljudskih pesmi ob
spremljavi harmonike.

Konec aprila smo se lani
prvič zbrali na Blagoslovu
motorjev, ki je bil izpeljan na
pobudo stopiškega župnika

so nas pogostile domače
gospodinje in pripravile slastne dobrote. Za dobro hrano
sta poskrbela dežurna peka,
za vzdušje pa ansambel in
domači muzikant.

V juliju smo se udeležili
nogometnega turnirja, ki ga
je organiziralo Športno društvo Stopiče na igrišču pri
Osnovni šoli Stopiče. Na turnirju smo med 12 ekipami
osvojili solidno 4. mesto in
bili z rezultatom zadovoljni.
Barve našega društva je zastopalo 20 članov, tako mlajši
kot tudi mladi po srcu.

Ob zaključku leta smo pripravili vsakoletno silvestrovanje tudi tokrat, kot prejšnje
leto, v družbenem domu v
Orehku in pod ogrevanim
šotorom na igrišču. Obiskovalci so lahko občudovali
obnovljeno kuhinjo s premičnim »šankom«. Tudi tokrat

Že tretje leto zapored smo
organizirali, v prvem tednu
septembra, Praznik orehov
2014. Tudi tokrat s pestrim
kulturno-zabavnim programov in edinstveno kulinarično ponudbo izpod rok doma3

V društvu z veseljem priskočimo na pomoč tudi ostalim
društvom v krajevni skupnosti in tako bo tudi v prihodnje. Veseli smo, ker vidimo
kako je društvo ljudi med
seboj povezalo, pa ne samo
krajane Orehkov ampak tudi
ostale v krajevne skupnosti
in od drugod. Letošnje leto
bo zagotovo spet zanimivo,

v društvu ne bomo mirovali
ampak bomo poskrbeli, da
se bo o nas slišalo. Obveščali vas bomo preko letakov in
FB strani. Tako da vabljeni,
da se vidimo in poveselimo v
najbolj gostoljubni družbi.
V novem letu pa vam želimo
zdravja, sreče in osebnega
zadovoljstva za druženje pa
bomo
poskrbeli
mi.
V kolikor želite postati del
našega društva tudi vi, se
nam pridružite 28.2. na občnem zboru v družbenem
domu Orehek.
Gregor Hrovatič
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NAŠA ''PODGURSKA'' VAS
HRIB PRI OREHKU
Hrib pri Orehku je majhna, gručasta vas, ki leži pod Gorjanci v
novomeški kotlini. Včasih je bilo
tukaj 15 hiš, sedaj pa jih je 25.
Vas je dobila ime po svoji legi
(na hribu), kot podružnično cerkev pa imamo v Orehku, zato
torej ; Hrib PRI Orehku.

Slatnik.
KULTURNE ZNAMENITOSTI:
Letošnja velika pridobitev za naš
kraj je zagotovo ta, da smo končno dobili dolgo pričakovano
igrišče. Imamo tudi kapelico,
največja znamenitost pa je
zagotovo Kovačičev mlin v dolini, ob potoku Klamfar. Celotno
vas obdajajo vinogradi v katerih
se pridelujejo odlična vina, med
drugim avtohtona ’’šmarn'ca’’.

VČASIH: Najstarejša hiša je
Cimermančičeva (Tremčeva).
Potok Klamfar je predstavljal
pomembno vlogo v starih časih,
saj so vaški kmetje tja hodili
napajat živino, deloval pa je tudi
Mejne vasi Hriba so: Veliki
mlin, kjer so mleli žito. V vasi je
Orehek, Hrušica, Šentjošt, Veliki delovala tudi žaga. Ljudje so bili

zelo prijazni, drug drugemu so
pomagali pri domačih opravilih.
DANES: Vas se ni bistveno
spremenila, hiše so še lepše
kakor so bile včasih, vas je
obnovljena, veliko je mladine,
katera se zadnje čase druži na
vaškem igrišču. Vaščani Hriba
so večinoma zaposleni v okolici
Novega mesta, vendar se še pri
vsaki hiši po malem ukvarjajo s
kmetijstvom.
Vsako leto vaščani pripravimo
kresovanje, pozimi postavimo
vlečnico in se smučamo, ob
novem letu pa pripravimo skupni ognjemet, ki je vedno skromen, a kljub temu naravnost
čudovit.
Megi Škufca

ŠPORTNO DRUŠTVO STOPIČE V LETU 2014

Športno društvo Stopiče je bilo tudi v
letu 2014 dejavno. Organizirali smo kar
nekaj uspešnih dogodkov, prireditev,
delovnih akcij, na nekaterih smo tudi
sodelovali.
V začetku leta smo organizirali smučanje z avtobusnim prevozom na smučišče
Višarje, ki pa je bilo žal zaradi pomanjkanja snega odpovedano. Letos upamo, da nam bo vreme bolj naklonjeno.

turnir v nogometu, ki je potekal na
novo urejenem travnatem igrišču. Na
turnirju je bilo poskrbljeno za hrano,
pijačo in za zabavo. Po končanem turnirju je sledil prav tako tradicionalni
koncert domače skupine Anka Boysi, ki
nas spremljajo vsako leto, vedno poskrbijo za najboljšo zabavo pozno v noč
in smo jim za to izredno hvaležni ter
upamo na sodelovanje še v prihodnje.
Sledila je organizacija že 6. tradicionalnega Martinovega pohoda, ki je bil na
Martinovo soboto. Cilj pohoda je bil,
tako kot vsako leto, koča na Gospodič-

Praznik dela, prvi maj, smo člani Športnega društva Stopiče proslavili s postavitvijo kresa na hribu, nad vasjo Dolnja
Težka Voda. Ob postavitvi kresa se je
zbralo kar nekaj pridnih rok, ki so do
večera, kljub slabemu vremenu postavili kres in nadaljevanje popestrili s
postavitvijo šotora in piknikom.
Julija je sledil naš že 7. tradicionalni
ni. Malo nam je ponagajalo vreme,
vendar je bilo pohodnikov kljub temu
pohvalno veliko. Ker nas tudi zima ne
ustavi, smo za zimske športne dejavnosti najeli športno dvorano v Stopičah.
Zimska rekreacija - nogomet je organizirana ob petkih in je namenjena vsem,
članom in nečlanov ŠDS.
V okviru Športnega društva Stopiče
deluje nogometna ekipa Avtovleka
4

Hren, ki se udejstvuje na raznih turnirjih in tudi v občinski nogometni ligi.
Skozi leto smo pridno vzdrževali novo
travnato igrišče, ki služi šoli in našim
dejavnostim. Zasejali smo potrebno
travo, redno zalivali in kosili, vzdrževali
okolico in jo urejali, pri čemer pa nam
je pomagala tudi Osnovna šola Stopiče,
s katero dobro sodelujemo in ji pomagamo pri pripravi športne dvorane za
razne prireditve in dogodke. Sodelujemo tudi z ostalimi društvi v Krajevni
skupnosti Stopiče.
Do sedaj nam je uspelo obnoviti in
vzdrževati travnato igrišče ob OŠ Stopiče, v letu 2015 pa nam je cilj ob igrišču
postaviti lesen objekt, ki bo služil za
shranjevanje potrebnega orodja za
vzdrževanje igrišča in športnih rekvizitov. Namen imamo pripeljati tudi elektriko do igrišč za razsvetljavo športnih
površin.
Vsakih vaših prispevkov in pomoči smo
zelo veseli in se že vnaprej zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pomagali k
temu, da smo in bomo projekte izpeljali
do končne faze. Verjamemo, da bomo
s skupnimi močmi dosegli začrtane cilje.
Sabina Rozenberger
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TURISTIČNO DRUŠTVO STOPIČE
Najprej vam člani TD Stopiče želimo veli- te narave, ki bo tudi letos zadnji petek v
ko sreče in uspehov v novem letu in vas avgustu je nekaj, kar v letu 2015 vsekavabimo, da se nam, če še niste naš član, kor ne smete zamuditi.
letos pridružite. Do sedaj smo vam verjetno že dokazali, da delamo resno in
odgovorno, da sledimo naši viziji in uresničujemo cilje, ki smo si jih ob ustanovitvi društva zastavili. Najbolj smo veseli,
ker se v tako lepem številu odzivate na
naše dogodke. Do sedaj smo uspeli oblikovati osnovni program aktivnosti, ki ga
iz leta v leto ponavljamo, ob tem pa poskrbimo, da je vedno kaj novega in še
bolj zanimivega. Naj omenim naš pohod

(violina) in Uršula Gačnik (viola). V TD
Stopiče se zahvaljujemo vsem nastopajočim. Prav posebej se želimo zahvaliti
tudi gospodu župniku, vsem, ki ste prinesli pecivo in seveda vsem, ki ste se
koncerta udeležili.

V lanskem programu smo imeli tudi
pohod z baklami, ki pa smo ga izvedli 2.
januarja, kar se je pokazalo za odlično
odločitev. Vreme je bilo čarobno, ob skoraj polni luni in ne prevelikemu mrazu je
prijetno škripalo pod nogami presenetljivo veliko pohodnikov.
Na koncu
pohoda smo se ogreli z odličnim čajem
in kuhanim vinom, ki nam ga je skuhal
naš član in novi predsednik KS Tomaž
Slak, ki nam je zaželel veliko sreče in
zadovoljstva, sodelovanja in še veliko
druženja v novem letu.

Po poteh grofa Paradeiserja, ki smo ga
lani izvedli že tretjič, letos pa bo ponovno prvo soboto v juniju. Število pohodnikov želimo še povečati, zato že sedaj
povabite svoje prijatelje in znance in si
označite 6. junij. Zbrali se bomo ob 9 uri
pred športno dvorano v Stopičah. Pred
tem vas vabimo 20. februarja na občni
zbor društva.

Več informacij na FB Turistično društvo
Stopiče, za vse dodatne informacije in
vaše predloge pa smo dosegljivi na enaslovu: tdstopice1@gmail.com.
Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi
PGD Stopiče in vsem, ki ste kakor koli
pripomogli, da smo uspešno izpeljali naš
program. Prav lepo vas vabimo, da nas
še naprej spremljate, podpirate in se
nam pridružite.

Tudi koncert v naravi “ Slovo poletju“ je
že postal tradicionalen. Lani so nastopili
MPZ Krka, tolkalna skupina Muva Ruva
Gruva, MPZ OŠ Stopiče, Aljaž in Gašper
Kastelic, Tinkara Koračin, Nina Klemenčič, Rebeka Slak in Urban Žagar, za kar
se jim še enkrat prav lepo zahvaljujemo.
Koncert pod zvezdami v objemu čudovi-

Ob koncu leta smo 28. decembra organizirali Božično novoletni koncert, kjer so
nas navdušile članice pevske skupine Še enkrat srečno in prav lep pozdrav!
mamic iz župnije Šmarjeta, odličen baritonist Tom Kobe, katerega je na orglah
za TD Stopiče, Marjanca Trščinar Antić
spremljal David Pavlin in domačini: MPV
OŠ Stopiče pod vodstvom Anke Koračin
in ob inštrumentalni spremljavi Nike
Judež, Marka Ovniček in Mihe Mantelj ,
mladinska skupina Stopiče, Rebeka Slak,
ter trio Julija Gačnik (violina), Ana Zec
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Koledar dogodkov in aktivnosti
Januar

Februar

Marec

1

Čet

1

Ned

1

Ned

2

Pet

2

Pon Pevske vaje - DUP

2

Pon Pevske vaje - DUP

3

Sob

3

Tor

3

Tor

4

Sre

4

Ned

5

Pon

6

Tor

7

Sre

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet

5

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Sre
Športne aktivnosti - DUP
Čet Pikado - DUP

5

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Športne aktivnosti - DUP
Čet Pikado - DUP

6

Pet

6

Pet

7

Sob

7

Sob Pohod žena - DROPO

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned

4
Pevske vaje - DUP

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP

Pevske vaje - DUP
Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP
Občni zbor - TDS
Občni zbor - PGD
Pevske vaje - DUP
Občni zbor – DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP
Občni zbor - DROPO

Pevske vaje - DUP
Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP
Izlet v Planico - DROPO
Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

30 Pet

30 Pon Pevske vaje - DUP

31 Sob

31 Tor

Julij
1

Sre

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Športne aktivnosti - DUP

2

Čet

Pikado - DUP

3

Pet

4

Sob

5

Ned

6

Pon

7

Tor

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet

18 Sob
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
DUP
DROPO
TDS
ŠDS
PGD

Turnir v nogometu - ŠDS

Avgust
1

Sob

1

Tor

2

Ned

2

Sre

3

Pon Pevske vaje - DUP

3

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Športne aktivnosti - DUP
Čet Pikado - DUP

4

Tor

4

Pet

5

Sob Praznik orehov - DROPO

6

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Sre
Športne aktivnosti - DUP
Čet Pikado - DUP

6

Ned

7

Pet

7

Pon Pevske vaje - DUP

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet

5
Pevske vaje - DUP

Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP
Gasilska veselica - PGD *točen datum bo določen
kasneje
Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

September

Pevske vaje - DUP
Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP

18 Tor
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon

Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

18 Pet
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Koncert Slovo poletju - TDS
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP

Društvo upokojencev Podgorje
Društvo za razvoj in ohranitev podeželja Orehek
Turistično društvo Stopiče
Športno društvo Stopiče
Prostovoljno gasilsk o društvo Stopiče

6

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre

Pevske vaje - DUP
Jesenski izlet – DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP

Stopiški biser

v KS Stopiče za leto 2015
April
1

Sre

2

Čet

3

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Maj

Junij

1

Pet

1

Pon Pevske vaje - DUP

2

Sob

2

Tor

Pet

3

Ned

3

Sre

4

Sob

4

Pon Pevske vaje - DUP

4

Čet Pikado - DUP

5

Ned

Sekanje pirhov - PGD

5

Tor

5

Pet

6

Pon

Pevske vaje - DUP

6

Sre

6

Sob Pohod po poteh grofa Paradeiserja - TDS

7

Tor

7

Čet Pikado - DUP

7

Ned

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon

30 Čet

Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP
Čistilna akcija vseh društev v KS
Pevske vaje - DUP
Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP
Izlet - TDS
Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Izlet – DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Kresovanje - DROPO, ŠDS
Pikado - DUP

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Športne aktivnosti - DUP

Blagoslov motorjev - DROPO
Pevske vaje - DUP
Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Piknik – DUP
Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

30 Sob

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Športne aktivnosti - DUP

Pevske vaje - DUP
Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP
PRAZNIK KS STOPIČE – tekmovanje v pikadu – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP

30 Tor

31 Ned

Oktober
1

Čet

2

Pet

3

Sob

4

Ned

5

Pon

6

Tor

7

Sre

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob

Pikado - DUP

Dan odprtih vrat - PGD

Pevske vaje - DUP
Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

18 Ned
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob

Pevske vaje - DUP

DUP
DROPO
TDS
ŠDS
PGD

Društvo upokojencev Podgorje
Društvo za razvoj in ohranitev podeželja Orehek
Turistično društvo Stopiče
Športno društvo Stopiče
Prostovoljno gasilsk o društvo Stopiče

Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

November

December

1

Ned

1

Tor

2

Pon Pevske vaje - DUP

2

Sre

3

Tor

3

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Športne aktivnosti - DUP
Čet Pikado - DUP

4

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Sre
Športne aktivnosti - DUP

4

Pet

5

Čet Pikado - DUP

5

Sob

6

Pet

6

Ned

7

Sob Martinov pohod na Gospodično - ŠDS

7

Pon Pevske vaje - DUP

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet

Pevske vaje - DUP
Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP

18 Sre Letovanje Delfin Izola – DUP

18 Pet

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon

Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Letovanje Delfin Izola – DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP

7

Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet

Pohod - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Silvestrovanje – DUP
Pikado - DUP

Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP
Silvestrovanje - DROPO
Božično – novoletni koncert - TDS
Pevske vaje - DUP
Športne aktivnosti - DUP
Pikado - DUP

Stopiški biser

RDEČI KRIŽ
ter ostale bolne in invalidne krajane (v preteklem letu 169
oseb).
Otrokom iz socialno ogroženih družin omogočimo letovanje
tako, da prispevamo finančna sredstva in se o tem dogovarjamo s svetovalno službo v osnovni šoli Stopiče. Sodelujemo
tudi s Centrom za socialno delo in patronažno službo o pomoči bolnim in invalidom ter v vseh skupnih akcijah, ki jih organizira Območno združenje.
Med letom organiziramo dve krvodajalski akciji, za kateri si
želimo, da bi bili v prihodnje bolje obiskani.
Vsako prvo sredo v mesecu pa deluje v Družbenem domu v
Stopičah Postaja rdečega križa, kjer izvajamo meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola. Meritve izvajata
izkušeni medicinski sestri, ki obiskovalcem tudi svetujeta, priRdeči križ Slovenije je neodvisna humanitarna organizacija sotne prostovoljke pa se posvetijo druženju in pogovoru.
nacionalnega pomena. Ustanovljen je bil kot pomoč ljudem v
stiski in na slovenskem deluje že od leta 1866. Območno V Družbenem domu poteka enkrat mesečno medgeneracijsko
združenje Rdečega križa Novo mesto sestavlja mreža 35 kra- srečanje z namenom druženja, izmenjave izkušenj in izvajanjevnih organizacij, ena izmed njih je tudi Krajevna organizaci- ju delavnic. Želimo si, da bi v prihodnosti v ta srečanja
ja Rdečega križa Stopiče. Pokriva območje 13 vasi v krajevni vključili večje število starejših krajanov.
skupnosti Stopiče, v kateri deluje 25 prostovoljk, ki so sezna- Preteklo leto smo aktivno sodelovali pri zbiranju sredstev za
njene z etičnim kodeksom ravnanja prostovoljcev.
pomoč družini iz
krajevne skupnosti
Podgrad
preko
sklada za pomoč
ljudem v stiski.

Naš odbor izvaja tekom leta zajeten program dela in sicer:
krvodajalstvo, prva pomoč in druge aktivnosti ob naravnih in
drugih nesrečah, preventivna in zdravstveno vzgojna dejavnost, izobraževanje prostovoljcev, tabori in letovanja, sklad
za pomoč ljudem v stiski in socialna dejavnost. Izvajanje
socialnega programa obsega največji delež našega delovanja,
saj zaradi gospodarske krize narašča brezposelnost, delež
starejših z nizkimi pokojninami se iz leta v leto povečuje,
zaradi česar je socialna stiska ljudi vedno večja. V okviru
socialnega programa skrbimo za socialno ogrožene posameznike in družine z razdeljevanjem materialne pomoči - prehrambenih paketov, in usmerjanjem v skladišče OZ RK Novo
mesto za oskrbo z oblačili. Nekaterim družinam občasno
pokrijemo stroške elektrike in vode. Izvajamo srečanja starejših nad 70 let (le-teh je bilo v preteklem letu 286), v
sodelovanju z mladimi člani rdečega križa Osnovne šole Stopiče. Med letom in ob koncu leta obiskujemo bolne in invalidne krajane doma in v domovih starejših in vse jubilante, ki v
tekočem letu dopolnijo 80 let, 90 let in več. Ob novem letu
obiščemo in skromno obdarimo vse, ki so dopolnili 75 let

Vse naše dejavnosti realiziramo v
prvi vrsti s smotrno porabo finančnih sredstev, pridobljenih s pobrano članarino in sredstev, pridobljenih s strani Mestne občine in Krajevne skupnosti. Pri izvajanju aktivnosti sodelujemo zelo uspešno z Osnovno šolo Stopiče in z
vsemi društvi, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.
Ključno vlogo pri izvedbi vseh naših aktivnosti pa imajo naše
prostovoljke, saj brez njihovega prizadevanja in nesebičnega
dela, ne bi realizirali našega poslanstva.
Krajevni odbor rdečega križa

ŠALA
Neki možakar je takole pripovedoval o smislu življenja. Včeraj zvečer sva z ženo sedela na kavču in se pogovarjala o življenju. Pogovor je nanesel tudi na pomen človeškega življenja.
Jaz sem ji rekel: "Draga, če se meni kdaj zgodi, da bi bil odvisen zgolj od aparatov in tekočin, prosim odklopi vse stvari, ki
bi me držale pri življenju in končaj moje življenje."
Takoj ko sem to izrekel, je vstala, izklopila TV, mi vzela pivo in daljinca.
Si moreš misliti?
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PGD STOPIČE
Prostovoljno gasilsko društvo je bilo v letu
2014 zelo aktivno.

Več o delu društva preberite v biltenu, ki ste ga dobili na
dom, ali obiščite našo spletno stran www.pgdstopice.si.

Že prvi dan v letu smo hiteli na požar na
Veliki Orehek. Prišel je žled in odšli smo na
pomoč v Postojno. Največ preglavic je povzročalo pretirano deževje. Meteorna voda je
zalila hiše v Hrušici in dvakrat v Črmošnjicah.
Pomagali smo po naših močeh. Za takšne
primere smo kupili novo potopno črpalko.
Pomagali smo tudi pri polnjenju protipoplavnih vreč.

Na pomoč!
Za PGD Stopiče Peter Kastelic

Celo leto smo bili zelo aktivni na področju izobraževanj in
praktičnih vaj. Najmlajšim iz vrtca Škrat in učencem OŠ Stopiče smo pokazali opremo ter jih podučili, da ogenj ni igrača.
Seveda pa nismo pozabili na zabavo! Pripravili smo že 23.
sekanje pirhov. Na velikonočno nedeljo 2015 pa se spet
pomerimo, kdo ima najbolj mirno roko in dober pogled!
Septembra smo na šolskem igrišču priredili veselico z Modrijani. Bilo je noro in mokro!
Tudi v letu 2015 pričakujte mega veselico!
Naša največja pridobitev v letu 2014 je nov gasilski kombi
Peugeot Partner 4x4. Oktobra smo ga slovesno blagoslovili in
predali v njegov namen. Pri nakupu ste velikodušno pomagali Vi krajani. Še enkrat se Vam zahvaljujemo za prispevek.

ŠPORTNO MODELARSKO DRUŠTVO ZELENI DOL
Športno modelarsko društvo Zeleni dol velja za najbolj uspešno avto modelarsko društvo v Sloveniji. Člani so v komaj
dveh letih delovanja društva nanizali vrsto vrhunskih uspehov. Tako so v letu 2014 osvojili dva naslova slovenskih kot
tudi hrvaških državnih prvenstev v različnih kategorijah. Najbolje so se odrezali pred domačo publiko v Zelenem dolu.
Udeležili so se tudi drugih tekmovanj po Evropi, iz katerih
niso prišli praznih rok.

bilo dogajanje na pisti kljub temu nepozabno. Izjemno vzdušje na mednarodni dirki in doza adrenalina na dirki za državno
prvenstvo Slovenije se je vtisnila v spomin ne le tekmovalcem, ampak tudi gledalcem. Tekmovalci pa si dirk v Zelenem
dolu ne zapomnijo le po tem, ampak tudi po izjemni podpori
navijačev, ki z burno podporo s tribun poskrbijo za motivacijo
in dajo dirki poseben čar.
Vse, ki ste navdušeni nad avto modelarstvom, pa ne veste,
kako bi začeli, vabimo, da se pridružite in se včlanite v športno modelarsko društvo Zeleni dol. Prav tako vabimo vse na
spletno stran www.zelenidol.com, kjer se lahko seznanite z
uspehi članov društva, s koledarjem dirk, se naročite na enovice in si ogledate bogato foto galerijo.

Društvo ima tudi svojo pisto-dirkališče za off-road radijsko
vodene modele Zeleni dol, na katerem si člani pridobivajo
nove izkušnje in trenirajo za prihajajoče dirke. Pista Zeleni dol
je ena najlepših pist v Evropi, predvsem zaradi idilične okolice, edinstvene zasnove, in velja za najbolj urejeno pisto v
Sloveniji.
Čeprav je bilo vreme v preteklem letu zelo nepredvidljivo, je
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Kakor nepopisan list papirja je pred
nami leto 2015 po Kristusovem rojstvu.
Od nas je odvisno, s čim ga bomo popisali: z dobroto in ljubeznijo ali s črnilom
obrekovanja, sovraštva in duhovne
zatohlosti.

zrak ki ga dihamo, je sonce, ki nam sije, je jezik, ki ga govorimo, so ljudje s katerimi se srečujem, smejem in jokam, so
kosti naših prednikov ter kultura, ki so nam jo zapustili. Kaj
lahko storim v letu 2015, da bi bila naša domovina lepša, prijaznejša, bolj svobodna, bolj ponosna? Jezus je ustanovil
Cerkev, ki jo ima rad, saj je o njej rekel, da je »njegova« in
da je »peklenska vrata ne bodo premagala.« Spoštujmo CerJezus pravi: »Resnica vas bo osvobodikev, ki je naša duhovna družina in naša mati, čeprav jo sesla.«
tavljamo grešni ljudje. Radi jo imejmo ne samo na splošno,
Skušajmo biti ljudje resnice: v mišljen- ampak konkretno v svoji župniji in škofiji. Če me ni pri nedeljju, v besedah in dejanjih; v odnosu do ski maši, je podobno, kot če me ni pri družinskem kosilu.
družine, do domovine in do Cerkve.
Nekaj let nazaj smo obhajali leto evharistične prenove. Ali
Družina je zibelka življenja in ljubezni, je Cerkev v malem in zares verujem Gospodovim besedam: »To je moje telo…To je
zagotovilo zdravega rodu. Kaj lahko storim, da bi bila naša moja kri… To delajte v moj spomin…?«
družina bolj podobna temu idealu? Starejši in mlajši ali imate
Župnik, Tadej Kersnič
pogum, da stopite skupaj in si med seboj pomagate, podpirate in dopolnjujete?
Domovina Slovenija je pred kratkim obhajala dan samostojnosti. Tudi njo moramo imeti radi. Nihče od nas ne sme
razmišljati samo o pravicah, ampak tudi o dolžnostih do nje.
Domovina ni nekaj abstraktnega. Domovina je streha nad
glavo in postelja, je njiva na kateri pridelamo povrtnine, je

Vabljeni na predstavitev
knjige Mehovsko- Stopiško
območje
Opis vasi z zgodovinskimi in drugimi
posebnostmi
V petek, 6. februarja, ob 18. uri v
Osnovni šoli Stopiče in v nedeljo 8. februarja
ob 15. uri v družbenem domu Podgrad ter
istega dne ob 18. uri v družbenem domu Dolž.
Na predstavitvi avtorja knjige Antona Goršina bo z Žegnanje v Šentjoštu
ljudskimi pesmimi sodelovala tudi skupina »Janez V soboto, 17.1.2015 smo imeli v Šentjoštu tradicionalno žegPezdirc s pevci izpod Gorjanc«.
nanje. Po sveti maši, ki je bila ob 9.00, je bila izvedena tudi
vsakoletna licitacija suhomesnatih dobrot, ki so jih prinesli
verniki in obiskovalci. Tudi pritrkovalca smo imeli, in sicer
sta bila to Jakob Šafar in Matej Mavsar. Obema se lepo
zahvaljujemo. Vabljeni na žegnanje ponovno naslednje leto.
Povabite še ostale družinske člane, prijatelje in znance. Lahko pa se nam pridružite že letos 17. maja, ko bomo praznovali praznik sv. Jošta.
Uroš Zupančič
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV PODGORJE – STOPIČE
Ustanovitev Društva upokojencev Podgorje – Stopiče
sega v leto 1982, društvo
združuje upokojene člane iz
KS Stopiče in Dolž.
Delujemo na več področjih:
v športu in rekreaciji, pohodništvu, kulturi, sociali, družabnih srečanjih. Organiziramo treninge pikada v Stopičah in na Dolžu, imamo
tedensko rekreacijo, udeležujemo se pohodov, sodelujemo na srečanju literatov
Dolenjske in Bele Krajine, ki
ga organizira Pokrajinska
zveza DU. Vsak teden se
zbiramo tudi ljubitelji petja
in pod vodstvom zborovodje
v pevskem zboru treniramo
svoje glasove.

Obiskujemo tudi bolne in
starejše. Iz programa starejši za starejše skrbimo za
ureditev okolice tam, kjer
sami zaradi bolezni ali in
onemoglosti ne morejo ali
nimajo bližnjih, ki bi to postorili. Dvakrat letno pripravimo izlet, ki se ga običajno
udeleži preko sto članov,
družimo se na tradicionalnem pikniku na Dolžu, prav
tako se udeležujemo tudi
srečanja upokojencev v Dol.
Toplicah, ki ga letno pripravlja Pokrajinska zveza DU
Dolenjske in Bele Krajine.
Konec leta se poveselimo in
zaplešemo na silvestrovanju
na »Prepihu«. Letos smo
prvič organizirali tudi letovanje za člane društva v Hotelu Delfin v Izoli.

Člani našega društva se
udeležujemo tudi tekmovanj
v pikadu in pohodništvu, ki
ga organizira PZDU Dolenjske in Bele Krajine, prav
tako se družimo na tekmovanjih s sosednjimi DU.
V načrtu imamo še nekatere nove aktivnosti, ki jih
bomo realizirali, če bodo
člani to želeli.
V društvo je trenutno
vključenih 328 članov, vabimo pa še vse tiste, ki še
niste člani društva, posebno
vse, ki ste se pred kratkim
upokojili.
Predsednik društva
Slavko Staniša

signalizacijo (luč, sireno, mobitel, pozivnik ipd.) in, če je le
mogoče, tudi na varnostno podjetje, ki bo posredovalo v primeru javljanja vloma ali poskusa vloma,
•vrednejše predmete hranite v vgrajenem sefu ali v bančnih
ustanovah.
•prav tako zelo priporočamo namestitev video nadzora na
stanovanjski hiši
•O vgrajeni alarmni napravi obvestite sosede in objekt označite z nalepkami, ki opozarjajo nanjo !

Za varen dom in premoženje
vam policisti svetujemo:

•Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma.
•Ne odpirajte vrat neznancem.
•Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata in zapirajte okna.
•Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo priporočljiva je senzorska luč.
•Vrata opremite s ključavnico z varovalom ali varnostno verigo in kukalom.
•Namestite domofon ali videofon.

V primeru da postanete žrtev kaznivega dejanja, vam svetujem, da takoj obvestite policijo na interventno telefonsko številko 113 ali telefonsko številko Policijske postaje Novo mesto
(07) 3327400. Do prihoda policistov ničesar ne premikajte in
ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko
Poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam
pripomogle k odkritju storilca.
prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, za
Vodja policijskega okoliša
čas vaše odsotnosti odpovejte dostavo časopisov...)
Sandi Šuštarič
PP Novo mesto, Ljubljanska cesta št. 30
Tatovi in vlomilci imajo radi lahko delo. Poskrbite za
tel:07/3327400
tehnične ovire, sodelujte s sosedi. Doma ne hranite
sandi.sustaric@policija.si
večjih vsot denarja.
•če je le možno, namestite posebna protivlomna in protipožarna vhodna vrata, opremljena s kakovostnimi ključavnicami, kukalom, zaščitnim okovjem in ščitom proti lomljenju ključavnic,
•če je stanovanje v pritličju, okna zaščitite z varovalnimi folijami in mehansko zaščito na okenskih krilih,
•vgradite kakovostno alarmno napravo, vezano na lokalno
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ZA NAJMLAJŠE:

Krajevna skupnost Stopiče
Vse pobarvanke bomo nagradili na prazniku KS Stopiče. Otroci naj prinesejo Družbeni dom, Stopiče 3
pobarvanko s sabo. Nagrada ostane skrivnost. Vse pobarvanke bomo pokazali 8322 STOPIČE
oziroma razstavili na razstavi v družbenem domu v Stopičah.
Uradne ure:
vsak prvi torek med 16.30 in 18.00
O datumu razstave vas bomo obvestili naknadno.
ks.stopice@gmail.com
OBVESTILO
Vsem krajanom in krajankam KS Stopiče sporočamo, da smo se člani sveta KS
Stopiče po obisku vseh vasi v krajevni skupnosti in po informacijah, ki smo jih
dobili od krajanov odločili, da zamenjamo pogrebno službo, ki je do sedaj upravljala pogrebne storitve, vzdrževala mrliške vežice in pokopališča.
Sporočamo vam, da bo s 1.2.2015 pogrebne storitve v krajevni skupnosti opravljala pogrebne storitve NOVAK MARIJA iz Žužemberka.
Objavljamo kontaktne podatke pogrebne službe, ki bodo objavljeni tudi na oglasnih deskah mrliških vežic. V primeru nejasnosti se lahko obrnete na predsednika
KS Stopiče ali pa na nadzornika pogrebnih storitev v svetu KS Stopiče Miha Prosenik na tel 041395041, in vam bosta pomagala in svetovala ali nam pišite na
mail: ks.stopice@gmail.com
Predsednik KS Stopiče, Tomaž Slak
Stopiški biser, javno glasilo izdaja KS Stopiče, Družbeni dom, 8322 Stopiče, e-mail: ks.stopice@gmail.com. Naselja: Brezovica pri Stopičah, Črmošnjice pri
Stopičah, Dolnja Težka Voda, Gornja Težka Voda, Hrib pri Orehku, Hrušica, Mali Orehek, Pangrč Grm, Plemberk, Stopiče, Šentjošt, Veliki Orehek in Verdun.
Odgovorni urednik: Uroš Zupančič, e.mail: zupancic.uross@gmail.com, Uredniški odbor: Tomaž Slak, Mario Murko, Petra Povše. Oblikovanje in grafična
priprava za tisk: Uroš Zupančič, Tisk: Tisk Šepic, Novo mesto. Naklada: 700 izvodov. Uredništvo Stopiškega bisera si v skladu z uredniško politiko, zasnovo
časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.
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