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DOBRODOŠLI
V DEŽELI PAN JAN
Dobrodošli v PAN JAN Trebnje ali Ivančna Gorica. 
Pri nas si lahko ogledate najnovejše modele vozil Škoda in Kia in se z njimi zapeljete na testno vožnjo. 
Vaše vozilo lahko tudi odkupimo, sevisiramo ali pa opravimo tehnični pregled. 
Z veseljem vas postrežemo s kavico, otroke pa presenetimo z darilcem.

PAN JAN - Trebnje, Obrtniška ulica 33, (07) 34 60 700
PAN JAN - PE Ivančna Gorica, Stantetova ulica 25, (01) 32 04 707     www.panjan.si 
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PARTNER GRAF zelena tiskarna, d.o.o.
Gasilska cesta 3 | SI-1290 Grosuplje | T: 01 7861 177   
info@partnergraf.si | www.partnergraf.si

Tiskanje v zeleni tiskarni  

je vaš velik doprinos  

k čistejšemu okolju  

za sedanje in bodoče generacije.

Povprečna poraba goriva: 3,3–6,5 l/100 km. Emisije CO2: 93–123 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. Specifične emisije NOX: 0,0194–0,0373 g/km. Vrednost specifične 
emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0001–0,0025 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,0100E11–22,7E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim  koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. Avtotehna VIS, d.o.o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana.

največja prostornina prtljažnika v svojem razredu
inteligenten sistem pomoči pri zaviranju 
z zaznavanjem pešcev

Zobna ambulanta

PREnaDEnt
• estetsko zobozdravstvo,
• protetika,
• implantologija,
• otroško zobozdravstvo,
• brezbolecinsko lasersko  

zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne 

bolezni

Draga 1, 1292 Ig • GSm: 040 934 000 • www.zobozdravstvo-prenadent.si

Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.
Zobozdravstvena ordinacija

Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje

telefon: 041 780 741
• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• laser terapija, laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij



NAVODILA
Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word. Zaradi velikega števila 
prispevkov in zaradi želje uredništva, da čim večjemu številu ljudi omogoči povedati svoje mnenje, bomo 
objavljali prispevke, dolge do največ 30 tiskanih vrstic (cca. 2500 znakov). Vsa besedila morajo biti pod-
pisana s polnim imenom in priimkom. Digitalne fotografije naj ne bodo vstavljene med besedilo, ampak 
naj bodo posredovane samostojno. K fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) 
in obvezno avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da članke ustrezno skrajša in v primeru, 
če v skladu s programsko zasnovo časopisa ne sodijo v nobeno od rubrik, ne objavi. V uredništvu nismo 
zavezani, da se z vsemi prispevki tudi strinjamo.

DIMENZIJE IN DODATNA NAVODILA ZA PRIPRAVO OGLASOV:  celostranski pokončni 185 x 260 mm, 
1/2 ležeči 185 x 127,5 mm, 1/4 pokončni  90 x 127,5 mm, 1/8 ležeči 90 x 61 mm. Vsi oglasi so barvni. Format 
datoteke naj bo  *.PDF ali *.JPG.

GROSUPELJSKI ODMEVI – GLASILO PREBIVALCEV OBČINE GROSUPLJE 
Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič • Uredniški odbor: 
Gregor Steklačič, Janez Pintar, Marija Samec, Matjaž Trontelj, Maja Zajc Kalar, Zlatko Jagodič • Naslov 
uredništva: Občina Grosuplje, 1290 Grosuplje, Taborska 2 (hišna centrala 788 87 50) • Elektronski naslov: 
odmevi@grosuplje.si • Lektoriranje: Marija Samec (oglasi in razpisi niso lektorirani) • Oblikovanje in tisk: 
PARTNER GRAF d.o.o., Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje

Uvodnik / 4

Nagovor župana / 5

Iz občinske hiše / 6

Politika / 13

Iz naših krajev / 16

Gospodarstvo / 17

Turizem / 18

Ekologija / 23

Zdravje in sociala / 23

Dobrodelnost / 25

Izobraževanje / 27

Kultura / 34

Društva / 42

Šport / 47

Zahvale / 49

Razvedrilo / 51

Napovednik dogodkov / 52

Uvodnik
Spoštovana bralka, spoštovani bralec Grosupeljskih odmevov!

Lep, sedaj že poletni pozdrav, ko večina že razmišlja, kako čim 
lepše preživeti dopustniške in počitniške dni. Upam, da ste lepo 
preživeli tudi delavne dni, ko ste aktivno delali ali se učili v šolah 
pa tudi tisti, ki ste si že zaslužili pokojnino, tudi vi ste gotovo 
še aktivni, saj imajo po navadi upokojenci še najmanj prostega 
časa. Pozdrav pa tudi vsem, ki vas je žal bolezen ali starost pri-
klenila na posteljo.

Kot smo že navajeni, se v času med izidom dveh številk glasila 
veliko dogaja, med najbolj aktivnimi meseci pa sta gotovo maj 
in junij. Višek dogajanj  je v poletnem času prav na praznik 
državnosti, ki je hkrati tudi občinski praznik. Letos ga bomo praznovali nekoliko prej, v sredo, 
20. junija, saj je praznik letos na ponedeljek, ki ga boste verjetno izkoristili mnogi že za za-
četek dopustov. Vsako leto praznik počastimo tudi člani pevskih zborov občine Grosuplje, ko 
se zberemo na tako imenovanem prazničnem nastopu pod lipo sredi Grosupljega, letos bo to 
pred kulturnim domom, in sicer v petek, 22. junija, ob 19. uri. Lepo vabljeni! 

Od večjih dogodkov v preteklem mesecu je vsekakor potrebno omeniti tradicionalni kolesar-
ski maraton treh občin, ki je bil tokrat že dvajseti, pa drugo srečanje ljubiteljev starodobnih 
vozil kluba Oldtimer Grosuplje, številne koncerte naših pevskih zborov, ki praviloma v goste 
povabijo prijateljske zbore iz širše okolice in tudi zamejstva, kar zelo popestri same dogodke. 
Pomembi so tudi podpisi pogodb o sodelovanjih pri različnih projektih v občini in širše. 

Dogodek, ki si je zaslužil v tem mesecu največ pozornosti, pa je bila prireditev ob odprtju na-
ravoslovne učne poti Po sledeh vodomca v vasi Cerovo v dolžini nekaj več kot pet kilometrov. 
Na Cerovem so hkrati otvorili tudi prenovljeno vaško jedro. Kot verjetno že veste, je večina 
teh dogodkov tudi posneta in si jih lahko ogledate na občinski spletni strani ali kar na strani 
Youtuba, če vpišete v iskalnik besedo branepet.

Kot vsako leto bomo tudi tokrat namenili nekaj sredinskih strani mladim dopisnikom v prilogi 
Vetrnica, teh smo zelo veseli, saj na mladih svet stoji.

Vsem želim lepo poletje, čestitke ob državnem prazniku, da bi imeli dobro osnovo, da bi ga 
lahko vsako leto bolj ponosno praznovali. Čestitkam se pridružuje tudi uredniški odbor.

Srečno!

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 10. julija na e – naslov:

odmevi@grosuplje.si ali grosupeljski.odmevi@gmail.com



Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih odmevov!
Končuje se šolsko leto, začenja se poletje in šolske počitnice. Tega se 
najbolj veselijo učenke in učenci naših treh osnovnih šol. Prav vsem 
vam, dragi učenke in učenci, iskreno čestitam za doseženi šolski uspeh, 
enako čestitam tudi staršem in vsem ostalim, ki ste z otroki sodelovali 
pri učenju in ostalih šolskih in obšolskih dejavnostih. Hvala tudi vsem 
vam, spoštovani učiteljice, učitelji in druge sodelavke in sodelavci, da 
ste skrbeli za znanje, za prijetno življenje in delo v naših šolah. 
Šolsko leto zaključijo tudi v naših vrtcih, saj se čez poletje število od-
delkov skrči, ker se mnogi naši malčki preselijo na zaslužene počitnice 
skupaj s svojimi starši in domačimi. Nekatere med njimi pa bomo pr-
vega septembra že pozdravili na šolskem pragu. Tudi vam, dragi vzgojiteljice in vzgojitelji in ostali sodelavci in sodelavke 
v vrtcih, iskrena hvala za vaš trud, potrpljenje in požrtvovalnost. 
Petindvajsetega junija pa praznuje tudi naša občina svoj občinski praznik, ki sovpada z državnim praznikom dnevom 
državnosti. V razvojni strategiji naše občine smo zapisali, da bodo naš razvoj zaznamovali trije G-ji: gospodarno, gosto-
ljubno in globalno. Vsako leto ob občinskem prazniku je zato priložnost, ko lahko pogledamo, kako uresničujemo naše 
strateške cilje. 
Z vso odgovornostjo lahko zatrdim, da naša občinska uprava vse naloge izvaja kot dober gospodar, z veliko skrbjo za 
skrbno in racionalno porabo proračunskih sredstev. 
V občini se izvajata dva večja infrastrukturna projekta, gradnja nadvoza v Sončne dvore z navezovalno cesto  ter plinifi-
kacija občine. Oba bosta občutno prispevala k izboljšanju komunalnega standarda naših občank  in občanov. 
Gostoljubje pa bomo  lahko pokazali našim obiskovalcem z novo,  razširjeno učno potjo »Po poteh vodomca«, ki smo jo 
slovesno predali svojemu namenu konec maja. Pot povezuje Županovo jamo, Tabor Cerovo in čudovito naravoslovno 
učno pot v krožno pot in je idealna za sprostitev in doživetje narave, oziroma kot je dejal naš poslanec Janez Janša ob 
slovesni otvoritvi: mir in tišina bosta postala najbolj iskano blago 21. stoletja. Iskrene čestitke društvu Cer za opravljeno 
delo.
Nadaljujemo tudi našo pot povezovanja in globalnosti. Tako smo občine Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Žužem-
berk in Dolenjske Toplice z Ministrstvom za infrastrukturo podpisale dogovor o izgradnji državne kolesarske povezave 
od Škofljice do Žužemberka, imenovane 4P- Prijetna Pot Prijateljstva in Povezovanja. 
Občine, ki ležimo na trasi železniške proge  Ljubljana–Novo mesto–Metlika–državna meja s Hrvaško, pa smo podpisale 
s Karlovačko županijo dogovor o revitalizaciji železniške proge med Ljubljano, Novim mestom, Karlovcem in Zagrebom. 
Dogovor, ki sta mu prisostvovala in ga podprla oba pristojna ministrstva za infrastrukturo na slovenski in hrvaški strani, 
obeta ustanovitev posebnega evropskega združenja za teritorialno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško ter angažiranje 
dodatnega evropskega in državnega denarja za vzpostavitev modernih železniških storitev v potniškem in tovornem pro-
metu. Zlasti je pomembna odločitev o elektrifikaciji proge in nakupu novih potniških vlakov, ki bi obratovali na tej progi.       
V daljnem Ningboju in Šengjangu na Kitajskem pa je na konferenci županov srednjevropskih držav in Kitajske preko 
tisoč udeležencev lahko prvič izvedelo za lepote naše lepe občine Grosuplje in možnostih sodelovanja lokalnega gospo-
darstva z globalnim.
Iskrene čestitke ob občinskem in državnem prazniku dnevu državnosti ter prijetne, varne in lepe  poletne dopustniške 
dneve voščim!

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Župani podpisali dogovor o sodelovanju na področju 
revitalizacije čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana-
Grosuplje-Trebnje-Novo mesto-Metlika-Karlovec-Zagreb

Minister za infrastrukturo in župani podpisali dogovor o 
sodelovanju pri izvedbi kolesarske povezave 4P  
- PRIJETNA POT PRIJATELJSTVA IN POVEZOVANJA

V sredo, 23. maja 2018, je devet slo-
venskih občin in Karlovška županija na 
Otočcu podpisalo dogovor o sodelova-
nju na področju revitalizacije čezmejne 
železniške infrastrukture Ljubljana – 
Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Me-
tlika – Karlovec – Zagreb. Gre za skupni 
začetni korak do prenove več kot 100 let 
stare železniške proge, kar bo pripomo-
glo k boljši povezanosti, mednarodne-
mu sodelovanju in razvoju občin in regij.

Dogovor so podpisali župani občin 
Škofljica Ivan Jordan, Ivančna Gorica Du-
šan Strnad, Trebnje Alojzij Kastelic, Mir-
na Peč Andrej Kastelic, Novo mesto mag. 
Gregor Macedoni, Semič mag. Polona 
Kambič, Črnomelj Mojca Čemas Stjepa-
novič, Metlika Darko Zevnik, namestnica 
župana Karlovačke županije Vesna Haj-
san-Dolinar in župan občine Grosuplje 

dr. Peter Verlič, ki je tudi predsednik 
iniciative za spodbujanje raziskav in ino-
vacij na področju železnic Jugovzhodne 
Evrope (SEESARI - South East Europe 
Strategic Alliance for Railway Innovati-
on) ter pobudnik projekta.

»V tej progi se skriva velik potencial, 
je kot neka speča lepotica, ki jo moramo 
obuditi in tako izkoristiti to regionalno 
železniško povezavo,« je ob podpisu do-
govora dejal župan dr. Peter Verlič in 
še povedal, da je proga danes v slabem 
stanju, brez modernih in elektrificiranih 
signalnih sistemov in izjemno počasna, 
saj je na območju Slovenije povprečna 
hitrost vlaka 40 km/h.

Pri projektu računajo na evropske, 
državne in druge vire financiranja. Nje-
govi cilji pa so modernizacija omenjene 
železniške proge, višja potovalna hitrost, 

okrepitev nosilnosti proge, ureditev po-
stajališč in odprava nivojskih prehodov. 
V nadaljevanju bi progo elektrificirali in 
nabavili deset sodobnih vlakovnih po-
tniških garnitur, s čimer bi vzpostavili 
normalen potniški promet.

Projekt podpirata tudi resorni mini-
strstvi obeh držav, kar sta s svojo pri-
sotnostjo potrdila slovenski minister 
za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in 
pomočnik hrvaškega ministra za morje, 
promet in infrastrukturo dr. Alen Go-
spočić. Koordinatorsko vlogo projekta 
na slovenski strani je kot regijsko sredi-
šče JV Slovenije prevzela Mestna občina 
Novo mesto.

 Jana Roštan,  
foto: Mestna občina Novo mesto

V četrtek, 24. maja 2018, so minister 
za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in 
župani občin Škofljica Ivan Jordan, Gro-
suplje dr. Peter Verlič, Ivančna Gorica 
Dušan Strnad, Žužemberk Franc Škufca 
in Dolenjske Toplice Jože Muhič pod-
pisali dogovor o sodelovanju pri izva-
janju projekta državnega in regijskega 

pomena »Načrtovanje in povezovanje 
kolesarskih in drugih poti na območju 
občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Go-
rica, Žužemberk in Dolenjskih Toplic«: 
»4P – PRIJETNA POT PRIJATELJSTVA IN 
POVEZOVANJA«.

Z dogovorom so določili regijskega 
koordinatorja projekta, in sicer predstav-

nika Občine Grosuplje Uroša Močnika, 
našega vodja urada za komunalno infra-
strukturo, ki bo med občinami usklajeval 
aktivnosti, potrebne za izvedbo kolesar-
ske povezave, saj bo treba določiti do-
končno umestitev odsekov in tras držav-
nih in občinskih kolesarskih povezav v 
prostor ter obseg in način zagotavljanja 
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V sredo, 30. maja 2018, je v dvorani 
Družbenega doma Grosuplje potekala 
20. redna seja Občinskega sveta Občine 
Grosuplje. 

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli Sklep o priznanjih Občine Grosuplje 
za leto 2018. Priznanje Občine Grosuplje 
z zlatim znakom Občine Grosuplje prej-
me Pihalni orkester Glasbene šole Gro-
suplje, priznanje Občine Grosuplje s sre-
brnim znakom Občine Grosuplje prejme 
mag. Marjan J. Adamič, priznanje Občine 
Grosuplje z bronastim znakom Občine 
Grosuplje prejme dr. Matjaž Barbo.

Sprejeli so tudi Zaključni račun pro-
računa Občine Grosuplje za leto 2017. 
Gre za realizacijo proračuna Občine 
Grosuplje za leto 2017. Višina realizira-
nih prejemkov s prenosom sredstev iz 
preteklega leta je znašala 19.177.963 

evrov, višina realiziranih izdatkov pa 
18.066.028 evrov. Ostanek sredstev v vi-
šini 1.111.935 evrov se je prenesel v leto 
2018.

V skladu z Zakonom o financiranju 
vzgoje in izobraževanja in 15. členom 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Louisa Adamiča Grosuplje svet zavoda 
sestavljajo trije predstavniki ustanovite-
lja, pet predstavnikov delavcev in trije 
predstavniki staršev. Članom Sveta za-
voda poteče mandat 4. 6. 2018, zato je 
moral občinski svet imenovati tri pred-
stavnike ustanovitelja v Svet zavoda za 
mandatno obdobje 2018–2022, in to so: 
Tatjana Bavdek, Jože Gorc in Maja Mehle.

V skladu z Zakonom o zavodih in 13. 
členom Odloka o ustanovitvi javnega za-
voda za turizem in promocijo »Turizem 

Grosuplje« svet javnega zavoda sesta-
vljajo trije predstavniki ustanovitelja, en 
predstavnik delavcev in en predstavnik 
zainteresirane javnosti.  

Občinski svetnice in svetniki so v Svet 
javnega zavoda Zavod za turizem in pro-
mocijo »Turizem Grosuplje« imenovali 
Natašo Škoda, Janeza Svetka in Rajka 
Janšo.

Občinski svet Občine Grosuplje je 
tokrat na seji sprejel tudi Sklep o delni 
povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve 2018 in Sklep o obsegu 
časopisnega prostora v lokalnem časo-
pisu Grosupeljski odmevi v času volilne 
in referendumske kampanje.

Sprejeti pa so bili tudi naslednji sklepi: 
Sklep o pridobitvi statusa grajenega jav-
nega dobra lokalnega pomena št. I/2018; 
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javne-

denarnih sredstev posameznih občin in Direkci-
je RS za infrastrukturo.

Regijski koordinator projekta Uroš Močnik bo 
prioritete za izvajanje posameznih etap regijske-
ga kolesarskega omrežja usklajeval v dogovoru 
s predstavnikom Direkcije RS za infrastrukturo 
Alešem Gedrihom.

V prihodnosti se bomo tako lahko zapeljali po 
približno petdeset kilometrov dolgi kolesarski 
poti, ki bo vodila od Ljubljane, preko Škofljice, 
Grosupljega, Ivančne Gorice, Žužemberka in vse 
do Dolenjskih Toplic. Gre za projekt, ki ga bodo 
veseli vsi ljubitelji kolesarjenja, pa tudi za pro-
jekt, ki spodbuja trajnostno mobilnost. Pozitivno 
vpliva na naše zdravje in na okolje, v katerem ži-
vimo. Da bo tudi prihodnost naše občine zelena, 
da bo zelena prihodnost Slovenije.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

20. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

Župan Žužemberka Franc Škufca, župan Ivančne Gorice Dušan Strnad, 
župan Grosupljega dr. Peter Verlič, minister za infrastrukturo dr. Peter 

Gašperšič, župan Dolenjskih Toplic Jože Muhič in župan Škofljice Ivan Jordan
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Moški pevski zbor Samorastnik Škocjanski gasilci

Trak so prerezali: direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, predsednik Krajevne 
skupnosti Škocjan Martin Tomažin in župan dr. Peter Verlič

ga dobra na nepremičninah parcelni št. 
2431/3 in 2431/5, obe k.o. 1795 Velike Li-
pljene; Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra na nepremičninah par-
celne št. 1722/8, 2421/4, 2421/5, 2421/7, 
2421/8, 2421/9 in 2421/10, vse k.o. 1795 
Velike Lipljene; Sklep o ukinitvi statusa 

grajenega javnega dobra na nepremič-
ninah parcelni št. 2217/8 in 2217/10, obe 
k.o. 1783 Grosuplje – naselje; Sklep o uki-
nitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelne št. 1688/13, 
1688/14 in 1688/18, vse k.o. 2642 Grosu-
plje; Sklep o ukinitvi statusa grajenega 

javnega dobra na nepremičnini parcelna 
št. 986/22, k.o. 1782 Stara vas.

Video posnetke sej si lahko pogleda-
te na: www.grosuplje.si.

Jana Roštan

Otvoritev in blagoslov novega vodovodnega omrežja  
Škocjan–Male

V petek, 1. junija 2018, smo pri no-
vem hidrantu v zaselku Male v Škocjanu 
otvorili in blagoslovili novo vodovodno 
omrežje Škocjan–Male. Dolgo pričako-
van vodovod je namreč v zaključni fazi.

Novo pridobitev so skupaj proslavili 
župan dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar, predsednik 
Krajevne skupnosti Škocjan Martin To-
mažin, predsednice in predsedniki tudi 
nekaterih drugih krajevnih skupnosti, 
župnik Janez Selan, predstavniki Javne-
ga komunalnega podjetja Grosuplje in 
Komunalnih gradenj Grosuplje ter seve-
da tamkajšnji krajanke in krajani.

Zbrane na otvoritvi in blagoslovu dol-
go želenega vodovoda v zaselku Male je 
pozdravil predsednik Krajevne skupno-
sti Škocjan Martin Tomažin.

»Izgradnja te, v zadnjih 40-ih letih naj-
večje investicije v vodovodno omrežje na 
območju krajevne skupnosti Škocjan, je v 
zaključni fazi. Danes smo se zbrali, da slav-
nostno predamo v uporabo vodovodno 
omrežje in hidrant z omarico za gasilsko 
opremo v Škocjanu,« je dejal.

Čista pitna voda je osnovna dobrina, 
ki zadeva in se dotakne vsakogar izmed 
nas. Nobeno živo bitje na Zemlji brez nje 
ni sposobno preživeti.

Je pa voda tudi osnovno gasilno sred-

stvo pri krotenju in gašenju požarov, 
zato je potrebno zagotoviti primerno 
pokritost celotnega požarnega območja 
s hidrantnim omrežjem.

In na predlog Krajevne skupnosti 
Škocjan in Prostovoljnega gasilskega 
društva Škocjan ter s pomočjo Javne-
ga komunalnega podjetja Grosuplje in 
Občine Grosuplje jim je to tudi uspelo, 
vodovodno omrežje so dobili tudi v tem 
delu Škocjana, v zaselku Male.

»V Krajevni skupnosti Škocjan želimo 

skupaj z Občino Grosuplje, na čelu z župa-
nom dr. Petrom Verličem, še naprej skrbeti 
za dobro počutje krajanov in soustvarjati 
pogoje, da lahko Škocjanci ostajamo v ro-
dnem kraju ter se enakovredno kosamo z 
izzivi današnjega časa in časa, ki je pred 
nami. Projektov in idej za prihodnost nam 
ne bo zmanjkalo,« je še dejal predsednik 
krajevne skupnosti Martin Tomažin.

Zbrane na slovesnosti je nagovoril 
tudi župan dr. Peter Verlič. Kot rad pou-
dari ob takšnih dogodkih, je tudi tokrat 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2018 9Iz občinske hiše

Zbrane je nagovoril župan dr. Peter Verlič.

povedal, da za Občino Grosuplje ni veli-
kih in majhnih projektov. Vsaka pridobi-
tev, ki pomeni izboljšanje kvalitete življe-
nja za krajanke in krajane, za občanke in 
občane, je pomembna. Pomembno pa 
je tudi sodelovanje. »V naši občini ima-
mo 10 čudovitih krajevnih skupnosti in 10 
svetov krajevnih skupnosti, pa predsednic 
in predsednikov, ki so nam v veliko pomoč. 
Ker so blizu vam, krajankam in krajanom, 
včasih z vidika občin z majhnimi problemi, 
a z velikimi težavami za vas. In če je krajev-
na skupnost povezana, če so ljudje pove-
zani, če sodelujejo, potem je lažje tudi, ko 
je treba priti do občinskih vrat. In če ima 
občina posluh, in jaz sem prepričan, da 
smo lahko vsi ugotovili, da se naša občina 
želi razvijati enakomerno, po vseh krajev-
nih skupnostih, potem je lažje priti tudi do 
rešitev,« je dejal.

Župan je nadaljeval, da je podobno 
tudi, ko gledamo občine in našo vlado. 
Za dobre rezultate je potrebno dobro 
občinsko vodstvo, potrebna je tudi do-
bra vlada. Pri tem pa je pomembno 

povezovanje, sodelovanje, tako so tudi 
problemi lažje rešljivi.

Župan dr. Peter Verlič, direktor ob-
činske uprave mag. Dušan Hočevar in 
predsednik Krajevne skupnosti Škocjan 
Martin Tomažin so slovesno prerezali 
trak in tako vodovodno omrežje v zasel-
ku Male v Škocjanu tudi uradno predali v 
uporabo. Novo pridobitev v kraju je nato 

župnik Janez Selan tudi blagoslovil.
Slovesnost so s petjem obogatili člani 

Moškega pevskega zbora Samorastnik, 
na harmoniko je zaigral škocjanski izde-
lovalec harmonik Drago Elikan. Skozi pri-
reditev nas je popeljala Maja Sodja.

Jana Roštan

Zeleno občino Grosuplje prav gotovo 
čaka še bolj zelena prihodnost. Spodbu-
jamo uporabnikom prijazen javni potni-
ški promet, ki ga dopolnjujejo urejene 
površine za pešce, obetajo se nam tudi 
nove urejene kolesarske povezave. Naši 
javni objekti so energetsko sanirani, 
nova moderna Čistilna naprava Grosu-
plje skrbi, da se odpadna voda prečisti in 
tako vrne nazaj v naravo spet čista, do-
bro imamo urejeno ločevanje in prede-

lavo odpadkov in še bi lahko naštevali.
To pa potrjuje tudi aktivno sodelova-

nje Občine Grosuplje v evropskih projek-
tih Local4Green - Local Policies for Green 
Energy in LIFE Climate Path 2050, prvi se 
osredotoča na rabo obnovljivih virov 
energije, drugi na podnebne aktivnosti.

V okviru projekta Local4Green, ki ga 
v Sloveniji vodi Gradbeni inštitut ZRMK, 
bomo pripravili inovativne usmeritve 
lokalne fiskalne politike za spodbujanje 

obnovljivih virov energije z namenom 
njihove vključitve v lokalne strategije in 
načrte. V ta namen smo se v marcu ude-
ležili tudi posveta na sejmu Dom. Pre-
oblikovanja fiskalne politike za namen 
spodbujanja rabe obnovljivih virov smo 
se na posvetu lotili s pregledom obsto-
ječega stanja, predstavljenih je bilo tudi 
nekaj dobrih praks. Kar zadeva pridobi-
vanje sredstev za namen rabe obnovlji-
vih virov energije smo prepoznali dve 

Občina Grosuplje aktivno sodeluje v evropskih projektih 
Local4Green in LIFE Climate Path 2050 - za zeleno občino 
Grosuplje
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možnosti, novo pridobljena sredstva 
oziroma prerazporeditve obstoječih.

Projekt LIFE Climate Path 2050, ki ga 
izvaja Institut »Jožef Stefan«, Center za 
energetsko učinkovitost, pa je namenjen 
spremljanju napredka in načrtovanju 
podnebnih ukrepov za zmanjšanje emi-
sij na področjih stavb, prometa, industri-
je, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. 
V projektu izpostavljajo tudi pomembno 
vlogo občin pri načrtovanju in izvajanju 
ukrepov na nacionalni in občinski ravni.

Med drugim v okviru projekta za obči-
ne že vzpostavljajo lokalni semafor pod-
nebnih aktivnosti. Gre za spletno apli-

kacijo za spremljanje in prikaz izvajanja 
ukrepov energetske prenove stavb, širi-
tve kolesarskih mrež in drugih ukrepov 
za zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov v posameznih občinah. Aplikacija 
bo v pomoč pri spremljanju aktivnosti in 
napredka občine, hkrati pa bo tudi pod-
laga za izmenjavo idej in izkušenj med 
občinami, ki se bodo izkazale z dobrimi 
rezultati na posameznih področjih. V te-
stni fazi lokalnega semaforja podnebnih 
aktivnosti, ki bo pričel z delovanjem še v 
mesecu juniju, bo sodelovala tudi Obči-
na Grosuplje.

Jana Roštan

Občina Grosuplje udeleženka študijskega obiska na Švedskem 
- mednarodna aktivnost v okviru projekta Europe Goes Local

Projekt Europe Goes Local – Podpora 
razvoju in krepitvi mladinskega dela na 
lokalni ravni (v nadaljevanju EGL) je pro-
jekt strateškega partnerstva, v katerem 
sodeluje 24 nacionalnih agencij progra-
ma Erasmus+: Mladi v akciji, Partnerstvo 
Evropske komisije in Sveta Evrope na po-
dročju mladine, Evropski mladinski fo-
rum ter mreži POYWE in InterCity Youth, 
in se izvaja v obdobju od leta 2016 do 
leta 2019.

Projektne aktivnosti potekajo tako na 
nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, 
seveda se med seboj tudi prepletajo. Ob-
čina Grosuplje se je na nacionalni ravni 
udeležila dveh usposabljanj (osnovnega 
in nadaljevalnega), kjer smo govorili o 
samem mladinskem delu, o prepoznava-
nju učinkov mladinskega dela ter o nači-
nih podpore in razvoja mladinskega dela 
na lokalni ravni. Usposabljanja potekajo 
z namenom prepoznavanja in tudi pre-
nosa dobrih praks, medsebojnega uče-
nja in mreženja akterjev na področju 
mladinskega dela ter z namenom vzpo-
stavitve in delovanja podpornih aktivno-
sti mladim z mednarodne na nacionalno 
in lokalno raven ter obratno.

Na mednarodni ravni pa je bil v okviru 
projekta EGL konec meseca maja 2018 
organiziran študijski obisk na Švedskem, 
ki se ga je udeležilo 17 predstavnikov 
občin, organizacij in institucij iz različ-
nih koncev Slovenije. Študijski obisk 
se je odvijal v mestu Göteborg, in sicer 
v sodelovanju s Keks Nätverket, eno 
izmed vodilnih organizacij v Evropi na 
področju zagotavljanja kakovosti v mla-
dinskem delu. Gre za mrežo za lokalne 

skupnosti in druge organizacije, ki iz-
vajajo mladinsko delo. V njej trenutno 
sodeluje 40 švedskih lokalnih skupnosti, 
katerim nudijo podporo pri pridobivanju 
kompetenc in razvoju metodologij na 
področju izvajanja ali podpore razvoju 
mladinskega dela na lokalni ravni. 

Poleg tega, da smo obiskali mrežo 
KEKS, kjer smo spoznali sistem izvaja-
nja mladinskega dela na lokalni ravni na 
Švedskem ter njihov sistem dokumenti-
ranja za zagotavljanje kakovosti v mla-
dinskem delu, smo v mestnem okrožju 
obiskali tudi javni prostor organizacije 
Arena 29 - Ungdomssatsningen, ki je 
odprt 24 ur vsak dan, aktivnosti tam pa 
organizirajo in izvajajo izključno mladi, 
ter mladinski center Bagerns, ki upo-

rablja svoj poseben sistem financiranja 
projektov mladih - Kronometern, pri 
katerem o odobritvi financiranja odloča 
lokalni mladinski svet, ki ga sestavljajo 
zainteresirani mladi in ne mladinske or-
ganizacije kot v Sloveniji. Na podeželju 
smo si ogledali hišo mladih Centralen, 
kjer je mladim na voljo najsodobnej-
ša oprema (3D printer, gaming soba, 
kino soba) ter center Ungdomens hus 
1200 Kvadrat, za katerega je značilna 
večnivojska članska struktura, pri kateri 
morajo mladi za pridobitev članske iz-
kaznice izkazati določeno spoštovanje 
pravil delovanja in obnašanja, s čimer so 
zagotovili varen prostor za mlade. Zaradi 
bolj ruralnega značaja občine mladinski 
delavci v obeh mladinskih centrih pre-
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cej svojega dela opravijo tudi na terenu. 
Vsem mladinskim centrom pa je skupna 
participacija mladih in podpora njiho-
vemu razvoju. Aktivnosti, ki se izvajajo, 
so plod idej, prizadevanj in dela mladih, 
mladinski delavci pa podporo mladim 
pri uresničevanju njihovih idej in zamisli 
opravljajo v vlogi mentorjev in vaditeljev 
(coachev).

Poleg tega, da smo si ogledali potek 
mladinskega dela v praksi, smo spoznali 
tudi, kako je organiziran sam sistem ra-
zvoja in podpore mladinskemu delu na 

administrativni ravni, ki nam ga je pred-
stavil Henrik Dahlqvist, vodja oddelka 
za mladinsko delo enega od okrožij me-
sta Göteborg. 

Študijski obisk smo zaključili z raz-
pravo skupine iz Slovenije, v kateri je 
sodeloval tudi Jonas Agdur, ki je eden 
izmed očetov KEKS-a, sodelavec Sveta 
Evrope in Evropske komisije za podro-
čje mladinskega dela ter avtor številnih 
priročnikov in publikacij s tega področja. 
Z nami je delil svoje izkušnje in nam po-
dal nekaj nasvetov, kako ideje, znanje in 

spoznanja s študijskega obiska prenesti 
v prakso v svojem lokalnem okolju.

Tjaša Pleško

20. kolesarski maraton treh občin

V nedeljo, 3. junija 2018, so bile občine 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje 
športno natančneje kolesarsko obarva-
ne. Za nami je namreč jubilejni 20. ko-
lesarski maraton treh občin, ki se ga je, 
kot je povedal predsednik Kolesarskega 
društva Grosuplje Anton Kogovšek, ude-
ležilo kar 1084 kolesark in kolesarjev. Gre 
za rekordno število iz vse Slovenije, tudi 
iz tujine.  

Kolesarke in kolesarje vseh generacij, 
pa tudi tiste, ki so jih prijazno spremlja-
li in jih spodbujali, je pred startom na 
Kolodvorski cesti v centru Grosupljega 
pozdravil župan občine Grosuplje dr. 
Peter Verlič. Vsem članicam in članom 
Kolesarskega društva Grosuplje pa je ob 
tej priložnosti iskreno čestital za jubilej-
nih 20 let izredno dobro organiziranega 
kolesarskega maratona. »Tudi letos ni nič 
drugače,« je dejal župan.

Kolesarski maraton treh občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje je bil letos že 20. po vrsti.

Pokal za najštevilčnejšo skupino – DRUŠTVO EXPLORIK
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Sicer pa je povedal, da občina Gro-
suplje postaja kolesarjem vedno bolj 
prijazna občina. Uredili bomo več kole-
sarskih povezav iz centra Grosupljega 
proti zalednim naseljem, Spodnji Slivni-
ci, Velikemu Mlačevemu, pred kratkim 
smo se umestili tudi v kolesarsko mrežo 
državnih kolesarskih poti s transverzalo 
od Ljubljane do Žužemberka. Ta se bo 

imenovala 4P - Prijetna pot prijateljstva 
in povezovanja. »In želim si, da je današnji 
maraton točno to. Prijateljstvo, povezova-
nje, druženje, dobra volja. Kolesarske trase 
pa naj vam seveda služijo in naj vam bodo 
v pomoč. Lepo se imejte, srečno in dobro-
došli,« je še dejal župan.

Za startno črto so že bili pripravljeni 
kolesarke in kolesarji, ki so jih čakale tra-

se v dolžini 56 km, 78 km ali kar 91 km, ta 
je vključevala tudi vzpon na 600 m visok 
Korinj. Sledili so jim gorski kolesarji, ki so 
se podali na 31 km dolgo MTB progo, 
številni kolesarke in kolesarji so se udele-
žili tudi družinskega maratona. Ti so lah-
ko izbirali med trasama v dolžini 16 km 
in 27 km. Tisti, ki so se odločili, da bodo 
dan prav tako preživeli rekreativno, a 
ne na kolesu, pa so si lahko ogledali naš 
podzemni kraški biser Županovo jamo.

Kolesarke in kolesarji, udeleženci 
družinskega maratona, so letos naredili 
kratek postanek v Grajskem vrtu Boštanj, 
kjer so se nekoliko okrepčali, prav tako 
pa so si lahko ogledali, kako v podjetju 
Avtotransporti Kastelec poskrbijo za raz-
gradnjo avtomobilov na okolju prijazen 
način.

Na cilju so vsi udeleženci kolesarske-
ga maratona prejeli medaljo in praktično 
darilce, pričakala jih je tudi malica.

Jana Roštan

Vabilo društvom k sodelovanju na prireditvi Grosuplje v jeseni
Pred nami so topli, sončni, poletni dnevi, da pa bo nepozaben tudi vstop v jesen, se že sedaj pripravljamo na 

naš tradicionalni festival GROSUPLJE V JESENI. V centru Grosupljega bo tudi letos potekal bogat kulturni in 
zabavni program, posebno veselo pa bo, če bodo prireditveni prostor tudi letos preplavile stojnice društev in 
organizacij. Vsa kulturna, športna, turistična in druga društva in organizacije - lepo povabljeni k predstavitvi - 

bodisi s postavitvijo stojnice ali na drug poljuben način. 

Osrednji del prireditve Grosuplje v jeseni bo potekal v soboto, 15. septembra 2018, na Kolodvorski in Taborski 
cesti v Grosupljem. Če bi bili na prireditvi pripravljeni sodelovati, to sporočite koordinatorju prireditve Urošu 

Permetu na uros.perme@grosuplje.si ali na 01 788 87 74, in sicer najkasneje do petka, 31. avgusta 2018 (število 
stojnic je omejeno). Uroš Perme vam je na voljo tudi za vse ostale podrobnosti in morebitna vprašanja.

Občina Grosuplje

Številni so se tudi letos udeležili Družinskega maratona

Člani Kolesarskega društva Grosuplje
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ISKRENE ČESTITKE OB DRŽAVNEM 
IN OBČINSKEM PRAZNIKU

DNEVU DRŽAVNOSTI!
ŽELIMO VAM LEPO IN 

PONOSNO PRAZNOVANJE.

Župan dr. Peter Verlič
in

Občinska uprava Občine Grosuplje

Zahvala  
volivkam in volivcem

Spoštovani volivke in volivci, iskreno 
se iz srca  zahvaljujem vsem, ki ste mi 
na državnozborskih volitvah zaupali 
svoj glas. Žal število vseh glasov ni 

zadostovalo za vstop SLS v državni zbor. 
Kljub vsemu si bom s tem, kar znam 
in zmorem, še naprej prizadevala za 

dobrobit ljudi, kajti srčnost in ljubezen 
do domovine sta tista, ki ustvarjata 

razvoj, omogočata gospodarno ravnanje 
in pravično državo Slovenijo.

Še enkrat hvala za Vaše zaupanje!

Alojzija Fink 

Voščilo OO SLS Grosuplje ob dnevu državnosti

25. junij, dan slovenske državnosti, je praznik, ki nas spominja 
na odločnost slovenskega naroda pri ustvarjanju temeljev lastne 

države, njene samostojnosti in neodvisnosti.

Spoštovani občanke in občani!
Iskrene čestitke ob dnevu slovenske državnosti z željo, naj nikoli ne 

pozabimo na osamosvojitvene vrednote, ki so pogum, enotnost, 
pravičnost, spoštovanje in zaupanje. Praznujmo z veseljem, 

ponosom in hvaležnostjo!

OO SLS Grosuplje

Zahvaljujem se vsem, ki ste se udeležili 
volitev, še posebej pa bi se rad
zahvalil vsem, ki ste volili zame in za 
usmeritev "Bolje za vse."

dr. Peter Gašperšič
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Spoštovani Slovenke in Slovenci, 
državljanke in državljani Slovenije,
občanke in občani Grosupljega, 

HVALA vsem, ki ste v nedeljo, 3. junija 
2018, šli na volitve in s tem prevzeli svoj 
del odgovornosti do domovine in drža-
ve. Še posebej se zahvaljujem vsem, ki 
ste glasovali za Slovensko demokratsko 
stranko. Vaše zaupanje sprejemamo z 
veliko hvaležnostjo.

Veseli smo, da je naše sporočilo dose-
glo toliko ljudi in da smo za program ZA 
SLOVENIJO, ki ga je pripravil Strokovni 
svet SDS, z vodilom, da bi bila Sloveni-
ja uspešnejša, bolj prijazna domovina 
za vse, prejeli tako široko podporo. Slo-
venska demokratska stranka je zmagala 
v vseh volilnih enotah in večini volilnih 
okrajev. Tudi v volilnem okraju Grosu-
plje, kjer sem kot kandidat Slovenske 
demokratske stranke prejel 7.020 gla-
sov, kar je 39,3 % vseh oddanih glasov in 
najboljši rezultat kateregakoli kandidata 
v državi. Iskrena vam hvala za prav vsak 
glas. 

Zavedamo se, da je odgovornost vsa-
ke vlade najprej do njenih državljanov. 
Da prepozna in dela za njihove potrebe, 
da skrbi za njihovo varnost, da ščiti nji-
hove pravice in brani njihove vrednote.

Zato bomo skušali sestaviti koalicijo 
za Slovenijo, koalicijo za državljanke in 

državljane Slovenije, za dobro vseh nas, 
in ne koalicije proti Marjanu Šarcu, Deja-
nu Židanu ali dr. Miru Cerarju. Osnova za 
sestavo te koalicije pa bodo programski 
odgovori na izzive, ki so v tem trenutku 
pred Slovenijo.

Slovenska demokratska stranka je od-
prta za sodelovanje. In verjamem, da je 
po prespani noči, analizah, ocenah, ki so 
bile in še bodo, nekaj več pripravljenosti 
za sodelovanje tudi v ostalih strankah, 
ki so prišle v parlament, a pripravljeno-
sti po sodelovanju niso želele pokazati. 
Sodelovanje in ne izključevanje bi lahko 
bilo le dobro za Slovenijo. 

Če bo Slovenska demokratska stranka 
vodila vlado, jo bomo vodili pravično in 
za dobro vseh državljank ter državljanov. 
Vsako odločitev bomo vedno pretehtali 
v luči tega, kaj bo prinesla temu narodu, 
predvsem pa generacijam, ki šele priha-
jajo. To je naša obljuba in zaveza.

Vlada pod vodstvom Slovenske de-
mokratske stranke bo vlada za Slovenijo, 
ki bo domovina za vse. Slovenijo, ki bo 
varna. Slovenijo, kjer bo v javnih stori-
tvah red in kjer bodo za vse veljali ena-
ki pogoji. Slovenijo, kjer bo šlo manj za 
davke in bo več ostalo Slovenkam in Slo-
vencem, državljankam in državljanom 
Slovenije. Slovenijo, kjer bo vsakdo, ki 
bo imel dobro idejo, imel možnosti, da 
jo uresniči. Slovenijo, kjer pokojnina ne 

bo socialna kategorija, ampak pošteno 
plačilo za minulo delo. Slovenijo, kjer 
bo pošteno delo pošteno plačano. Pred-
vsem pa za Slovenijo, v kateri bodo tudi 
naši prapravnuki govorili slovensko in 
peli slovenske pesmi. Za Slovenijo, kjer 
bo Slovencev vsako leto več, in za Slove-
nijo, kjer bomo vsako leto živeli bolje.

Vemo, kako stvari narediti bolje. 
Vemo, da si Slovenija zasluži več. Slove-
nija je lahko uspešna. Slovenija je lahko 
prostor, v katerem domuje pravičnost in 
kjer radi živimo. Dom za nas, naše otroke 
in vnuke. Topel in varen.

Če pa bo vlado sestavil kdo drug, 
bomo dobre predloge tudi v opoziciji 
podprli ter se trudili v dobro Slovenije. 

25. junija praznujemo DAN DRŽAV-
NOSTI. Vsem Slovenkam in Slovencem, 
državljankam in državljanom Slovenije, 
občankam in občanom Grosupljega ob 
prazniku ISKRENO ČESTITAM in vam že-
lim PONOSNO PRAZNOVANJE. Vsem ro-
jakom iz občine Grosuplje pa želim tudi 
veselo praznovanje občinskega prazni-
ka. Naj bosta praznika čas, ko bodo po 
naših domovih ponosno plapolale slo-
venske zastave. V upanju, da bo Slove-
nija postala in ostala prijazna domovina 
za vse.

Janez Janša
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Kongres krščanskih demokratov v Grosupljem

V Grosupljem je 21. aprila potekal 12. 
Kongres NSi, ki je bil posvečen volitvam 
v organe stranke. Novi predsednik je po-
stal Matej Tonin. Kongresa se je udele-
žilo približno 500 delegatk in delegatov 
ter članov in simpatizerjev iz cele Slove-
nije, dogodku pa so prisostvovali tudi 
nekateri domači in tuji gostje. Gostitelj 
kongresa je bil Občinski odbor NSi Gro-
suplje na čelu s predsednikom Matjažem 
Trontljem, ki je tudi imel uvodni pozdrav. 
Kongres je pozdravil tudi župan občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič, navzoč pa je 
bil tudi direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar.

Kongres je bil volilne narave. Na me-
sto predsednika stranke je bil z visoko 
podporo (92,7 odstotkov glasov) izvo-
ljen Matej Tonin.

Matej Tonin je v svojem govoru iz-

postavil, da je NSi odgovor na izzive, ki 
jih ima Slovenija. »NSi misli z rešitvami in 
programom resno. Slovenija mora postati 
dežela priložnosti in zadovoljnih ljudi,« je 
povedal novoizvoljeni predsednik mag. 
Matej Tonin.

Izpostavil je, da Slovenijo v prihodno-
sti čakajo številni izzivi, a če bo NSI v vla-
di, bo država zagotovo uspešna. »Volitve 
bodo začrtale smer prihodnjega razvoja. 
Slovenija je lahko med 15. najuspešnejšimi 
državami na svetu, ko bo NSi dobila prilo-
žnost, da prevzame odgovornost v vladi,« 
je prepričan Tonin.

Poudaril je, da je program NSi, ki nosi 
ime Misli resno, namenjen delovnim in 
poštenim ljudem. Izpostavil je, da bo 
NSi največ poudarka namenila ureditvi 
zdravstva, višjim neto plačam ter ena-
kim merilom za vse. Program “15 za 15” 

odgovarja na vse izzive slovenske priho-
dnosti. Med prioritetnimi področji je iz-
postavil zlasti posodobitev zdravstva in 
sodstva ter znižanje davkov.

V nadaljevanju je spregovorila Lju-
dmila Novak in poudarila, da novo vod-
stvo je delavno in ima znanje. »Hvala 
vsem za vsa leta podpore in pomoči pri 
vodenju slovenske krščanske demokracije. 
Vesela sem tudi, da smo na tej poti postali 
prijatelji,« je v svojem govoru na kongre-
su dejala nekdanja predsednica NSi Lju-
dmila Novak. 

Sledila je tudi podelitev priznanj 
stranke najzaslužnejšim članom, med 
drugimi je bil med prejemniki nagrad 
tudi član Občinskega odbora NSi Gro-
suplje Janez Svetek, predsednik KS Mla-
čevo, Matjaž Trontelj pa je bil ponovno 
izvoljen za predsednika Sveta Nove Slo-
venije. Iskreno čestitamo.

Tajništvo OO NSi Grosuplje

Tradicionalna spominska in spravna slovesnost  
v Kočevskem Rogu

V soboto, 2. junija 2018, je na prvo 
Marijino soboto v juniju pri kapeli brez-
mejnega Božjega usmiljenja ob grobišču 
pod Krenom v Kočevskem Rogu poteka-
la tradicionalna spominska in spravna 
slovesnost. Pripravila jo je župnija Kočev-
je, ob somaševanju 27 duhovnikov jo je 
vodil novomeški škof msgr. Andrej Gla-
van.  K spomeniku so položili vence tudi 
častna straža Slovenske vojske v imenu 

predsednika Republike Slovenije, dele-
gacija Nove slovenske zaveze s Petrom 
Sušnikom, Nova Slovenija – krščanski 
demokrati s predsednikom Matejem To-
ninom in druge politične stranke ter or-
ganizacije. V molitvi so se spomnili vseh 
žrtev nasilja in pobojev v drugi svetovni 
vojni. Hkrati so Bogu izročili  prošnjo za 
milost sprave v slovenskem narodu, da 
bo spet brat podal roko bratu. Po maši je 

sledil krajši kulturni program, ki ga je pri-
pravila Nova slovenska zaveza, slovesen 
nagovor pa je pripravil zgodovinar Jurij 
P. Emeršič. Spravne slovesnosti se že vse 
od začetka v letu 1990 udeležuje veliko 
število naših občank in občanov. 

Občinski odbor Nove Slovenije – 
krščanskih demokratov Grosuplje
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Ob DNEVU DRŽAVNOSTI in OBČINSKEM PRAZNIKU Občine Grosuplje

vsem občankam in občanom, članom stranke in podpornikom krščanske demokracije 
iskreno čestitamo.

Vsem želimo prijetno, ponosno in slovesno praznovanje. 

Praznovanje je priložnost, da izrazimo svoj ponos in podporo svoji domovini, ki je in bo ostala naša in edina domovina znotraj 
družine evropskih držav, evropske kulture in vrednot.

Iskreno čestitamo tudi vsem nagrajencem in prejemnikom občinskih priznanj ob občinskem prazniku.

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski demokrati Grosuplje

ZAHVALA

V Občinskem odboru Nove Slovenije – krščanski demokrati Grosuplje (N.Si) se iskreno zahvaljujemo vsem volivkam in volivcem 
občine Grosuplje za prejete glasove na volilno nedeljo, 3. junija 2018. Skupaj nam je uspelo doseči, da smo kot stranka izboljšali 
rezultat iz leta 2014 in bomo s 7 mandati pomemben politični dejavnik v tej sestavi Državnega zbora. Vsak prejeti glas pomeni 
za nas zaupanje v ljudi, strokovnost in pripravljeni program krščanske demokracije. Zaupanje je vrednota, za katero se v stranki 
Nova Slovenija zavzemamo. Vsak prejeti glas je za našo stranko tudi dodatna spodbuda in hkrati izziv, da dosledno uresničujemo 
program Nove Slovenije. V Državnem zboru bomo zastopali konkretne rešitve na odprta vprašanja ljudi, ki jih prinaša sedanja 
družba na temelju družbene odgovornosti posameznika in različnih organizacij. Želimo skupaj z vsemi dobromislečimi prispevati 
k skupnemu ustvarjanju in zadovoljstvu med nami ter da vrnemo UPANJE SLOVENIJI in pri tem MISLIMO RESNO.
Zahvala pa tudi vsem medijem za korektno in profesionalno poročanje o aktivnostih našega občinskega odbora stranke N.Si in 
kandidata za DZ RS Roberta Ilca v času volilne kampanje.

V Novi Sloveniji smo pripravljeni na odgovorno delo in trdno zavezani k uresničitvi predstavljenega programa. Upamo, da bomo 
vaše zaupanje na konkretni način tudi uspešno upravičili. Čestitke tudi zmagovalcem. 

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski demokrati Grosuplje

Za dan državnosti nova slovenska zastava na boštanjskem gradu

Kot vsako leto smo tudi letos zame-
njali iztrošeno slovensko zastavo na bo-
štanjskem gradu.

Slovensko zastavo, ki meri 8 x 4 m,  je 
letos  podaril Ivan Šeme iz Zagradca pri 
Grosupljem, na drog pa so jo obesili za-
graški gasilci.

Krajevna skupnost in krajani se mu 
lepo zahvaljujemo za ta prispevek, ki bo 
pogled na boštanjski grič obarval bolj 
slovensko in ponosno za našo državo.

V imenu Krajevne skupnosti Mlačevo  
želim vsem občanom in občinski upravi, 
da s ponosom praznujemo dan državno-
sti.

Predsednik KS Mlačevo Janez  Svetek
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Seminar »NOVOSTI GRADBENE ZAKONODAJE«, 10. 5. 2018, predavatelj Janko Rozman, 
sekretar gradbene sekcije na OZS. 

Praznovanje v župniji Žalna

Predzadnja majska nedelja je bila le-
tos v Žalni še posebej praznična. Vsako-
letni župnijski dan – že osmi po vrsti – je 
zbral skupaj stare in mlade iz naše fare; 
različne skupine, ki delujejo v župniji, so 
predstavile svoje delo in nagovorile go-
ste, vsi pa smo z veseljem in zanimanjem 
prisluhnili gostom.

Slavnostni dogodek je zaznamoval 
biserni jubilej župnika Cirila Oražma, ki 
je  pred leti deloval tudi pri nas. Izjemna, 
bogata in v povojnih časih trpka in tež-
ka pot mladega duhovnika je zorela v 
molitvi in ljubezni do matere, družine in 
do Boga. Nagovor gospoda Oražma in 
njegova življenjska energija sta oboga-
tila slehernega izmed nas med mašo in 
v kratkem pogovoru po maši. Popestrili 
so ga mladi žalski pevci, pa razmišljanja 
o Cankarju v letu, ko se Slovenci še po-

sebej spominjamo velikega dramatika, 
ter izjemna glasbenica, naša umetnica, 
Elizabeta Košir. Z biseromašnikom sta 
somaševala domači župnik Andrej Šink 
in monsignor Jože Kastelic, vsi pa so z 
zakramentom bolniškega maziljenja 
okrepili naše starejše in bolne sofarane, 
katerim je vsakoletno srečanje še pose-
bej namenjeno.

Po maši nadaljujemo s pestrim doga-
janjem pred cerkvijo – že nekaj let nas 
ne skrbi več negotovo vreme, saj ima-
mo lep, prostoren župnijski dom. To pot 
so nas na župnijskem dvorišču najprej 
nagovorili mladi s prikazom odlomka o 
Marcelinu in vabilom na letošnji oratorij, 
pa Moški pevski zbor Samorastnik, mla-
di harmonikarji in pritrkovalci. Razdelili 
smo Slomškova priznanja prizadevnim 
bralcem in se pomerili v tradicionalnem 

kvizu po vaseh – in zmagala je Mala Žal-
na! 

Pridne žalske gospodinje so poskrbe-
le za pecivo, moški so se to nedeljo spet 
izkazali kot izvrstni kuharji, najmlajši in 
veroukarji pa so uživali v skrbnem var-
stvu Neže in Nike in se pomerili v za-
bavnih igrah in športih. Lepo je, kadar 
župnija diha skupaj! V letu, ko še posebej 
poudarjamo prenos vere iz roda v rod in 
povezanost generacij, naš dogodek še 
lepše zažari. Je priložnost za srečanje, 
za pesem, za besedo in stisk roke, za po-
gled nazaj in zahvalo vsem, ki v župniji 
delujejo in sodelujejo. Pa tudi za nav-
dušenje in veder pogled v prihodnost, 
ki raste iz takihle srečanj in medsebojne 
povezanosti. 

Maja Zajc Kalar, foto: Miha Zajec

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško  
zbornico Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI na OOZ Gro-
suplje, več informacij in prijave na www.
ooz-grosuplje.si:
• Računalniška delavnica IZDELOVA-

NJE RAVNINSKIH NAČRTOV (2D) – 
AUTOCAD, v trajanju 50 šolskih ur 
oz. 10 dni, v času 9. 7. – 20. 7. 2018, 
med 16.00 in 20.00 uro. Prijavnice 
najdete na naši spletni strani, preve-
rite možnost subvencionirane ude-
ležbe. 

• Poletno učenje POSLOVNE ANGLE-
ŠČINE: 12 srečanj po dve šolski uri, 
ob ponedeljkih ob 19.30, predvidoma 
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Trak so prerezali: predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji Jože Prah, direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem, 
direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, predsednik Turističnega društva Cer Cerovo Marjan Koščak, župan občine Grosuplje dr. 

Peter Verlič, poslanec Državnega zbora RS Janez Janša in glavni sponzor, predsednik nadzornega sveta podjetja Grča, d. d., Blaž Miklavčič.

Otvoritev vaškega jedra Cerovo in razširjene naravoslovne 
učne poti Po sledeh vodomca

začnemo 9. 7. 2018. Prijavnice najde-
te na naši spletni strani, preverite mo-
žnost subvencionirane udeležbe. 

• Festival »GROSUPLJE V JESENI«, cen-
ter Grosupljega, predvidoma v sobo-
to, 15. 9. 2018. Ste podjetje iz občine 
Grosuplje in bi se z svojimi izdelki in 
storitvami želeli predstavili na stoj-
nici na omenjenem dogodku, ki ga 
organizira Občina Grosuplje in je ve-
dno odlično obiskan? V tem primeru 
izpolnite prijavnico, ki jo najdete na 
naši spletni strani in nam jo čim prej 
posredujte, število mest oz. stojnic je 
namreč omejeno. 

Javno povabilo podjetjem iz občine 
Grosuplje z do 50 zaposlenimi k oddaji 
vlog k sofinanciranju individualnih izo-

braževanj in usposabljanj v letu 2018. 
Rok: 31. 10. 2018. Javno povabilo finan-
cira Občina Grosuplje iz proračunskih 
sredstev in zanj namenja do 6.000 EUR. 
Več na www.ooz-grosuplje.si 

ZA GOSTINCE: Pripravljen je osnutek 
Pravilnika o dovoljenjih za prodajo to-
bačnih in povezanih izdelkov, pri čemer 
lahko do 15. 6. podate svoje mnenje. 
Prodaja tobačnih izdelkov brez dovolje-
nja bo možna samo še do 11. 11. 2018.

CENTER DRUŽINSKEGA PODJETNI-
ŠTVA. Razmišljate o prenosu podjetja na 
naslednika, morda o prodaji podjetja?  
OZS je prva v Sloveniji ustanovila Center 
družinskega podjetništva, ki se bo pr-
venstveno ukvarjal s prenosom podjetja 

na naslednika. Obrnite se na katerega iz-
med naših številnih svetovalcev, več na 
www.druzinskopodjetnistvo.si

Dodatna pojasnila na OOZ Grosu-
plje, ooz.grosuplje@ozs.si, 01-786 51 30, 
www.ooz-grosuplje.si, kjer smo Vam na 
voljo tudi za kakršna koli vprašanja po-
slovne narave. Vabljeni!

Janez Bajt, univ. dipl. oec.
sekretar OOZ Grosuplje

V soboto, 26. maja 2018, je bilo na 
Cerovem, kjer smo se zbrali ljubitelji 
narave, živali in dobre družbe, resnično 
veselo. Razlogov, da smo se zbrali prav 
tam, je bilo veliko. Glavni pa so bili trije: 
svečana otvoritev vaškega jedra v vasi 
Cerovo, otvoritev razširjene in oboga-
tene naravoslovne učne poti Po sledeh 
vodomca in srečanje evropopotnikov 
2018. Dogodek na Cerovem je bil hkra-
ti tudi uvod v Teden gozdov 2018, ki je 
potekal med 28. majem in 3. junijem 
2018, in je letos nosil ime »Gozd je kul-
tura«.

Ob otvoritvi vaškega jedra Cerovo in 
razširjene naravoslovne učne poti Po 

sledeh vodomca so nas nagovorili pred-
sednik Turističnega društva Cer Cerovo 
Marjan Koščak, predsednik Komisije 
za evropske pešpoti v Sloveniji  Jože 
Prah, župan občine Grosuplje dr. Pe-
ter Verlič, direktor Zavoda za gozdove 
Slovenije Damjan Oražem in poslanec 
Državnega zbora RS Janez Janša.

»Danes je praznik našega društva in 
vesel ter ponosen sem, da smo danes pri-
šli do cilja, ki smo si ga zadali pred dobrim 
letom. Za uspeh je zaslužen ekipni duh in 
dejstvo, da kljub temu, da smo vsi v stiski s 
časom, znamo stopiti skupaj in družno po-
prijeti za delo. Prav s to pozitivno energijo, 
sodelovanjem ter povezovanjem in preda-

nostjo cilju smo uspeli pripeljati tudi pro-
jekt razširitve učne poti Po sledeh vodom-
ca in izgradnje vaškega jedra do današnje 
otvoritve,« so bile uvodne besede pred-
sednika Turističnega društva Cer Cero-
vo Marjana Koščaka. Kljub dolgi zimi ter 
vremenskim nevšečnostim jim je uspelo 
dokončati 5,2 km dolgo učno pot. S tem 
projektom pa se začenja povezovanje 
naravne in kulturne dediščine v naši ob-
čini: narave, gozdov, Županove jame in 
Tabora Cerovo.

Razširjena učna pot je nadgradnja 
učne poti v Logu, za katero je društvo 
leta 2014 prejelo tudi nagrado Turistične 
zveze Slovenije. Prepričani so, da bodo z 
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njeno razširitvijo prispevali še nekoliko 
večji košček k spoštovanju narave ter 
ohranitvi gozdov, travnikov in njihovih 
malih in velikih prebivalcev. Projekt je 
izvedlo Turistično društvo Cer Cerovo v 
sodelovanju z različnimi partnerji in stro-
kovnimi sodelavci, s pomočjo sponzor-
jev, podprl ga je tudi  Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja.

»Dobrodošli v objemu gozda in v naro-
čju travnikov,« so bile še besede, s kateri-
mi nas je v ta slovesen dan na Cerovem 
popeljal Marjan Koščak.

Predsednik Komisije za evropske 
pešpoti v Sloveniji Jože Prah je pove-
dal, da so bile evropske pešpoti ustano-
vljene v Nemčiji, in sicer že leta 1969. Na-
slednje leto bomo tako obeležili 50 let. 
Ustanovljene so bile z enim glavnim vo-
dilom, da so poti tiste, ki nas združujejo, 
združujejo nas v ljubezni do gozda, do 
narave, do sočloveka. To na Cerovem ne-
dvomno tudi čutimo, domačini so uredi-
li vaško jedro in nadgradili del evropske 
pešpoti E6, ki se začne na Finskem in po-
teka vse do Grčije. »Verjamem, da bomo 
vsi skupaj še nadgrajevali te naše evropske 
pešpoti, tri so v Sloveniji, poleg E6 sta še E7 
in E12. Skratka, vesel sem, da se srečujemo 
na teh poteh in na svidenje naslednje leto 
obsorej,« je še dejal Jože Prah.

»Kjer se konča Ljubljana in prične meh-
koba dolenjskih gričev in zelenih dolin, 
tam se na zemljevidu nahaja občina Gro-
suplje. Popravljam. Tam se po novem v 
občini Grosuplje nahaja razširjena nara-
voslovna učna pot Po sledeh vodomca. 
Iskrene čestitke,« pa nas je nagovoril žu-
pan dr. Peter Verlič.

To je projekt, ki v celoti ustreza naši 
občinski strategiji treh G-jev, gospodar-
no, gostoljubno in globalno. Gospodar-
no predvsem zato, ker toliko prostovolj-
nega dela, kot je bilo vloženega in ga 
vlaga v ta projekt predsednik društva 
Cer Cerovo Marjan Koščak z ostalimi čla-
ni društva in prijatelji, si kar težko pred-
stavljamo. »Hvala lepa za ta vaš trud, za to 
energijo, ki ste jo vložili,« je dejal.

Gostoljubno zato, ker se na občini 
res trudimo biti prijazni do vseh, ki tu 
živimo, in do vseh, ki boste po tej nara-
voslovni učni poti hodili in jo doživljali. 
»Naj bo to kraj povezovanja, srečevanja, 
prijateljstva, dobre volje, pa tudi dobre 
energije,« je dejal župan.

Globalno pa predvsem zato, ker je 
tam stičišče evropske peš transverzale. 
Začnemo na Finskem, nadaljujemo čez 
Dansko, gremo po Nemčiji, en kos čez 
Avstrijo in Češko, pridemo v čudovito 

Slovenijo, nadaljujemo na Hrvaškem, 
malo s trajektom, in zaključimo v Grčiji. 
»Si predstavljate, kakšen potencial je to,« je 
dejal župan in še povedal, da je naša tiha 
želja, da bi na tem mestu nastal evropski 

center popotništva. »Ampak tukaj smo 
prekratki. Tukaj potrebujemo ministrstva, 
tukaj potrebujemo evropska sredstva, da 
jih v občini lahko dobro počrpamo. In tu-
kaj potrebujemo sposobno vlado. Dragi 
rojak, dragi domačin, poslanec Državnega 
zbora Janez Janša, računamo nate. Sreč-
no in uživajte!« je še dejal župan.

Direktor Zavoda za gozdove Slove-
nije Damjan Oražem pa nam je zaupal, 
da Zavod za gozdove Teden gozdov or-
ganizira že 40. leto, vedno konec meseca 
maja. V tem tednu skušajo poudariti po-
men gozdov, ki ga imajo v gozdarstvu, 
za njihove lastnike, še bolj pa za vse nas. 
Nosilna tema letošnjega Tedna gozdov 
je Gozd je kultura. Povod za to temo pa 
je bil, da Evropa obeležuje leto kulturne 
dediščine.

Likovna podlaga Tedna gozdov 2018 
je delo Caroline Ulaga, učenke iz Izole, ki 
je naslikala sliko Tišina – solze dreves v 
noči. S svojim likovnim delom je namreč 
zmagala na evropskem likovnem na-
tečaju organizacije FAO ob Evropskem 
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tednu gozdov 2017. Njen motiv pona-
zarja stisko slovenskih gozdov, ki so jih v 
zadnjih letih prizadele obsežne naravne 
ujme. Direktor Zavoda za gozdove Slo-
venije Damjan Oražem je Carolini Ulaga 
ob tej priložnosti podelil tudi priznanje.

Iskrene čestitke ob praznovanju, ob 
otvoritvi vaškega jedra in naravoslovne 
učne poti Po sledeh vodomca je domači-
nom, rojakom, pohodnikom izrekel tudi 
poslanec Državnega zbora RS Janez 
Janša.

»Veseli me, da je bilo v ta projekt vlo-
ženih tudi kakšna tretjina evropskih sred-
stev. Slovenija je članica Evropske unije, 
prispeva v evropski proračun in prav je, da 
znamo ta sredstva, ki so delno tudi naša, 
uporabljati za dobro vseh,« je dejal posla-
nec Janez Janša.

Bil je dvakrat na čelu slovenske vlade, 
ko smo se pogajali za ta sredstva, tako za 
proračunsko obdobje 2007 – 2013 kot 
tudi za 2013 – 2020, in Slovenija je vedno 
nekako potegnila daljši konec. Žal pa v 
tem zadnjem obdobju veliko sredstev 
ostaja neizkoriščenih. Vendar občina 
Grosuplje zagotovo ni krivec za to, saj v 
zadnjih dveh mandatih župana dr. Petra 

Verliča pri tem prednjači. »Uspeli ste izko-
ristiti za dobrih 20 milijonov evrov evrop-
skih sredstev in ta umna investicija se v 
veliki meri vidi po praktično vseh krajevnih 
skupnostih v občini Grosuplje. Čestitke 
za to in želim si, da bi čim več slovenskih 
občin posnemalo ta svetal zgled,« je dejal 
in še povedal: »Sredstva so na razpolago, 
vendar pa je za to, da jih umno investi-

ramo, potrebno umno vodstvo na ravni 
države, umno vodstvo na ravni občin in 
domačini, ki vidijo te priložnosti in jih zna-
jo tudi izkoristiti. Iskrene čestitke gospodu 
Koščaku, motorju Cerovega, motorju ra-
zvoja, napredka. In samo želimo si lahko, 
da bi vsak kraj v občini Grosuplje, pa tudi v 
Sloveniji imel en tak motor na razpolago.«

Svoj govor je zaokrožil z mislijo: 
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»V današnjem svetu, ki je svet hrupa, 
svet informacijske zasičenosti, svet tega, 
da je vsega polno okrog tebe, sta najbolj 
iskana dobrina mir in tišina. In na tej učni 
poti lahko vsak to najde. Zaradi tega se kar 
malo bojim, da boste morali kar malo od-
ganjati tiste, ki bodo to dobrino prišli iskat 
sem na Cerovo, v to oazo miru. Kajti v tem 
sodobnem svetu je to bolj dragoceno kot 
pa naftni vrelci. Zavedajte se tega, čuvajte 
to in uživajte v tem.«

Na vrsto je prišel slavnostni prerez 
traku. Trak so prerezali: predsednik Tu-
rističnega društva Cer Cerovo Marjan 
Koščak, župan občine Grosuplje dr. Pe-
ter Verlič, direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar, predsednik Komisije za 
evropske pešpoti v Sloveniji Jože Prah, 
glavni sponzor, predsednik nadzornega 
sveta podjetja Grča, d. d., Blaž Miklavčič, 
direktor Zavoda za gozdove Slovenije 
Damjan Oražem in poslanec Državnega 
zbora RS Janez Janša.

Vaško jedro Cerovo je bilo s tem tudi 
uradno predano namenu, prišel pa je 
tudi čas, da razširjena in obogatena učna 
pot Po sledeh vodomca sprejme svoje 
prve pohodnike. 

5,2 km dolga pot nas je vodila iz va-
škega jedra Cerovo skozi gozdni rob, 
mimo mokrotnih travnikov, do zaselka 

Podlom in izvira Podlomščice. Tam smo 
spoznali deželo Podlomarjev. Od tam 
naprej pa nas je pot vodila do Župano-
ve jame in nato do Tabora Cerovo. Pod-
zemno kraško lepotico in enega redkih 
ohranjenih protiturških taborov smo si 
seveda tudi ogledali.

To popoldne so se na Cerovem srečali 
tudi evropopotniki. Predsednik Komisije 
za evropske pešpoti v Sloveniji Jože Prah 
pa je ob tej priložnosti vsem evropopo-
tnikom, ki so v enem kosu prehodili ce-
lotno pešpot E6, E7 ali E12, ki potekajo 

skozi Slovenijo, podelil tudi slavnostna 
priznanja. V letošnjem letu je bilo ta-
kšnih več kot 50.

Za prijetno vzdušje na prireditvi so 
poskrbeli tudi člani Big banda Grosuplje 
s pevcem Blažem Vrbičem in pevko Ur-
ško Strnad, učenci Osnovne šole Louisa 
Adamiča, Podružnične šole Št. Jurij, in 
Grosupeljski oktet. Skozi prireditev nas 
je popeljal Primož Forte.

Jana Roštan

Glavno doživetje je (bil) spust v Županovo jamo

»Kako se pa bomo spustili v jamo? Je 
to nevarno, je tudi za majhne otroke?« je 
v soboto, 2. junija, vprašala mama, ki je z 
družino prišla na dan doživetij pri Župa-
novi jami.

Jamarski spust skozi 10 metrov glo-
boko brezno pri »starem vhodu« (točki, 
kjer so jamo odkrili, danes pa je zaprt s 
kovinsko loputo) je najbolj prepoznaven 

del tradicionalne prireditve v pozni po-
mladi pri Županovi jami, ki je namenjena 
tudi praznovanju obletnice njenega od-
kritja (26. maja 1926).

Letos so jamarji iz Jamarskega kluba 
Novo mesto že sedmič poskrbeli, da je 
več kot 50 adrenalina željnih obiskoval-
cev vstopilo neposredno v Permetovo 
dvorano, njihovo doživetje pa se je na-

daljevalo z vodenim obiskov vseh sed-
mih za turistični ogled dostopnih dvoran 
Županove jame.

In odgovor mami iz uvoda? Jamarji 
so najprej pred starim vhodom pripravili 
sistem opor iz vrvi, ki omogočajo spust 
bremena v brezno. Vsakega obiskovalca 
so opremili s posebno vrečo - sedežem, 
ki so ga pritrdili na vrv, dobil je čelado 
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Pohod »Spoznaj sosednjo vas« z zaključkom na Taboru

V želji po spoznavanju domačega  kraja 
z okolico je Turistično društvo Tabor – Št. 
Jurij v nedeljo, 10. junija, pripravilo 8. tra-
dicionalni pohod pod imenom »Spoznaj 
sosednjo vas« in okolico. V hitrem tempu 
smo skozi gozd obiskali vas Velike Liplje-
ne, kjer nas je vodič Tomaž Mustar  iz Špor-
tno-turističnega društva Škocjan popeljal 
do obnovljenega vaškega vodnjaka in 
nato skozi Rožnik do Malih Lipljen, kjer nas 
je pričakal  Leopold Sever. Zaradi časovne 
stiske smo bili deležni samo drobtinice 
vedenja g. Severja. Ker smo začutili njego-
vo veličino, želimo speljati ponovni daljši 
obisk, da zvemo čim več o naseljevanju in 
življenju na tem območju. To so Trubarjevi 
kraji in v Škocjanu je potekala tradicional-
na prireditev »Stati inu obstati«. Prireditev 

in hop!, pustolovščina se je pričela. Za 
varen spust in kontrolirano hitrost so 
poskrbeli jamarji, obiskovalci pa so po-
trebovali predvsem nekaj poguma (da 
jih ni preveč strah globine) in nekaj spre-

tnosti, da so se v zgornjem delu brezna 
med spustom nekoliko odrinili od stene.

Tisti, ki so se šele odločali za spust 
ali pa so se iz jame že vrnili, pa so se na 
površju lahko preizkusili še v nekaterih 

drugih bolj ali manj adrenalinskih de-
javnostih. Zelo obiskana sta bila demon-
stracija streljanja s športnim lokom pod 
mentorstvom Lokostrelskega društva 
Taborska jama in delavnica preživetja v 
naravi – kako zakuriti ogenj, postaviti bi-
vak, kako se znajti v divjini (Šola prežive-
tja v naravi Laris). Člani plezalne sekcije 
Ascendo Planinskega društva Grosuplje 
so usmerjali plezalce po naravni skalni 
steni in tiste, ki so se želeli preizkusiti v 
hoji po vrvi. Niso pa manjkale niti ustvar-
jalne delavnice za otroke. Vidimo se 
prihodnje leto, s še bogatejšim progra-
mom!

Damjan Viršek, Županova jama,  
turistično in okoljsko društvo Grosuplje,  

foto: Marjan Trobec

budi in poveličuje slovenstvo. Tu smo bili 
lepo sprejeti in pogoščeni. Mudilo se nam 
je na našo prireditev na Tabor nad  Cero-
vim, kjer je utrujene pohodnike od hoje in 
soparnega ozračja osvežil in povrnil moči 
nastop skupine ljudskih pevk in godcev 
»Suhe češplje« iz Gradeža, (opažena sta 
bila tudi dva »krhlja«). Z igranjem na list 
žage, perilnik, grablje, lončeni bas, procko, 
glavnik z dodatkom harmonike in kitare 
in petjem starih ljudskih pesmi so ustvarili 
radostno razpoloženje, polno skandiranja 
in pripevanja. 

Bilo je res doživeto nedeljsko popoldne.

Za Turistično društvo Tabor – Št. Jurij
Mojca Koritnik in Janez Kozlevčar
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5. festival zdravja

EU projekt, moj projekt 2018 v VGC Skupna točka Grosuplje

V soboto, 2. junija 2018, je na Gospo-
darskem razstavišču potekal 5. festival 
zdravja.

Obiskovalci so se lahko s farmacevti in 
drugimi strokovnjaki posvetovali o de-
javnikih tveganja in o tem, kaj lahko sami 
storijo za boljše počutje, ali se ustavili pri 
kateri izmed stojnic, na katerih so izvajali 
brezplačne preventivne meritve.

Na festivalu so se s svojimi stojnica-
mi predstavljale tudi občine, v katerih 
ima Lekarna Ljubljana svoje podružni-
ce. Predstavili smo se z našo vedno bolj 
bogato turistično ponudbo, obiskovalci 
pa so rade volje poskusili tudi zdrave do-
brote, ki so jih pripravile naša dekleta iz 
Društva podeželskih žena Sončnica.

Jana Roštan

V tednu med 12. in 19. majem je pod 
okriljem EU projekta po Sloveniji pote-
kalo več kot 40 dogodkov po Sloveniji. 
Vsak je lahko odkril svoj EU projekt. 

V Večgeneracijskem centru Skupna 
točka Grosuplje smo s projektom dihali 
ves teden. Glavni dogodek smo izvedli v 
sredo, 16. maja, med 8. in 17. uro. Naslo-
vili smo ga »LEP POZDRAV IZ  NAŠEGA 
GROSUPLJEGA«. 

Povezovalno ustvarjalna delavnica 
je bila namenjena širši javnosti z name-
nom krepitve pripadnosti lokalnemu 
okolju. Na delavnici je vsak udeleženec 
dogodka lahko po svoji zamisli izdelal 
razglednico Grosupljega in jo poslal dra-
gi osebi. V VGC Skupna točka Grosuplje 

smo zagotovili raznovrstne materiale, da 
so udeleženci lahko izrazili lastno indivi-
dualnost, ustvarjalnost in kreativno ino-
vativnost. Ker je bilo več kot 90 % upo-
rabljenih materialov recikliranih, smo 
sledili tudi načelom trajnostnega razvoja 
in varovanja okolja. Z dogodkom smo 
želeli  povezati  ljudi v ožjem družbenem 
okolju, v katerem rastejo, živijo in delu-
jejo. Hkrati pa je aktivnost omogočala 
dejansko in simbolno povezovanje teh 
istih ljudi iz ožjega okolja, torej občine 
Grosuplje, s širšim okoljem, saj so izde-
lane razglednice poslali nekateri tudi na 
drug konec sveta. Že naslov dogodka 
»Pozdrav iz našega Grosupljega« je na-
kazoval pripadnost domačemu okolju. 

Dogodka se je udeležilo preko 300 ude-
ležencev, občanov Grosupljega. Pose-
bej pohvalna je bila udeležba mladih in  
osnovnošolcev Grosupljega. Večgenera-
cijski center Skupna točka (VGC Skupna 
točka) je z dogodkom ponovno potrdil, 
da je v Grosupljem pomembno stičišče 
generacij, kjer se vsakodnevno srečujejo 
in povezujejo posamezniki  različnih sta-
rostnih skupin. 

Izjave udeležencev:
Taja T. Berk, vodja VGC Skupna točka 

Grosuplje:
»Naš center je stičišče generacij in 

kultur. Ob odprtju zastavljen vsebinski 
program našega centra smo uspešno 
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Pohodniki Centra aktivnosti Grosuplje "Po poteh vodomca"

dopolnjevali z novimi vsebinami po meri 
lokalnih uporabnikov in njihovih potreb. 
Verjetno je prav v tem ključ našega uspe-
ha, saj smo vedno prisluhnili in izhajali iz 
potreb lokalnega prebivalstva in sproti 
dopolnjevali obstoječe ter kreirali nove 
programe. Z raznovrstnimi programi nu-
dimo podporo ranljivim posameznikom 
in  družinam in skrbimo za njihovo vklju-
čenost v socialno okolje. Najbolj obiskane 
so kulinarične, rokodelske in medgenera-
cijske delavnice, tečaji slovenščine, šivanje 
in krojenje, joga, vodena meditacija ter 
ustvarjalne in počitniške dejavnosti.«

»Posebej nas veseli, da uporabnike 
spodbujamo k lastni aktivnosti. V praksi to 
pomeni, da uporabnica, ki je priseljenka, 
pol leta obiskuje naš tečaj slovenščine in 
podporno skupino za ženske, kasneje pa 

na medgeneracijski kulinarični delavnici 
samostojno predstavi svojo kulturo skozi 
besedo in jedi. Na ta način so uporabniki 
ne le aktivno vključeni v okolje, temveč 
k temu tudi prispevajo. Družba je na ta 
način bogatejša za aktivnega opolnomo-
čenega člana, ki mu je mar in ki s svojim 
znanjem bogati čas in življenje sočloveka.«

Rasema Seferagić, obiskovalka VGC 
Skupna točka Grosuplje:

"Meni preživeti čas v centru Skupna toč-
ka Grosuplje veliko pomeni. Veliko se nau-
čim, spoznavam nove ljudi. V centru je res 
dobra družba. Odkar obiskujem Skupno 
točko, sem … prav zares sem drug človek. 
To so opazili tudi doma in v službi. Tudi 
današnji dogodek se mi zdi super. Tako 
dobro je vse organizirano. Prvič sva si z 

možem izdelala razglednici in res ju bova 
poslala v tujino. 

Res se dobro počutim v Skupni točki in 
z zanimanjem pričakujem vsak mesec zlo-
ženko z novim programom."

Lea Lukan, strokovna sodelavka 
CŠOD:

»Večgeneracijski center Skupna točka 
Grosuplje je začimba lokalne grosupelj-
ske skupnosti. Začimba, ki počasi širi svoj 
okus, toplino medsebojnih odnosov in 
ozračje sprejemanja drugačnosti. Sodelo-
vanje z Večgeneracijskim centrom Skupna 
točka Grosuplje mi je odprlo svež pogled 
in nove možnosti povezovanja. In kar je 
bistveno, vedno znova nas opominja, da 
nikdar nismo sami.«

Taja Berk

V DSO Grosuplje že nekaj let deluje 
Center aktivnosti, kamor od oktobra do 
maja radi zahajamo na različne dejavno-
sti. V začetku junija smo se odpravili po 
ravnokar odprti učni poti "Po poteh vo-
domca" na Cerovem.

V vaškem jedru Cerovo smo si najprej 
ogledali informacijsko tablo naravo-
slovne učne poti in tablo o tukaj živečih 
pticah z možnostjo poslušanja oglaša-
nja posamične ptice. Tu je tudi prijazno 
počivališče za pohodnike, kjer si lahko 
odpočijejo in natočijo pitno vodo.  Nato 
smo se spustili mimo travnikov, kjer so 
se pasli konji, v Log pod vasjo Cerovo. 
Ta je prav ob odseku Evropske pešpoti 
E6 med Grosupljem in Županovo jamo. 
Tam smo uživali v doživetjih narave in 
ribnikov, kjer bogato cvetijo lokvanji 
belih in rožnatih barv. Ob ribnikih je ure-
jena ornitološko-botanična krožna učna 
pot. Ob vsej učni poti so postavljene tudi 
gnezdilnice in tri večje opazovalnice za 
ptice. Iz njih je mogoče v miru opazova-
ti in fotografirati ptice ter številne kačje 
pastirje. V mokrišču lahko prisluhnemo 
tudi žabjemu regljanju. Pri prvem ribni-
ku je par klopi, kjer smo se usedli in opa-
zovali ptice, račke, ribe in žuželke. Ob 
vsej učni poti je postavljenih 22 učnih 
tabel z bogato vsebino, o pticah v gozdu 
in logu, o lipi in lipovcu, živalih v gozdu 
in kamninah okoli nas. Mejica ob poti in 
nasadi na otoku so zasajeni z različnimi 
vrstami grmovnic (čez 5000). Tu najdejo 
zavetje in hrano mnoge ptice. Na vrhu 

Loga pa stoji čebelnjak, okoli njega raste 
vrsta medovitih rastlin.

Na eni izmed tabel, ki vodijo v zase-
lek Podlom v objemu gozdov, je zapisan 
tudi gozdni bonton s prijazno vsebino: 
»Bodi prijatelj gozdu. Naj bo ob tvojem 
odhodu takšen, kot je bil ob tvojem priho-
du.«. V Podlomu utira svojo strugo potok 
Podlomščica, ki je kraški izvir. Naprej 
teče pod vasjo Spodnja Slivnica, se zdru-
ži z Grosupeljščico, na Radensko polje 
pa priteče pod novim imenom Dobrav-
ka. Podlom je tudi kraj lisjakove koče in 

Pripovedke o Podlomarjih. Podlomarji se 
kot člani Turističnega društva Cer Cero-
vo predstavljajo na različnih prireditvah, 
v značilnih zelenih oblačilih in kapah 
v obliki želodovih kapic. Družbo pa jim 
vselej delajo oslički in kozlički, ki razve-
seljujejo otroke in odrasle.

Polni izjemnih doživetij smo nadalje-
vali pot do Tabora Cerovo in še do Žu-
panove jame, te si to pot nismo ogledali, 
saj nam čas tega ni več dopuščal.

Marija Kavšek
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Nastopajoči so pritegnili veliko pozornosti.

Prostovoljci CSD Grosuplje prejeli priznanje za sodelovanje v 
natečaju Prostovoljec leta 2017

Tradicionalni dobrodelni bazar GREMO NA MORJE 

4. junija 2018 je na Brdu potekala za-
ključna prireditev natečaja Prostovoljec 
leta, na kateri so bila podeljena priznanja 
in t.i. naj nazivi izbranim prostovoljcem 

in prostovoljskim projektom. Natečaj je 
letos že šestnajstič zapored izvedel Mla-
dinski svet Slovenije, častni pokrovitelj 
natečaja pa je že vrsto let predsednik RS 

Borut Pahor, ki je tudi letos gostil zaključ-
no prireditev ter izročil plaketo nosilcu 
naj prostovoljskega projekta.

Med prejemniki priznanja so tudi 
prostovoljci CSD Grosuplje, ki opravlja-
jo prostovoljno delo v preventivnem 
programu »Prostovoljno delo z otroki in 
mladostniki« iz občin Grosuplje, Dobre-
polje in Ivančne Gorice, in ti so: Jan Ein-
spieler, Marica Kovačič, Nina Starič, Moj-
ca Komadina, Alenka Hrvatin Škerjanc in 
mentor mag. Brane Škerjanc.

Prostovoljstvo je družbeno koristna 
brezplačna dejavnost posameznikov, ki 
s svojim delom, znanjem in izkušnjami 
prispevajo k izboljšanju kakovosti življe-
nja posameznikov in družbenih skupin 
ter pospešujejo razvoj solidarne, huma-
ne in enakopravne družbe.

Čestitke!

Jan Einspieler, prostovoljec CSD Grosuplje

Prvo soboto v juniju je bilo v drevore-
du sredi Grosupljega še posebej veselo. 
Že sedmo leto zapored je namreč pote-
kal dobrodelni bazar GREMO NA MORJE 
v organizaciji Fundacije Drevored. Obisk 

bazarja je bil izjemen in tako se je letos 
že na samem dogodku nabralo rekor-
dno veliko sredstev, preko 4.100 evrov, 
zbiranje sredstev pa še vedno poteka. 
Donacije lahko posamezniki in podjetja 

nakažejo na TRR SI56 6000 0000 0254 
017, sklic 00-110. Vsa zbrana sredstva 
so namenjena letovanjem in obšolskim 
dejavnostim socialno ogroženih otrok v 
občini Grosuplje. 
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Bazar vsako leto poveže številne po-
sameznike, podjetja in organizacije in 
odziv je bil tudi tokrat dober, saj se je 
akciji pridružilo preko 60 organizacij in 
veliko prostovoljcev, ki s svojim delom 

in energijo pripomorejo k uspešnosti 
dogodka. 

Letos so s svojimi nastopi dogajanje 
na bazarju popestrili številni nastopa-
joči: pevski zbor ter folklorna skupina 

Osnovne šole Šmarje – Sap, gledališka 
predstava Briljantina v izvedbi Osnovne 
šole Brinje, plesni nastop Plesnega klu-
ba Spot, potekale so različne delavnice, 
otroci so lahko jahali ponija, zelo uspe-
šen pa je bil tudi srečelov z atraktivnimi 
dobitki donatorjev.

Fundacija Drevored je dobrodelna 
ustanova, ki na območju občine Grosu-
plje deluje že vrsto let. S posameznimi 
akcijami, pobudami in dogodki si priza-
devamo predvsem izboljšati kvaliteto 
življenja posameznikov, družin in otrok v 
stiski. Prav vsi, ki sodelujemo, smo pro-
stovoljci, in denar, ki ga uspemo zbrati, 
gre izključno k tistim, ki ga resnično naj-
bolj potrebujejo. Aktivno namreč sode-
lujemo z Območnim združenjem Rdeče-
ga križa Grosuplje, Centrom za socialno 
delo Grosuplje ter socialnimi službami 
obeh osnovnih šol. Na lokalnem nivoju 
spodbujamo angažiranost ljudi in širimo 
kulturo skrbi in pozornosti do sočloveka, 
naše akcije pa lahko spremljate na naši 
FB strani.

Fundacija Drevored,  
foto: Peter Zakrajšek

Ponija sta že stara znanca bazarja.

Na delavnicah so otroci lahko ustvarjali svoje umetnine.

Tudi na bobne se je dalo zaigrati.

Fantje iz OŠ Louis Adamič so pripravili okusne smutije. Majice s potiskom so bile zopet izjemne in unikatne.
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Dogodivščine v VVZ Kekec Grosuplje

POHOD PO KRPANOVI POTI

Megleno petkovo jutro se je spre-
menilo v prijetno in sončno dopoldne. 
Sončni žarki so nas vabili, da se odpra-
vimo na pot ter obiščemo varovance 
Doma starejših občanov Grosuplje. In 
tako smo se vse štiri skupine enote Rožle 
odpravile proti našemu cilju. Že od da-
leč smo zagledali, kako nas pred domom  
pričakujejo, da se skupaj odpravimo po 

Krpanovi poti. Sledili so uvodni pozdra-
vi, nato pa smo se pomešali med sabo 
ter se podali na pot. Mlajši so pomagali 
starejšim ter obratno. Ko smo prispeli na 
cilj, je sledilo druženje ter petje pesmic. 
Oskrbovanci doma so z veseljem pri-
sluhnili našemu petju ter nas opazovali 
pri plesu. Toplo nam je bilo pri srcu, ko 
smo opazovali njihove nasmejane obra-
ze. Spoznali smo, kako malo je potrebno, 
da starejšim ljudem polepšamo dan ter 

jim privabimo nasmeh na obraz. Nekate-
ri otroci so se sramežljivo držali v ozadju, 
najbolj pogumni pa so se pomešali med 
starejše ter z njimi tudi poklepetali. Po 
vsej prehojeni poti ter po vseh zapetih 
pesmicah je sledila še osvežitev s sokom. 
Srečanje je bilo prisrčno, sproščeno in 
veselo. To ni bil naš prvi obisk in prepri-
čani smo, da se bomo še srečali ter jim 
polepšali njihov vsakdan.

Jožica Cirnski, enota Rožle

10. POHOD PO  
ROŽLETOVI POTI

Sobota, 19. 5. 2018, je bil prav pose-
ben dan za vrtec Rožle. Organiziran je bil 
10. pohod po Rožletovi poti. Pohod je 
vsako leto namenjen gibanju in druženju 
vseh generacij. In tako je bilo tudi letos. 
Ob 8.30 uri so na igrišče vrtca pričeli pri-
hajati prvi pohodniki. Vsak udeleženec 
pohoda je prejel tudi Rožletovo malico. 
Na stojnicah so se predstavile vse enote 
vrtca z dejavnostmi na temo »ekologija 

odnosov« ter Zdravstveni dom Grosuplje 
s predstavitvijo zdravstvene preventive 
za otroke. Starši in otroci so si lahko na 
stojnicah ogledali zanimive eko izdelke, 
ki so nastali pod mentorstvom strokov-
nih delavk.  Sledil je nagovor ravnateljice 
Majde Fajdiga ter petje Rožletove hi-
mne. Sončni žarki so ta čas pregnali me-
glo ter nas prijetno vabili na pohod. Pot 
nas je vodila ob Grosupeljščici mimo sta-
diona do vojašnice. Tam so nas pričakali 
vojaki ter nam predstavili svoje delo in 
opremo. Otroci so bili najbolj navduše-

ni, ko so se lahko v spremstvu enega od 
staršev peljali z vojaškim avtomobilom. 
Pot smo nadaljevali mimo doma sta-
rejših občanov ter se ob prijetni družbi 
vrnili na igrišče vrtca. Sledilo je medse-
bojno druženje, izmenjava izkušenj ter 
ples naših najmlajših. Veseli nas, da se je 
toliko družin odzvalo našemu vabilu ter 
se na sončno soboto podalo na pohod. 
Upamo, da se vidimo tudi naslednje leto.

Jožica Cirnski
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DAN ZDRAVJA ZA DRUŽINE V 
ENOTI TINKARA

Že drugo leto zapored v vrtcu Tinka-
ra obeležujemo svetovni dan zdravja. 
Predhodno smo se z otroki po skupinah 
pogovarjali o našem zdravju, kaj vpliva 
na naše zdravje in kako ga ohranjamo. 
Naše delo smo predstavili tudi staršem 
na zaključnem srečanju. K sodelovanju 
smo povabili tudi strokovne delavce 
Zdravstvenega doma Grosuplje. Naše-
mu povabilu so se odzvali in se udele-
žili našega srečanja. Izvedli smo številne 
delavnice in skupaj s starši in otroki spo-
znavali načine, s katerimi poskrbimo za 
svoje zdravje.

Starši in otroci so se lahko poučili o: 
• reševalnem vozilu, delu reševalca in 

pomenu nujne medicinske pomoči. 
Najbolj zanimivo je bilo otrokom po-
slušanje sirene; 

• merjenju krvnega pritiska in posluša-
nju bitja svojega srca;

• kako oskrbimo rane s povoji in obliži, 
tudi različnim plišastim igračam;

• skrbi za zdrave zobe, pravilnem ščet-
kanju zob z različnimi igrami; 

• zdravi EKO prehrani, ki so jo imeli na 
stojnicah in jo tudi poskusili - skuta, 
različni namazi, sir, jogurti, jabolka 
(Andrej Duša – Mlekarstvo in sirarstvo 
in Ivan Bučar – pridelovalec EKO zele-
njave). 

V imenu otrok in kolektiva vrtca Tin-
kara se zdravstvenemu osebju Zdra-
vstvenega doma Grosuplje in vrtčevim 
dobaviteljem EKO hrane iz srca zahva-
ljujemo. Veseli smo, da smo z njihovo 
pomočjo našim družinam pričarali ne-
pozabno popoldne.

Pomembno je, da tudi v vrtcih ustvar-
jamo pogoje za dobro počutje in zdravje 
otrok. Potrebno je dvigovati zavest, da 
moramo v zdravje vlagati in si s tem za-
gotoviti varnejšo prihodnost.

Vodja vrtca Tinkara 
Nevenka Kocijančič

Z Jankom Dolinarjem, dr. med., spec. spl. med.

Martina Rebolj, med. sestra. Tina Krenker, dr. med., specializantka druž. med.

SKUPINA KROKODILČKI V 
PROJEKTU PASAVČEK!

Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu pri Javni agenciji Repu-
blike Slovenije za varnost prometa vodi 
in koordinira projekt Pasavček, ki poteka 
v Sloveniji že osmo leto. Osnovni namen 
projekta je spodbujati pravilno uporabo 
otroških varnostnih sedežev (OVS) in 
varnostnih pasov med vožnjo otrok in 
tudi odraslih. Slogan projekta jasno spo-
roča: RED JE VEDNO PAS PRIPET. 

V projektu je sodelovala skupina Kro-
kodilčki, 24 otrok, starih 5-6 let, in vzgo-
jiteljici Simona Rus in Milojka Berišaj iz 
enote Tinkara, VVZ Kekec Grosuplje.

Projekta smo se lotili širše, pričeli 
smo s prometno vzgojo. Najprej smo 
se pogovarjali, kaj si predstavljamo kot 
promet, kdo vse je vključen v promet, 
pomen reševalnih vozil … Izdelali smo 
plakat Kako sem danes prišel v vrtec, pla-
kat RED JE VEDNO PAS PRIPET (beležili 
smo, ali se varno in pravilno pripnemo 
z varnostnim pasom).  Spoznali smo po-

membnejše prometne znake in pravila. 
Večkrat smo se odpravili na sprehod ali 
izlet in utrjevali pravila. Kot najstarej-
ša skupina v enoti smo za nas in mlajše 
otroke pripravili knjižni kotiček - drevo, 
kjer so si otroci ogledovali knjige o pro-
metni vzgoji in predstavitev reševalnih 
vozil in poklicev. Pobarvali smo pobar-
vanke, ki opozorijo na Red je vedno pas 
pripet, ki smo jih na sprehodu dali mi-
moidočim. Preko igre spuščanja igrač 
tovornjakov in plišastih medvedkov smo 
spoznali pomen pripenjanja pasa za var-



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2018 29Izobraževanje

Praznik češenj v Zasebnem vrtcu Sonček

Za naše malčke iz Zasebnega vrtca 
Sonček je bil petek, 1. junij 2018, prav 
poseben dan. Praznovali so svoj praznik 
češenj, na katerega so povabili tudi žu-
pana Občine Grosuplje dr. Petra Verliča 
in direktorja občinske uprave mag. Du-
šana Hočevarja. Zvezdice in Pikapoloni-
ce so skupaj z vzgojiteljicami pripravile 
čudovito predstavo v naravi, v kateri se 
je pelo in plesalo.

Skupaj smo potem imeli še pravi pi-
knik v naravi, na katerem smo se še malo 
okrepčali s pijačo in sladkimi dobrotami. 
Predno pa sta se župan in direktor poslo-
vila, sta od malčkov v spomin na obisk 
v vrtcu prejela ročno izdelane cvetlične 
lončke. 

Klavdija Mehle

nost. V enoti smo obeležili svetovni dan 
zdravja s sodelovanjem Zdravstvenega 
doma in izvedli več delavnic na temo 
zdravja. Obiskal nas je poklicni gasilec, z 
njim smo naredili intervju (spoznavanje 

poklica gasilec). 
Ker smo želeli opozoriti tudi druge, 

smo dali izdelati OPOZORILNI ZNAK (ris-
ba in napis otrok), ki je postavljen pred 
štiri enote našega vrtca in opozarja na 

uporabo varnostnega pasu pri otroškem 
sedežu, KAJ JE RED? RED JE VEDNO PAS 
PRIPET!

Zapisala vzgojiteljica Simona Rus 
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Zaključno srečanje v vrtcu Sonček, v enoti Sončni dvori

XII. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije

Letos smo ob zaključku leta priredili 
prav posebno srečanje za širšo družino 
naših otrok. Ker smo vedeli, da nas bo 
veliko, smo se zbrali kar na šolskem igri-
šču pred OŠ Louisa Adamiča na Tovarni-
ški. Najprej smo se predstavili z glasbeno 
dramatizacijo »Pet lačnih gosenic«, ki si 
jo je v naslednjih dneh ogledal tudi žu-
pan g. Peter Verlič ob svojem obisku v 
našem vrtcu. Na prireditvi so se izkazali 

tudi starši s prigrizki in sadjem. Vrhunec 
popoldneva pa je bil skriti gost, maskota 
Lipko s košarkarskim poligonom za ve-
like in majhne otroke. Seveda ni manj-
kal bogat srečelov, ki smo ga pripravili 
skupaj s pomočjo staršev. S prisluženim 
denarjem smo obogatili sklad vrtca, ki 
je namenjen pomoči oz. sofinanciranju 
nadstandardnih dejavnosti otrokom iz 
socialno šibkejših družin. Proti koncu 

dneva smo se kar težko poslovili, saj smo 
preživeli zelo lep čas skupaj. Veseli smo, 
da v našem vrtcu cenimo vrednoto prija-
teljstvo tudi v sklopu širše družine in ne 
samo v dopoldanskem delu dneva, kjer 
se vsak dan srečujemo. Pred nami je lepo 
poletje z veliko otroškega smeha in igre. 
Zdaj pa veselo na počitnice!

Katja Polajnar, vzgojiteljica vrtca Sonček

V četrtek, 31. maja 2018, je v Druž-
benem domu Grosuplje potekalo XII. 
srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slo-
venije. Njihova vloga je odgovorna in 
pomembna. Naše otroke namreč že od 
malih nog vzgajajo, da bodo odgovorni 
in prijazni do narave. Srečanja pa so se 
udeležili tudi gostje: direktor občinske 
uprave Občine Grosuplje mag. Dušan 
Hočevar, ravnateljica VVZ Kekec Grosu-
plje Majda Fajdiga, nacionalni koordina-
tor programa Ekošola mag. Gregor Cerar 
in nacionalni koordinator za EKO vrtce 
Dane Katalinič.

»Sonce pomladi, veselje in smeh. Ima-
mo se radi, se vidi v očeh,« so uvodoma 
zapele vzgojiteljice, ki sestavljajo Pevski 
zbor VVZ Kekec Grosuplje. Z lepimi in ve-
selimi pesmicami so se jim pridružili še 
otroci iz vrtcev Rožle in Kekec, na klavirju 
pa jih je spremljal Gaber Drobnič.

Prijazno dobrodošlico v Grosupljem 

je nato vsem izrekel direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar in povedal, 
da v Grosupljem eko zgodbi namenjamo 
veliko pozornosti, in tudi zato smo VVZ 

Kekec hvaležni, da že naše najmlajše 
vzgajajo, kakšen je naš pravilen odnos 
do narave.  

Trenutno si želimo več narediti pred-
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vsem na področju turizma, saj ima naša 
občina velik potencial tudi na tem po-
dročju. Da imamo kaj pokazati, pa so se 
lahko prepričali tudi sami, saj je v popol-
danskem delu srečanja sledil ogled Žu-
panove jame in naravoslovne učne poti 
Po sledeh vodomca.

Prisrčen pozdrav je vsem zaželela tudi 
ravnateljica VVZ Kekec Grosuplje Maj-
da Fajdiga. Povedala je, da VVZ Kekec 
Grosuplje kot ekovrtec aktivno sodelu-
je že 10 let. Veseli so, da so del družine 
ekovrtcev, saj so prav na ta način dobili 
veliko zanimivih, spodbudnih izzivov, 
zaradi katerih so ustvarjali in ustvarjajo 
to, kar danes so. Ne gre le za preprosto 
ločevanje odpadkov, ampak za veliko 
več. In ravno tega so se dotaknili v leto-
šnjem šolskem letu, ko so lansko leto do-
bili povabilo, da so organizatorji letošnje 
eko konference. Povabilo so z veseljem 
sprejeli, je pa to, da so organizatorji, za 
njih predstavljalo tudi velik izziv, letošnja 
tema je namreč bila ekologija odnosov.

V tem letu so se v VVZ Kekec Grosu-
plje spraševali, kaj pravzaprav je ekolo-
gija odnosov, kaj sem sodi. Staknili so 
glave, razmišljali, raziskovali, izmenjevali 
mnenja in ugotovili, da do ekologije od-
nosov vodijo različne poti. Pomembno 

pa je, da so te poti tlakovane z vredno-
tami, ki širijo pozitivne odnose do sebe, 
do soljudi, do vseh živih bitij in tudi do 
predmetnega sveta. Kot pedagogi pa so 
seveda vse to želeli približati tudi našim 
najmlajšim, da bi tudi v njih vzbudili za-
nimanje, občutenje in doživljanje.

Za njimi je  dolga pot učenja. Na tej 
poti so nastajale številne zgodbe, ki so 
jih strokovne delavke skrbno zapisale. Te 
zgodbe so danes shranjene v zborniku, 
ki so ga vsi koordinatorji ekovrtcev ta 
dan tudi prejeli. »Naj vas zgodbe ponesejo 
v svet srčnosti, svet prijateljstva, ljubezni. 
Ko boste zaprli zadnjo stran zbornika, pa 
sem prepričana, da bo tudi vam ekologija 
odnosov zlezla globoko pod kožo,« je še 
dejala ravnateljica Majda Fajdiga.     

Kako so v VVZ Kekec Grosuplje načr-
tovali vsebine in aktivnosti ter osvojili 
vse odnose, smo si kasneje ogledali tudi 
v predstavitvenem filmu z naslovom 
VVZ Kekec Grosuplje od spodbudnega 
učenja, kulturnega sodelovanja in pod-
pornega vodenja do ekologije odnosov.       

Na srečanju pa je zbrane nagovoril 
tudi nacionalni koordinator programa 
Ekošola mag. Gregor Cerar. Povedal je, 
da je danes v program Ekošola v Slove-
niji vključenih preko 700 ustanov, od 

tega preko 200 vrtcev. Ponosni so, da 
vsako leto preko 100.000 otrok, mladih, 
študentov, preko 10.000 koordinatoric 
in koordinatorjev izvaja številne okoljske 
projekte. Med izvajanjem teh projektov 
pa se ustvarjajo tudi odnosi, odnosi so-
delovanja in vključevanja, timskega dela, 
obzirnosti, varčnosti, spoštovanja žive in 
nežive narave in kulturne dediščine, str-
pnosti in ustvarjalnosti pri iskanju novih 
rešitev v smeri trajnostnega razvoja na-
sploh.

Ob tej priložnosti se je posebej za-
hvalil ravnateljici Majdi Fajdiga in stro-
kovnim delavkam VVZ Kekec Grosuplje 
za uspešno izveden projekt, pa tudi za 
organizacijo srečanja, hvala tudi vsem 
koordinatoricam in koordinatorjem, ki 
dnevno ustvarjajo in soustvarjajo pro-
gram Ekošole in oblikujejo svojo življenj-
ske navade, življenjske navade otrok in 
posledično tudi staršev. Zahvalil se je 
tudi vsem ostalim, ki kakorkoli prispeva-
jo k temu, da se program Ekošola uspe-
šno izvaja.   

Jana Roštan
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Mednarodno srečanje na Norveškem

Zaključno srečanje projekta BLOS-
SOM je potekalo od 21. do 27. maja na 
Norveškem.  Posvečeno je bilo razvijanju 
medosebne inteligence. 

Na OŠ Brinje Grosuplje smo se na 
srečanje dobro pripravili. Predstavnica 
društva Drevored nam je predstavila 
pomen prostovoljstva in nas povabila 
k sodelovanju na dobrodelnih akcijah. 
Z akcijo Podaj naprej smo drug druge-
mu podarili usluge in prijazne geste. Na 
šolski spletni strani je forum Profesorja 
Helpa nudil učencem pomoč pri reše-
vanju problemov. Učenci s posebnimi 
potrebami, učenci iz redne OŠ, staro-
stniki iz DSO Grosuplje in otroci iz vrtca 
Rožle so skozi skupna druženja spoznali, 
da lahko drug drugemu veliko damo, si 
pomagamo in se veselimo ne glede na 
razlike. Sedmošolci Hana, Timon, Anej in 
Lucija so spletli zapestnice prijateljstva 
in pripravili zanimiv nabor iger in ostalih 
dejavnosti,  ki so jih predstavili na med-
narodnem srečanju skupaj z učiteljicama 
Heleno in Majdo.

Za vse udeležence je bil to prvi obisk 
Norveške, zato smo se srečanja še pose-
bej veselili. V Gjerstad, manjše mestece 

na JV Norveške, smo prispeli v poznih 
večernih urah. Kljub temu je bilo zunaj 
svetlo, saj sonce tam zahaja pozneje kot 
pri nas. Na šolskem igrišču nas je priča-
kal pogled na velike šotore, razporejene 
okoli tabornega ognja, v katerih smo 
preživeli tedni dni pod jasnim, a mrzlim 
norveškim nebom.

Srečanja se je udeležilo 31 učencev in 
učiteljev iz Grčije, Walesa, Italije, Latvije 
in Slovenije. Pridružilo se nam je okoli 
100 učencev, ki obiskujejo šolo v Gjer-
stadu. Vsako jutro smo ob zvokih himne 
slovesno dvignili norveško zastavo ter 
zaplesali ples prijateljstva. Gostitelji so za 
nas pripravili pester nabor aktivnosti: od 
trekinga, raziskovanja gozda, veslanja s 
kanuji, ribolova, peke kruha, izdelovanja 
izdelkov iz lesa in kovine do raziskovanja 
morske obale, obiska živalskega vrta, 
družabnih in športnih iger ter spozna-
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vanja norveških običajev in kulture. Na 
taborjenju smo se med sabo dobro spo-
znali in spoprijateljili, premagali jezikov-
ne in ostale ovire ter ugotovili, da smo si 
kljub različnosti podobni.

Na zaključni prireditvi se je vsaka šola 
predstavila s svojo točko. Naša skupina  
je pokazala igro s kolebnicami ter nav-
dušila s polko, ki so jo z nami ob zvokih 
Avsenikove Golice zaplesali vsi gledalci. 
Zadnji dan smo preživeli v obmorskem 

mestu, kjer smo nakupili spominke za 
domov. Ugotovili smo, da so cene pre-
cej višje kot pri nas, saj je Norveška ena 
izmed najdražjih držav za turiste. Na 
srečo smo se bolj kot turisti počutili kot 
domačini, saj so nas vsi sprejeli z odprti-
mi rokami in nam pokazali kotičke, ki jih 
običajni turisti spregledajo. 

Projekt BLOSSOM se z letošnjim šol-
skim letom zaključuje. V treh letih smo 
izvedli številne aktivnosti, o katerih si 

lahko več preberete na spletni strani 
šole. Doživeli smo veliko čudovitih izku-
šenj, ki bodo za vedno ostale zapisane v 
naših srcih.  Upamo, da bomo naslednje 
šolsko leto lahko nadaljevali z novim 
projektom, ki smo ga zasnovali s starimi 
projektnimi partnerji, saj nas projektno 
učno delo bogati in povezuje.

Majda Križman Žužek, koordinatorica 
projekta na OŠ Brinje Grosuplje

Zaključek 14. akademskega leta UTŽO Grosuplje

V dvorani Mestne knjižnice Grosuplje 
smo v petek, 1. 6. 2018, zaključili 14. aka-
demsko leto Univerze za tretje življenj-
sko obdobje Grosuplje. Prireditev sta 
povezovala Ivo Puhar in Marija Samec.

Za lep uvod je poskrbel MePZ U3, ki 
ga vodita dirigentka Gabrijela Cedilnik in 
korepetitor Primož Cedilnik. Zapel je dve 
pesmi: Ljubezen do domovine in Vesela 
tovar‘šija, za katero je novo besedilo o 
prijateljstvu napisala Gabrijela Cedilnik.  

Vsako leto ob zaključku akademskega 
leta vodja univerze Andreja Smolič ana-
lizira delo mentorjev in animatorjev. Še 
eno uspešno leto je minilo, ne minejo pa 
težave z iskanjem prostorov za študijske 
skupine. Učilnice so raztresene po vsem 
Grosupljem in tudi v Šmarju – Sapu.  

Naša univerza vodi projekt, ki je edin-
stven v Sloveniji. Dora Adamič, Tone 
Pelko, Milojka Stanič, Marija Žorž in dr. 
Mirjan Žorž so prostovoljci, ki darujejo 
svoj prosti čas in znanje učencem na OŠ 
Brinje, ki pomoč potrebujejo. 

Delavni so tudi člani recitacijskega 
krožka Katja Bricelj, Rozi Fortuna,  Kri-
stina Oblak, Martin Oblak,  Ivo Puhar, 
Marija Samec in Franci Zorko, ki so na-
stopili na petih letošnjih koncertih Barve 
glasbe in besede, šesti pa bo sredi pole-
tja na prostem pred knjižnico. 

Letos je UTŽO sodelovala pri izdaji 
knjižice pravljic Katje Bricelj z ilustraci-
jami nadarjene učenke OŠ Šmarje – Sap 
Klare Maver. Knjižico so v dar dobili vsi 
animatorji.

Zahvalili smo se posameznikom za 
predano delo in pomoč pri delovanju 
naše univerze na različnih področjih: 
Katji Bricelj, ker nas razveseljuje z lepimi 
nagovori ob koncertih Barve glasbe in 
besede in pripravlja recitatorje na nasto-
pe; Gabrijeli Cedilnik, ker z veliko mero 

potrpežljivosti in srčnosti vodi naš zbor 
U3, piše zahtevne, a vesele scenarije za 
nastope zbora in tudi pesmi piše; Roži 
Kek, ker nas gostoljubno sprejme v knji-
žnici, kadar so drugje vrata zaprta, pa naj 
gre za študijske skupine ali za vaje pev-
skega zbora; Mariji Samec, ker pripravlja 
vezna besedila in vodi naše prireditve, 
vodi recitacijsko skupino, izbira poezijo 
in prozo za nastope na koncertih Barve 
glasbe in besede in Majdi Senčar, ker 
nas vedno znova razveseljuje s svojimi 
kratkimi pripovedmi.

Izpostavili smo še delo dveh mentor-
jev športnih aktivnosti, ki skrbita za naše 
telesno zdravje. 

Zinka Vidmar vodi telovadbo in no-
rdijsko hojo. To dela strokovno in pre-
dano že vrsto let. Vsak ponedeljek do-
poldne svojo skupino najprej pošteno 
razgiba in nato po nordijsko usmerjajo 
korake po Brezjanskem polju. Ob torkih 
pa se slišijo njeni vadbeni napotki v dvo-
rani Družbenega doma.

Tone Rajh je mentor Šole zdravja. 

Vsako jutro, razen nedelj in praznikov, 
pri Domu starejših občanov vodi telo-
vadbo Tisoč gibov po ruskem zdravniku 
Grišinu. Pripravlja in vodi pa tudi pohode 
na našim sposobnostim primerne hribe. 
Vsako pot najprej sam prehodi in preve-
ri, če je varna, potem šele po njej popelje 
svojo skupino.

Likovni ustvarjalci so pod mentor-
stvom Anamarije Šmajdek in  Alenke 
Čož postavili razstavo z naslovom Avto-
portret v prvem nadstropju Mestne knji-
žnice Grosuplje, fotografi z mentorjem 
Francijem Zorkom pa so razstavili svoje 
najboljše posnetke na temo Živa in ne-
živa narava v  dvorani Mestne knjižnice 
Grosuplje.  

Občina je povabila vodstvo univer-
ze, da sodeluje pri uresničitvi certifikata 
»starejšim prijazna občina«. Naša stalna 
želja pa je, da bi uspeli pridobiti pisarno, 
v kateri bi bil sedež univerze in arhiv.

Marija Samec
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Kopanjski studenček s kapelico lurške 
Matere Božje. Narisala M. Čušperska, 
roj. Bányay, por. Szabados, Poljudna 

zgodovina župnije Kopanj.

Kopanjski studenček s kipom lurške Matere Božje 

Slovesnost ob pridružitvi k projektu Rastoča knjiga in odprtju 
stalne razstave »Rastoča knjiga Šmarje – Sap«

Letošnji vihar je razrušil kapelico pri 
kopanjskem studenčku. Kapelica s po-
dobo Matere Božje se pri kopanjskem 
studenčku omenja v reviji Zgodnja 
Danica že leta 1863. Fr. S. je kapelico s 
studenčkom takole opisal: »Nasproti pu-
ščavi, drugo stran hriba, na taki visočini 
kot puščava, bister studenec iz hriba iz-
vira in se prijazno v dolino steka. Voda je 
kaj dobra in ljudje v okolici pravijo, če bi 
tudi človek umiral, vendar bi ta studenec 
še lahko pil. Teče pa iz kapelice, v kate-
ri je podoba Marija Device, in nikdar ne 
usahne. Le enkrat se pravljica glasi, ko so 
bili podobo Matere božje iz kapele vze-
li in jo nekam drugam odnesli, je nehal 
teči. Potem so prebivalci dobili podobo 
in jo čez travnike nazaj nesli; in glej, ka-
dar podobo nesoč zagledajo kraj, kjer je 
prej stala, jim studenec naproti priteče in 
od tistega časa ni nikdar več presahnil«. 
(Naše kapelice, str. 32)

 Ker je kraj s studenčkom na veliki 
strmini, je kamenje s podrtimi drevesi 
kapelico že večkrat poškodovalo. Tako 
je župnik Frančišek Žužek zapisal v kro-
niko, da je dal leta 1908 »na svoje stroške 
popraviti studenec«. Zidar Anton Tomšič 
(Lazarjev) iz Velike Račne je sezidal ka-
pelico, iz skale pa je izdolbel korito. To 
se je ohranilo nepoškodovano. Marijin 
kip je iz granita izklesal ljubljanski kipar 
Davorin Bizjak. Ob blagoslovu kapelice 

in novega Marijinega kipa je bila velika 
slovesnost, in to na veliko noč, ki je bila 
tistega leta 19. aprila. O samem studenč-
ku je župnik Žužek v Zgodovinskih zapi-
skih zapisal: »Najimenitnejši in gotovo 
najboljši je kopanjski studenec, ki izvira 
na najbolj strmi točki severnega pobočja 
kopanjskega griča. Voda je čista, ostra in 

mrzla. Izvira izpod skale. Noben človek 
ne pomni, da bi ta studenec prenehal 
teči, najsibo suša še tako velika. Tudi v 
največji suši, kakor sta bili v letih 1907 in 
1921, ni presahnil. Voda s tega studen-
ca ima baje zdravilno moč posebno za 
očesne bolezni. Celo iz daljnih krajev pri-
hajajo ljudje po to zdravilno vodo. Leta 
1907 je prišla cela družina iz Istre po to 
vodo in jo z velikim zaupanjem pila ter 
vzela v steklenicah s seboj.« 

Za sedanjo obnovo kapelice se je 
ustanovil gradbeni odbor, ki ga sesta-
vljajo: Jožef Valentinčič, predsednik, 
Jože Poderžaj, Rajko Palčar, Aleš Kastelic, 
Andrej Novak, Milan Perko, Janez Starec, 
Mirko Gačnik in župnik Janez Kebe. Bog 
povrni gradbenemu odboru in tudi dru-
gim za očiščenje okolice, posebno Jože-
tu Poderžaju, Ludviku Grudnu in Izidorju 
Poderžaju, da so na zahtevnem terenu 
odstranili podrta in posekana drevesa. 

Ker bodo z obnovo Marijinega stu-
denčka s kipom lurške Matere Božje po-
vezani stroški, lahko nakažete sredstva 
na TRR župnije Kopanj, Velika Račna 
44, št. SI 56 1914 0501 0244 034 pri 
Deželni banki s pripisom: »Dar za stu-
denček«. Vsem dobrotnikom Marijinega 
studenčka že vnaprej Bog povrni! 

Janez Kebe

»Rastoča knjiga je več kot knjiga, je 
skrinja narodne zaveze, je duh, ki se nad 
časom dviga, je zvezda stalnica: ljubezen.« 
Toni Pavček.

Ob prehodu v novo tisočletje so 
se zbrali nekateri pomembni sloven-
ski predstavniki iz različnih institucij in 
podprli zamisel in pobudo o izgradnji 
slovenskega pomnika knjigi. Konec leta 
2000 so v Državnem svetu predstavili ta 
projekt in ga poimenovali Rastoča knji-
ga. Obenem je bilo ustanovljeno tudi 
Društvo Rastoča knjiga, katerega glavni 
cilj je udejanjanje arhitekturne stvaritve 
simbola Rastoče knjige, ki ponazarja do-
sedanji razvoj ter identiteto Slovencev 
kot stalno učeče se družbe na najrazlič-
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nejših področjih ustvarjalnosti.
Tako so se v petek, 18. maja 2018, v 

avli Osnovne šole Šmarje – Sap zbrali, 
da bi slovesno ustoličili Rastočo knjigo 
Šmarje – Sap in se poklonili različnim av-
torjem, ki so ustvarjali v tem kraju, sam 
dogodek pa je bil posvečen 80. obletnici 
smrti pisatelja dr. Ivana Laha. Ker je Dr-
žavni svet Republike Slovenije soustano-
vitelj in mentor omenjenega projekta, je 
bil na prireditvi prisoten tudi predsednik 
Državnega sveta Alojz Kovšca, idejni oče 
Rastoče knjige, dr. Janez Gabrijelčič, An-

drijan Lah, sin pisatelja Ivana Laha, direk-
tor občinske uprave Občine Grosuplje 
mag. Dušan Hočevar, predsednik odbo-
ra za družbene dejavnosti Matjaž Tron-
telj, ravnateljica Osnovne šole Šmarje 
- Sap Pavlina Antolič in ostali.

Predsednik Turističnega društva 
Šmarje – Sap Jože Grozde je povedal, da 
je zavezanost k ohranjanju naravne in 
kulturne dediščine temeljno poslanstvo 
njihovega društva.

Direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar je poseben pozdrav namenil 
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22. kulturna prireditev STATI INU OBSTATI

V nedeljo, 10. junija 2018, je v Škocja-
nu potekala 22. kulturna prireditev Stati 
inu obstati, ko se Škocjanci spominjajo 
svojega rojaka Primoža Trubarja, ki je bil 
9. junija 1508 krščen v tamkajšnji župnij-
ski cerkvi. Z besedami stati inu obstati je v 
pridigi o veri poudaril pomen človekove 
duhovne pokončnosti in neomajnosti.

Prav o tem sta na prireditvi spregovo-
rila tudi predsednik Krajevne skupnosti 
Škocjan Martin Tomažin in občinski sve-
tnik Janez Pintar, ki je zbrane nagovoril v 
imenu župana dr. Petra Verliča.

Predsednik krajevne skupnosti Martin 
Tomažin je na kratko povzel bogato zgo-
dovino Škocjana.

Romanska cerkev je bila v Škocjanu že 
leta 1006. O beneficiatu pri cerkvi se je 
govorilo že leta 1150. Župnijo pa je leta 
1260 ustanovil oglejski patriarh Grego-
rio de Montelongo. »Župljani niso brez 
vzroka ponosni, da imajo starejšo faro 
od ljubljanske škofije,« je 15. novembra 
1907 v Slovencu zapisal slovenski pisa-
telj Fran Saleški Finžgar, ki je 27. oktobra 

tega leta vodil sveto mašo ob otvoritvi 
nove škocjanske cerkve, ki je takrat po 
zaslugi župnika Janeza Jereba in vrlih 
župljanov v enem letu dobila današnjo 
podobo.

Škocjanska župnija je bila od leta 
1564 do leta 1598 v upravljanju prote-

stantskih duhovnikov. V tem času pa sta 
tam poleg Primoža Trubarja svoj pečat 
pustila tudi župnijski upravitelj Jurij Dal-
matin in diakon Andrej Savinec.                                                                                                                                     

Poleg znamenitih mož iz dobe refor-
macije se lahko v škocjanski župniji po-
hvalijo tudi z izjemnim delom že ome-

Alojzu Kovšci, saj je pred kratkim postal 
predsednik Državnega sveta RS, s tem pa 
smo pridobili še enega Grosupeljčana, 
ki igra pomembno vlogo v naši državi, 
obenem pa širi dober glas in nadgrajuje 
uspešnost naše občine. Občina Grosu-
plje pa ni uspešna samo po pomembnih 
predstavnikih, ki živijo tukaj. Uspešna 
je tudi zaradi takšnih društev, kot je Tu-
ristično društvo Šmarje – Sap. Za seboj 
ima društvo že veliko uspešno izpeljanih 
projektov, v katerih so dali velik pouda-
rek prav na ohranjanju kulturne dedi-
ščine, česar smo na občini izredno ve-
seli. Za konec pa je še povedal, da bodo 
športna, turistična in kulturna društva na 

Občini Grosuplje vedno podpirali in jim z 
nekaj dodatnimi finančnimi sredstvi tudi 
olajšali delo.

Predsednik Državnega sveta Repu-
blike Slovenije Alojz Kovšca meni, da se 
Šmarje – Sap projektu Rastoča knjiga 
pridružuje na najlepši način. S poklonom 
vsem tistim znamenitim osebnostim iz 
domačega okolja, ki so se zapisale z zla-
timi črkami v zakladnico naše znanosti, 
umetnosti in kulture. Iz te zakladnice 
danes jemljemo vsi in na njej gradimo 
svojo prihodnost. Vesel je, da je Rastoči 
knjigi Šmarje – Sap uspelo v sodelovanju 
tesno povezati šolo in lokalno skupnost. 
»Vse, kar boste z najrazličnejšimi dosežki 

zapisali v vašo rastočo knjigo, bo vaš in 
naš ponos,« so bile njegove besede ob 
koncu nagovora.

Deležni smo bili nekaj lepih besed 
ravnateljice Osnovne šole Šmarje – Sap 
Pavline Antolič in Andrijana Laha, sina 
pisatelja Ivana Laha.

Skozi program so nas z ubranim pe-
tjem popeljali pevci Moškega pevskega 
zbora Šmarje – Sap ter otroški, mladinski 
in učiteljski zbor OŠ Šmarje – Sap, z iz-
brano besedo je večer povezovala Katja 
Bricelj, kulturni program pa so oblikovali 
člani Turističnega društva Šmarje – Sap. 

Klavdija Mehle, foto: Brane Petrovič
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njenega župnika, kulturnega buditelja, 
graditelja župnijske cerkve in kronista 
Janeza Jereba, ki je v Škocjanu deloval 
od leta 1906 do leta 1930.

Prav tako pa so se ta dan v Škocjanu 
spomnili tudi župnika dr. Eda Škulja in 
duhovnega pomočnika, prelata dr. Fran-
ceta Oražma, ki sta v Škocjanu delovala 
od leta 2005 do leta 2015. Tudi onadva 
sta s svojim plodnim, ustvarjalnim de-
lom in krščanskimi vrednotami kraju in 
ljudem zapustila neizbrisen pečat.

Lazarist in duhovnik Tone Zrnec, ki 
ga je življenje vodilo iz rodnih Laporij 
pri Turjaku, preko Italije, Španije, južne 
ter severne Amerike do Kanade, kjer je 
v Torontu 14. junija 2016 sklenil svoje 
zemeljsko poslanstvo, pa jim je zapustil 
mnoga lepa doživetja, ko je na jesen ži-
vljenja več kot desetletje prihajal med 
škocjanske rojake in s svojimi iskrivimi in 
humornimi nastopi ter komentarji trosil 
pozitivno energijo in svoje znanje s svo-
jih mnogih popotovanj po celem svetu.

»Prav je, da se ob našem krajevnem 
prazniku spomnimo in poklonimo vsem 
tem zaslužnim možem, ki so v več kot tri-
četrt tisočletni zgodovini župnije Škocjan 
dodali vsak svoj pomemben del,« je še de-
jal predsednik krajevne skupnosti Martin 
Tomažin, ter nas ob tem spomnil tudi na 
bližajoči se dan državnosti, ki ga Sloveni-
ja praznuje 25. junija, o njej pa so sanjali 
in se za njo borili mnogi rodovi Sloven-
cev.

Prav tako smo se na prireditvi spo-
mnili Ivana Cankarja, letos obeležujemo 
100. obletnico njegove smrti. Kot pripo-
vednik in kot dramatik je našo besedno 
umetnost dvignil na svetovno raven, kar 
dokazuje tudi veliko število prevodov 
njegovih del v tuje jezike.

Občinski svetnik Janez Pintar pa nas 
je v svojem govoru spomnil še na Ivana 
Tavčarja in njegove besede, zapisane v 
Visoški kroniki, o katerih je, kot je dejal, 
prav ta dan razmišljal na sprehodu po 
gozdu. »Res je lepa naša zemlja, raj pod 
soncem, in včasih se vprašam, ali si mi ta 
raj sploh zaslužimo,« je ob tem dejal Ja-
nez Pintar.

Ko je ta dan hodil po gozdu, opazoval 
mogočna drevesa, krošnje, ki silijo proti 
nebu, se je zavedal, da morajo imeti ta 
drevesa tudi močne korenine. »To pa 
velja tudi za narod. Slišali smo o Trubar-
ju, Cankarju, Tavčarju, vse to so korenine, 
iz katerih lahko črpamo, da bomo lahko 
razvili takšno krošnjo tudi v nacionalnem 
pomenu. In vse to vam želim tudi tukaj v 
Škocjanu. Sodelujte, imejte se radi, in še 

marsikaj se bo lahko tukaj naredilo. Niso 
pa seveda dovolj ceste, vodovod, internet 
in podobno, pomembna ja narodna za-
vest, pomembna je tudi duhovna hrana. 
Črpajmo iz Trubarja, črpajmo iz ostalih 
naših velikih mož, in prav lepo nam bo,« je 
dejal občinski svetnik Janez Pintar, svoj 
govor pa zaokrožil z besedami: »Bog živi 
Škocjan, Bog živi Slovenijo in vse dobro mi-
sleče ljudi.«     

Prireditev so s slovensko himno na-
znanili članice in člani mešanega pev-
skega zbora iz Škocjana, program pa so 
obogatile tudi članice ljudske skupine 
Suhe češplje iz Gradeža, tamburaši in 
pevci iz Zagradca ob Krki, na harmoniko 
sta v duetu zaigrala Slavko in Drago. Sko-
zi prireditev nas je popeljala Maja Sodja.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Dobrodelni koncert ob 25-letnici delovanja MoPZ Samorastnik 
pod Boštanjem

»Zato ste ko samorastniki. Sami ste 
se izlevili, brez goje, kot zgubljena 
samorastna setev v razgonu.«

Žalski Samorastniki smo v nedeljo, 27. 
maja 2018, organizirali že tradicionalni 
letni dobrodelni koncert v cerkvi sv. Mar-
tina pod Boštanjem. Tokrat smo obeležili 
pomembno obletnico – 25 let delovanja 
pevskega zbora. 

Pobudnik zbora je bil takratni žalski 
župnik Lado Jaksetič, že od začetka pa 
zbor vodi Drago Zakrajšek. Zbor šteje 
deset aktivnih članov, ki se redno druži-
mo na vajah in sodelujemo na številnih 
prireditvah in priložnostnih srečanjih. 
Druži nas prijateljstvo in veselje do slo-
venske pesmi, spodbuda za nadaljnje 
delovanje pa je tudi zvesta publika, ki se 
nam tudi to nedeljo ni izneverila. 

Koncert smo otvorili praznično - s 
himno - in nadaljevali v domoljubnem 
tonu z izborom domovinskih pesmi. 
Sledil je sklop fantovskih, del koncerta 
pa smo posvetili majniški kraljici Mariji. 
Zaključili smo z venčkom naših najbolj 
udarnih, brez katerih skoraj ne mine 
noben nastop. Celoten izbor pesmi je 
povzel vsa leta delovanja zbora od prve 
vaje do najnovejših skladb v našem re-
pertoarju. 

Naši zdaj že stalni gostje, domači 
Otroški pevski zbor sv. Lovrenca iz Žalne, 
ki ga vodita Sara Oven in Elizabeta Košir, 
so zopet poživili koncert s svežo mla-
dostno energijo in ubranimi glasovi ter 
instrumentalno spremljavo. Samorastni-
ki smo združili moči z otroškim zborom 
tudi v dveh skupnih pesmih.   

Naša zvesta sodelavka Maja Zajc Kalar 
je koncert povezala v zaokroženo celoto 
s čudovitimi mislimi, poskrbela pa je tudi 
za predstavitev članov, saj je prav vsa-
kega pobarala o tem, kako se je znašel 
med Samorastniki in kaj nas motivira, da 
vztrajamo. 

Kulturno popoldne smo sklenili z dru-
ženjem ob žlahtni kapljici ter številnih 
okusnih in lično pripravljenih dobrotah 
izpod rok samorastniških deklet in žena 
ter odličnih sponzorjev. 

Poleg omenjenih gre posebna zahva-
la za pomoč pri organizaciji tudi: Občini 
Grosuplje, Slaščičarstvu in pekarstvu 
Brodnik, Pekarni Grosuplje – skupina 

Samorastniki

Otroški pevski zbor sv. Lovrenca iz Žalne

Samorastniki in Otroški pevski zbor sv. Lovrenca iz Žalne
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»Odsevi življenja« - letni koncert ženskega pevskega zbora Biser

DON DON, Pekarni Evropa Šmarje - Sap, 
Dobrotam z vasi - Boštanj, Mesarstvu 
Maver, Dragu in Mileni Oven, Gostilni 
Vodičar, Piceriji Kovačija, Vinski kle-
ti Trošt, cvetličarni Suzana, Vrtnarstvu 
Frbežar, podjetjem TICCOPI, Avtotran-
sporti Kastelec, PARTNER GRAF zelena 
tiskarna, AGM Martin Javornik, PIL-RE-

MAG, Instalacije klima naprav Žnidaršič, 
Računovodstvo Vida Hočevar Kastelic, 
Gostinska oprema Kastelic, Asfaltiranje 
in gradbena dela Kogovšek, Avto prevo-
zništvo in TGM Tone Javornik, Radio Ze-
leni val, PGD Veliko Mlačevo, KS Mlače-
vo, Branetu Petroviču (snemanje), Nastji 
Pugelj (fotografiranje), Župniji Žalna in 

župniku Andreju Šinku ter Tončki Hotko.
MoPZ Samorastnik se iskreno za-

hvaljuje vsem, ki ste darovali svoj čas 
in dobro voljo, hvala za prispevke, ki so 
uresničili dobrodelno noto koncerta - za 
družino v stiski smo zbrali 732 €. 

Mojca Hribar; foto: Nastja Pugelj

Maj je mesec cvetenja, radosti, mla-
dosti, hvalnica življenju, zato smo leto-
šnji letni koncert, ki je potekal zadnjo 
soboto v maju v Družbenem domu v 
Grosupljem, naslovile Odsevi življenja. 
Izbor pesmi, ki smo jih zapele, je bil po-
mladen in pester, kot je pestro življenje. 
Večer je povezovala Ema Perme, ki nas 
je ob odlomkih pesmi Nika Grafenauerja 
vodila skozi večer. 

Pod vodstvom zborovodje Fernan-
da Mejíasa smo v prvem delu programa 
poslušalce vpeljale v pomladno vzdušje 
z Mozartovim Zelenim majem, Kogojevi-
mi Trobenticami in Tomčevim Šopkom 
narodnih pesmi. Tako na vajah, kot tudi 
na koncertu nam je spravilo nasmešek 
na usta tako življenjsko besedilo ljudske 

pesmi iz Želuč  v priredbi Particka Qua-
ggiata Kakor grejo meglice, ki se zaključi 
z vabilom deklice: »Moj šocej, le pridi, 
boš pr meni ležou, boš cizije moje za 
pouštrček mou.« Z rezijansko Čarni kus v 
priredbi Pavleta Merkuja smo pevsko in 
gibalno zaključile prvi del koncerta. Kon-
cert so popestrili naši gostje, gospodje iz 
okteta Valvasor iz Litije pod vodstvom 
Jožeta Vidica, ki so s svojim ubranim pe-
tjem resnih, predvsem pa hudomušnih 
ljudskih pesmi priklicali nasmešek na 
marsikateri obraz.

V drugem delu nas je spremljal na kla-
virju Gašper Jereb, ki je priredil tudi eno 
od pesmi, ki smo jo zapele. Klavir, petje 
poznanih melodij iz sveta zabavne in po-
pularne glasbe ter maestro na tolkalih so 

dokončno sprostili vzdušje sobotnega 
večera. Večer spevov o zemlji, življenju, 
hrepenenju, svobodi, ljubezni, lepoti, 
skrivnosti in sreči smo zaključili s skupno 
pesmijo zbora Biser in okteta Valvasor.  Iz 
grl je zadonela mogočna Planinska.

Hvala našim gostom, Gašperju in Emi 
za popestritev našega koncerta, Branetu 
za video in zvočni posnetek koncerta ter 
seveda Fernandu za vso potrpežljivost 
na vajah. Predvsem pa hvala našim zve-
stim poslušalcem. Upamo, da smo vam 
polepšale majski večer, v katerega smo 
vložile kar nekaj svojega truda in časa. 
Vaše zadovoljstvo in iskren aplavz sta 
naša najlepša nagrada.

Ali kot pravi Niko Grafenauer v eni od 
pesmi, ki smo jo odpele v priredbi Dami-
jana Močnika:

»Življenje tako živi,  
da ga je zmerom manj.
Kot pesek med prsti polzi
dan na dan.

Najlepše je, ko se razsipa
z žarom na vse strani
in vse do poslednjega hipa
z visokim plamenom gori.«

Za ŽPZ Biser zapisala: Petra Ravnik;  
foto: Vasja Ambrožič

Pisatelj Ernest Jazbinšek – gost bralnega kluba za odrasle  
Beremo ob kmečki peči

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje, 31. maj 2018

Mestna knjižnica Grosuplje v sode-
lovanju z Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje je organizirala bralni klub za 
odrasle Beremo ob kmečki peči na željo 
vedoželjnih bralcev, ki so predlagali, da 
bi se o prebranih knjigah radi pogovorili, 

izmenjali vtise, mnenja.
Od deset do petnajst bralcev se or-

ganizirano sestaja že osmo leto. Kadar 
se nam le ponudi priložnost, povabimo 
na razgovor avtorja knjige, ki smo jo vsi 
prebrali. Na naše zadnje srečanje smo 
že drugič povabili pisatelja Ernesta Jaz-
binška. Z njim smo člani bralnega kluba 

navezali prave prijateljske odnose že 
od prvega srečanja, ko nam je leta 2015 
predstavil svojo trilogijo Zavita steza ži-
vljenja in filmski posnetek o vzponu na 
Triglav.

Ob odhodu v pokoj je začel pisati. Iz-
dal je že 6 romanov za odrasle, pravljično 
zgodbo o kužku Moj prijatelj Albert, Mo-
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jih šestdeset let – kratek pregled življenj-
ske poti in Rehabilitacija – nikoli končan 
proces, v katerem pripoveduje o svoji 
rehabilitaciji po amputaciji noge. 

Svoja dela piše po resničnih zgodbah, 
ki jih sliši med ljudmi, vendar zgodbo 
predela in oplemeniti. Vsako leto izda 
novo knjigo, letos spomladi je izšel že 
njegov šesti roman Brata. To je pripoved 
o dveh bratih, Fonzi in Štefanu, ter kmeč-
kem življenju, v katero neusmiljeno po-
sežejo vojna in niz tragičnih dogodkov, 
povezanih z njo.  

Z romanom Brata se je avtor želel po-
kloniti posavskim krajem ter se zahvaliti 
ljudem, ki so v teh za življenje trdih raz-
merah vztrajali in v njih živijo še danes. 
Roman je srčno napisana zgodba, ki 
ohranja spomin na čase in dogodke iz 
polpretekle zgodovine.

Druženje s pisateljem Jazbinškom je 

potekalo sproščeno, duhovito je odgo-
varjal na zastavljena vprašanja. Priznal 
je, da je na Fonzo prenesel svojo močno 
željo po vrnitvi  v rodne kraje, ker je kot 

otrok dolga leta preživel po bolnišnicah. 
Vseh, ki smo roman prebrali, se je zgod-
ba dotaknila.

Marija Samec

Potopisno popotovanje po Peruju  

KO UGASNEJO LUČI, na svet okoli sebe lahko gledamo le s srcem

V četrtek, 24. maja 2018, nas je v knji-
žnici Grosuplje po Peruju in vroči Ama-
zoniji popeljal popotnik in vodnik Ma-
tjaž Pirš, Klatež. Pri predstavitvi življenja 
tamkajšnjih prebivalcev ter svojih vtisov 
je uporabil precejšnje število avtorskih 
fotografij, ki jih je napravil med mnogimi 

popotovanji po omenjeni deželi. Izve-
deli smo, da so lokalni prebivalci srčni in 
vedno pripravljeni pomagati. In seveda 
še veliko drugega …

Nad njegovim duhovitim ter doži-
vetim predavanjem smo bili navduše-
ni, zato nam je že pripravljen razkriti še 

kakšno od njegovih čudovitih poti po 
svetu. 11. septembra je v planu njegovo 
potopisno predavanje o Islandiji, deželi 
ledu in ognja, v mesecu oktobru pa nam 
bo predstavil potopisno predavanje o 
Maroku. 

Pozno jeseni bo predvidoma zadnje 
potopisno predavanje v tem letu, ko 
bomo imeli priložnost, da spoznamo 
Turčijo.

Številne aktivnosti predvidevamo 
tudi za naslednje leto. Vsakršna pomoč 
in sodelovanje v društvu sta dobrodošla, 
zato vabim k včlanitvi vse tiste, ki vas za-
nima naša dejavnost.

 
Vljudno vabljeni. 

Igor Ponikvar,
Foto klub Grosuplje,

foto: Matevž Bolha

Na svet okoli sebe lahko gledamo tudi 
s srcem in ne le z očmi. Da je temu res 
tako, nam vedno znova dokazuje tudi  
naša soobčanka  iz Šmarja - Sapa Mirjana 
Šernek. Mirjana sveta okoli sebe ne za-
znava z očmi, saj ji je kruta usoda vzela 
vid že v rani mladosti. Zato pa svoje oko-
lje in dogajanje v njem  toliko bolj zazna-
va z drugimi čutili ter predvsem s srcem. 

Ta svoja občutenja pa preliva v besede, 
ki jih povezuje v rime, iz njih pa ustvarja 
čudovite pesmi.

Pred časom je izdala svojo prvo pe-
sniško zbirko, sedaj pa je v pripravi že 
naslednja. Krstno predstavitev pesniške 
zbirke z naslovom Zate je Mirjana ime-
la v grosupeljski mestni knjižnici.  Nato 
pa je prepotovala Slovenijo po dolgem 
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VANDANA CANKAR - Predstavitev

Nastop na regijski reviji plesnih skupin – Preplesavanje 2018

V sredo, 6. junija 2018, smo v Galeriji 
Mestne knjižnice Grosuplje odprli raz-
stavo slik umetnice Vandane Cankar, v 
našem okolju bolj poznane kot Vesna 
Intihar. Vandana je že kot mlado dekle 
pomagala v knjižnici in je zadovoljna, da 
je njena prva samostojna razstava ravno 
v naši galeriji, mi pa veseli, ker je prostor 
kar zažarel z veselimi barvami in oblika-
mi. 

Vandani je bila ustvarjalnost polože-
na v zibko, saj prihaja iz umetniške druži-
ne. Življenje jo je vodilo po raznih poteh, 
od podjetništva, potovanj in duhovno-
sti,  ustvarjalnost pa jo je vseeno ujela in 
slikanje je postalo njen medij izražanja in 
veselje. Njena mentorica je dolgoletna 
prijateljica in izjemna umetnica Barbara 
Kastelec.

Vandana je svoji razstavi dala naslov 
Življenje. Življenje in pika! Njene slike so 

res polne življenja, v svojem vsakdanu 
pa išče tudi ideje in navdih. Njeni ume-
tnostni učitelji so tudi znani slikarji iz 
svetovne umetnosti, na primer Georgia 
o'Keeffe, katere delo je navdihnilo Van-

danine čudovite slike cvetov. Narava in 
morje sta se materializirala na kar več 
slikah, predvsem so ji blizu soline. Da je 
ustvarjanje lahko tudi igra, se pokaže 
v abstraktnih slikah, kot jih je ustvarjal 
Jackson Pollock, ki je barvo na platna 
kapljal. Tudi figuralika umetnici pomeni 
dober slikarski izziv. Razstava nam raz-
kriva predvsem veselje do barv, močnih 
izraznih odtenkov, ki slike pahnejo izza 
okvirjev, tako da zažarijo v prostor. 

Razstava je samo en izsek Vandani-
nega ustvarjanja, majhen košček velike 
lepote. Lahko bi brskali po simboliki in 
pomenih, a je včasih bolje, da se samo v 
miru ustavimo pred Vandanimi slikami, 
jih kontempliramo in pustimo, da nas 
potegnejo v svoj svet in nas napolnijo z 
energijo, ki jo tako intenzivno izžarevajo. 

Darija Kovačič

in počez od Metlike do Škofje Loke, od 
Ankarana do Murske Sobote, da ne ome-
njamo Ljubljane in bližnje okolice, kjer je 
imela največje število predstavitev. Za-
dnja, petnajsta predstavitev po vrsti  je 
potekala v mesecu maju v Zlatem kotič-
ku v Grosupljem.

Na vsaki predstavitvi jo spremljata 
moderator in recitator Franci Zorko ter 
njen življenjski sopotnik Milan Šernek, 
ki kot glasbenik in tonski tehnik poskrbi 

za ozvočenje in glasbeno spremljavo. 
Pogosto pa se jim pridružijo tudi lokalni 
recitatorji, ki na predstavitvah prebirajo 
Mirjanine pesmi. Moderator popelje pri-
sotno občinstvo skozi temni pa vendar 
le barviti svet življenja Mirjane Šernek, 
za katerega je značilno predvsem, da ga 
vseskozi prežema izredno močna pozi-
tivna energija, ki  jo Mirjana radodarno 
razdaja vsem okoli sebe. 

Ker pa Mirjana ni samo pesnica, am-

pak tudi odlična pevka, na koncu  vedno 
zapoje še nekaj večno zelenih melodij. 
Ne glede na številčnost publike je na 
koncu vsakega takšnega literarno glas-
benega dogodka  po bučnem in iskre-
nem aplavzu  moč slišati komentarje: 
»Vsakomur, ki ga danes ni z nami, je lah-
ko žal.« 

Franci Zorko

Območnega srečanja plesnih ustvar-
jalcev JSKD RS Ljubljana, so se udeležile 
tudi naše skupine TeGIBlo 3 in 5. Sreča-
nje je bilo 23. aprila 2018 v Španskih bor-
cih v Ljubljani, na kateri je bila izbrana za 
regijsko srečanje plesnih ustvarjalcev 
osrednje Slovenije skupina TeGIBlo 5 
KD Teater Grosuplje, pod mentorstvom 
in s koreografijo Špele Repar Lomovšek. 

Regijsko srečanje plesnih ustvarjalcev 
osrednje Slovenije je potekalo 18. maja 
2018 v  Cerknici, kjer je nastopila naša 
skupina TeGIBlo 5. Na srečanje plesnih 
ustvarjalcev se je uvrstilo preko 360 ple-
salcev oz. 36 skupin, upamo na dobro 
uvrstitev za državno srečanje ŽIVA 2018, 
ki bo v mesecu oktobru 2018.

Vodja skupin TeGIBlo, Ana Kastelec
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Zaključna produkcija plesno baletnih skupin TeGIBlo KD Teater 
Grosuplje 2017/2018

Kokoši in ribnik v vrtcu

Članice plesno-baletne skupine Te-
GIBlo KD Teater Grosuplje smo izvedle 
zaključno produkcijo v petek, 8. junija 

2018, ob 18. uri, v Kulturnem domu Gro-
suplje. Program je bil sklenjen v zgodbo 
in na temo »PLESNO SPREHAJANJE«. 

V predstavi je nastopilo 15 plesalk, 
starih od šest do štirinajst let, pod men-
torstvom koreografinje Špele Repar Lo-
movšek  ter vodje skupin Ane Kastelec. 
Tako smo zaključili še eno plesno leto, 
trinajsto po vrsti, saj delujemo od leta 
2005 dalje. V teh letih se je zvrstilo preko 
420 plesalk in plesalcev. 

V septembru ponovno vpisujemo 
nove člane oz. članice. Kdor ima željo po 
plesu in baletu, se nam lahko pridruži,  
informacije so na internetni strani dru-
štva KD Teater Grosuplje.

Ponovno snidenje napovedujemo v 
začetku novega šolskega leta, in sicer v 
drugi polovici septembra 2018.

Vodja skupin TeGIBlo, Ana Kastelec

Člani Društva Preplet smo se v začet-
ku junija udeležili predstavitve evrop-
skega projekta Otroci v permakulturi. 
Dogodek je potekal v vrtcu Vrhnika, ki je 
vzgojitelje in druge pedagoge navdušil s 
tem, da imajo v naravnem kotičku ob vrt-
cu ribnik in kokoši. Radoživi in sproščeni 
otroci so v času našega obiska lovili žabe 
in druge živali v vodi, pestovali kokoški 
ter jim zamenjali steljo. To nam je poma-
galo pri zavedanju, kako pomembne so 
za otroke živali in stik z njim, zaradi česar 

smo se odločili, da želimo več direktnega 
stika omogočiti tudi na naših počitnicah 
med 20. in 24. avgustom v Šormovem 
malnu. Upamo, da se bo po vrhniškem 
zgledu tudi več vrtcev in šol odločilo, da 
v šolski vsakdan vključijo živali.

Eva Zupančič
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Športni dogodek v organizaciji Društva prijateljev mladine 
Šmarje - Sap in Mini športa

GROŠ-evo poletje

2. srečanje društva Oldtimer Grosuplje

V soboto, 9. 6. 2018, smo se na igrišču 
Osnovne šole Šmarje – Sap že petič pre-
izkusili v različnih športnih spretnostih: 
lokostrelstvo, hoja po vrvi, spretnostni 
poligon, hokej, žoga in gol. Otroci so 
preživeli živahni dve urici druženja s pri-
jatelji Mini športa. 

Vsaka uspešno opravljena postaja na 
poligonu je bila nagrajena s štampiljko. 
Letos je bilo športno uspešnih 45 otrok. 
Starši in otroci so po naporni dejavno-

sti prebirali revije Pil, Ciciban, Čukec ter 
reševali križanke. Ob zaključku našega 
druženja smo našim malim nadobudnim 
športnikom podelili diplome za sodelo-
vanje na športnih igrah ter tri glavne na-
grade, ki jih je financiralo naše Društvo 
prijateljev mladine Šmarje - Sap: 3 bone 
v vrednosti 50 €, ki se lahko koristijo za 
katero koli izmed storitev, ki jih ponuja 
Mini šport. Dobitnikom iskreno čestita-
mo! Nestrpno že pričakujemo naslednje 

leto, ko se bodo otroci zopet preizkusili v 
različnih spretnostih.

Mini šport se je honorarju za pomoč 
pri izvedbi športnega dogodka v celoti 
odpovedal, reklamne plakate in vabila 
nam je brezplačno natisnila tiskarna Mi-
šmaš. Obema se ob tej priložnosti iskre-
no zahvaljujemo. 

Zapisala: Lea Potočnik
Predsednica DPM Šmarje - Sap

Po uspešnem iskanju novih aktivistov 
smo v ŠK GROŠ dopolnili upravni odbor. 
Po rednem občnem zboru in izrednih 
volitvah v četrtek, 17. 5. 2018, sta mesti 
v upravnem odboru zasedla Maša An-
drojna in Luka Tomič. Z menjavo se je 
vodstvo GROŠ-a malo pomladilo in pri-
dobilo nov zagon za uspešno delovanje.

Zopet pa je pred nami »GROŠ-evo 
poletje«! Trajalo bo vse od konca izpi-

tnega obdobja v juliju pa do oktobra, ko 
se bomo morali študentje spet vrniti za 
knjige. Letos za vas pripravljamo: turnir 
odbojke na mivki (6. 7. 2018), izlet v Istra-
landio, paintball, rafting na Savi, karting 
Hitri dirkač in turnir malega nogometa. 
Obeta se nam pestro poletje in upamo, 
da ga boste vsaj delček preživeli z nami.

Več informacij v zvezi z dogodki in 
ugodnostmi boste pravočasni našli na 

naši spletni strani (www.klub-gros.com), 
spremljajte nas na facebooku (www.
facebook.com/sk.gros). Pričakujemo pa 
vas tudi na uradnih urah v prostorih ŠK 
Groš, in sicer vsak ponedeljek, sredo in 
petek med 18.00 in 20.00.

Z GROŠ-em ni nikoli dolgčas!

Urša Košak, ŠK GROŠ

Na Peči pri Grosupljem je v soboto, 
2. junija 2018, potekalo 2. vseslovensko 
srečanje, ki ga je organiziralo društvo 
Oldtimer Grosuplje. Dogodka so se po-
leg ljubiteljev in ljubiteljic starodobnih 
vozil in motorjev udeležili tudi predse-
dnik Krajevne skupnosti Polica Mitja Gi-
oahin, predsednik društva Oldtimer Gro-
suplje Andrej Habjan in župan Občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič, ki je tudi sam 

član društva in velik ljubitelj starodobnih 
vozil.

Dvorišče Turistične kmetije Gioahin 
so zapolnila vozila vseh vrst, znamk in 
letnikov, ki so bila zares zanimiva in ob-
čudovanja vredna. Občudovali pa nismo 
samo vozil, ampak tudi zanimive oprave 
voznikov, številne detajle, starodobno 
prtljago in druge dodatke.

Predsednik društva Andrej Habjan se 

je navzočim zahvalil za številčno ude-
ležbo, saj to zanje kot organizatorje res 
veliko pomeni in je velika vzpodbuda za 
nadaljnje delovanje. Društvu je za pri-
zadevnost čestital tudi župan dr. Peter 
Verlič.

Blagoslov vozil in motorjev ter njiho-
vih lastnikov je opravil nekdanji poliški 
župnik Slavko Judež, blagoslov pa je še 
posebej namenil vsem poklicnim šofer-
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jem, ki so na cesti neprestano izposta-
vljeni raznim tveganjem.

Sledila je panoramska vožnja. Pot jih 
je vodila skozi vasi Perovo, Zgornja Sliv-
nica in mimo Magdalenske gore, kjer je 
bil tudi krajši postanek. Tam jih je priča-
kala turistična vodička in jim povedala 
nekaj zanimivosti o zgodovini Magda-
lenske gore. Nadaljevali so pot skozi 
Podgorico, Šmarje – Sap in Grosuplje s 
postankom na Kolodvorski cesti, kjer je 
isti dan potekal tudi dobrodelni bazar 
»Gremo na morje« v organizaciji Funda-
cije Drevored. Številni mimoidoči so si 
z navdušenjem ogledovali starodobne 
jeklene konjičke ponosnih lastnikov.

V karavani vozil so se nato vrnili na za-
četno lokacijo, kjer je bila pogostitev in 
veselo druženje udeležencev.

Klavdija Mehle

Grosupeljski čebelarji na praznovanju 1. svetovnega dne čebel 
v Žirovnici

Praznovanja, ki je potekalo 20. maja v 
Žirovnici, smo se udeležili tudi člani Če-
belarskega društva Grosuplje pod vod-
stvom predsednika Andreja Trontlja. Na 
prizorišče smo prispeli dovolj zgodaj, da 
smo si pred svečano prireditvijo lahko 
ogledali tudi obnovljen čebelnjak An-
tona Janše. Vse je potekalo nemoteno, 
organizatorjem pa je bilo ta dan naklo-
njeno tudi vreme. 

Žirovnico smo zapuščali polni prije-
tnih vtisov in ponosni na bogato čebe-
larsko tradicijo v Sloveniji. Zato že načr-
tujemo, da se prihodnje leto udeležimo 
drugega praznovanja svetovnega dne 
čebel, ki bo potekalo predvidoma na Ko-
roškem. 

Andrej Trontelj, predsednik ČD Grosuplje  
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Zaključno druženje in občni zbor Športnega društva Polica

Avgusta 2017 ustanovljeno Športno 
društvo Polica šteje 271 članov, od tega 
je aktivnih članov 216. Društvo je v vas 
Polica in bližnjo okolico vneslo športne-
ga duha, povezalo prebivalce na zdravih 
ter trdnih temeljih. Za člane društva so 
bile v sezoni 2017/2018 na voljo različne 
vadbe in rekreacije. Poleg redno razpi-
sanih aktivnosti so bile organizirane še 
dodatne brezplačne vedbe: nordijska 
hoja, qi-gong in tekaška vadba.  Društvo 
je iz zbrane članarine nabavilo potreb-
ne rekvizite in opremo za nemoten po-
tek vadb in rekreacije. Društvo ima tudi 
svojo Facebook stran, redno obveščanje 

članov pa poteka tudi preko elektronske 
pošte.

Ob koncu leta je bila izvedena anke-
ta med člani društva, ki so delo zelo po-
hvalili ter prispevali kar nekaj konkretnih 
predlogov za nadaljnje delovanje. Pose-
bej se je pokazala potreba po vadbi za 
najstnike, pa tudi želja po vsakodnevni 
organizirani vadbi, kar v letošnji sezo-
ni ni bilo možno. Društvo že usklajuje 
pobude z Zvezo športnih organizaciji 
Grosuplje po treh dodatnih terminih za: 
plesno aerobiko, qi-gong in vadbo za 
najstnike. 

V soboto, 2. 6. 2018, je potekal občni 

zbor članov in tudi zaključno druženje. 
Iz ponudbe vadb na Polici zagotovo iz-
stopa kung fu. Prav zato so to vadbo 
tudi posebej prikazali na občnem zbo-
ru. Po občnem zboru so se člani društva 
prijetno družili ob golažu in pijači. Vsak 
član s plačano članarino je prejel majico 
društva, na kateri je odtisnjen logotip 
Športnega društva Polica. S 15. 6. se prva 
sezona delovanja društva zaključuje in 
se s polno pozitivne energije nadaljuje 
septembra. 

Za Športno društvo Polica zapisala  
Katja Ličen Pajenk

Vsak član je prejel majico Športnega 
društva Polica, ki je bila opremljena z 

novim logotipom.

Želja po druženju in spoznavanju članov 
je bila izražena tudi v anketi, ki jo je 

društvo izvedlo v mesecu maju.

Da tudi najstniki potrebujejo svojo vadbo, se je pokazalo ob samem 
občnem zboru, saj so zasedli telovadnico takoj po zaključku občnega 

zbora.

Večina članov ocenjuje delovanje Športnega društva Polica kot 
odlično. Takšno sprejemanje in podpora daje energijo in elan ekipi, ki 

skrbi za koordinacijo in organizacijo Športnega društva Polica.

Sobotni popoldan je potekal v prijetnem 
klepetu med člani društva ob golažu in 

pijači.

Občni zbor Športnega društva Polica so 
vodili: predsednik – Franci Zidar, tajnik 

– Simon Andrejaš in član upravnega 
odbora – Andrej Pajenk.

Iz ponudbe vadb na Polici zagotovo izstopa kung fu. Ob nastopu skupine je v dvorani 
nastala popolna tišina in gledalci so z zanimanjem spremljali prav vsak gib. 
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Grosupeljski veterani vojne za Slovenijo na pomladanskih 
pohodih

Ko v deželo pride pomlad, se ljubi-
telji pohodništva v okviru Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Grosuplje podamo na različne pohode. 
Ti pohodi niso sami sebi v namen, am-
pak so običajno posvečeni pomembnim 
osebam ali dogodkom iz slovenske zgo-
dovine.

Eden takšnih je bil tudi pohod. ime-
novan »Po poti od generala Rudolfa 
Maistra do osamosvojitve - Sveta Trojica 
2018«.

Veterani OZVVS Grosuplje smo se 
26. maja 2018 zgodaj zjutraj zbrali pred 
Gasilskim centrom ter se  z avtobusom 
odpeljali do  Sv. Trojice v Slovenskih go-
ricah.

Po jutranjem okrepčilu sta nas nago-
vorila župan Občine Sv. Trojica Darko 
Fras in nato še predsednik OZVVS Lenart 
Andrej Kocbek, nato pa smo krenili na 
9-kilometrski pohod v smeri Sv. Trojica–
Verjane–Osek–Sv. Trojica.

Pot nas je vodila po slikoviti, rahlo 
valoviti slovenskogoriški pokrajini, med 
travniki, polji, sadovnjaki in vinogradi 
brez težjih vzponov. Vmes smo imeli 
nekaj postankov z osvežilnimi napitki 
in prigrizki ter predstavitev posameznih 
kulturnih in arheoloških znamenitosti ti-
stega kraja.

Po končanem pohodu nas je čakala 
okusna enolončnica, ki jo je skuhala Slo-
venska vojska iz vojašnice v Slovenski 
Bistrici. Domači vinogradniki pa so pri-
spevali kapljico rujnega iz tamkajšnjih 

vinogradov, ki slovi tako doma kot na 
tujem.

Ob tem smo obujali spomine na leto 
1991, ob zvokih harmonike tudi zaplesali 
ter obljubili  gostoljubnim domačinom, 
da se drugo leto ponovno srečamo. 

   Naslednji pohod pa nas je že čez  se-
dem dni  vodil na drugi konec Štajerske. 
Udeležili smo se namreč pohoda, ki ga je 
organiziralo Območno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo Ruše.

Pohod se je začel na domačiji Korman 
v Ruti. Pozdravil nas je domači župan. 
Postanki z ogledi zanimivosti trdnih 
pohorskih kmetij so si kar sledili. Še po-
sebno zanimiv pa je bil ogled romarske 
cerkve na Puščavi.

Zaključek s toplim obrokom, domačo 

štajersko kapljico ter obvezno harmoni-
ko se je potegnil v  pozno v popoldan. 
Pohod smo namreč zaključili na kmetiji 
Šlaus, po domače "Trnjev", v Lovrencu 
na Pohorju.  Zunaj je deževalo, pod nami 
v hlevu so bile krave, mi pa na skednju, 
kjer se je prepevalo, tudi zaplesalo, skrat-
ka bilo je pravo tovariško druženje.

Zahvaljujemo se predsedniku Maksu 
Wolfgruberju in sekretarju Rajku Todo-
rovskemu za odlično organizacijo poho-
da.

Poleg domačih veteranov iz Ruš smo 
se pohoda udeležili še predstavniki 
OZVVS Grosuplje, Maribor, Kočevje in 
Ribnica.

Jože Erjavec; foto: Jože Erjavec  
in Stane Žvegla
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OBVESTILO

Lovska družina Grosuplje obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Lovske družine 
Grosuplje, da lahko škodo, ki jo povzroči divjad na teh zemljiščih, pisno prijavijo v treh dneh (glej 56. člen 

Zakona o divjadi in lovstvu) na naslov: LD Grosuplje, Plešivica pri Žalni 50, 1290 Grosuplje. Prijavo pošljite na 
predpisanem obrazcu (ki ga dobite na Občini Grosuplje).

Cenilec škode v LD Grosuplje je. g. Matjaž Papež (051/425-240).

Tina Jež, LD Grosuplje

Ekipa Tial junior zasedla 1. mesto

NK Brinje Grosuplje uspešno zaključuje sezono 2017/2018 

Ekipa Tial junior iz Športnega kluba 
Tial se je v soboto, 12. maja 2018, udele-
žila še zadnjega cheerleading tekmova-
nja v letošnji sezoni, Twist open v Novi 
Gorici. Izkupiček je bil več kot odličen, 
saj so dekleta suvereno zasedla 1. me-
sto v kategoriji mladinskih cheer hiphop 
skupin! 

Tekmovanje je bilo odprtega tipa, 
predstavilo se je preko sto skupin iz Slo-
venije, Italije in Avstrije.

ŠK TIAL

Klub je v pretekli sezoni pridobil po-
memben obseg novih sponzorskih sred-
stev, s katerimi smo uspeli privabiti nekaj 
novih kvalitetnih igralcev in kar je še po-
membneje, mnoge, ki bi sicer odšli v bolj 
perspektivne klube, smo zadržali doma. 
Prvič v zgodovini kluba so bile članom 
zagotovljene nagrade, ki temeljijo na 
tekmovalnih uspehih in prizadevnosti. 
Visoki športni cilji so tako postali bolj do-

segljivi in članska selekcija je sezono za-
ključila tik pod vrhom 3. SNL. Poleg  tega 
se lahko pohvali tudi z najboljšim strel-
cem ekipe in lige, Denisom Petrovičem. 
Za uvrščanje na višje nivoje tekmovanj 
bo potrebno napore usmeriti v doda-
tno izboljšanje klubske infrastrukture. 
Objekti, v katerih deluje klub, namreč ne 
ustrezajo standardom igranja v višjih no-
gometnih ligah. Uprava kluba se zato že 

dogovarja z Občino Grosuplje, kako sto-
riti korak naprej pri gradnji nove stavbe.

Selekciji kadetov in mladincev sta v 
letošnjem letu končali že drugo sezono 
igranja v drugi slovenski nogometni ligi. 
Četudi se je v letošnjem letu za las izmu-
znila uvrstitev v tako želeno prvo ligo, 
pa so njihove odlične predstave odraz 
kvalitetnega dela z mladimi nogome-
taši v klubu. Še pred petimi leti je bilo 
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skoraj nemogoče misliti, da bi lahko v 
Grosupljem imeli selekciji, ki bosta igrali 
na tako visokem nivoju. Uspeh obeh se-
lekcij pa kot prvi strelec kadetske ekipe 
in lige dopolnjuje tudi izjemni Žan Baj-
rektarević. Ob kvalitetnem delu usposo-
bljenih in kvalificiranih trenerjev v klubu 
ni dvomiti, da se bosta ekipi kmalu pov-
zpeli še stopničko višje in se uvrstili v na-
jelitnejše tekmovanje selekcij v Sloveniji. 

Ambicioznost starejših ekip pozitivno 
in motivacijsko vpliva tudi na mlajše no-
gometaše, ki so prav tako uspešno tek-
movali preko vse sezone.

Klub vsako leto pripravi zaključni do-
godek sezone, ko se v športnem parku 
Brinje zberejo vse klubske selekcije, do-
godka se udeleži preko 500 obiskoval-
cev. Letošnji zaključek, ki je potekal 15. 
6., je bil še posebej slavnosten, saj klub 
šteje že polnih 15 let.

Prvi teden poletnih počitnic je v NK 
Brinje čas za poletni nogometni tabor, 
ki ga v klubu organiziramo že vrsto let 
in bo letos prvič potekal tudi pod po-
kroviteljstvom Občine Grosuplje, kar 
nas izjemno veseli. Tabor je namenjen 
mlajšim otrokom, starim od 7-11 let, in 
se ga lahko udeležijo tudi nečlani klu-
ba. Nogomet je sicer rdeča nit tabora, a 
se udeleženci na njem spoznajo tudi z 
drugimi športi, kot so športno plezanje, 
judo, rolanje, bejzbol, gimnastika, plava-
nje in še kaj. 

V klubu pa, ne glede na to, da se se-
zona šele zaključuje, že snujemo načrte 
za prihodnost. Po vzoru mnogih drugih 
klubov in trendov v nogometu bomo v 
novi sezoni pričeli s treningi za dekli-
ce. V prvem letu predvidevamo začetek 
dela z dekliškima selekcijama U9 in 

U11. Vsi otroci, še posebej pa deklice, 
lepo vabljene, da se nam pridružite. Prvi 
mesec vadbe je za vse nove člane brez-
plačen, podrobnosti o vpisu pa so obja-
vljene na spletni strani www.nkbrinje.si. 

Spremljajte aktualno klubsko dogajanje 
na www.facebook.com/nkbrinje.grosu-
plje/ in #nkbrinjegrosuplje. 

Zapisala: Polona Samec
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Spomini 
in zahvale

Ni te na polju, ne v hiši,
tvoj glas se več ne sliši.

Če na grobu bo svečo ugasnil vihar,
je v naših srcih ne bo nikdar.

Ni besed, ki bi lahko 
izrazile našo žalost 
in bolečino ob izgubi 
našega dragega moža, 
očeta, ata

IVANA ŠIRCLJA
s Police pri Grosupljem,

a vseeno dovolite, da se vam – dragi sorodniki, prijatelji, 
znanci, sosedje – iskreno zahvalimo. Zahvalimo za vse 
tolažilne besede, za izrečena sožalja in stiske rok, za podarjene 
sveče, darovane sv. maše. Velika hvala patronažni službi 
ZD Grosuplje, gospema. Branki in Janji, Danijeli in Marjanu 
Makšetu za organizacijo in izvedbo pogreba, gospodu 
župniku Jožetu Plutu za lep in čustven cerkveni obred, 
pevcem za zapete žalostinke in petje med sveto mašo. Hvala 
vsem, ki jih nismo posebej imenovali in ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
ob boleči izgubi  

našega očeta

 ALOJZA 
KASTELICA

 (28. 3. 1936 - 29. 5. 2018)

iz Velikega Mlačevega 10. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem, ki ste bili z nami v težkih trenutkih 
slovesa in ste se poklonili njegovemu spominu.

Hvala za izrečene besede tolažbe, darovano cvetje, sveče, 
mašne namene in darove za cerkev.

Hvala gospodu župniku Andreju za opravljeno pogrebno 
slovesnost in sveto mašo.

Posebna zahvala velja družini Adamič in družini Radoš za 
organizacijo pogreba, ter Mariji in Stanetu za vso pomoč.

Hvala vsem, ki boste ohranili spomin nanj!
 
Žalujoči domači.

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umrje ...

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, stare 

mame in prababice

ANE MEGLEN
(23. 10. 1926–22. 5. 2018) 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in vsem, ki ste jo pospremili na njeni 

poslednji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. 
Še posebej se zahvaljujemo za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje, sveče in 
sv. maše. 
Iskrena hvala tudi zdravstvenemu osebju starejših na Vidmu v Dobrepolju –  
v Zavodu sv. Terezije, še posebna zahvala dr. Janezu Merviču in dr. Zdravku Mariču. 
Hvala g. Adamiču, pevcem iz Št. Jurija in župnikoma Vladu Leskovarju in Franciju 
Novaku. 

Žalujoči vsi njeni

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

ZAHVALA
Od nas je za vedno odšla naša draga sestra, 

teta in stara teta

MARIJA NUČIČ
(1932–2018) iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvala tudi gospodu 
župniku Janezu Selanu, zdravnici dr. Mateji Kokalj Kokot, pogrebcem, pevcem za 
lepo petje ter negovalkam oskrbe na domu pod okriljem Doma starejših občanov 
Grosuplje za nego in skrb.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJENI

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi moža, očeta, dedija

ANTONA JAGODICA
(1947–2018)

s Cikave

se iskreno zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej, ki ste 
ga v tako velikem številu spremljali na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se za izrečene besede sožalja, za vse darove, 
sveče, maše.

Iskreno se zahvaljujemo gasilcem in osebju dveh reševalnih vozil pri reševanju 
njegovega življenja.
Zahvaljujemo se za lepo zapete pesmi. Zahvaljujemo se dr. Bojanu Korošaku za 
čutno opravljen obred pokopa.
Posebna zahvala sosedom za moralno podporo pred hišo.

Vsi njegovi
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Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,

umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega 

spomina.

ZAHVALA
V 72. letu starosti se je 
poslovila od nas naša

draga mami, babi, tašča, 
sestra, teta

STANISLAVA METELKO
iz Bliske vasi pri Polici.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali 
cvetje, sveče in za svete maše ter izražali pisna in ustna 
sožalja. Hvala tudi vsem, ki ste ji bogatili življenje, jo imeli radi 
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Ko ti življenje je čaša trpljenja, je smrt odrešitev, je tožba odveč …
Le mir in pokoj mi, dragi, želite in zame prižgite lučko v spomin …

Draga mami, naj tvoja duša najde svoj mir in naj ti bo lepo 
tam zgoraj nad mavrico.

Žalujoči: hči Mojca in sin Primož z družinama

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega 
moža, atija, dedija, brata, 

strica, tasta in svaka

VLADIMIRJA KRAMARJA
(1. 4. 1927–28. 5. 2018)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja.

Hvala za cvetje, sveče, mašne namene in darove cerkvi.

Hvala g. župniku Janezu Šketu za lepo opravljen poslovilni 
obred in g. Adamiču za organizacijo žalne slovesnosti.

Hvala tudi osebju ZD in DSO Grosuplje, ki so ga obiskovali na 
domu.

Vsi njegovi 

Solze lahko skrijemo,
bolečino zatajimo,

le praznine, ki ostaja,
ne nadomestimo.

ZAHVALA

V 76. letu starosti se je 
od nas poslovila draga 
žena, mama, babica in 
prababica

OLGA ZAJC, roj. Duša,
z Gatine pri Grosupljem.

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem 
sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala sosedom 
ter vaščanom za lep opravljen obred ter g. Tonetu 
Lampretu za toplo prebrane poslovilne besede.

Žalujoči vsi njeni

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,

kjer najdem vse svoje
zbrane od včeraj

in kdo ve od kdaj.

Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj

vseh majev …                                                                                                                                                
                (T. Kuntner)

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je v 60. 

letu zapustil naš dragi mož, oči, 
dedek, brat, stric, tast in svak

ROMAN ŠMUC
(26. 4. 1958–19. 5. 2018 iz Malih Lipljenj.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in sodelavcem za izročena sožalja in tolažilne besede, ki 
so nam veliko pomenile, darovano cvetje in sveče, ter vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala pevcem za zapete pesmi, trobentaču ter pogrebno-
cvetličarski službi Zakrajšek.
Za pomoč in tople besede se še posebej zahvaljujemo Kristini 
Modic, sestri Marjani Bernot in dr. Jerneju Benediku ter celotnemu 
kolektivu Onkološkega inštituta za skrb in nego, ki ste jo dajali 
pokojnemu v času njegove bolezni in zadnje dni. 

Žalujoči: 
Žena Suzana, sin Tilen, hčerka Adrijana z družino, brat Željko, 
nečaka Romana in Aleš z družinama, vnukinji Klara in Julija ter 
svak Aleš z družino



Svetli, vedri,
išče, zapisuje,
kuje in snuje:

Leopold Sever

Kako se je kovaču Maticu oštirka zamerila

Matic je bil dober kovač in njegovi izdelki so bili malone neuničljivi. Kakor stvarnik je šest dni v tednu pridno delal, da se je daleč naokoli slišal glas kladiva na nakovalu: »Cin-cin, tok-tok, cin-cin, tok- tok.« Le v soboto je v poznem popoldnevu odložil orodje in si dal duška – odšel je v gostilno in si privoščil vinca rujnega ali kake druge barve, kakršne-ga je pač imela oštirka Martinovka.
Ko je Matic sedel za mizo, mu je Martinovka brez posebnega naročila prinesla liter vina in kuhano klobaso. Gost se je malone obredno spra-vil na tedenski tradicionalni prigrizek in oblizek. Ta je ob »navadnih« sobotah Maticu zadoščal; ob boljšem razpoloženju pa se je oblizek jako pomnožil. Neke sobote, ko je Matic spravil v denar dobro okovan voz »šinar«, pa je priromalo na njegovo mizo več bokalov vinca. Kovač je litre tako pridno praznil, da je oštirko resno zaskrbelo, kako bo prišel domov, zato mu je predlagala: »Matic, skuhala ti bom močne kave, da  se boš streznil.« »Kaj,« je vzrojil kovač in oštirko tako pisano pogledal, da se ga je kar prestrašila, »jaz sem toliko špendal za pijačo, ti bi mi jo pa uničila!«. Nakar je jezno vstal, plačal in odšel. Štiri sobote ga ni bilo 

k Martinovki, a se je naza-
dnje le omehčal. Kaj hoče-
mo: liter vina in klobasa sta 
bila tiste čase raj na zemlji. 
Če je bilo tega kaj več, je 
bilo kajpak tudi rája več. 

Leopold Sever   

Hudomušnice
Že nekoliko naveličana zakonca se zjutraj zbudita v postelji. 

»Ne boš verjela, kaj se mi je pravkar sanjalo,« začne mož 

pogovor.

»Kaj neki?« zehajoče vpraša ženica.

»Da si se zgubila v gozdu.«

»Pa si me našel?«

»Te sploh nisem iskal.«

»Kaj bi najprej storili, če bi prišlo do eksplozije in bi ljudi 

dvignilo v zrak?« vpraša tečajnika strokovnjak za prvo 

medicinsko pomoč.

»Vsekakor bi najprej počakal, da vsi priletijo spet na tla,« 

odgovori bodoči »strokovnjak« za prvo pomoč.

Oče: »Ne, svoje hčere vam ne priporočam za ženo, ker je 

neumna.«

Snubec: »Kdaj pa ste ugotovili to njeno pomanjkljivost?«

Oče: »Tedaj, ko mi je povedala, da se hoče poročiti s teboj.« 

»Kakšnega spola je mačka?« vpraša učitelj pri pouku.

»Moškega,« v en glas odgovorijo otroci. 

»Dajte no, kako pa ste prišli do te neumnosti?«

»I, kaj ne vidite, da nosi brke,« se ne dajo mladi.

- Sem ti rekla, da moramo najeti večji čoln!

Odgovori:  1. c, 2. c, 3. a,  4. a, 5. c

Tič je ta, ki rešitve zazna

Kviz, ki skuša biti malce hudomušen

1. Določi silaka, ki je po ljudski pripovedi drevesa pulil!
    a) razbojnik Cefizelj
    b) tovornik Krpan
    c) pastir Klepec

2. Katero naselje z imenom spominja na človeško 
anatomijo?
    a) Smrjene
    b) Račna
    c) Udje

3. Kakšna srca bi morali imeti vsi ljudje, da bi bilo dobro na 

zemlji?
    a ) Au
    b) Ag
    c) Al

4. Poišči del vinske trte, ki v predelani obliki konča v gostilni!

    a) soplodje                                                                                                 

    b) vitičje
    c) klorofil

5. Kateri poklic je bil v vsej zgodovini človeštva najslabše 

plačan?
                   

                      a)                                    b)                                 c)
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

petek, 22. 6 . ob 19. uri Veselica PGD Žalna z Ansamblom Nalet Plešivica pri Žalni PGD Žalna

petek, 22. 6. ob 20. uri Večer pod lipo, koncert vseh pevskih zasedb 
ZKD Grosuplje v počastitev dneva državnosti Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

sobota, 23. 6.  
ob 18.30. uri 

Prireditev ob 65. obletnici ustanovitve PGD 
Mala Ilova Gora in veselica z ansamblom  
"Me tri do polnoči"

Pred gasilnim domom 
na Mali Ilovi Gori

PGD Mala Ilova Gora

sobota, 23. 6. ob 19. uri Kresovanje PGD Polica Pred gasilnim domom 
na Polici

PGD Polica 

nedelja, 24. 6.  
ob 16. uri

Slovesnost ob 90. obletnici PGD Ponova vas  
in veselica z ansamblom STIL

Pred gasilnim domom v 
Ponovi vasi

PGD Ponova vas

torek, 26. 6. ob 8. uri Brezplačne angleške počitnice za 
osnovnošolce

VGC Skupna točka 
Grosuplje

VGC Skupna točka 
Grosuplje

četrtek, 28. 6.  
ob 18. uri Odprtje razstave Likovne skupine Paleta Galerija Mestne knjižnice 

Grosuplje 
Likovna skupina Paleta 
(ZKD Grosuplje)

sobota, 30. 6.  
ob 20. uri

Veselica PGD Šmarje - Sap z ansamblom 
Nemir

Pred gasilnim domom v 
Šmarju - Sapu

PGD Šmarje - Sap

nedelja, 1. 7. ob 13. uri Meddruštveno tekmovanje: NAPAD NA 
RDEČEGA PETELINA

Pred gasilnim domom v 
Velikem Mlačevem 

PGD Veliko Mlačevo

ponedeljek, 2. 7. - 
petek, 6. 7. ob 10. uri Počitniške delavnice za osnovnošolce Pravljična soba Mestne 

knjižnice Grosuplje
Mestna knjižnica 
Grosuplje 

četrtek, 5. 7. ob 19. uri A si za ples - literarno-glasbeni večer iz cikla 
Barve glasbe in besede

Mestna knjižnica 
Grosuplje 

Mestna knjižnica 
Grosuplje 

ponedeljek, 9. 7. - 
petek, 20. 7. ob 16. uri

Računalniška delavnica "izdelovanje 
ravninskih načrtov (2D) - AUTOCAD"

Dom obrtnikov 
Grosuplje

Območna obrtno - 
podjetniška zbornica 
Grosuplje

ponedeljek, 9. 7.  
ob 19.30. uri Učenje poslovne angleščine Dom obrtnikov 

Grosuplje

Območna obrtno - 
podjetniška zbornica 
Grosuplje

ponedeljek, 6. 8. - 
petek, 10. 8. ob 10. uri Počitniške delavnice za osnovnošolce Pravljična soba Mestne 

knjižnice Grosuplje
Mestna knjižnica 
Grosuplje 

vsak petek ob 17. uri Razgibajmo možgane s šahom Čitalnica Mestne 
knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica 
Grosuplje 




