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Tiskanje v zeleni tiskarni
je vaš velik doprinos
k čistejšemu okolju

za sedanje in bodoče generacije.

SUHOMONTAŽNI SISTEMI
IZDELAVA MANSARD | VGRADNJA STREŠNIH OKNOV

Tadej Šircelj s.p.

PARTNER GRAF zelena tiskarna, d.o.o.
Gasilska cesta 3 | SI-1290 Grosuplje | T: 01 7861 177
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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

3

Uvodnik

Kazalo

Spoštovana bralka in bralec Grosupeljskih Odmevov!

Uvodnik / 4
Nagovor župana / 5
Iz občinske hiše / 6
Politika / 16
Iz naših krajev / 21
Gospodarstvo / 22
Turizem / 25
Ekologija / 26
Izobraževanje / 27
Kultura / 29
Društva / 38
Šport / 46
Spomini in zahvale / 49
Razvedrilo / 50
Napovednik dogodkov / 52

Lep pozdrav obema v mojem in v imenu uredniškega odbora.
Kot skoraj vsakokrat v nagovoru vam tudi tokrat želim lepa praznovanja, saj si je v življenju poleg dela vsekakor potrebno vzeti
čas tudi za praznovanja. Letos imamo še posebno srečo, da so
praktično vsi prazniki na delovne dni, tako da se praznovanja
lahko raztegnejo na več dni. Torej, lepe prvomajske praznike ter
vsa ostala osebna in druga praznovanja, maj kot najlepši mesec
pa bo že sam po sebi prazničen.
V občini smo se že kar navadili, da se skoraj vsak mesec zgodi kakšna otvoritev novih pridobitev ali prične z gradnjo. Tokrat smo bili prisotni pri odprtju lekarne pri zdravstvenem domu,
ki je po administrativnih zapletih in nasprotovanjih konkurence končno le dobila dovoljenje
za obratovanje, priča pa smo bili tudi simbolnemu in slovesnemu polaganju temeljnega kamna za nadvoz v Sončne dvore in Brezje pri Grosupljem.
V prihajajočih mesecih se ne bomo mogli izogniti predvolilnim dogajanjem. Že v maju, torej
13. maja, nas čaka ponovljen referendum o drugem tiru in kmalu za tem, 3. junija, parlamentarne volitve. Tudi v našem glasilu smo dolžni političnim strankam pred volitvami omogočiti
brezplačen prostor za oglaševanje. V upanju, da bomo imeli z izbiro ljudi, ki naj bi nas popeljali v lepšo prihodnost, več sreče kot do sedaj, vas vabim, da se volitev in glasovanj udeležite.
Za volilno pravico so skozi stoletja potekali veliki boji, danes, ko pa jo imamo, prepuščamo
odločanje drugim, potem pa so po navadi najbolj glasni kritizerji prav tisti, ki se volitev ne
udeležujejo.
Sedaj, ko so za nami občni zbori društev, smo priča okrepljenemu dogajanju na področju kulture in športa. Vsak vikend prisostvujemo kakemu koncertu naših pevskih zasedb, športniki
pa so že tako aktivni vse leto, še posebej pa so z lepim vremenom atraktivni v športih, ki se
odvijajo na prostem.
V uredniškem odboru smo veseli vaših prispevkov, smo pa omejeni s prostorom, zato vas ponovno naprošamo, da so prispevki primerno kratki, vsebinski in se nanašajo na dogajanja v
okviru naše občine. Prosimo tudi, da se držite objavljenih rokov za oddajo člankov, v primeru
dogodkov, ki so v bližini roka oddaje, pa prosimo, da nas v naprej obvestite o nameri, da nam
pošljete članek in se dogovorimo o možnosti objave.
Lepa praznovanja in vse dobro.
Brane Petrovič, odgovorni urednik

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 podpisana 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

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila.
Vaše prispevke pričakujemo do 15. maja na e – naslov:
odmevi@grosuplje.si ali grosupeljski.odmevi@gmail.com

Nagovor župana
Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih
odmevov!
Zelo ponosni smo na dva pomembna, skoraj prelomna dogodka,
ki sta se zgodila pred kratkrim v naši občini. Najprej težko pričakovano odprtje nove, sodobne lekarne pri Zdravstvenem domu
Grosuplje, ki jo bo upravljala Lekarna Ljubljana. Pot od zdravnika do zdravila je sedaj skrajšana na vsega nekaj metrov, v lekarni
pa vas pričaka prijazno osebje, lepo urejene police in kakovostna
ponudba. S še preostalima dvema lekarnama na Adamičevi cesti
v Grosupljem je kakovostna oskrba in pestra raznolikost različnih
farmacevtskih in ostalih izdelkov za nego telesa in duha v celoti zagotovljena. V vsej naglici smo skoraj pozabili
povedati, da je občina z odprtjem pridobila tudi celotno prvo nadstropje nove lekarne.
Drug pomemben simboličen mejnik pa je položitev temeljnega kamna za nov nadvoz čez železniško progo s povezovalno cesto, pločniki, kolesarskimi stezami in javno razsvetljavo do naselja Sončni dvori v Grosupljem. Izvajalec del se je na samem dogodku zavezal, da bomo nov nadvoz slovesno predali svojemu namenu jeseni letos
in s tem bodo Slovenske železnice – Infrastruktura kot upravljalec javne železniške infrastrukture lahko končno
za promet z vsemi vozili zaprle obstoječi železniški nivojski prehod na Kadunčevi cesti. To bo res velik prispevek
k povečanju prometne varnosti.
Potrebno je omeniti še projekt plinifikacije občine Grosuplje, ki ga ta hip prebivalci Grosupljega občutijo po
razkopanih ulicah v središču mesta. Mislim, da je bila odločitev o daljinskem ogrevanju naselja Grosuplje s toplovodnim omrežjem sprejeta v sedemdestih letih prejšnjega stoletja. Zagotovo lahko pritrdimo, da je bila to
za tiste čase smela in tudi daljnovidna rešitev zmanjševanja onesnaževanja zraka. Žal pa so stroški zaradi fiksnega omrežja in drage kurjave s kurilnim oljem skozi vsa leta izkazovali velike izgube v finančnem smislu.
Tudi v fizičnem smislu se širjenje toplovodnega omrežja izkazuje kot neekonomično. S plinifikacijo se vse te
pomanjkljivosti odpravljajo, plin kot energent ima tudi večjo kalorično vrednost, nižjo ceno in izrazito manjše
izpuste toplogrednih plinov v ozračje. Energetika Ljubljana kot koncesionar obljublja, da bo v naslednjih štirih letih sukcesivno povezala plinovodno omrežje od Grosupljega preko Šmarja – Sapa do Škofljice, zato bosta
ti dve naši največji naselji imeli tudi najprej možnost priključitve gospodinjstev in gospodarskih subjektov na
plin. Potem pa se bo plinovodno omrežje širilo skladno z na občinskem svetu sprejetim Lokalnim energetskim
konceptom.
Včasih, še v neki drugi državi, bi dejali, da delovno obeležujemo prvi maj. No, kar se nas na občini tiče, preprosto delamo naprej.
Vam spoštovane bralke in bralci, dragi občanke in občani, pa želim resnično prijeten praznik dela prvi maj, ki
pa ga preživite predvsem nedelovno, kolikor je to le mogoče.

Vaš Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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V spominsko knjigo Občine Grosuplje se je vpisala tudi
veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in
Severne Irske Njena ekscelenca gospa Sophie Honey
V soboto, 17. marca 2018, je Big band
Grosuplje v Kulturnem domu Grosuplje
organiziral koncert NAT KING COLE'S 99.
Letos mineva 99 let od rojstva enega najpopularnejših jazzovskih pevcev Nata Kinga Colea, zato so člani Big
banda Grosuplje sklenili, da je sedaj
čas za preigravanje njegovih največjih
uspešnic. Pesmi je odpel angleški pevec
Peter Savizon, ki se nam je skupaj z Big

bandom Grosuplje že večkrat predstavil.
Dvorana je bila tudi tokrat polna obiskovalcev, koncerta pa so se udeležili
tudi župan dr. Peter Verlič s soprogo,
veleposlanik Združenih držav Amerike
njegova ekscelenca gospod Brent Robert Hartley in veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne
Irske njena ekscelenca gospa Sophie
Honey.

Župan je ob obisku koncerta že imel
priložnost k vpisu v našo spominsko
knjigo povabiti ameriškega veleposlanika, tokrat pa je povabil še britansko veleposlanico in ji ob tej priložnosti izročil
darilo, konjička, ki ga nosi naša občina v
grbu.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Sestanek delovne skupine Skupnosti občin Slovenije za črpanje
EU sredstev v Grosupljem
V torek, 13. marca 2018, je v Družbenem domu Grosuplje potekal sestanek
delovne skupine Skupnosti občin Slovenije za črpanje EU sredstev. Sestanka
so se udeležili koordinator Delovne skupine za črpanje EU sredstev Miha Mohor
iz Skupnosti občin Slovenije, direktor
Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov iz Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko, vodja
Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič ter županje, župani
in drugi predstavniki občin.
Dobrodošlico v naši občini je zbranim
izrekel župan dr. Peter Verlič. »Naše izkušnje in verjetno tudi izkušnje vas ostalih
so pokazale, da smo z evropskimi sredstvi

lahko v občinah naredili veliko dobrega.
Posebej takrat, ko so bila ta sredstva namenjena za t. i. trde projekte, za vodovode, kanalizacije, infrastrukturno omrežje,«
je dejal. Vendar pa bi v naši občini, če bi

jo želeli v celoti pokriti s kanalizacijskim
omrežjem, potrebovali še vsaj 20 milijonov evrov. V aktualni finančni perspektivi pa smo bili soočeni s t. i. mehkimi
temami. Seveda so pomembne tudi te

Iz občinske hiše
vsebine, a verjetno bi bilo potrebno najprej urediti osnovne potrebe. Župan je
na tem mestu posebej izpostavil potrebo po ureditvi kanalizacije na območju
Krajinskega parka Radensko polje. »Mi
imamo Krajinski park Radensko polje, ki
je naravna vrednota, v območju Nature 2000, a ob njegovem robu je kar nekaj
naselij, iz katerih se vsa odpadna voda,
vse fekalije, stekajo ravno v ta naš naravni
biser,« je dejal. Upa torej, da bo vladna
stran lahko naredila premik v tej smeri,
denar bomo občine zagotovo koristno
uporabile.
Na sestanku je sicer direktor Urada
za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov predstavil, kakšno je stanje črpanja
sredstev lokalnih skupnosti ter izzive in
težave, s katerimi se soočamo v sedanji
finančni perspektivi, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič pa je predstavil izhodišča za
naslednjo finančno perspektivo.
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Sledila je konstruktivna razprava. Povod za sestanek je sicer bil, da bo Evropska komisija spomladi 2018 pripravila
celovite predloge naslednje generacije
finančnih programov za večletni finančni okvir oz. večletni proračun Evropske
unije po letu 2020. Predlogi Komisije
bodo pripravljeni tako, da bodo Evropski uniji omogočali narediti kar največ
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na področjih, ki so najpomembnejša in
na katerih lahko doseže več kot posamezne države članice. Zato je treba skrbno
analizirati ukrepe, ki so se dobro obnesli
v preteklosti, in opredeliti, kaj bi bilo mogoče izboljšati v prihodnosti. Del tega
procesa je bil tudi ta sestanek.
Jana Roštan

Odprtje nove Lekarne pri Zdravstvenem domu Grosuplje
V torek, 20. marca 2018, dober teden
pred velikonočnimi prazniki, smo slovesno odprli novo Lekarno pri Zdravstvenem domu Grosuplje. Slovesnosti so
se udeležili župan Občine Grosuplje dr.
Peter Verlič, direktor občinske uprave
Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar,
župan Mestne občine Ljubljana Zoran
Janković, direktor Lekarne Ljubljana dr.
Marjan Sedej, direktor Zdravstvenega
doma Grosuplje Janez Mervič, pa mnogi
naši občanke in občani, ki smo na njeno
odprtje že kar nekoliko težko čakali.
Ob odprtju te nove velike pridobitve
za našo občino so nas nagovorili direktor Lekarne Ljubljana dr. Marjan Sedej,
župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič
in župan Mestne občine Ljubljana Zoran
Janković.
Direktor Lekarne Ljubljana dr. Marjan
Sedej nas je spomnil, da ko smo pred letom in pol na tem mestu polagali temeljni kamen za ta čudoviti objekt, novo lekarno, smo obljubili, da jo bomo še pred
praznovanjem velike noči že tudi odprli.
In res smo jo, a žal zaradi mnogih zapletov z odprtjem njene dejavnosti leto
pozneje. Je pa bila to vseeno priložnost,
da je vsem zaželel lepe in blagoslovljene velikonočne praznike, v novi lekarni
poleg zdravstvenega doma pa nas bo,
kot je dejal, vedno lepo sprejelo prijazno
osebje, na voljo nam bodo različne brez-

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, vodja nove Lekarne pri ZD Grosuplje
mag. Simona Markelj, direktor Lekarne Ljubljana dr. Marjan Sedej in župan občine
Grosuplje dr. Peter Verlič so slovesno prerezali trak in novo lekarno tudi uradno predali
svojemu namenu.

plačne lekarniške storitve in kakovostna
ponudba.
»Dolgo smo jo čakali, kar predolgo, ampak danes je tu,« pa je o novi lekarni dejal
župan dr. Peter Verlič. Na občini nam je
glavna skrb in glavni cilj, da je življenje
naših občank in občanov čim boljše, čim

lepše, čim prijetnejše. »Vsa naša dejanja,
vsi naši projekti imajo en sam cilj. Lepše in
boljše življenje ljudi, ki tukaj živimo in delamo. In temu je namenjena tudi ta lekarna
na tem hribu. Da se pot od zdravnika do
zdravila skrajša, svoje bo dodalo tudi prijazno osebje v lekarni,« je še dejal.
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Ženski pevski zbor Lastovke

Župan je ob tej priložnosti še dodal,
da se na Koščakovem hribu kmalu spet

ran Janković pa je izpostavil pomen dobrega sodelovanja med občinami, ob

Otroci iz vrtca Kekec

srečamo, ko se bomo veselili še ene nove
pridobitve. Zdravstveni dom in hotel
Kongo bo namreč kmalu povezala lepa
sprehajalna rekreacijska pot, ki jo bomo
poimenovali Pot sreče.
Župan Mestne občine Ljubljana Zo-

tem pa nas spomnil na besede, ki jih je
ob 5. obletnici uvedbe linije Ljubljanskega potniškega prometa 3G izrekel naš
župan dr. Peter Verlič, da kratica LPP pomeni tudi Ljubljana povezuje prijatelje.
»In če to idejo prenesemo med vse občine,

med vse naše državljanke in državljane, se
naši državi obeta lepa bodočnost. Čestitke
Grosupljemu, čestitke Lekarni Ljubljana,«
je govor zaokrožil župan.
Preden pa je novo lekarno župnik
Janez Šket tudi blagoslovil in preden je
napočil tisti slavnostni trenutek, ko so
prerezali trak in s tem dejanjem Lekarno
pri Zdravstvenem domu Grosuplje tudi
uradno odprli, smo bili priča še enemu
lepemu presenečenju.
Lekarna Ljubljana, ki se trudi prispevati svoj kamenček v mozaik zgodbe
kraja, kamor prihaja s svojimi enotami,
je z donacijami v skupni vrednosti kar
13.000 evrov podprla devet naših lokalnih društev. Direktor Lekarne Ljubljana
dr. Marjan Sedej in vodja nove lekarne
mag. Simona Markelj sta donacije podelila Karitasu Grosuplje, Kinološkemu
društvu Grosuplje, Ženskemu pevskemu
zboru Lastovke, Rokometnemu klubu
Grosuplje, Strelskemu društvu VSO, Košarkarskemu klubu Grosuplje, Ženskemu
košarkarskemu klubu Grosuplje, Shotokan karate klubu Grosuplje in Nogometnemu klubu Brinje Grosuplje.
Svoj prispevek k veselemu dogodku
so dodali tudi nastopajoči: otroci iz vrtca Kekec, Ženski pevski zbor Lastovke, z
nami je bila tudi Neisha.
Lekarna pri Zdravstvenem domu
Grosuplje je sicer odprta od ponedeljka
do petka, od 7. do 19.30. ure. Vodja lekarne mag. farm. Simona Markelj skupaj s sodelavci, tremi magistri farmacije
in dvema farmacevtskima tehnikoma,
strankam zagotavljajo strokovno izdajo
zdravil na recept in brez recepta, prav
tako strankam nudijo strokovne nasvete in brezplačne lekarniške storitve, kot
so svetovanje o zdravem življenjskem
slogu, pregled uporabe zdravil in izde-

Lekarna Ljubljana je z donacijami v skupni vrednosti kar 13.000 evrov podprla devet naših lokalnih društev.
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Prostori nove lekarne

lava osebne kartice zdravil, na kateri so
na enem mestu zbrane vse pomembne
informacije o zdravilih posameznika. V
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Pevka Neisha

lekarni pa so na voljo tudi raznovrstni
medicinski pripomočki, prehranska dopolnila za ohranjanje dobrega počutja

ter velika ponudba kakovostnih dermo
kozmetičnih izdelkov.
Jana Roštan

Slovesna položitev temeljnega kamna za gradnjo nadvoza čez
železniško progo v Sončne dvore in v Brezje pri Grosupljem
»Čeprav smo že krepko zakorakali v leto
2018, in celo v pomlad, se zaradi neugodnih vremenskih razmer prava gradbena
sezona nekako še ni začela. Jasno pa je, da
čez zimo v naši občini zagon iz preteklih
let ni pojenjal. Na to, da v občini Grosuplje
»delamo naprej!«, kaže tudi nedavno odprtje lekarne ob zdravstvenem domu. Danes je pred nami nov slovesen dogodek,«
so bile besede, s katerimi nas je v slovesnost ob položitvi temeljnega kamna za
gradnjo novega nadvoza čez železniško
progo v Sončne dvore in v Brezje pri Grosupljem popeljal Janez Pintar, sicer tudi
občinski svetnik.
Slovesnost je potekala v četrtek, 5.
aprila 2018, na lokaciji bodočega nadvoza Brezje, med trgovinama Hofer in Spar.
Slovesnosti so se udeležili župan občine

Predsednik uprave CGP Martin Gosenca, vodja projekta pri Direkciji RS za infrastrukturo
Miljan Senčar, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, minister dr. Peter Gašperšič
in župan dr. Peter Verlič so slovesno položili temeljni kamen za nov nadvoz.
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Grosuplje dr. Peter Verlič, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, direktor
Občinske uprave Občine Grosuplje mag.
Dušan Hočevar, vodja projekta pri Direkciji RS za infrastrukturo Miljan Senčar,
predsednik uprave CGP Martin Gosenca, med zbranimi na slovesnosti pa so
bili tudi župan sosednje občine Škofljica
Ivan Jordan, svetnice in svetniki Občine
Grosuplje, predsednice in predsedniki
krajevnih skupnosti in častni kanonik in
župnik na Kopanju Janez Kebe.
Na tem veselem dogodku sta zbrane
nagovorila župan dr. Peter Verlič in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.
»Temeljni kamen je v samem projektu res da le simboličen trenutek, a ostane
zapisan v zgodovino. Sam ga jemljem kot
presek vseh tistih prizadevanj, ki smo jih
naredili od tistega dne, ko smo se začeli
pogovarjati o nadvozu, pa do danes, ko
se bo pričela gradnja,« je dejal župan dr.
Peter Verlič.
To pa je tudi mejnik, ki pomeni dodaten korak k našemu sloganu občine
Grosuplje kot gostoljubne občine, predvsem do svojih občank in občanov, pa
tudi do vseh tistih, ki bodo v našo občino
prišli. Kajti ne samo, da bomo omogočili
bolj varno pot v Sončne dvore za vozila,
poskrbeli bomo tudi za pešce in kolesarje, uredili se bodo pločniki, kolesarske
steze, javna razsvetljava. »To je začetek
nečesa večjega, to je začetek celovite prenove grosupeljske železniške postaje,« je
dejal župan.
Povedal je še, da je projekt gradnje
nadvoza v Sončne dvore rezultat dobrega sodelovanja med občino in ministrstvom, v dobrobit občank in občanov,
ki so hkrati tudi državljanke in državljani.
Investicija bo v cca 90 % financirana z državnim proračunom.

Mešani pevski zbor Brevis

Otroci iz vrtca Kobacaj

Tudi minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je dejal, da imamo veliko
razlogov za veselje. Prvi je zagotovo ta,
da bo naselje Sončni dvori z Grosupljem

povezal varen nadvoz. So pa še tudi drugi projekti, ki so jih na ministrstvu v tem
mandatu z odličnim sodelovanjem z Občino Grosuplje uspešno realizirali in na te
skupne dosežke je zelo ponosen.
Morda so začeli nekoliko skromneje s krožiščem pri Logotu in urejanjem
pločnika do naselja Perovo, ko se je
zdelo, da se gospodarska kriza še kar
ne bo umaknila. Ko pa smo se vendarle
nekoliko izvili iz tega najhujšega primeža krize, so zagotovili več denarja tudi
za področje infrastrukture. In sledile so
investicije. Uspešno smo zaključili investicijo polnega avtocestnega priključka
Šmarje – Sap, pločnike v Šmarju - Sapu,
na Malem Vrhu, v Veliki Račni. Vse to pa
so investicije, ki so pomembno prispevale k prometni varnosti, pa tudi k lepšemu
izgledu samega mesta Grosuplje.
Zgodba se na tem mestu ne bo končala. Že konec letošnjega leta se bo

Iz občinske hiše

predvidoma odprla železniška povezava
do Kočevja in začela se bo prepotrebna
preureditev Železniške postaje Grosuplje. Omenil je tudi, da je seznanjen, da
so potniški vlaki v jutranjih konjicah prepolni, da v Grosupljem ni niti več mogoče dobiti prostora na njih. Tudi na tem
področju se je naredil premik in Slovenske železnice naj bi kmalu zagotovile več
potniških vlakov.
»Vse to so razlogi, zaradi katerih smo
danes veseli,« je dejal minister in tudi on
poudaril, da je sam nadvoz plod dobrega sodelovanja med ministrstvom in ob-
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čino. »Občina je prevzela intenzivno vlogo
koordinacije, vodenja, ministrstvo je zagotovilo 2,7 milijonov od 3,1 milijona evrov,
kolikor je investicija vredna,« je še dejal.
Tudi sam pa se že veseli, ko bo investicija
končana.
Sledil je trenutek, ko so si župan dr.
Peter Verlič, minister za infrastrukturo dr.
Peter Gašperšič, direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar, vodja projekta pri Direkciji RS za
infrastrukturo Miljan Senčar in predsednik uprave CGP Martin Gosenca nadeli
čelade in rokavice ter slovesno položili

April 2018

temeljni kamen. Da bo gradnja potekala
varno in gladko, je temeljni kamen blagoslovil častni kanonik in župnik na Kopanju Janez Kebe.
Za prijeten glasbeni vložek na slovesnosti pa so poskrbeli otroci iz vrtca Kobacaj in Mešani pevski zbor Brevis.
Od tega dne dalje bomo z veliko pozornostjo spremljali, kako se v Grosupljem gradi nov nadvoz čez železniško
progo, ki bo Grosuplje povezal z naseljema Sončni dvori in Brezjem pri Grosupljem.
Jana Roštan

Občina Grosuplje pridobila evropska sredstva za novo športno
igrišče na Spodnji Slivnici
Občina Grosuplje je s projektom
Športno igrišče Spodnja Slivnica
uspešno kandidirala na 1. Javni poziv
Lokalne akcijske skupine Sožitje med
mestom in podeželjem (LAS SMP) za
pridobitev sredstev iz Evropskega
sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja (EKSRP).
Upravni odbor LAS SMP je že na svoji
9. redni seji, 29. 3. 2017, odločal o izboru projektov, prijavljenih na prvi rok, 1.
javnega poziva LAS za sofinanciranje iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR), kot tudi o izboru projektov, prijavljenih na prvi rok, 1. javnega poziva LAS
za sofinanciranje iz Evropskega sklada za
kmetijstvo in razvoj podeželja (EKSRP).

Že takrat je upravni odbor LAS SMP
potrdil projekt Osvetlitev pešpoti ob
Grosupeljščici za pridobitev sredstev iz
sklada ESRR in Športno igrišče Spodnja
Slivnica za pridobitev sredstev iz EKSRP.
Na pešpoti ob Grosupeljščici je danes že
nameščenih 51 lučk z vgrajenimi varčnimi torej LED svetilnimi telesi, kmalu pa
se bo uredilo tudi novo športno igrišče
na Spodnji Slivnici. Tudi zanj smo namreč sedaj dobili potrditev Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Spodnja Slivnica je gručasto naselje z
več kot 550 prebivalci in leži na pobočju
na južnem delu Grosupeljske kotline. Ker
na Spodnji Slivnici trenutno ni nobene
primerne javne športne ali druge površi-

ne, ki bi omogočala športno rekreativno
oziroma kakršnokoli druženje tamkajšnjih krajanov, se je Občina Grosuplje
odločila pristopiti k projektu izgradnje
športnega igrišča.
Takšni projekti hkrati pripomorejo k
zmanjšanju razvojnih razlik med urbanimi in podeželskimi naselji ter ustvarjajo
privlačno bivalno okolje in dvigujejo
kvaliteto bivanja tudi v krajih, kot je Spodnja Slivnica.
Novo asfaltno športno igrišče bo
zgrajeno v velikosti 20 x 40 m, uredilo pa
se bo tudi nekaj parkirnih mest, ki bodo
namenjena predvsem prebivalcem iz
bližnjih zaselkov in vasi.
Jana Roštan
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Podpis pogodbe za projektiranje projekta za gradnjo nadvoza
čez železniško progo pri Motvozu
V sredo, 18. aprila 2018, sta župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor
podjetja Lineal mag. Dušan Ogrizek podpisala pogodbo za projektiranje projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projekta za izvedbo za gradnjo nadvoza križanja Taborske ceste z železniško
progo ter dela vzporednega cestnega
omrežja.
»Spet se je zgodil pomemben mejnik za
našo občino. Podpisali smo pogodbo za izdelavo projekta za nov nadvoz čez železniško progo pri Motvozu. Torej, stari preozki
nadvoz, ki zdaj predstavlja ozko grlo proti
Ponovi vas, se bo v sklopu ureditve Železniške postaje Grosuplje podrl in zgradil
popolnoma nov,« je ob podpisu pogodbe dejal župan dr. Peter Verlič.
Gradnja nadvoza čez železniško progo proti Sončnim dvorom že intenzivno poteka, sedaj pa smo pričeli tudi že
s projektiranjem tudi drugega nadvoza,
proti Ponovi vasi. Župan je še povedal,
da bo v skladu s plani Ministrstva za in-

frastrukturo Železniška postaja Grosuplje v naslednjih dveh letih popolnoma
obnovljena, v sklopu tega pa bo zgrajen
tudi ta nov nadvoz. Konec leta 2019 pa
naj bi iz Kočevja proti Ljubljani zapeljal

tudi potniški vlak.
Pogodbena vrednost sicer znaša
160.765,50 evrov z ddv.
Jana Roštan

Obiskali so nas učenci 5. a in 5. b razreda Osnovne šole
Brinje Grosuplje

V petek, 13. aprila 2018, so nas obiskali učenke in učenci 5. a in 5. b razreda
Osnovne šole Brinje Grosuplje. Župan dr.
Peter Verlič jim je v Družbenem domu
Grosuplje na kratko predstavil našo občino, koliko je nas občank in občanov,

koliko je vrtcev in šol v občini Grosuplje,
predstavil pa jim je tudi tiste naše največje in najpomembnejše projekte v zadnjih letih, na katere smo danes upravičeno ponosni. Eden takih je gotovo nova
Čistilna naprava Grosuplje. Verjetno jo

bodo kmalu obiskali in se pobližje seznanili, kako poteka čiščenje odpadnih
voda, odpadke pa naši učenci že sedaj
pridno ločujejo.
Pogledali smo si tudi, kateri so tisti projekti, ki se jih že danes veselimo.
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Energični in prav zares zvedavi učenci so bili najbolj
navdušeni nad bodočim mestnim parkom na Koščakovem hribu in nad bodočim športnim parkom pri Sončnih dvorih. Posebej jih je pritegnila tudi naša vizualizacija trga Grosuplje, ki bo povezoval Železniško postajo
Grosuplje in Mestno knjižnico Grosuplje.
Župan pa je tudi tokrat izvedel, da če bi si želeli, da bi
bilo življenje v naši občini res najlepše, bomo morali v
Grosupljem zgraditi še bazen, čisto blizu bazena pa bo
moral stati McDonald's.
Učenke in učenci so si nato skupaj z županom ogledali še njegovo pisarno, tako velikega števila obiskovalcev verjetno ta pisarna še ni sprejela. Ob koncu smo
pred občinsko hišo naredili še skupinsko fotografijo.
Jana Roštan

OBVESTILO O OBSEGU ČASOPISNEGA PROSTORA V GROSUPELJSKIH
ODMEVIH V ČASU VOLILNE KAMPANJE
Na podlagi 8. člena Sklepa o obsegu časopisnega prostora v Grosupeljskih odmevih v času volilne in
referendumske kampanje, ki govori o velikosti temu namenjenega brezplačnega časopisnega prostora, se za
predstavitev programov političnih strank in kandidatov oziroma list kandidatov, ki jih kandidirajo za poslance
v Državni zbor, omogoči parlamentarnim strankam oziroma listam kandidatov največ 2 A4 časopisne strani,
zunajparlamentarnim strankam pa 1 A4 stran.
Vse dodatne površine časopisnega prostora za objavo naročniki – politične stranke plačajo po veljavnem ceniku,
ki je bil sprejet na občinskem svetu. Na oglas se na vidno mesto napiše naročnika in plačnika oz. ime in naslov
pravne osebe, ki naroča in ki plača oglas.
Rok za oddajo gradiva je torek, 15. maj 2018.
Sklep o obsegu časopisnega prostora v Grosupeljskih odmevih v času volilne in referendumske kampanje
je objavljen na spletni strani Občine Grosuplje: http://grosuplje.si/, v rubriki Grosupeljski odmevi.

Možnost najema počitniškega objekta
v Kranjski Gori in v Termah Čatež
Občina Grosuplje obvešča občane, da imajo v letošnjem letu možnost najema počitniškega objekta v Kranjski Gori ali v
Termah Čatež. Počitniški objekt v Kranjski Gori, s pogledom na kranjskogorsko smučišče, ponuja udobno namestitev za 7
oseb (5 osnovnih ležišč + 2 dodatni ležišči), v počitniški hišici v Termah Čatež, ki se nahaja v neposredni bližini termalnih
kapacitet, pa lahko počitnikuje do 6 oseb (4 osnovna ležišča + 2 dodatni ležišči).
Več informacij je dostopnih na www.grosuplje.si, pod zavihkom počitniški apartmaji, kjer si lahko ogledate tudi fotografije počitniških objektov.
Prijavo za oba počitniška objekta uredite v sprejemni pisarni Občine Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje. Preveritev prostih terminov in ostale informacije lahko pridobite tudi po telefonu številka
01 7888 750 ali na elektronski naslov info@grosuplje.si.
Želimo vam prijetno počitnikovanje!

					

Občina Grosuplje
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20. KOLESARSKI MARATON TREH OBČIN
Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje
nedelja, 3. junij 2018
start ob 9. uri na Kolodvorski cesti
IZBIRA RAZLIČNIH TRAS:
• 91 km cestna proga: zelo razgiban
teren | vzpon na 600 m visok Korinj,
namenjena dobro pripravljenim kolesarjem;
• 78 km cestna proga: zelo razgiban
teren | brez vzpona na Korinj;
• 56 km cestna proga;
• 31 km MTB proga: primerna samo za
gorska kolesa | Polževo, Ilova Gora;
• družinski maraton: namenjen družinam in manj pripravljenim kolesarjem | na voljo sta trasi 16 in 27 km | del
trase je makadam
• pohod: za spremljevalce kolesarjev
PRIJAVE IN STARTNINA
Predprijave |od 10. do 31. maja do
12. ure:
• www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.
si/maraton
• picerija Sonček (Kolodvarska ulica 2,
Grosuplje)
Prijave na dan dogodka | 3. junij od
7:30 dalje:
• startno ciljni prostor
cestni 56 km,
78 km, 91 km
MTB 31 km
družinski
(odrasli)
družinski
(otroci do 15
let)
pohod

STARTNINA

PREDPLAČILO

20 €

18 €

20 €
10 €

18 €
10 €

0€

0€

5€

5€

Za skupine 10 ali več udeležencev in
za imetnike licence ali članske izkaznice
Kolesarske zveze Slovenije se prizna popust 3 € (popusti se ne seštevajo).

Udeležencem maratona s plačano startnino bodo ob progah na voljo
okrepčila, potujoče servisne delavnice in
ostala spremljevalna vozila – kontrolirali
bomo zapestnice. Na križiščih bo poskrbljeno za usmerjanje kolesarjev.
Na cilju bo vsak udeleženec ob predložitvi startne številke prejel medaljo
in praktično darilo (kakovostno protipotno majico v vrednosti 30 €), deležen
bo malice, žrebanja praktičnih nagrad
- glavna nagrada še ni določena. Posebnih priznanj bodo deležni najstarejši in
najmlajši udeleženci in najštevilčnejša
skupina.
Posebej bomo nagradili najboljše kolesarje in kolesarke vzpona na Korinj.
Upoštevali bomo Strava odsek 'Mali
Korinj Climb'. Več si lahko preberete na
spletni strani.
Maraton bo potekal v normalno odvijajočem prometu ob upoštevanju ce-

20.
Maraton
treh
občin

stno-prometnih predpisov, navodil in
opozoril organizatorja. Udeleženci vozijo na lastno odgovornost. Nekateri spusti so strmi, zato je treba hitrost vožnje
prilagajati razmeram na cesti. Posebna
pozornost je potrebna pri vključevanju
na prednostne ceste. Otroci do 15. leta
starosti smejo voziti samo v spremstvu
odrasle osebe, ekipe šol pa v spremstvu
učiteljev ali staršev. Za vse udeležence
je obvezna uporaba zaščitne čelade. Organizator ne prevzema odgovornosti za
škodo, ki bi jo udeleženci povzročili sebi
ali drugim.
Na internetni strani bodo sproti objavljene vse informacije v zvezi z maratonom, dodatne pa so na voljo na tel. 031206-745 po 16. uri.
Vljudno vabljeni!
Kolesarsko društvo Grosuplje
in Občina Grosuplje

www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si/maraton

Grosuplje
Ivančna Gorica
Dobrepolje

cestni

56 km

Grosuplje

3. junij
2018

78 km
91 km

START IN CILJ

9:00 - cestne proge: 91 km, 78 km,
56 km
9:10 - družinski maraton: 27 km
9:20 - MTB
9:30 - družinski maraton: 16 km

družinski

15 - 30 km
mtb

30 km

Kolesarsko društvo
Grosuplje
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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) in 8. člena Odloka o priznanjih Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 22/16) objavljamo

RAZPIS
o priznanjih Občine Grosuplje
za leto 2018
1. člen
Priznanja se podeljujejo najzaslužnejšim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za uspehe in
dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem, gospodarskem, družbenem, znanstvenem, vzgojnoizobraževalnem, kulturnem ter drugih področjih.
Podeljuje se naslednja priznanja:
•
•
•

PRIZNANJE OBČINE GROSUPLJE Z ZLATIM ZNAKOM OBČINE GROSUPLJE,
PRIZNANJE OBČINE GROSUPLJE S SREBRNIM ZNAKOM OBČINE GROSUPLJE,
PRIZNANJE OBČINE GROSUPLJE Z BRONASTIM ZNAKOM OBČINE GROSUPLJE.
2. člen
Priznanja se podeljujejo enkrat letno, ob občinskem prazniku, 25. junija.
Podeli se lahko največ eno priznanje občine v obliki:
a) listine in zlatega znaka Občine Grosuplje,
b) listine in srebrnega znaka Občine Grosuplje,
c) listine in bronastega znaka Občine Grosuplje.

Priznanje Občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje se podeli posameznikom ali pravnim osebam za izjemne dosežke ali za
izredno življenjsko delo, zasluge ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj, promocijo, uveljavljanje in ugled občine na
javnem, gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, športnem, tehničnem, humanitarnem in drugih področjih.
Priznanje Občine Grosuplje s srebrnim znakom Občine Grosuplje se podeli posameznikom ali pravnim osebam za izjemne uspehe in
dosežke v daljšem obdobju na področju, na katerem delujejo.
Priznanje Občine Grosuplje z bronastim znakom Občine Grosuplje se podeli za pomembne enkratne dosežke, požrtvovalna ter humana
dejanja, za pomembne dosežke v krajšem obdobju delovanja, za prizadevnost na različnih področjih delovanja in kot spodbuda za
nadaljnje ustvarjalno delo ter ob pomembnem življenjskem ali delovnem jubileju posameznika ali pravne osebe.
3. člen
Predlog za podelitev priznanj lahko podajo občinska uprava, pravne osebe, zavodi, društva, krajevne skupnosti, druge organizacije in
skupnosti, politične stranke, člani občinskega sveta ter občani občine Grosuplje.
Posamezni predlagatelj lahko predlaga le po enega kandidata za vsako kategorijo priznanj, prav tako isti predlagatelj lahko predlaga
isto osebo le v eno kategorijo priznanj.
Predlog mora biti podan na predpisanem obrazcu, obvezno morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani podatki, ker bo v nasprotnem komisija
takšno vlogo štela za nepopolno.
Predpisani obrazci bodo na voljo na vložišču Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, in na občinski spletni stani: http:/www.
grosuplje.si.
O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Grosuplje s sklepom na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
4. člen
Rok za oddajo pisnih predlogov z obrazložitvijo na predpisanih obrazcih je 30 dni od objave na spletni strani Občine oz. do četrtka,
10. maja 2018. Predloge posredujte na naslov:
OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje – s pripisom ''Priznanja''.
Datum: 9. 4. 2018										
Številka: 094 – 0001/2018									
											

OBČINA GROSUPLJE
ŽUPAN
Dr. Peter Verlič
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»PONOVNO GLASOVANJE«
ZAKONODAJNI REFERENDUM o Zakonu o izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper
Državna volilna komisija je na podlagi sodbe vrhovnega sodišča dne 27. 3.
2018 sprejela sklep o določitvi datuma
ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim
tirom železniške proge Divača-Koper,
objavljenem v Uradnem listu RS, št.
20/2018.
Ponovno glasovanje bo v nedeljo,
13. maja 2018.
Vprašanje, ki se daje na referendum,
se glasi:
Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o
izgradnji, upravljanju in gospodarjenju
z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), ki ga je sprejel Državni zbor na seji 8. maja 2017?
Glasuje se tako, da se obkroži besedo
»ZA« ali besedo »PROTI«, ki bosta navedeni na levi oziroma desni strani glasovnice.
Pravico glasovati na referendumu
imajo državljani RS, ki imajo pravico voliti v Državni zbor, to so volivci, ki bodo
najpozneje 13. 5. 2018 dopolnili 18 let
starosti. Ne glede na prejšnji stavek pa
pravice glasovanja nima državljan RS,
ki je dopolnil 18 let starosti, pa mu je
bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta
poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb
čez njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti pomena, namena in učinkov glasovanja, zanje pa je sodišče posebej odločilo o odvzemu volilne pravice.
Imajo pa pravico glasovati osebe, ki
jim je bila pred 9. avgustom 2006 zaradi
duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti s pravnomočno sodno odločbo popolnoma odvzeta poslovna sposobnost
ali podaljšana roditeljska pravica staršev
ali drugih oseb čez njihovo polnoletnost,
če sodišče po 9. avgustu 2006 ni posebej
odločilo o odvzemu pravice voliti in biti
voljen (32. člen prehodnih in končnih
določb ZVDZ).
Na referendumu se lahko glasuje na

voliščih, ki jih je določila Okrajna volilna
komisija za območje, v katerega je volivec vpisan v splošni volilni imenik, v nedeljo, 13. maja 2018, od 7. do 19. ure in
v posebnih primerih, ki jih odloča zakon:
• po pošti v Republiki Sloveniji, če je
volivec, ki bo na dan glasovanja na
zdravljenju v bolnišnici ali zdravilišču, v zaporu ali priporu, v domu za
ostarele občane in nima prijavljenega
stalnega prebivališča v domu, tako da
najpozneje do 2. maja 2018 sporoči
Okrajni volilni komisiji, da želi glasovati na tak način. Na enak način lahko
glasujejo tudi invalidi, če OVK predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida,
• na predčasnem glasovanju na posebnem volišču na sedežu Upravne
enote Grosuplje, Taborska cesta 1, II.
nadstropje, v torek, 8. 5., sredo, 9. 5.,
in v četrtek, 10. 5. 2018, med 7. in 19.
uro,
• na domu na dan glasovanja, 13. 5.
2018, če bo volivec najpozneje 3 dni
pred dnevom glasovanja, to je do
vključno srede, 9. 5. 2018, sporočil
Okrajni volilni komisiji Grosuplje na
tel. št. 7810 917 in 7810 910, da želi
glasovati na tak način,
• na volišču, določenem za glasovanje
volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja (OMNIA)
s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, II. nadstropje,
na dan glasovanja, 13. 5. 2018. Če želi
volivec glasovati na tak način, mora
do srede. 9. 5. 2018, to pisno sporočiti
Okrajni volilni komisiji (tiste Upravne enote, kjer ima volivec prijavljeno
stalno prebivališče). Obrazec vloge je
na voljo na spletni strani Državne volilne komisije,
• na diplomatsko konzularnih predstavništvih in po pošti iz tujine, če
to sporočijo Državni volilni komisiji
najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja,
• volivci – invalidi lahko glasujejo po
pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju
statusa invalida. Obvestilo invalida o

stalnem glasovanju po pošti velja do
preklica. Prvo sporočilo o stalnem glasovanju mora invalid posredovati Državni volilni komisiji najkasneje deset
dni pred dnem glasovanja.
Volilna opravila vodijo in izvajajo
volilni organi, ki vodijo volitve v Državni zbor, to so Državna volilna komisija,
volilne komisije volilnih enot in okrajne
volilne komisije. Glasovanje na voliščih
in ugotavljanje izida glasovanja na voliščih vodijo volilni odbori.
SESTAVA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE GROSUPLJE
4. VOLILNA ENOTA,
3. VOLILNI OKRAJ
sedež: Taborska cesta 1, Grosuplje,
tel. št. 7810 917, 7810 910,
e-naslov: ovk.grosuplje@gov.si
PREDSEDNICA: 			
POLONA MARJETIČ-ZEMLJIČ
NAMESTNICA PREDSEDNICE:
ŠPELA JOVANOVIČ GABERŠEK
ČLANICA:				
MILENA STRNAD
NAMESTNIK ČLANICE:		
ANDREJ ŠTRUS
ČLANICA:				
ANA ZUPANČIČ
NAMESTNIK ČLANICE:		
UROŠ GRUDEN
ČLANICA:				
NEVENKA ZAVIRŠEK
NAMESTNIK ČLANICE:		
BOJAN NOVAK
TAJNIK OVK:			
ANDREJ STRUNA
NAMESTNICA TAJNIKA I:		
DRAGICA URBAS
NAMESTNICA TAJNIKA II:
MARUŠKA SEVER
Tajnik OVK Grosuplje
Andrej Struna
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Republika Slovenija
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA GROSUPLJE
4. volilna enota, 3. volilni okraj
Številka: 041-2 /2018-5
Datum: 4. 4. 2018
Na podlagi 38. in 41. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
Sklepa o določitvi ponovnega datuma glasovanja na Zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 20/2018) je Okrajna volilna komisija Grosuplje sprejela
naslednji

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ
Za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z
drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo v nedeljo, 13. maja 2018, je Okrajna volilna komisija Grosuplje na seji dne
4. 4. 2018 določila naslednja volišča in njihova območja:
I.
zap.
št.

oznaka
volišča

ime volišča

sedež volišča

območje volišča

dostopno
invalidom

7.

403010

DRUŽBENI DOM
GROSUPLJE I.

Taborska c. 1,
Grosuplje

Pod gozdom c. I. do VIII (razen Pod gozdom c. III/ 26,
28, 30), Stranska pot I/1A, 1B, 1C, 1D, Stritarjeva c.

da

8.

403011

DRUŽBENI DOM
GROSUPLJE II.

Taborska c. 1,
Grosuplje

Brezje pri Grosupljem, Brvace, Adamičeva c. od št.
1a do 15, Industrijska cesta 3, 5 in 9, Kadunčeva c.,
Kolodvorska c., Levstikova c., Partizanska c. od št. 4 do
16 (parne št.), Taborska c. od št. 1 do 24 (razen 17, 19,
21, 23), Trubarjeva c. od št. 1 do 15 (razen 13)

da

9.

403012

OSNOVNA ŠOLA
Tovarniška 14,
LOUISA ADAMIČA Grosuplje

Adamičeva c. št. 24A in parne št. od 26 do 44, Cesta
na Krko, Cesta Toneta Kralja, Gasilska c., Hribska pot,
Industrijska c. 1, 1a, 1g, 1j, 1k, 1m, 1n, 1o, Jakhlova
c., Jurčičeva c od št. I do III, Jurčičeva pot, Kersnikova
c., Kosovelova cesta. Kovačičeva c., Obrtniška c.,
Partizanska c. od št. 18 do 39 (razen 19 in 21), Pod
hribom c. I-III, Prečna pot št. 5, 5a, 7, 7a, 9, 11, 15, Pri
nadvozu, Rožna dolina, Taborska c. 17, 19, 21, 23 in
od 25 do 50, Tovarniška c., Trubarjeva c. 13 in 17, 17a,
Veselova c. I do III, Župančičeva c.,

da

10.

403013

OSNOVNA ŠOLA
BRINJE

Ljubljanska cesta 40a, Adamičeva c. od št. 16 do 24B (razen 24 A) in neparne
Grosuplje
št. od 25 do 57, Bevkova c., Brinje c. I in II, Hribarjeva
c. 17, 19, Kajuhov dvor, Ljubljanska c. od št. 1 do 50
(razen 43, 45, 49), Metelkov dvor, Murnova c., Ob
Grosupeljščici 1, 1A, 2, 4, 6, 6A, 8, 8A in 19, Partizanska
c. od št. 1 do 21 (neparne št.), Pod gozdom cesta III/26,
28, 30, Prečna pot od št. 2 do 12 (parne št.), Preska, Pri
mostu, Slomškova ulica (razen št. 1, 4, 6, 8), Stranska
pot I do III (razen Stranska pot I 1A, 1B, 1C in 1D), Ulica
Ane Galetove, Valvazorjev dvor, Za gasilskim domom,

da

11.

403014

DOM OBRTNIKOV
GROSUPLJE

Ob Grosupeljščici 1 B,
Grosuplje

da

Cesta Cankarjeve brigade, Erjavčeva c., Hrastje pri
Grosupljem, Hribarjeva c od št. 1 do 14., Jerova vas,
Kozakova c., Kozinova c., Ljubljanska c. od št. 43
do 83 (razen št. 44, 46, 48, 50), Maistrova ulica, Ob
Grosupeljščici 1 B in od št. 3 do 28 (razen 2, 4, 6, 6A in
8, 8A), Perovo, Pod jelšami, Prešernova c., Rodetova c.,
Seliškarjeva c., Slomškova ulica 1, 4, 6 in 8, Šuligojeva
c., Vodnikova c.
Gatina, Praproče pri Grosupljem, Spodnje Blato,
Spodnje Duplice

17

18

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Politika

April 2018

12.

403016

GASILSKI DOM
MALA ILOVA
GORA

13.

403017

14.

Mala Ilova Gora 21

Gabrje pri Ilovi Gori, Mala Ilova Gora, Velika Ilova Gora

da

GASILSKI DOM
Veliko Mlačevo 6 a
VELIKO MLAČEVO

Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo, Lobček, Zagradec pri
Grosupljem

da

403020

GASILSKI DOM
POLICA

Polica 41

Blečji Vrh, Dobje, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici,
Gorenja vas pri Polici, Gradišče, Kožljevec, Mala Stara
vas, Mali Konec, Peč, Polica, Troščine, Velika Stara vas,
Zgornje Duplice,

da

15.

403021

DRUŽBENI DOM
RAČNA

Velika Račna 24 b

Čušperk, Mala Račna, Predole, Velika Račna

da

16.

403022

ZADRUŽNI DOM
SP.SLIVNICA

Spodnja Slivnica 16

Spodnja Slivnica

da

17.

403023

KRAJEVNA
SKUPNOST
ŠKOCJAN

Škocjan 20

Male Lipljene, Medvedica od 10 - 21 (razen 17), Rožnik, da
Škocjan, Velike Lipljene, Železnica,

18.

403024

GASILSKI DOM
PONOVA VAS

Ponova vas 27

Cerovo, Ponova vas

da

19.

403025

OSNOVNA ŠOLA
ŠT.JURIJ

Št. Jurij 14

Bičje, Gornji Rogatec, Mala vas pri Grosupljem,
Medvedica od št. 1 – 9 in 30, Pece, Podgorica pri
Podtaboru, Št. Jurij, Udje, Vino, Vrbičje

da

20.

403026

PODRUŽNIČNA
ŠOLA ŽALNA

Žalna 1

Plešivica pri Žalni, Žalna, Mala Loka pri Višnji Gori,
Velika Loka

da

21.

403028

GASILSKI DOM
LUČE

Luče 22 a

Luče

da

22.

403029

OSNOVNA ŠOLA
ŠMARJE - SAP I.

Šmarje-Sap,
Ljubljanska c. 49

Gajniče, Mali Vrh pri Šmarju, Ljubljanska c. od 2 do 19,
razen št. 18, Nad predorom, Rimska c., Tlake, Veliki Vrh
pri Šmarju

da

23.

403030

OSNOVNA ŠOLA
ŠMARJE - SAP II.

Šmarje-Sap,
Ljubljanska c. 49

Huda Polica, Aškerčeva c. 20 do 34 (parne številke)
Gregorčičeva c., Jurčičeva c., Lahova c., Lipoglavska c.
od 21 do 29, Ljubljanska c. od št. 18 do 56 (razen 19)
in od št. 57 do 71 (neparne), Murnova c., Partizanska c.
od. št. 2 do 20A (razen 3, 5), Pokopališka c., Šuligojeva
c., Trdinova c.

da

24.

403031

OSNOVNA ŠOLA
ŠMARJE - SAP III.

Šmarje - Sap,
Ljubljanska c. 49

Cikava, Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Sela pri
Šmarju, Adamičeva c., Aškerčeva c. od št. 1 do 11,
Jakhlova c., Kračmanova c., Lipoglavska c. od 1 do
19., Ljubljanska c. od št. 58 do 70 (parne) in št. 72 do
129, Partizanska c. št. 1, 3 in 5, Trubarjeva c., Zgornja
Slivnica

da

II.
Okrajna volilna komisija Grosuplje določa tudi posebni volišči, in sicer:
• Volišče št. 901 za predčasno glasovanje dne 8. 5., 9. 5. in 10. 5. 2018 s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1,
Grosuplje, v II. nadstropju – dostopno invalidom,
• volišče št. 970 – OMNIA za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, in sicer s sedežem na Upravni enoti
Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje, v II. nadstropju – dostopno invalidom.
III.
Ta sklep se posreduje Upravni enoti Grosuplje, pristojni izpostavi geodetske uprave, Državni volilni komisiji in objavi v lokalnih
časopisih.
Polona Marjetič Zemljič, univ. dipl. prav.
PREDSEDNICA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE GROSUPLJE
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Spoštovani člani, prijatelji in simpatizerji Slovenske ljudske
stranke!
Vabimo vas na 21. tradicionalni Tabor SLS, ki bo v soboto, 12. maja 2018, v Podpeči pri Brezovici.
V letu, ko praznujemo 30 let od ustanovitve naše predhodnice, Slovenske kmečke zveze, prve demokratične stranke
v Sloveniji, si želimo, da preživite prijeten dan v družbi dobrih ljudi. Poveselite se z nami, spoznajte naše kandidate
za volitve v državni zbor, sodelujte na igrah in se zavrtite
na plesišču ob dobri glasbi, za katero bo poskrbela skupina
Gadi. Poskrbljeno bo za animacijo otrok, možen pa bo tudi
pohod na Sveto Ano, kjer se odpira eden najlepših razgledov na Ljubljansko barje, Krim s pogorjem, Polhograjske
hribe, Zasavsko hribovje in Kamniško-Savinjske Alpe.
Občinski odbor SLS Grosuplje organizira brezplačen
prevoz, prav tako bomo poskrbeli za pijačo in jedačo na
dogodku za vse udeležence. Odhod avtobusa bo v soboto,
12. maja, ob 9.30, z avtobusne postaje Adamičev spomenik,
povratek pa okvirno ob 17.00. Zaradi organizacije prevoza
vas prosimo za predhodno prijavo na sls.grosuplje@gmail.
com.
Več o delovanju stranke SLS in samem dogodku si lahko
preberete na: www.sls.si.
Veselimo se srečanja z vami,
Uroš Vodopivec in Alojzija Fink,
Svetniška skupina Občinskega odbora SLS Grosuplje

Varno, Gospodarno, Lokalno.

Slovenska ljudska stranka, že 30 let prava izbira!

Obiskali smo grob dr. Jožeta Pučnika in se udeležili
11. Pučnikovega simpozija
Seniorji SDS Grosuplje smo v petek,
16. marca 2018, obiskali grob dr. Jožeta Pučnika in se spominjali časov, ko je
bil dejaven pri ustvarjanju naše države
Slovenije. Med nami ga že 15 let ni več.
Nato pa smo se udeležili še 11. Pučnikovega simpozija, ki je potekal v Viteški

dvorani v gradu v Slovenski Bistrici.
Okrogla miza, ki jo je moderiral Metod
Berlec, je bila posvečena 30. obletnici
procesa proti četverici JBTZ in začetku
slovenske pomladi. Na njej so tako sodelovali akterji in poznavalci tistega prelomnega časa Janez Janša, David Tasič,

mag. Igor Omerza in dr. Andreja Valič
Zver. Spregovorili so o procesu proti četverici pred tridesetimi leti in o odmevih
takratnih dogodkov v današnjem času.
V drugem delu nas je nagovoril upokojeni ljubljanski nadškof in direktor
Katoliškega inštituta monsinjor prof. dr.
Anton Stres. Spregovoril je o začetku
demokratizacije, vlogi civilne družbe in
Cerkve.
Simpozij se je zaključil s podelitvijo
potrdil o uspešnem zaključku 27. generacije Akademije dr. Jožeta Pučnika.
Veseli in ponosni smo, da po očetu
slovenske osamosvojitve dr. Jožetu Pučniku nosi ime tudi glavna vpadnica v mesto Grosuplje.
Klub seniorjev in seniork SDS Grosuplje
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Na obisku pri stanovalcih v Bivalni enoti Grosuplje, CUDV Draga
Članice Ženskega odbora SDS Grosuplje smo
tudi letos pred velikonočnimi prazniki, v torek, 27.
marca 2018, obiskale stanovalce v Bivalni enoti
Grosuplje, Centra za usposabljanje, delo in varstvo
Draga. Razveselile smo jih z velikonočnimi darilci
ter jim zaželele lepe in blagoslovljene velikonočne
praznike, pa seveda veliko pirhov. Povedali so nam
namreč, da jih tudi oni zelo radi barvajo.
Ženski odbor
SDS Grosuplje

Na tržnici v Grosupljem
Ob tej priložnosti smo seveda občankam in občanom na kratko predstavili
tudi program SDS zate. Verjamemo, da
nas ob uresničitvi tega programa čaka
svetla prihodnost.
Zahvaljujemo se Kmetiji Bučar za podarjena jabolka, prav tako hvala kmetiji
Duša, s pomočjo katere smo lahko našo
stojnico napolnili tudi z jogurti. S svojim
obiskom pa nas je posebej lepo presenetil župan dr. Peter Verlič s soprogo
Barbaro.
Ženski odbor SDS Grosuplje

V soboto, 7. aprila 2018, so nas občanke in občani Grosupljega lahko obiskali na tržnici v Grosupljem, na stojnici
ob dnevu zdravja (7. april) in ob dnevu

Zemlje (22. april). Kot vsako leto so tudi
tokrat mimoidoči prejeli simbolično darilce - jabolko, lahko pa so poskusili tudi
zelo okusen domači jogurt.

V SDS protestiramo proti ukinjanju podeželskih volišč!
Občinski svetniki SDS Grosuplje in
župan dr. Peter Verlič smo se jeseni
protestno odzvali na odločitev Okrajne
volilne komisije Grosuplje (3.VO, 4.VE),
da postopoma ukinja manjša oz. podeželska volišča v občini Grosuplje. Tako
so bila že za volitve predsednika RS ukinjena naslednja volišča: Čebelarski dom
Spodnje Blato, Gasilski dom Zagradec
pri Grosupljem in Gasilski dom Velika
Loka.
Prepričani smo, da pojasnila Državne
in Okrajne volilne komisije (DVK in OVK)
o racionalizaciji stroškov volitev in refe-

rendumov na državnem nivoju z zmanjševanjem števila volišč ter posledično
boljši učinkovitosti organizacije volišč ne
držijo niti peska kaj šele vodo.
Zaradi dostopnosti občanov do volišč, na katera so navajeni že desetletja,
bi tradicionalna volišča v manjših krajih
morala ostati. Stroški podeželskih volišč
so zanemarljivi v primerjavi s stroškom
več kot 3 MIO EUR, ker referenduma
niso združili z volitvami v DZ RS.
Svetniki in svetnice SDS v Občinskem
svetu Občine Grosuplje zato od članov
in članic Okrajne volilne komisije Grosu-

plje, ki so bili imenovani tudi na predlog
Občinskega sveta občine Grosuplje,
pričakujemo zavzemanje za ohranjanje
podeželskih volišč. Od Občinske volilne
komisije, ki jo je imenoval Občinski svet
Občine Grosuplje pa pričakujemo, da bo
za lokalne volitve jeseni vsa podeželska
volišča ohranila.
OO SDS Grosuplje
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Čistilna akcija v Veliki Loki – KS Žalna
V okviru KS Žalna je v vasi Velika Loka
dne 14. 4. 2018 potekala čistilna akcija.
Po en član sveta KS iz vsake vasi smo se
dobili v Žalni pol ure pred uradnim začetkom. Razdelili smo si vreče za smeti,
rokavice, pijačo in sladkarije.
V Veliki Loki se je medtem zbralo 16
otrok, mladine in odraslih, ki smo jih razdelili v dve skupini. Kot po navadi gre
ena skupina ob progi do predora v Mali
Loki in potem nazaj ob cesti. Nato gre ta
skupina ob progi proti Žalni do Močil in
nato ob cesti Žalna – Velika Loka do Velike Loke. Druga skupina pa gre ob cesti
do zaselka Šola in potem na Poljane in
skozi gozd Grič, kjer se srečamo s skupino iz Žalne. Nato gremo ob gozdu nazaj
v Veliko Loko.
Kot vsako leto smo tudi letos nabrali
veliko smeti. Največ se jih nabere ob cestah, kjer jih odmetavajo nekulturni ljudje kar iz avtomobilov.
V okviru čistilne akcije pa smo se odločili tudi za čiščenje okolice gasilskega

doma. V sklopu tega smo med drugim
požagali zelo staro in visoko jablano, ki
je že ogrožala streho gasilskega doma.
Za ta dela se je zbralo 8 fantov in mož.

Za zaključek pa nas je čakala odlična
malica, za katero vsako leto poskrbi KS
Žalna.
Peter Menard
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Štorklje so nas s svojim prihodom razveselile še pred
velikonočnimi prazniki
Občanke in občane Grosupljega s prihodom pomladi prav vsako leto razveselijo tudi štorklje. Svoja gnezda imajo ob železniški
progi v Grosupljem, v zaselku »Benat« v Ponovi vasi, na travniku
med Ponovo in Malo vasjo, pa tudi v Zagradcu pri Grosupljem, v
Brezju pri Grosupljem in na Malem Mlačevem.
Uredniku našega lokalnega časopisa Branetu Petroviču je v
svoj objektiv uspelo ujeti štorkljo, ki se je vrnila v gnezdo v Ponovi
vasi. Še pred velikonočnimi prazniki nas je tako razveselil z nekaj
čudovitimi fotografijami.
Naj spomnimo, da gre za eno izmed tistih gnezd, ki smo mu
pred leti namestili gnezditveni podstavek, da se bodo te velike
lepe bele ptice pri nas kar najbolje počutile, da bodo lahko varno
in udobno gnezdile.
In že se veselimo trenutka, ko bomo lahko videli, kako iz teh
gnezd svoje peruti veselo raztezajo tudi mlade štorkljice.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Poslovno – podjetniški zajtrk
Kaj podjetniku prinaša krožno gospodarstvo?

Izobraževalni zavod Znanje je, v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje ter Občinama Grosuplje
in Dobrepolje, v četrtek, 5. aprila 2018,
v Domu obrtnikov Grosuplje organiziral
poslovno-podjetniški zajtrk z naslovom
Kaj podjetniku prinaša krožno gospodarstvo? Udeležilo se ga je lepo število podjetnic in podjetnikov iz občine Grosuplje.
Dogodku so prisostvovali župan občine
Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor ob-

činske uprave mag. Dušan Hočevar ter
predsednik in sekretar Območne obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje Milan Sašek in Janez Bajt.
Srečanje je moderirala strokovna direktorica Izobraževalnega zavoda Znanje mag. Martina Šetina Čož. Osrednja
predavateljica je bila mednarodno priznana strokovnjakinja s področja krožnega gospodarstva mag. Ladeja Košir
Godina, direktorica Inštituta za krožno

gospodarstvo Circular Change. S konkretnimi izkušnjami sta srečanje obogatila Niko Kumar, direktor podjetja Valtex
iz Ljubljane, ki je predstavil projekt Ekoiniciativa in Janja Zupančič, ravnateljica
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje,
saj je šola aktivno vključena v ta projekt.
Krožno gospodarstvo temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga, ki se
usmerja v ponovno uporabo, popravilo
in recikliranje obstoječih materialov in
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izdelkov. Zelo pomemben vidik krožnega gospodarstva je tako ravnanje z odpadki in prav temu je župan dr. Peter
Verlič v svojem pozdravnem nagovoru
namenil nekoliko več pozornosti.
Občina Grosuplje letno odloži 6 milijonov kg odpadkov in glede na to, da
imamo urejeno ločeno zbiranje odpadkov, da imamo torej ločene zabojnike, je
stopnja predelave odpadkov 70 %, kar je
zelo dober rezultat. Vsa gospodinjstva
oz. vsi v naši občini tako nekaj prispevamo k varovanju našega okolja. Ker smo
vključeni v Regijski center za ravnanje z
odpadki Ljubljana, se ti naši odpadki vozijo na predelavo v Ljubljano in potem
kot popolnoma neškodljivi vrnejo nazaj,
v naše odlagališče Špaja dolina. Deponija Špaja dolina ima dovoljenje za obratovanje podaljšano do leta 2020, pripravlja
pa se že dokumentacija za drugo fazo,
po letu 2020, tako da lahko rečemo, da
je ravnanje z odpadki v naši občini dolgoročno urejeno.
V naši občini letno porabimo približni
milijon m3 pitne vode. In tudi skrb za
dolgoročno oskrbo s pitno vodo je ena
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izmed pomembnih nalog. Lahko smo
hvaležni, da imamo čisto, pitno, kvalitetno vodo. Vsi pa se trudimo, da bi bile izgube pitne vode v omrežju čim manjše.
Župan nas je na tem mestu spomnil
na uspešno pridobljena evropska sredstva, s katerimi smo lahko dogradili velik
del kanalizacije in zgradili novo čistilno napravo, ki lepo obratuje in prinaša odlične rezultate. Predela še enkrat
večjo količino odpadne vode, stopnja
prečiščenosti pa je 99 %. Z eno najmodernejših čistilnih naprav smo tako rešili
tudi področje odpadnih voda.
Kanalizacija v dveh največjih naseljih, v Grosupljem in v Šmarju – Sapu, je
urejena, žal pa ne moremo tega trditi za
celotno občino. Projekti za ureditev kanalizacije v preostalih delih občine so
pripravljeni, a bi za izvedbo potrebovali
še dodatnih 20 do 25 milijonov evrov.
Župan je v svojem nagovoru omenil tudi
projekt plinifikacije občine, tako da bo
Grosuplje dolgoročno oskrbovano z zemeljskim plinom, spomnil pa nas je tudi
na sončno elektrarno na Osnovni šoli
Brinje Grosuplje, na polnilne postaje za
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električna vozila. V načrtu je preureditev
železniške postaje v Grosupljem. Železniška infrastruktura, ob Taborski cesti,
kjer so danes hlodi, bo postalo parkirišče, občina je oddala prijavo za parkirno
hišo po sistemu P&R. Tako občina spodbuja javni prevoz in s tem slogan občine
»3G - Grosuplje Goes Green«.
Podjetnike in podjetnice je pozdravil tudi direktor občinske uprave mag.
Dušan Hočevar in tudi on poudaril, da
so mehke vsebine seveda pomembne,
a dokler nimamo kot ena najrazvitejših
občin v Sloveniji še vseh občanov priklopljenih na pitno vodo, potem se težko
pogovarjamo o tem, da bi milijone evrov
namenili za mehke vsebine. Ko bomo
imeli osnovne zadeve v občini urejene,
pa bomo seveda lahko več pozornosti
namenjali tudi tem temam.
Poslovno-podjetniški zajtrk je bil zopet lepa priložnost za druženje, osvežitev starih in navezovanje novih poslovnih stikov. Poslovili smo se z mislijo, da:
»Vsak, še tako majhen korak, šteje!«
mag. Martina Šetina Čož
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Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico
Grosuplje
PRIHAJAJOČI DOGODKI na OOZ Grosuplje, več informacij in prijave na www.
ooz-grosuplje.si:
• Poziv podjetjem k razstavljanju na
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju (september 2018) v okviru skupnega razstavnega prostora OOZ Grosuplje. Sofinancer je Občina Grosuplje,
zato preverite možnost subvencioniranega razstavljanja. Rok: samo še do
23. 4. 2018.
• Seminar »Novosti gradbene zakonodaje, pomembne za izvajalce del na
gradbenih objektih«, četrtek, 10. 5.
2018, ob 10.00, v Domu obrtnikov. Se
ukvarjate z gradbeništvom? Nameravate v prihodnosti graditi oz. adaptirati? Potem se morate obvezno udeležiti seminarja, na katerem nam bo
sekretar Sekcije gradbincev na OZS,

Janko Rozman, predstavil novo gradbeno zakonodajo, ki bo začela veljati
že 1. 6. 2018. Brezplačna udeležba za
podjetnike in obrtnike iz občine Grosuplje, obvezne predhodne prijave.
• Usposabljanje iz »Varstva pri delu«,
sreda, 30. 5. 2018, ob 15.00, v Domu
obrtnikov.
Center družinskega podjetništva:
Center, ki ga je ustanovila OZS, da bi
povezala vse institucije in strokovnjake,
ki se ukvarjajo z družinskim podjetništvom, pa naj bo to s psihološkim in sociološkim vidikom prenosa podjetja, vodenjem družinskih podjetij ali pravnimi
in davčnimi vprašanji. Na enem mestu
bodo zbrani tudi vsi dogodki, namenjeni
družinskim podjetjem. Več na www.druzinskopodjetnistvo.si.

Moj obrtnik - največje spletno mesto
za vse, ki gradite, preurejate, potrebujete popravilo, si želite nege telesa, okusne
hrane in dobre postrežbe, morda prevoza ali pa želite podariti uporabno darilo.
Več na www.mojobrtnik.com.
Dodatna pojasnila na OOZ Grosuplje, ooz.grosuplje@ozs.si, 01-786 51 30,
www.ooz-grosuplje.si, kjer smo Vam na
voljo tudi za kakršna koli vprašanja poslovne narave. Vabljeni!
Janez Bajt, univ. dipl. oec.
sekretar OOZ Grosuplje

Redni letni zbor članov Turističnega društva Tabor - Št. Jurij

V petek, 23. marca 2018, zvečer, je
potekal Zbor članov Turističnega društva Tabor – Št. Jurij. Občnega zbora so
se poleg članov in simpatizerjev udeležili še: v. d. direktorja Zavoda za turizem
Grosuplje Uroš Perme, predsednik Društva Cer, predsednik in tajnik Turističnega športnega društva Škocjan pri Turjaku, predsednik PGD Škocjan, predsednik
Športnega društva Št. Jurij ter predstavnika Župnije Št. Jurij Janez Šket in dr. Matjaž Celarc.
Zbor članov se je pričel s pozdravom
predsednika ter nadaljeval s predstavitvijo partnerskega Društva Cer Cerovo.

Delovno predsedstvo je vodilo potek
zbora članov, kjer je bilo obravnavano
delovanje društva v letu 2017, finančno
poročilo društva v preteklem letu in poročilo nadzornega odbora. Predstavljeni
so bili načrti za delo društva v tekočem
letu, hkrati pa se je porodilo nekaj odličnih idej za njegovo izboljšanje. V okviru
delovanja društva so bile potrjene sekcije, in sicer sekcija za kulturo, pohodniška
sekcija ter sekcija za turistično vodenje.
Na koncu smo opravili še sprejem novih
članov društva ter podelitev priznanj
osmim članom za 10-letno aktivno udejstvovanje pri delovanju društva. Po za-

ključku formalnega dela občnega zbora
pa seveda ni šlo brez veselega druženja
ob hrani in pijači.
Anamarija Virant, foto: Majda Primec

Turizem
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Skozi Županovo jamo se lahko sprehodimo tudi virtualno
Kraško lepotico Županovo jamo sestavlja sedem čudovitih dvoran. Vhod v
jamo je skozi jamo Ledenico, ki je bila
okoliškim prebivalcem znana že več
stoletij. Opisoval jo je tudi J. V. Valvasor v svoji »Slavi vojvodine Kranjske«
leta 1689. Domačini so jo uporabljali za
skrivališče ob turških vpadih, kasneje
pa tudi za shranjevanje ledu in živeža v
poletnih mesecih, ko temperatura v spodnjem delu jame doseže le okoli 4 °C. Iz
Ledenice nas pot vodi po umetnem rovu
v Srebrno dvorano, bogato s kristalnimi
kapniki in sigastimi ponvicami. Naslednja je Županova dvorana, v kateri je
viden prvotni vhod skozi strop. Pot vodi
naprej skozi Veliko dvorano s številnimi
kapniškimi tvorbami v Blatno dvorano,
kjer se nahaja najmogočnejši kapnik v
jami, ki meri v obsegu 7 metrov. Strm
rov nas pripelje v Matjaževo dvorano z
najlepšim kapnikom v jami, imenovanim »Prestol kralja Matjaža«. Sledita še
Zadnja dvorana z globokim breznom ter
Igorjeva dvorana, ki je dostopna samo
jamarjem.
Skozi ta naš podzemni kraški biser
pa se po novem lahko sprehodimo kar
virtualno: http://www.burger.si/Jame/
ZupanovaJama/vrp.html. Navigacija je
standardna, se pa je je potrebno neko-

liko navaditi. Spodaj v desnem kotu je
gumb za aktivacijo sličic in po kliku nanj
se pojavijo opcije preskokov med lokacijami. Ponovni klik ponovno deaktivira
in preide v običajni interaktivni sprehod.
Še vedno pa velja, da tisto pravo podzemeljsko doživetje doživimo le z resničnim obiskom jame, virtualni sprehod pa
je lahko dobra motivacija za to odločitev.

Obiščete jo lahko vsako soboto, nedeljo
in praznik ob 15. uri, obisk skupin izven
stalnih terminov pa predhodno najavite
na 041/407-705.
Aktivnosti Županove jame, turističnega in okoljskega društva Grosuplje, sicer
lahko ves čas spremljamo na facebook
strani: Županova jama.
Jana Roštan

SREČANJE EVROPOPOTNIKOV 2018 NA CEROVEM
V soboto, 26. 5. 2018, bo na Cerovem potekalo SREČANJE EVROPOPOTNIKOV 2018 IN OTVORITEV VSEBINSKE
RAZŠIRITVE NARAVOSLOVNE UČNE POTI »PO SLEDEH VODOMCA« TER VAŠKEGA JEDRA CEROVO.
Pohodniki se bomo po Evropski pešpoti E6 izpred avtobusne postaje v Grosupljem do Županove jame odpravili
že ob 9. uri. Po dobri uri hoda bomo postanek naredili na
Cerovem, kjer bo ob 11. uri potekala svečana otvoritev
nadgradnje naravoslovne krožne učne poti »Po sledeh
vodomca« in vaškega jedra Cerovo.
Po svečanem dogodku se bomo po poti E6 podali naprej
do Županove jame, kjer bo ob 13. uri sledil tudi voden
jame. Po ogledu jame pa se bomo vrnili na Cerovo, kjer
bo ob 15. uri potekala še svečanost ob srečanju evropopotnikov 2018.
Društvo Cer
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Pomagajmo žabicam čez cesto
Društvo Preplet je s finančno podporo Občine Grosuplje izpeljalo projekt
prenašanja dvoživk čez cesto na Radenskem polju. Namen projekta je zmanjševanje povoženih živali na selitveni poti
dvoživk, ko se spomladi odpravijo iz
gozda do mrestišč.
Krastače so najbolj številčna vrsta
dvoživk, opažena na selitvi. Postavitev
začasne ograje je v prvi vrsti namenjena prav preprečevanju povoza krastač.
Toplejši večeri in obilne padavine so konec marca dvoživke spodbudile k selitvi
in v razmeroma kratkem času (v roku
2 tednov) smo pomagali skoraj 10 000
dvoživkam, da so varno prišle na drugo
stran ceste. Po odložitvi mrestov so se
krastače, ki so gozdne živali, začele vračati v gozd, zato smo ograjo odstranili.

Letošnja izkušnja prenašanja dvoživk
je znova potrdila, da je narava nepredvidljiva in da imamo premalo informacij
in razumevanja, da bi lahko napovedali,
kdaj se bodo živali selile ter v kakšnem
številu, da bi lahko optimalno načrtovali
prenašanje. Hvala vsem gasilcem PGD
Račna in PGD Čušperk, študentom iz
Grma v Novem mestu, Luku, Maji, Davidu, Lanu, Evi ter drugim, ki ste sodelovali. Držimo pesti, da bo letošnja pomlad
prinesla dovolj padavin, da se mresti
uspešno razvijejo v paglavce, ki se bodo
čez nekaj mesecev preselili na kopno.
V sklopu projekta smo izpeljali tudi
več delavnic in naravoslovnih dni o
dvoživkah. Vedno znova nas veseli, ko
se vzkliki “o fuj” spremenijo v “o vau” in
otroci zvedavo držijo mrest ali pa krasta-

čo. Kaj je boljšega kot čepenje ob vodi
in opazovanja množice paglavcev, ki so
ravno izplavali iz mresta?

VRTEC MALČEK – VPIS ZA ŠOL. LETO 2018/19
Vabimo k vpisu otrok za šol. leto 2018/2019 v vrtec Malček!
Sprejemamo otroke prvega (11 mesecev – 3 let) in drugega (3 – 6 let)
starostnega obdobja.
Vrtec Malček izvaja svojo predšolsko dejavnost pod sloganom vzgoja v
objemu narave, saj je z vseh strani obdan s širnimi travniki in zelenimi površinami. Urejenost okolice in vrtca je domača, prostori pa svetli in razgibani, da omogočajo gibanje med različnimi igralnimi kotički. Zunanjost vrtca
dopolnjuje veliko zeleno igrišče z igrali in gredico, saj želimo pri otrocih
zasejati pozitiven odnos do življenja, narave ter hrane.
Več informacij lahko dobite na spletni strani www.vrtecmalcek.com.
Pridružite se nam!

Lara Kastelic

Izobraževanje
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S Kekcem na Elbo

Na naši šoli se ves čas kaj dogaja –
poleg pouka, seveda. Ker so naši učenci
radovedni, učitelji pa jih ves čas spodbujamo k odkrivanju novih spoznanj, se
radi vključujemo v projekte in mednarodne izmenjave. Tako smo že drugo leto
del projekta Blossom v okviru Erasmusa;
tokrat razvijamo raznotere in od začetka
šolskega leta pa do zdaj je bila v ospredju jezikovna inteligenca, zato so bili rezultati našega »jezikanja« na šoli vidni na
vsakem koraku.
Več mesecev smo delali – pisali, risali,
imeli aktivne odmore, dan dejavnosti na
temo jezikov, pa razstave in še marsikaj,
veliki finale pa je bila priprava predstave,
s katero so se učenci predstavili na mednarodnem srečanju šol na italijanskem
otoku Elba. Ker je bila tema srečanja
»narodni junaki«, smo najprej kot junaka
izbrali – Kekca, seveda. Nato smo priredili zgodbo in napisali scenarij. Učenci, ki
so bili - na podlagi svoje prizadevnosti v
pripravah na srečanje - izbrani za igralce,
so se besedilo igre naučili in jo začeli z
mentoricama vaditi. Pripravili smo še
sceno in kostume in komaj čakali na odhod na Elbo.

Končno je prišla nedelja, 18. 3. 2018,
ko smo se – kljub nizkim temperaturam
– zbrali na šolskem parkirišču že ob pol
devetih zjutraj. Sledili so obvezno fotografiranje, poslavljanje in objemi in že so
bili trije fantje in tri dekleta skupaj z dvema učiteljicama pripravljeni na odhod.
Ni mačji kašelj potovati najprej skoraj
sedem ur s kombijem, nato pa še skoraj
celo uro po razburkanem morju. Trajekt
je bil sicer udoben, a kaj, ko vreme ni
bilo najbolj ugodno za plovbo. No, vsaj
za nas s celine. A vse se je srečno izteklo
in ob prihodu s trajekta so nas že čakali
prisrčni in gostoljubni gostitelji Italijani.
Odpeljali so nas na svoje domove, kjer
smo preživeli cel teden.
Od ponedeljkovega jutra dalje smo
bili priča neverjetnim razlikam med nami
in Italijani v navadah, kulturi, jeziku. Najprej nas je osupnila šola – bila je stara
zgradba, na zunaj prav nič posebnega,
skoraj nekoliko dolgočasna. A ko si stopil skozi vrata, si imel kaj videti – barve,
napisi, toplina ljudi, uniforme oz. srajčke,
ki jih nosijo učenci (fantje modre, dekleta bele), sproščen pogovor (brez prisotnosti mobitelov med učenci na šoli),

spoštovanje do učiteljev, odprta vrata
učilnic, zbranost pri pouku in popolna
sproščenost, topli odnosi. Skratka, stvari,
ki jih v naših šolah pogosto pogrešamo.
Seveda smo bili šokirani tudi na negativen način, sploh kar se tiče časa in dojemanja pojma čakanja in točnosti. A s tem
smo imeli težave le mi, saj smo vajeni, da
nas ura ves čas priganja.
Gostitelji so si dali veliko več kot s točnostjo opraviti s tem, da so nam pokazali
otok, nas popeljali po skritih kotičkih –
na goro Monte de la Croce, pa v muzej
mineralov, v mesteca Porto Azzurro, Cappoliveri in Portoferaio in še kam. Kljub
temu, da nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, smo uživali ob morju, v prelepi
pokrajini in med prijetnimi ljudmi. Prav
vsakdo, ki smo ga srečali v šoli ali zunaj
nje, se je trudil z nami spregovoriti v angleščini, tako da moramo na tem mestu
ovreči tezo o Italijanih in njihovem popolnem neznanju angleščine. Morda pa
smo mi imeli le srečo. Kakor koli, prišel je
četrtek, ko smo odigrali predstavo z narodnimi junaki vseh šestih držav, ki sodelujejo v projektu. Naša izvedba Kekca je
bila res dobra, saj so se učenci tekst naučili odigrati profesionalno in na koncu
poželi glasen aplavz.
Vsaka dobra stvar se enkrat konča in
tako je bilo tudi z našim gostovanjem
na Elbi. V soboto zjutraj smo se le stežka
poslovili od prijateljev. A roko na srce, vsi
smo že malo pogrešali domače in prijatelje v Sloveniji. Pot nazaj smo si krajšali
s pesmijo in pripovedovanjem o tem,
kaj vse smo doživeli na Elbi. In na koncu
ugotovili, da je bil Kekec res car, saj je bil
prav zaradi njega ta teden čudovit.
Zapisala: Mateja Zupančič,
učiteljica TJA in SLJ na OŠ Brinje
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40 Francozov obiskalo Grosuplje,
40 družin izkazalo svojo gostoljubnost

Naši učenci so svoje francoske vrstnike obiskali že jeseni, v mesecu oktobru,
marec pa je bil mesec, ko so nam Francozi obisk vrnili. Prispeli so v ponedeljek,
5. marca, v večernih urah. Avtobus se je
ustavil, vrata so se odprla in ni minilo več
kot 15 minut, da so prav vsi naši učenci s
svojimi starši poiskali svoje dopisovalce
- prijatelje in jih odpeljali na svoje domove, kjer so jih gostili do sobote zvečer. Z
učenci so prišli tudi 4 učitelji, katerih gostitelji smo bili brinjski učitelji. Mi ne potrebujemo hotelskih storitev, saj je taka
izkušnja bistveno drugačna za vse naše
družine. Morda je vse skupaj res malo
bolj naporno, a zagotovo je bolj prisrčno in pristno in v vseh nas tak obisk pusti
veliko pozitivnih izkušenj in spoznanj.
Kako zelo smo si podobni, obenem pa
različni in drugačni.
V torek zjutraj so Francozi obiskali

našo šolo ter se v sliki in besedi predstavili skoraj vsem učencem, kasneje pa
smo jim mi predstavili Slovenijo in vse
je seveda potekalo v angleščini, ki je za
učence poleg aplikacije “google translate” in stare dobre “pantomime”, vedno
naše glavno “orodje” za komunikacijo s
Francozi.
V torek popoldne smo si vsi skupaj
ogledali Županovo jamo, v sredo so
Francozi odšli na Bled ter v Radovljico v
Čebelarski muzej in že je bil tu četrtek, ko
jih je sonce pospremilo na morsko obalo, v Piran, Fieso in na poti nazaj v Predjamski grad. V petek je bil dan za obisk
Ljubljane ter Etnografskega muzeja,
popoldne pa so bile v šoli organizirane
delavnice za vse učence. Naši učitelji so
se zares potrudili in pripravili neverjetno zanimive stvari. Dan se je iztekel z
zaključno prireditvijo, kjer nas je s svojo

prisotnostjo počastil tudi župan dr. Peter
Verlič, z nami pa je bila tudi naša ravnateljica Natalija Kotar. Učitelj Bernard iz
Francije se nam je zahvalil z nekaj zelo
lepo prebranimi stavki v slovenščini, s
čimer je še dodatno izrazil hvaležnost
naših gostov in njihovo zadovoljstvo.
Morda se nam je vmes kdaj zdelo, da
vse ne teče, kot bi moralo, a vedno, ko
pogledamo nazaj, v spomin pridejo tisti
prijetni in lepi dogodki.
Naša izmenjava učencem in njihovim družinam prinaša prav posebne dimenzije medkulturnosti in evropskega
povezovanja. Hvaležni smo drug drugemu, saj s skupnim sodelovanjem ter s
finančno pomočjo Občine Grosuplje vse
skupaj lahko poteka že toliko let in v taki
razsežnosti.
Sabina Kavšek,
mentorica Izmenjave s Francijo
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Projekt "20 za 20" na Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje
V petek, 30. 3. 2018, je Osnovna šola
Louisa Adamiča Grosuplje postala 72.
šola v Sloveniji, ki jo je v sklopu projekta
"20 za 20" obdaril Marko Soršak - Soki. Na
pobudo Jake Trilarja, nekdanjega učenca
šole in sedanjega predsednika Študentske organizacije Slovenije, so namreč v
Študentskem klubu GROŠ v sklopu tega
projekta zbrali sredstva za komplet bobnov in elektroakustično kitaro.
Dogodek je ostal skrivnost, tako za
učence kot učitelje, vse do trenutka, ko
je po dnevih skrivnosti, ugibanj in neučakanosti končno zabobnelo ter so
učenci in učitelji le izvedeli, kaj je ta skrivnostni dogodek. Šolo je obiskal bobnar,
z velikim nasmehom in s še večjim srcem: Marko Soršak - Soki, bobnar skupine Elvis Jackson in pobudnik projekta
"20 za 20". Seveda ni šlo brez učne ure
bobnanja in presenečenja ob novici, da
so bobni in kitara postali del šole. Iskrene
besede, osnovni ritmi in bučni spontani
aplavzi, ko so se nekateri prvič spopadli
z igranjem bobnov ter drugi pokazali,

da to že prav neverjetno obvladajo, so
bili dovolj, da so se na obraze prikradli
prešerni nasmehi in tudi solze sreče. Ne
samo učencem, tudi učiteljem je srce
vidno zaplesalo v ritmu bobnov in akordov kitare.

Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki so to
omogočili: Marko Soršak – Soki in projekt "20 za 20" ter Jaka Trilar in Študentski klub GROŠ.
Andrej Novljan, foto: Petra Radujko in
Jasmina Šabič

Dogodki ob svetovnem dnevu Romov
Osmega aprila smo obeležili svetovni
dan Romov. Tudi v Grosupljem smo v ta
namen organizirali nekaj dogodkov.
V torek, 3. 4. 2018, smo se s skupino
predšolskih otrok iz naselja Smrekec in z
nekaj odraslimi odpravili v Zlati kotiček
Mercator centra. Tam nam je Taja Berk s
prostovoljkami iz Skupne točke Grosuplje
pripravila zanimivo kuharsko delavnico.
Spoznali smo, kako se pripravi grosupeljska pogača. Srečanje je potekalo v medgeneracijskem duhu povezovanja lokalne in
romske skupnosti. Na koncu smo še malo
poklepetali, zaplesali ter napolnili želodčke s pravo gurmansko poslastico, ki je na-

stala izpod rok naših kuharskih mojstric.
Na isti dan v večernih urah je potekala
pravljična ura za otroke, Romska zabava. Poslušali smo pravljice v romskem in
slovenskem jeziku. Pripovedovale so Lili
Majer, Tina Koščak in Tanja Zavašnik. Na
koncu prijetnega večera nas je čakalo še
presenečenje. Romska pomočnica Lili Majer nam je zaplesala še kratek romski ples,
ki je navdušil tako zbrane otroke kot odrasle.
Torek, 10. 4. 2018, je bil dan za gledališče. Zopet smo zasedli prostore Zlatega
kotička, kjer sta se zbrali kar dve skupini
otrok iz vrtcev Sonček in Kekec. Ogledali so

si predstavo senčnega gledališča Zverinice
iz Rezije. Predstavo so pripravili Ronaldinijo in Jasko Hudorovac iz Podružnične šole
Žalna pod mentorstvom Lee Lukan. Taja
Berk in prostovoljka iz Večgeneracijskega
centra Skupna točka Grosuplje sta nas prav
toplo sprejeli in pogostili. Razstavo otroških ilustracij predstave si lahko ogledate
na stenah Zlatega kotička.
Vsi dogodki so uspeli, zadovoljni so bili
tako gledalci kot občinstvo. Tudi vi si lahko
pogledate, kako smo se imeli. Vabljeni k
ogledu spodnjih fotografij.
Lea Lukan

Ob 120-letnici rojstva Louisa Adamiča
Več znanih ljudi je dalo območje občine Grosuplje, a med njimi izstopa ameriški pisatelj in publicist našega rodu Louis
Adamič (*23.3.1898 - †4.9.1951).
Ob 120. obletnici njegovega rojstva
so v Ljubljani organizirali konferenco z
naslovom Iz mnogih dežel, pri kateri so

kot organizatorji sodelovali Slovenska
izseljenska matica, Narodna in univerzitetna knjižnica, Inštitut za slovensko
izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Veleposlaništvo Združenih držav Amerike,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Mestna knjižnica Grosuplje, Zveza kul-

turnih društev Grosuplje, Literarna skupina Lu is ter Občina Grosuplje.
V Narodni in univerzitetni knjižnici so
najprej z novinarsko konferenco najavili
z obletnico povezane dejavnosti. Vodila jo je Larisa Daugul, sodelovala pa sta
avtor razstave v NUK-u in spremljajoče
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Na steni zadnji portret Adamiča Save Radulovića, med vrati pa
direktorica NUK-a Martina Rozman Salobir, ameriški veleposlanik
Brent R. Hartley in avtor razstave Aljoša Pelhan (foto: Milan
Štupar)

publikacije Iz mnogih dežel - From many
lands Aljoša Pelhan ter gostujoči ameriški zgodovinar dr. John Enyeart, ki pripravlja biografijo Louisa Adamiča.
V četrtek, 22. marca 2018, dan pred
Adamičevim rojstnim dnem, pa so v Atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani
organizirali konferenco, ki jo je odprl minister za kulturo Anton Peršak. Na konferenci je sodelovalo enajst referentov,
med njimi dr. John Enyeart iz Amerike
ter prof. Jakob Müller iz Grosupljega.
Konferenco je v Atriju ZRC spremljala mednarodna razstava otroških likovnih del in razlag besed po motivih dveh
zgodb Louisa Adamiča. Sodelovali so
otroci iz Bosne in Hercegovine, Češke,
Hrvaške, Nemčije, Srbije, Poljske in Slovenije, stari od 4 do 16 let.
Po konferenci so popoldne, 22. 3.
2018, v preddverju in dvorani Narodne
in univerzitetne knjižnice odprli še Adamiču posvečeno razstavo, na kateri je
govoril veleposlanik Združenih držav
Amerike, njegova ekscelenca Brent Robert Hartley. Povedal je, da se je že v
Ameriki seznanil z Adamičevim delom
in mu je ostal v spominu kot pomembna ameriška osebnost. Veleposlanik se
je izpostavil z obsežnim poznavanjem
Adamičevega pomena tudi za današnji
čas. Navdušen je bil tudi nad jazzovskimi skladbami Adamičevega časa, ki jih je
izvajala combo zasedba Big banda Grosuplje.
Slavnostni govornik pa je bil dr. Mihael Glavan, vodja Rokopisne zbirke v NUK-u v pokoju, ki je povedal, da je pregledal
obsežno Adamičevo zapuščino v tej zbirki in povzel, da je zapuščina izjemnega
pomena. Ob Adamičevem pomenu pa
mogel mimo dejstva, da nimamo Adamičevega muzeja in da ni opazne skrbi

Combo zasedba Big banda Grosuplje (foto: Milan Štupar)

za njegovo rojstno hišo.
O razstavi sami je govoril avtor Aljoša
Pelhan iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Na njej je izpostavil tudi Adamičev
prispevek k razumevanju priseljenstva
in pomena družbene vključenosti ter
priznavanja kulturnih etničnih razlik ob
razvoju sodobne demokratične družbe,
ki mora temeljiti na enakopravnosti. Ob
Adamičevi življenjski zgodbi je opisano
njegovo politično delovanje in ob vseh
migracijskih tokovih še njegov aktualen
pomen celo za današnji čas.
Takoj na začetku je izpostavljen citat
iz leta 1932 ob njegovem prvem obisku
v domovini, ki nam ga pobliže opredeljuje:
"Za svoj uspeh dolgujem mnogo svoji
naravni moči, ki sta mi jo dali moja mati
in moja domovina. Dolgujem svoji materi, ki me je rodila in me naučila govoriti
ter misliti, dolgujem svoji domovini, katere zrak sem dihal v mladosti." (Slovenec, 1932, (18.5.))
Razstava je odprta do 31. maja 2018

in ponuja pregleden in jedrnat pogled
na Adamičevo delo s publikacijami, korespondenco, članki ter celo s filmom iz
leta 1941, kjer Adamič pred nami oživi s
svojimi idejami. Ob razstavi je izšla tudi
publikacija z naslovom Iz mnogih dežel,
ki podaja strnjen pregled Adamičevega
življenja, dela in pomena v besedi in sliki.
Organizatorji želijo letos izdati še tematsko številko revije Borec z referati s
konference. V založbi Sophia pa pripravljajo tudi prvi prevod njegovega dela
From Many Lands (Iz mnogih dežel), za
katero je leta 1940 prejel Anisfieldovo
nagrado za najpomembnejše delo, ki
govori o etničnih odnosih v modernem
svetu. Knjigo prevaja prevajalka Mojca
Dobnikar.
Adamičevo leto nam ponuja več
možnosti, da se seznanimo z njegovim
pomenom tudi v sodobnem času in v
sodobni z migracijami prepleteni družbi.
Zbral D. Samec

Na konferenci (z leve): prevajalka, dr. John Enyeart, dr. Rozina Švent, dr. Marina Lukšič
Hacin, Milan Mrđenović in Grosupeljčan Jakob Müller (foto: Marko Zaplatil)
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Dr. Fran Kos in neveljski mamut
Dr. Fran Kos (1885–1956) je bil zoolog, po rodu Grosupeljčan. Njegova mati
je bila Resnikova iz Grosupljega. Njihova
kmetija je bila velika in zavzemala je prostor med današnjo Cesto na Krko in Obrtniško ulico. Zgodaj je izgubil oba starša,
zato ga je posvojila mamina sestra, poročena s posestnikom in gostilničarjem
Koprivcem, ki je imel svoje posestvo v
Rogovili, čez progo med cestama proti
Mlačevem in Spodnji Slivnici. Danes je
tu lesno podjetje Jošt hotel interier. Ker
nista imela svojih otrok, sta vzgaja Frana
kot lastnega sina in mu omogočila dobro izobrazbo.
Fran Kos je nekaj let poučeval na ljudski šoli na Grosupljem. Kot učitelja so ga
premeščali, učil je tudi v Trstu in Idriji. Iz
prirodoslovnih znanosti je promoviral na
dunajski univerzi. V začetku leta 1921 je
prevzel mesto kustosa prirodopisnega
oddelka v Narodnem muzeju v Ljubljani,
kjer je istočasno postal tudi predsednik
Odseka za varstvo prirode in prirodnih
spomenikov, in član odbora po prvi vojni
zopet oživelega Društva za raziskovanje
jam.
In v času Kosovega dela v Narodnem

Grosupeljčan dr. Fran Kos (1885–1956)

muzeju so v Nevljah pri Kamniku odkrili
mamuta. Leta 1938 so regulirali Nevljico,
ki je pogosto poplavljala. Pri kopanju temeljev za most so naleteli na nekakšne
»štore«, ki sta jih kamniški župan Novak
in lokalni zbiralec starin Sadnikar prepoznala za mamutove kosti.
Narodni muzej je poslal na najdišče
dr. Kosa. Kosti so na zraku hitro propada-

le, zato jih je dr. Kos dal takoj zasuti z zemljo. Mesta, kjer so bile kosti, so označili,
jih postopoma odkopavali, zavili v tekstil
in obdali z mavcem. Tako so večino kosti
ohranili in jih preparirali. Dr. Kos je naredil rekonstrukcijo mamuta in jo pred
koncem vojne postavil v muzej.
Danes v Prirodoslovnem muzeju stoji
verna replika s kopijami okostja, originalni ostanki mamuta pa so zaščiteni in varno shranjeni v muzejskem depoju.
Ob 80-letnici izkopavanja mamuta v
Nevljah pri Kamniku ter ob Evropskem
letu kulturne dediščine in naravoslovne zbirke so v Prirodoslovnem muzeju
pripravili skozi celo leto vrsto zanimivih
predavanj, obletnice pa so se spomnili
tudi v Kamniku z razstavo o mamutu v
Osnovni šoli Frana Albrehta.
Prav je, da tudi Grosupeljčani vemo,
da je med nami živel pomemben mož, ki
je s svojim znanjem in sposobnostmi izjemno prispeval k ohranitvi pomembne
paleontološke dediščine, ki je še danes
ponos in prepoznavni znak Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani.
Marija Samec

Velikonočna razstava v Mestni knjižnici Grosuplje
Članice Društva podeželskih žena
Sončnica so v Mestni knjižnici Grosuplje
tudi letos pripravile svojo že 15. tradicionalno velikonočno razstavo. Razstavo
smo odprli v sredo, 21. marca 2018, s
svojimi pisanimi izdelki pa so se na razstavi predstavljali tudi otroci iz vrtca Rožle.
Ob odprtju razstave je zbrane obiskovalce, posebej direktorja občinske
uprave mag. Dušana Hočevarja, v. d.
direktorja Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« Uroša Permeta,
direktorico Mestne knjižnice Grosuplje
Rožo Kek in ravnateljico VVZ Kekec Grosuplje Majdo Fajdiga lepo pozdravila
predsednica Društva podeželskih žena
Sončnica Tatjana Novljan in ob tej priložnosti nekaj besed namenila velikonočnemu času. Na cvetno nedeljo blagoslavljamo oljčne vejice ali butarice, nato pa
stopimo v veliki teden. Na veliki petek je
strogi post, na veliko soboto blagoslovi-

mo velikonočna jedila, ki jih zaužijemo
v nedeljo po vstajenjski procesiji. Velikonočne jedi predstavljajo simbol Jezusovega trpljenja, sama velika noč pa je

praznik veselja in upanja.
Direktor občinske uprave mag. Dušan
Hočevar je pozdravil vsakoletno velikonočno razstavo v naši knjižnici. »Zelo smo
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veseli, da se ta tradicija razstav ob veliki
noči nadaljuje in res lepa hvala vsem, ki se
trudite, da vse to pripravite,« je dejal.
Direktorica Mestne knjižnice Grosuplje Roža Kek pa je dodala, da članice
društva z vsakoletno velikonočno razstavo, ki jo zavzeto pripravljajo, spodbujajo
ohranjanje naše tradicije in vzgajajo za
vrednote, ki so pomembne za vsakega od nas, še posebej pa je dragoceno,
da se pri pripravi razstave povezujejo z
otroki in z vzgojiteljicami iz našega VVZ
Kekec Grosuplje. »To so temelji in dota za
prihodnost, da bodo mladi poznali dediščino naroda s tisočletno tradicijo,« je še
dejala.
Župnik Janez Šket je velikonočna jedila, ki so bila na ogled na razstavi, tudi
blagoslovil, za lep uvod v velikonočno
razstavo, ki smo si jo lahko ogledovali
do petka, 23. marca 2018, pa so poskrbeli tudi najmlajši iz vrtca Rožle in Ljudski
pevci Zarja.
Velikonočno razstavo v Mestni knjižnici Grosuplje so s svojimi lepimi, ustvarjalnimi in inovativnimi izdelki dopolnile
tudi ustvarjalne babice iz Grosupljega
ter okoliških vasi iz Društva upokojencev
Grosuplje in skupina grosupeljskih klekljaric in vezilj AŽUR.
Jana Roštan
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Jolandine pesmi srca
Jolanda Ravnikar Grom v to, kar dela
in čemur se posveča, vloži vse svoje zmožnosti, in teh je veliko. Likovno
ustvarjanje in glasba sta področji, s katerima se iskreno in doživeto povezuje
z ljudmi za skupno dobro, še posebej s
tistimi, ki pogosto v svoji nemoči, bolečinah in stiskah ostanejo sami. Že leta kot
prostovoljka prinaša vedrino in optimizem ostarelim in bolnikom z rakom. Za
izjemno prostovoljsko delo je lani prejela tudi priznanje predsednika države.
Rada se vrača v Grosuplje, v svoj rojstni kraj, saj že več let zapored v dvorani
knjižnice organizira koncerte, ki imajo
vsakič posebno sporočilo. Letošnji je bil

posvečen dnevu poezije in začetku pomladi. Poimenovala ga je Pesmi mojega
srca. S seboj je pripeljala uveljavljeno
glasbeno skupino Jazz band Livingston
in mlada talenta: sopranistko Majo Škufca in virtuoza na harmoniki Žigo Vehovca. Jolanda in njeni gostje so ustvarili
harmonično vzdušje in navdušili vse prisotne. Pustili so nam sporočilo, da na življenje in svet okrog nas lahko gledamo
različno: so ljudje, ki rišejo sence in temo
in taki, ki rišejo svetlobo in sonce. Jolandine pesmi prinašajo svetlobo in sonce.
Vsestranska Jolanda Ravnikar ob svoji
sliki Grosupljega z njeno rojstno hišo.

Mestna knjižnica Grosuplje

Dr. Blaža Nahtigal o zdravi (pre)hrani v Mestni knjižnici Grosuplje
V četrtek, 12. aprila 2018, je v dvorani Mestne knjižnice Grosuplje predavala prehranska strokovnjakinja dr.
Blaža Nahtigal, ki je odpirala zanimive
in pereče teme o varni hrani, o aditivih,
označbah na živilih, o glutenu in laktozi,
kupovanju hrane, o novih prehranskih
smernicah, o prehrani otrok …
Grosupeljčanka dr. Blaža Nahtigal je
podsekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, na Direktoratu za varno
hrano, kjer deluje na področju varne
hrane, mednarodnih standardov za živila (Codex Alimentarius) in označevanja
živil. Pri svojem delu sodeluje z Evropsko
agencijo za varnost hrane – EFSA. Diplomirala je na Biotehniški fakulteti, na
Oddelku za živilstvo, kjer se je takoj po
diplomi tudi zaposlila kot raziskovalka in

kasneje magistrirala ter doktorirala pri
dr. Dražigostu Pokornu. Nato je izkušnje
pridobivala tudi kot učiteljica strokovnih
predmetov v programih Srednje gostinske in Agroživilske šole ter na Ministrstvu

za obrambo kot višja svetovalka za področje prehrane. O zdravi prehrani piše
tudi v revije Moj malček, Otrok in Vzajemnost.
Marija Samec

Grosupeljčanka dr. Blaža Nahtigal je predavala v Mestni knjižnici Grosuplje.

Ribniški pasijon 2018: Bodite pogumni!
Letos je že dvanajsto leto zapored potekal Ribniški pasijon. To je gledališko-glasbena uprizoritev trpljenja Jezusa
Kristusa, ki je največji kulturni projekt
ribniške doline. Sodeluje približno dvesto prostovoljcev iz širšega ribniško-kočevskega območja. Člani letošnje
pasijonske družine smo iz župnij Bloke,
Dobrepolje, Dolenja vas, Fara Kostel, Kočevje, Ljubljana - Zadobrova, Ljubljana

- Žale, Ribnica, Sodražica, Stara Cerkev,
Sveti Gregor, Št. Jurij in Velike Lašče.
Poleg svoje izvirnosti, neposrednega
stika z gledalci in čudovitega ambienta
preoblikovane športne dvorane je Ribniški pasijon prepoznaven tudi po svoji
glasbi, saj je eden redkih pasijonov v
Evropi, v katerem se v živo izvaja avtorska rock glasba. No voljo je tudi album
z izborom dvanajstih avtorskih pesmi
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Ribniškega pasijona. Naslov CD-ja je »Z
ognjem duha«.
V velikonočnem času so bile štiri uprizoritve Ribniškega pasijona v športnih
dvoranah v Kočevju, Ribnici, Grosupljem
in Škofji Loki. Ogled uprizoritev je bil
brezplačen, gledalcem pa je bil na voljo
tudi prigrizek.

Naslov letošnjega Ribniškega pasijona je bil »Bodite pogumni!«. S tem sporočilom smo želeli gledalcem predstaviti
pogum, ki so ga morali Jezusovi apostoli
in učenci zbrati, da so šli širom po deželah sveta in oznanjali evangelij.
Ta vesela novica je, da je Bog ljudem
podaril svojega sina Jezusa z namenom,

da bi vsi ljudje sprejeli njegov nauk, ga
sprejeli za Odrešenika in bili po Božjem
usmiljenju deležni zveličanja.
Bodite pogumni in ob naslednji uprizoritvi obiščite Ribniški pasijon tudi vi,
da bomo skupaj oznanjali veselo novico!
Rok Osojnik

Friderik Hrast in njegovi spomini Vse to sem doživel
V torek, 10. aprila 2018, je Friderik
Hrast - Stiški v Mestni knjižnici Grosuplje
predstavil svoje spomine z naslovom
Vse to sem doživel in v dvorani knjižnice
postavil razstavo svojih likovnih del, ki
jih je naslikal po upokojitvi.
Friderik Hrast je odličen pripovedovalec – natančen in jedrnat, a tudi slikovit
in duhovit. Njegovo pripovedovanje
izžareva njegovo osebnost, življenjski
elan, smisel za opazovanje, opisovanje in
logično sklepanje. Vse to se zrcali v njegovi knjigi spominov Vse to sem doživel,
ki jo je v samozaložbi izdal pri 89 letih.
Friderik Hrast, ki ga prijatelji kličejo
tudi Stiški, se je rodil na Viru pri Stični
leta 1928. Kot mladenič je izkusil drugo
svetovno vojno, po vojni pa je prehodil
pot od miličnika, kriminalista, pravnika,
gospodarstvenika do slikarja, ki se lahko
pohvali z več kot 500 likovnimi deli, 23
samostojnimi in 80 skupinskimi razstavami. Diplomiral je iz prava in magistriral

Kustosinja Monika Ivančič Fajfar, Friderik Hrast in direktorica knjižnice Roža Kek na
odru dvorane Mestne knjižnice Grosuplje.

iz sociologije in politologije.
Pogovor z njim je vodila direktorica knjižnice Roža Kek, njegovo likovno
delo je predstavila Monika Ivančič Fajfar,
kuratorka, kustosinja, likovna kritičarka
in pedagoginja v kulturi, za glasbeno

Koncert Ženskega pevskega zbora Nasmeh

spremljavo pa je poskrbel pianist Ernest
Miklič. Dogodek je snemala TV Slovenija in utrinek smo lahko videli v večernih
poročilih.
Marija Samec

Kultura
Za nami je še en uspešen samostojni
koncert Ženskega pevskega zbora Nasmeh!
Na prvi aprilski petek, 6. aprila 2017,
smo pevke Ženskega pevskega zbora
Nasmeh pod vodstvom zborovodkinje
Karoline Repar v Družbenem domu Grosuplje izvedle letni koncert z naslovom Z
NASMEHOM V POMLAD. S tem dogodkom smo odprle vrata težko pričakovani
pomladi, ki nas napolnjuje in osrečuje s
svojo barvitostjo in energijo. Prijateljem
in ljubiteljem zborovskega petja smo
petkov večer polepšale s širokim naborom ljudskih pesmi in priredb ob klavirski spremljavi Blaža Podobnika.
Koncert je popestril gostujoči moški
pevski zbor Tonakord iz Novega mesta.
Od ustanovitve leta 2008 ga vodi zborovodja in ustanovitelj Anton Fink, ki ima z
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vodenjem različnih zborov bogate, skoraj 40-letne izkušnje. Njihov repertoar
zajema tako ljudske in domovinske, kot
tudi romantične ter sodobne pesmi. Lani
smo bile Smejčice gostje na njihovi 10.
obletnici delovanja zbora, letos pa so
nam gostovanje uspešno vrnili.
Program je bil pisan, kot je pisana
pomlad, in prav vsak je lahko našel svojo najljubšo pesem večera. Po dobri uri
ubranih pesmi je sledilo prisrčno druženje z obiskovalci ob dobrotah, ki smo jih
pripravile pevke. Med pevkami in pevci
so se poglobile prijateljske vezi in verjamemo, da bomo v bodoče še sodelovali
in s petjem razveseljevali naše drage poslušalce.
Pri pripravi in izvedbi koncerta je vsaka izmed Smejčic prispevala svoje delo,
znanje in izkušnje. Ugotovile smo, da so

April 2018

med nami prave mojstrice v komponiranju glasbe, zelo dobro se znajdemo kot
tekstopiske in napovedovalke, pa seveda tudi kot organizatorke, gostiteljice in
še kaj.
Še najbolj pa nas osrečuje, da smo
vsak teden skupaj in se družimo ter da
vsaka od nas k temu prispeva delček
svojega srca in prostega časa. Ne le pri
pripravi koncerta, temveč skozi vse leto,
na vsaki vaji posebej. Druži nas veselje
do petja, prijateljstvo in smeh. Pozdravimo se z objemom in prav tako se z njim
za en teden poslovimo. Lepo nam je!
Hvala vsem, ki ste nas obiskali na koncertu in z nami uživali ob zapeti besedi.
Martina Nidorfer

Brinke z gosti iz Koroške in Primorske navdušile na svojem
9. letnem koncertu
V soboto, 14. aprila 2018, so pevke
Ženske vokalne skupine BRINKE pod
vodstvom umetniške vodje Tine Vahčič
v domačem Grosupljem pripravile že 9.
letni koncert. V svojo sredo so povabile
pevce Moškega zbora JEPA Baško jezero
iz avstrijske Koroške, ki ga vodi umetni-

ški vodja Aleks Schuster, in primorsko
pevsko skupino Studenec iz Pivke pod
taktirko Irene Rep. Številnemu občinstvu
so pevci pričarali nepozaben glasbeni
večer. Domača slovenska pevska govorica koroških fantov in nežno pevsko prelivanje pivških studenčkov, ki sta zazve-

nela v mehkem pevskem objemu Brink,
bodo še dolgo ostali v lepem spominu,
pevkam pa bodo prijetna vzpodbuda
na poti v jubilejno 10. leto glasbenega
ustvarjanja.
Tamara Derman Zadravec,
Ženska vokalna skupina Brinke
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Igralci KD Šmarje Sap so se po 21 letih ponovno uspešno predstavili

V dvorani Kulturnega doma
Šmarje - Sap že dolgo, če sploh
kdaj, ni bilo tako veliko navdušenih gledalcev. Igralci kulturnega
društva so se odločili, da se po
21 letih ponovno preizkusijo v
igralskih sposobnostih, kar jim je
po odzivu občinstva nedvomno
uspelo. Predstavili so se s komedijo Toneta Partljiča, Slikar na
vasi. Predstavo so posvetili tudi
deseti obletnici smrti Boža Maganje, ustanovitelja igralske skupine, ki se je zbrala leta 1975 in
režiserja devetnajstih predstav.

V sedemdesetih letih delovanja kulturnega društva je bila to
petdeseta predstava in dvajseta
sedanje igralske skupine. Mnogi
se že sedaj zanimajo, kdaj in kje
bo še kaka ponovitev, o čemer
vas bomo pravočasno obvestili.
Vsekakor bo v Šmarju vsaj ena v
jesenskih mesecih. Več o sestavi
igralske skupine, ki je pridobila
dva nova člana in ozadju ponovne oživitve skupine pa v jeseni.
Brane Petrovič

Kultura
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ZKD Grosuplje napoveduje
KD Krka: MUTAVKA, komedija
Petek, 4. maj 2018, ob 20.00, Kulturni dom Grosuplje
Kulturno društvo Krka vas vabi na komedijo Vojmila Rabadana MUTAVKA v priredbi in režiji Marjane Hočevar.
Ljubezenska spletka ima resnični in lažnivi obraz. Bo zmagala ljubezen ali pohlep?
Vse in še več boste izvedeli na predstavi v petek, 4. maja 2018, ob 20. uri, v Kulturnem domu Grosuplje. Popestrili vam bomo petkov večer
in veselimo se vašega obiska! Vabljeni!

ASTRID LINDGREN, koncert
Sobota, 5. maj 2018, ob 21.00, Kulturni dom Grosuplje
Skupina je nastala okoli leta 2004 v Ivančni Gorici. Najbolj pogosto jih primerjajo z izvajalci, kot so
Pixies, David Bowie, Talking Heads, U2, Dinosaur Jr, The Cure ...
»Astrid Lindgren so band, ki brez pretvarjanja in posrednosti butnejo v glavo nekaj, kar ne morate zanikati. Eden tistih bendov, ki niso maskota ali kopija, tega kar stoji za Grunge Rockom. Trio s trdo osnovo
stare šole in discipline uigranosti le razkriva njihov osebni pristop iskanja kompleksnosti v minimalizmu.
V danih današnjih okoliščinah vsekakor občudovanja vreden podvig. Imajo svoj alter touch, kateremu se
ne odrekajo za nobeno ceno, še manj pa se podrejajo kateri od viziji današnjega mainstreamovskega alter
rocka. Straight in your face, brez izbire odločanja o lastnem razumevanju njihovega statementa in tako je
prav!!!« Matej Gobec (producent)
Vstop prost. Vabljeni!

OTROŠKI ABONMA
Mini teater Ljubljana: ČUDOVITI LISJAK, predstava za otroke
Četrtek, 10. maj, ob 17.00 in 18.00, Kulturni dom Grosuplje
Gospod Lisjak ima tri zelo zlobne sovražnike: Grduha, Grdavša in Grdina. Ti požrešni kmetje sovražijo gospoda Foxa tako močno, da se ne
ustavijo pred nobeno lopovščino. Poskušajo ga ustreliti, izstradati, izkopati, narediti karkoli, da bi ga izbezali iz njegove lisičine. Vendar je
gospod Lisjak mnogo pametnejši od njih in ima svoj premeten načrt.
Njegova premetenost jih močno jezi in ker ga nikakor ne morejo uloviti, se odločijo, da mu bodo postavili zasedo pred vhodom v brlog.
Lisjak in njegova družina so skupaj z ostalimi živalmi ujeti in panično kopljejo vedno globlje rove. Nevarnost je vedno večja, Lisjaku pa se
naposled utrne genialna ideja.

Teden ljubiteljske kulture 2018: FOLKLORNI VEČER skupin ZKD Grosuplje
Petek, 11. maj, ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje
»Ko zbrani gremo skozi vas, pa si zavriskamo naglas,
dekleta gori vstajajo in okenca odpirajo …«
Teden ljubiteljske kulture je letos posvečen folklori in ker v občini Grosuplje deluje kar pet folklornih skupin, ki skrbijo za poustvarjanje in ohranjanje
kulturne dediščine, nam bodo vse skupine skupaj pripravile pisan, s plesom prepleten folklorni večer. Plesi bodo na ogled postavljeni v petek, 11.
5. 2018, ob 19.30. uri, v Kulturnem domu v Grosupljem.
Folklora ima najdaljšo tradicijo v Račni, saj v KD Franceta Prešerna plešejo že od leta 1981, in kar nekaj folklornikov, ki so omenjenega leta pričeli z
delovanjem folklore v Račni, še danes prihaja na vaje. Sledi jim mlajša skupina plesalcev, ki je nastala leta 2005 kot podmladek že aktivne folklorne
skupine. To so zagnani in uspešni mladi plesalci iz Račne. Da pa radenska dolina res ohranja ljudski ples, še kako živo priča to, da od leta 2001 deluje
tudi otroška FS Rege. V njej plešejo otroci, ki obiskujejo osnovno šolo Kopanj.
Mlajšega nastanka sta folklorni skupini KD sv. Mihaela, Grosuplje. Starejša,
veteranska FS, se je ustanovila leta 2010 in je med seboj povezala starejše
ljubitelje ljudskega plesa, ki se radi družijo in zaplešejo. Da pa ljudsko izročilo
ne bi zamrlo, so ustanovili tudi mladinsko folklorno skupino.
Da bo večer zanimiv, priča že dejstvo, da se bodo na odru zvrstili plesalci stari
od 8 do 63 let. Predstavili bodo raznolikost ljudskih plesov iz celotne Slovenije, saj bodo prikazani plesi Ribniške doline, Bele krajine, koroške, gorenjske,
štajerske in dolenjske pokrajine.
Za pester in raznolik večer bodo poskrbeli folklorniki v kostumih z zanimivimi spleti. Vi, dragi gledalci, pa nas počastite s svojim obiskom! Vstop je prost!
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Se vidimo na Škisovi
Škisova je sproščenost in svoboda.
Škisova so ljudje in dobra glasba. Letos
se bo največja študentska prireditev v
Sloveniji – Škisova tržnica – odvijala v četrtek, 10. 5. 2018. Zelenica na Kardeljevi
ploščadi v Ljubljani bo postala prizorišče
dobre glasbe, odlične družbe in nepozabnih občutkov. Pestro dnevno in večerno dogajanje na Škisovi tržnici bo tudi
letos navdušilo vse obiskovalce, ki bodo
v dobri družbi lahko uživali v kvalitetni
glasbi. Stojnico ŠK GROŠ lahko najdete
v Osrednjeslovenski regiji 01. Upamo,
da se ustavite tudi pri nas! Glasbeni program na glavnem odru bodo od 17. ure
naprej letos ustvarjali: Big Foot Mama,
Vlado Kreslin in Mali bogovi, Challe Salle, Nipke & Trkaj, Zablujena generacija,
Zmelkoow, Matter, Odprava zelenega
zmaja, Dare Acoustic in Nevermind. Za
navdušence nad elektronsko glasbo pa
na letošnji elektro oder prihajajo: Sam
Divine, Mike Vale, Blubird, Alex Ranerro,
Tim Urbanya, Jan Novak in Anže Lopatič.
Na materinski dan, v nedeljo, 25. marca, je v prostorih kluba Groš potekala
predaja daril in ugodnosti ob zaključku
projekta »GROŠ-eve mamice in očki«. Letos smo obdarili šest študentskih druži-

Zaključek projekta GROŠ-eve mamice in očki

nic. Ob tem dogodku bi se zahvalili vsem
podjetjem in posameznikom, ki so nam
pri tem pomagali: BEla KAva – zavod za
aktivno in ustvarjalno starševstvo, foto
in video produkcija Nostalgia.si, spletna
trgovina MaminMalček in trgovina Pikapolonica.
V ŠK GROŠ iščemo nove aktiviste. Če
imate ideje, kako koristno, kreativno, izobraževalno, športno, zabavno ali še kako
drugače preživljati prosti čas, ste vabljeni, da se pridružite naši ekipi in jih uresničite. Razpis bo objavljen na naši spletni
strani in na facebooku. Več kot nas bo,

bolj pestro bo!
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

Naj zeleno ostane zeleno
Slovenci se na srečo še vedno lahko
pohvalimo s svojo naravo, ki predvsem
v tem pomladanskem času blesti v vsej
svoji lepoti in raznobarvnosti. Mnogi
nam te lepote zavidajo. Mi sami pa se
jih marsikdaj niti ne zavedamo. Posebno
takrat, ko s svojim zavestnim ali podzavestnim ravnanjem pomagamo k njihovemu uničevanju.
Pogosto ob svojih vsakodnevnih
opravilih, kot so čiščenje, pomivanje,
pranje in podobno uporabljamo čistila
oz. zelo agresivna kemična sredstva. Pri
tem pa pozabljamo, da njihovi ostanki
odtekajo v kanalizacijo ali pa kar direktno v zemljo ter tako onesnažujejo vodo
ter preko nje prehajajo v vse žive organizme.
Nekateri se trudijo dokazati, da se da
enake rezultate doseči tudi z manj agresivnimi in manj škodljivimi sredstvi. Ta
sredstva pa se da pripraviti tudi doma ter
s tem prihraniti celo kakšen evro.

Zato je Komunalno podjetje Grosuplje skupaj z Društvom upokojencev
Grosuplje v mesecu marcu pripravilo
delavnico z naslovom Priprava ekoloških
čistil.
Lokacija za izvedbo delavnice je bila
nadvse primerno izbrana, potekala je
namreč v predavalnici Centralne čistilne

naprave Grosuplje.
Udeleženci delavnice so pod vodstvom mentorice in po prejeti recepturi
izdelovali različna čistila. Zanje je značilno, da so sestavljena iz nenevarnih snovi, kot so: soda bikarbona, kis, citronska
kislina, pepel, kuhinjska sol itd.
Vse svoje izdelke, kakor tudi receptu-
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re za njihovo izdelavo, so udeleženci delavnice lahko odnesli
domov, da njihovo učinkovitost preizkusijo v praksi.
Tudi če bo s tako izdelanimi čistili potrebno nekajkrat več
potegniti s krpo ali malo bolj pritisniti s čistilno gobico, nam
ostaja dober občutek, da smo z ne-uporabo agresivnih in strupenih čistil prizanesli našemu okolju ter prispevali k ohranitvi
lepot, ki nas obdajajo.
Po končani delavnici so si udeleženci ogledali tudi novo
grosupeljsko centralno čistilno napravo. Ob izčrpni strokovni
razlagi so spoznali njeno izjemno učinkovitost. Toda še vedno
tudi takšna čistilna naprava ni vsemogočna. Zato raje dvakrat
premislimo, preden nekaj, kar bi lahko škodovalo naravi, zlijemo v kanalizacijski odtok.
Franci Zorko

109. redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva
Grosuplje

V soboto, 24. marca 2018, je potekal
109. redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje. Prisotni so bili župan občine Grosuplje dr.
Peter Verlič, predsednik regije Ljubljana
II Uroš Gačnik, predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec, poveljnik
Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc,
komandir Policijske postaje Grosuplje
Franc Žaren, pa seveda predsednik in
poveljnik domačega društva Iztok Vrhovec in Jošt Kadunc ter članice in člani
društva. Občnega zbora so se prav tako
udeležili tudi nekateri predstavniki drugih prostovoljnih gasilskih društev ter
donatorji društva, med njimi njihov generalni donator Lado Kastelec.
»Za nami je leto 2017, ki je bilo za naše
društvo zelo razgibano. Veliko je bilo dogodkov, aktivnosti so potekale na vseh

področjih,« je o minulem letu dejal predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec.
Naj jih izpostavimo le nekaj. V mesecu
februarju je v njihovih prostorih potekal
mladinski občinski kviz, maja so skupaj
s prostovoljnima gasilskima društvoma
Gatina in Spodnja Slivnica organizirali
jubilejno 25. Florjanovo mašo. Ob tej
priložnosti so izdali tudi spominsko podobico, na kateri je kip sv. Florjana, ki ga
je društvu ob tem jubileju podaril član
Avgust Burger. Mladi so se udeležili občinske orientacije na Malem Mlačevem,
starejši gasilci pa so imeli svoje letno srečanje na Polici.
V juniju so kot vsako leto organizirali
gasilsko veselico, tokrat z ansamblom
Gamsi in Petkovo pumpo, mladina pa se
je udeležila regijske orientacije. Avgusta
so se ponovno podali na Triglav in tako

uživali v lepotah naših gora. Septembra
so bili gostitelji občinskega gasilskega
tekmovanja, gostili in organizirali so tudi
srečanje mladine iz naše zveze. Mladina se je udeležila državne orientacije v
Gorici pri Slivnici, z ekipo mladincev in
starejših gasilcev so se udeležili tudi regijskega tekmovanja v Kočevju.
V oktobru so se mladi družili na kostanjevem pikniku in se učili gašenja z
ročnimi gasilnimi aparati, podjetje Partner graf pa jim je podelilo novo igro Gasilec pohiti. V mesecu požarne varnosti
je potekala tudi osrednja vaja Gasilske
zveze Grosuplje Boštanj 2017, na kateri
je sodeloval helikopter Slovenske vojske,
imeli so tudi več prikaznih vaj v vrtcih in
šolah. Prav tako so imele v tem mesecu
letno srečanje članice društva, in sicer na
Spodnji Slivnici.
November si bodo žal zapomnili po
prometni nesreči njihovega vozila GVC
16/25, ki se je zgodila na intervencijski
poti. V decembru pa smo bili priča vetro-
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lomu. Kot osrednje društvo so v poveljniški sobi vzpostavili štab za koordinacijo in pomoč na območju celotne občine
Grosuplje.
Ob zaključku leta so sprejeli Betlehemsko lučko in prevzeli dobrodelna
sredstva, ki jih je za njih zbiral vadbeni
center Apolon iz Grosupljega.
Predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec nas je ob tej priložnosti spomnil še
na uspeh ekipe veteranov na regijskem
tekmovanju, ki jih bo zato leta 2018 zastopala na državnem tekmovanju. Prav

tako se je na državno tekmovanje uvrstila ekipa mladincev.
Sicer pa so se vse leto redno udeleževali različnih vaj, izobraževanj, operativna enota je na intervencijah posredovala
kar 106-krat.
Društvo ima smele načrte tudi za letošnje leto, med drugim bodo pričeli s pripravami na praznovanje 110. obletnice
društva, ki bo prihodnje leto.
Tokratni občni zbor je bil tudi volilni.
Tudi naslednjih 5 let bo društvo vodil Iztok Vrhovec, njegov namestnik bo Janez

Kavšek, za poveljnika pa je bil ponovno
izvoljen Jošt Kadunc.
Župan dr. Peter Verlič je ob tej priložnosti iskreno čestital novoizvoljenemu
vodstvu in društvu zaželel uspešno delo
tudi v prihodnje.
Dogodek je povezovala Tadeja Anžlovar, za prijeten glasbeni predah so
poskrbeli Maša Zorc, Nika Hočevar, Vita
Oven in pevke Ženskega pevskega zbora Magdalena pod vodstvom Emila Kovačca.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Skupščina Gasilske zveze Grosuplje
V soboto, 7. aprila 2018, je v prostorih Gasilskega centra Grosuplje potekala redna letna skupščina Gasilske zveze
Grosuplje. Poleg predsednika in poveljnika Gasilske zveze Grosuplje Andreja
Bahovca in Janeza Pezdirca, delegatov
in delegatk iz naših gasilskih društev, so
se skupščine udeležili tudi župan dr. Peter Verlič, predsednik in poveljnik regije
Ljubljana 2, predstavniki drugih gasilskih
zvez iz Regije Ljubljana 2 in drugi gostje.
V imenu predsednika Gasilske zveze

Grosuplje Andreja Bahovca je poročilo o
delu zveze v preteklem letu, oz. ker se je
zaključilo petletno mandatno obdobje, v
mandatnem obdobju 2012-2017, podal
namestnik predsednika Iztok Vrhovec.
Natančneje bomo izpostavili aktivnosti
in pomembnejše dosežke v zadnjem
letu. Leto 2017 kot tudi prejšnja leta v
gasilski zvezi ocenjujejo kot uspešna, saj
jim je uspelo realizirati večino zastavljenih ciljev na različnih področjih.
Tako kot že vrsto zadnjih let doslej je

bilo tudi v letu 2017 uspešno izpeljano
medobčinsko tekmovanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Dobrepolje, na regijskem tekmovanju v Kočevju pa je iz
naše gasilske zveze sodelovalo 22 ekip.
Omeniti velja, da so pokal Gasilske zveze Slovenije tudi tokrat osvojili veterani iz Ponove vasi. Poleg občinskega in
regijskega tekmovanja sta bili v okviru
Gasilske zveze Grosuplje izvedeni tudi
tekmovanji za pokal Tabor v organizaciji PGD Ponova vas in v hitrem spajanju
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sesalnega voda v organizaciji PGD Čušperk. Prav tako je bil na nivoju gasilske
zveze uspešno izveden orientacijski pohod mladine in pionirjev v organizaciji
PGD Malo Mlačevo, občinski mladinski
kviz v organizaciji PGD Grosuplje, srečanje mladinske komisije v organizaciji
PGD Grosuplje, srečanje veteranov v
organizaciji PGD Polica in srečanje članic v organizaciji PGD Spodnja Slivnica.
V soorganizaciji z Regijo Ljubljana II je v
Šmarju - Sapu potekalo regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji.
Na področju izobraževanja je bil izveden nadaljevalni tečaj za operativnega gasilca, tečaj za gasilske častnike in
usposabljanje operativcev za temeljne
postopke oživljanja.
V okviru požarnega meseca oktobra
pa je bilo več gasilskih vaj, večji sta bili
»ŽELEZNIŠKA NESREČA TLAKE 2017« in
»BOŠTANJ 2017«.
V letu 2017 smo slovesneje obeležili
90-letnico PGD Gatina, 90-letnico PGD
Luče, 80-letnico PGD Veliko Mlačevo,
60-letnico PGD Čušperk, slavnostno je
bilo tudi ob prevzemu novega gasilskega doma PGD Škocjan.
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Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja ter opreme pa so sofinancirali sledeče projekte: energetska
sanacija gasilskega doma PGD Čušperk,
nadgradnja vozila GVM PGD Mala Ilova Gora, gradnja gasilskega doma PGD
Gatina, pridobili so tudi tehnično dokumentacijo za izgradnjo regijskega poligona v Grosupljem, sofinancirali pa so
tudi nakup zaščitne opreme za 15 operativnih članov.
Z opravljenim delom v preteklem
5-letnem mandatnem obdobju je zadovoljen tudi poveljnik Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc.
Med drugim je povedal, da so imeli v
obdobju 2013–2017 490 intervencij. V
letu 2017 so imeli največje število intervencij do sedaj, kar 149.
Najzahtevnejše intervencije v zadnjem 5-letnem obdobju so bile ob žledolomu v letu 2014, skoraj vsako leto nas
doletijo neurja, poplave, junija 2014 smo
doživeli tudi letalsko nesrečo, ko se je ob
poskusu zasilnega pristanka na Cikavi
prevrnilo ultra lahko letalo, in ob vetrolomu konec lanskega leta. Sodelovali pa so
tudi na požarih, za katere je bil aktiviran
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državni načrt.
Tokrat so bili na skupščini izvoljeni
tudi novo vodstvo in organi Gasilske
zveze Grosuplje. Za predsednika je bil
ponovno izvoljen Andrej Bahovec, za
njegovega namestnika Iztok Vrhovec, za
poveljnika Janez Pezdirc, za njegovega
namestnika pa Martin Jaklič.
Kot je povedal novi stari predsednik
Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec, ima gasilska zveza smele načrte tudi
za naprej.
Zbrane je nagovoril tudi župan dr.
Peter Verlič. Gasilski zvezi Grosuplje se je
ob tej priložnosti zahvalil za odlično sodelovanje v preteklem mandatu in hkrati
ob izvolitvi iskreno čestital novemu vodstvu. Verjame, da bo sodelovanje dobro
tudi v prihodnje. Je pa župan tudi tokrat
izpostavil, da so prav gasilci tisti, ki so vedno tam, ko se jih potrebuje.
Dogodek je z glasbo in pesmijo obarvala vokalno-inštrumentalna skupina
Mlada zarja.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Vabilo
Članice, čIane in prijatelje
prostovoljnih gasilskih društev
Gatina, Grosuplje in Spodnja
Slivnica

VABIMO
na Florijanovo mašo
v soboto, 5. maja 2018,
ob 19.00 uri

v župnijsko cerkev
sv. Mihaela v Grosupljem.
Sveto mašo bo vodil
grosupeljski župnik in dekan
Janez Šket.
Pri sveti maši bodo sodelovali
Pihalni orkester Glasbene šole
Grosuplje in mešani cerkveni
pevski zbor Zgodna danica.
Naj bo to dan zahvale Bogu in
našemu zavetniku sv. Florijanu
za vsa varno opravljena dela
preteklih let ter priprošnja za
varno delo v prihodnje.
Zbor gasilk in gasilcev je
ob 18.30 uri pred Gasilskim
centrom Grosuplje v slovesnih
uniformah.
Prisrčno vabljeni!

Zdravstveno letovanje otrok in kolonija v letu 2018
9 dnevno: 30. 6. do 9. 7. 2018
7 dnevno: 30. 6. do 7. 7. 2018
Prijavnice lahko dobite v tajništvu šole ali na spletu.
Za zdravstveno letovanje mora otroka predhodno pregledati njegov izbrani zdravnik
in izpolniti predpisani obrazec na hrbtni strani. Obojestransko izpolnjen obrazec vrnite v
našo pisarno čim prej oziroma do 22. 5. 2018. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje za 7 dni je 53,20 €, za 9 dni 68,40 €.
Kolonija je namenjena zdravim otrokom s slabšim socialnim statusom. Zdravniškega izvida ne potrebujete. Izpolnjeni prijavnici priložite kopijo odločbe CSD za denarno pomoč
ali za otroški dodatek in opišite socialno materialni položaj družine. Prispevek za 7-dnevno kolonijo znaša 80,00 €, znesek pa bomo s pomočjo donatorjev znižali na osnovi utemeljene prošnje. Pri višjih dohodkih družine bo cena 150,00 €, prednost pa bodo imeli
otroci iz družin z nižjimi dohodki.
Če ne gre za zdravstveno indikacijo ali za socialno šibko družino, lahko otroka prijavite na
samoplačniško letovanje. Cena za 7 dni je 301,00 €, za 9 dni pa 387,00 €.
Otrokom, ki jim bo letovanje odobreno, bomo v juniju poslali na dom položnico z ostalimi navodili, prispevek pa bo treba plačati do 18. 6. 2018.

Razpis za voditelje in pedagoškega vodjo na zdravstvenem
letovanju in koloniji otrok na Debelem Rtiču 2017
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje organizira na Debelem Rtiču
devetdnevno zdravstveno letovanje otrok od 30. 6. do 9. 7. 2018 in sedemdnevno
zdravstveno letovanje ter kolonijo od 30. 6. do 7. 7. 2018. K sodelovanju vabimo
prostovoljce/ke za vodenje skupin otrok in mladostnikov starih od 5 do 19 let. Kandidati
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

•
•
•
•

starost najmanj 20 let,
študentje in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri,
izkušnje pri delu z otroki,
znanje osnovnih plavalnih veščin.

Pisne prijave zbiramo do 5. 6. 2018 na naslov: RKS - Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje, e-pošta: grosuplje.ozrk@ozrks.si, dodatne informacije pa
dobite na tel. št 01 781 16 30 ali 051 380 351.
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Grosupeljski upokojenci so ocenili rezultate svojega dela
Člani Društva upokojencev Grosuplje
so v mesecu marcu na svojem rednem
letnem občnem zboru ocenili svoje delo
v preteklem letu ter si zadali nove naloge za leto 2018.
Zbor so s svojo prisotnostjo in pozdravnim nagovorom počastili tudi: župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič ter
predstavniki Osrednje slovenske pokrajinske zveze društev upokojencev ter sosednjega društva Šmarje – Sap.
Iz letnega poročila, ki ga je podal
predsednik društva Drago Andročec, je
bilo razvidno, da so člani društva izpolnili vse naloge, ki so si jih zadali s programom dela za leto 2017.
Predvsem so ponosni, da so v celoti
realizirali tiste naloge, ki so za upokojence najpomembnejše.
Posebno pozornost so namenjali pomoči svojim sovrstnikom, ki so zaradi
starosti, bolezni ali kakih drugih razlogov
ostali prepuščeni sami sebi ter nemočni.
S tem pa jim je tudi onemogočeno, da se
aktivno vključujejo v družbeno in družabno življenje. Zanje poskrbijo prostovoljci, člani društva upokojencev, tudi v
okviru projekta Starejši za starejše.
Sicer pa je velik del društvene aktivnosti usmerjen v različne oblike družabnosti in druženja, ki ga starejši pogosto
najbolj pogrešajo. V ta namen so orga-

nizirali več izletov ter družabnih srečanj,
kot so: pustovanje, trgatev, martinovanje, društveni piknik in podobno. Za
svoje člane, ki so dopolnili 80 let, so tudi
lani, tako kot že nekaj let doslej, organizirali družabno srečanje ter v sodelovanju
z Rotary klubom Grosuplje tudi skromno obdaritev.
Na športno-rekreativnem področju
velja omeniti med drugimi predvsem
tekmovalce in tekmovalke v pikadu, ki
posebno v zadnjem času med svojimi vrstniki tudi na širšem regijskem področju

dosegajo zavidljive uspehe.
V zrelih letih je potrebno poleg telesne kondicije poskrbeti tudi za ohranjanje in krepitev umskih sposobnosti ter
ročnih spretnosti.
V društvu v ta namen med drugimi
deluje tudi sekcija za ročna dela, v kateri predvsem članice ustvarjajo čudovite
vezenine, čipke in podobno, svoje izdelke pa ob različnih priložnostih pokažejo
na ogled tudi širši javnosti.
Zlati kotiček, ki je odprt v trgovskem
centru Mercator in v katerem za dogajanje skrbi Društvo upokojencev Grosuplje, počasi dobiva svojo pravo vlogo.
To je mesto srečevanja vseh generacij
ter prikaza njihovih aktivnosti, znanja in
sposobnosti.
Vse naštete in še mnoge druge aktivnosti bo Društvo upokojencev Grosuplje ohranjalo in razvijalo tudi v bodoče.
Hkrati pa bodo vedno prisluhnili potrebam in željam članstva ter dopolnjevali
in nadgrajevali svoj program dela.
Zato ni nikakršnega razloga, da se ne
bi vsi, ki ste ali vstopate v tretje življenjsko obdobje, priključili več kot tisoč članom Društva upokojencev Grosuplje
ter uživali jesen življenja v družbi svojih
vrstnikov.
Franci Zorko
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Ročne spretnosti Sonje Drobnič
Sonja Drobnič s Spodnje Slivnice je
članica Društva upokojencev Grosuplje.
Pred petimi leti se je začela ukvarjati s
slovensko krasilno umetnostjo. Z lastnim
znanjem, zavzetostjo in željo po učenju
si je nabrala toliko znanja in spretnosti,
da jih deli še drugim na delavnicah v gasilskih društvih, društvih upokojencev,
v medgeneracijskih centrih, v župniščih
po Sloveniji, kamor jo povabijo.
Tudi letos se je odzvala na razpis Slovenskih novic za naj pirhe 2018. Poslala
je veliko nojevo jajce, ki ga je dobila iz
ljubljanskega živalskega vrta.

»Očitno je padlo na tla, zato je malce
počeno. Dala sem ga na stojalo in tako
okrasila.« Za ponavljajoči se zlato-rdeče-beli vzorec na rjavi podlagi jajca je uporabila konturne barve. Ne slika ali riše,
temveč sestavlja ornamente iz pikic, tri
so že ornament. Priznava, da je metoda
krašenja s pikicami zelo naporna: »Ko
pritiskam pikice, zraven ne diham, da se
ne bi roka zatresla.«
Med najlepšimi na razstavi pirhov na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je
bilo Sonjino nojevo jajce.

Marija Samec, foto: Drago Samec

Nekoč skrito, danes na ogled
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje ima v svojem
programu tudi dve strokovni ekskurziji.
Tako smo se v mesecu aprilu odpravili
na Kočevsko. Naš cilj je bil tokrat ogled
do nedavno še zaprtega vojaškega območja Škrilj.
Kot je znano, sta bili v preteklosti na
Kočevskem, natančneje v okolici Kočevske Reke, dve t. i. zaprti območji, in sicer Gotenica za potrebe takratnega slovenskega političnega vodstva in Škrilj za
vojaške potrebe.
Na poti v Kočevsko Reko, kjer je izhodišče za organizirani ogled nekoč zelo
varovanega in skrivnega objekta Škrilj,
smo se najprej ustavili v Kočevju. Obiskali smo tamkajšnji Pokrajinski muzej ter si
najprej ogledali kratek film o lepotah in
znamenitostih Kočevske. Nato pa smo

si ogledali še stalno zbirko o Kočevarjih
in njihovi usodi ter razstavljena umetniška dela v likovni galeriji. Seveda smo si
ogledali tudi osrednjo dvorano Šeškovega doma z znamenitim napisom: »Narod
si bo pisal sodbo sam«. Pot nas je nato
vodila do Kočevske Reke, kjer smo se
razdelili v dve skupini in od koder so nas
odpeljali do podzemnega objekta Škrilj.
Objekt je sicer dostopen za organizirane oglede ter relativno dobro vzdrževan, vendar je še vedno v nekem smislu
tajen. Saj so že pred vstopom na območje objekta table, ki prepovedujejo fotografiranje. Pa tudi pred vstopom smo
morali fotografske aparate pustiti v zato
namenjenih omaricah.
Podzemni objekt je impozanten ter
preseneča s svojo mogočnostjo ter samozadostnostjo, ki bi omogočala po-

sadki neodvisno bivanje in opravljanje
nalog. Ob ogledu obiskovalec najprej
pomisli, koliko dela in truda pa tudi materiala in strokovnega znanja je bilo potrebnega za izgradnjo takšnega objekta.
Nehote pa se postavi tudi vprašanje: Ali
je bilo vse to potrebno?
Po končanem ogledu smo se vrnili na
izhodiščno točko v Kočevski Reki ter si
ogledali nekatere njene znamenitosti,
kot so najdebelejši oreh s premerom 14
metrov, bližnje jezero ter novo cerkev.
Dobili smo občutek, da se razvoj in z
njim življenje vrača tudi v ta del nekoč
zaprte in očem skrite Slovenije.
Na poti domov smo se ustavili še na
kosilu v enem izmed gostišč ter se prijetno utrujeni vrnili v Grosuplje.
Franci Zorko

Društva
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OBVESTILO
LD Taborska jama obvešča, da se prijava škod na kmetijskih zemljiščih na območju LD Taborska jama opravi na
tel. št. 041 - 549 - 593 Brane Momčilovič in 041 - 581 - 990 Anton Galjot.
Jože Sivec,
predsednik LD Taborska jama

Spomini interniranke Pepce Rupnik
Ob praznovanju 95. rojstnega dne
sem našo članico ZB NOB Grosuplje Pepco Rupnik zaprosil, da mi zaupa nekaj
svojih spominov. V sproščenem pogovoru mi je opisala dogodke, ki so ji ostali
najbolj blizu.
Rodila se je 13. 3. 1923 v vasi Hrastje
pri Grosupljem. Njena brezskrbna mladost se je končala, ko je dopolnila 15 let
in se je lahko zaposlila v tovarni Motvoz
in platno kot tkalka. V tovarni je takrat
delalo veliko zavednih Slovencev, zato
je leta 1941 postala žarišče narodnoosvobodilnega boja v Grosupljem in okolici. Tovarna je imela svoj odbor OF. Iz tovarne je že od leta 1941 odhajalo veliko
materiala za partizanske borce (šotorska
krila, nahrbtniki itd.). Pozimi 1941/42 se
je tu razmnoževal tudi časopis Slovenski
poročevalec.
Tudi Pepca Rupnik je bila vpeta v to
dejavnost, kar je prišlo na uho ovaduhom in italijanskemu okupatorju, ki je
poskrbel, da je bila 16. 7. 1942 iz tovarne
odpuščena. Ostala je doma in se hitro
vključila v terensko delo, njihova hiša
pa je postala zbirališče hrane in drugega materiala za oskrbo partizanov. Oči
so ji zažarele, ko mi je pripovedovala,
kako je hodila h Korenovi mami po kruh
in koliko domačinov je pomagalo partizanom. Dejavnost na njeni domačiji ni
ostala skrita domačim izdajalcem. Ti so
poskrbeli, da je bila 31. 10. 1942 celotna
družina odpeljana v italijansko taborišče
Gonars. Tu je občutila vse strahote ravnanja okupatorja z ujetniki.
Iz taborišča Gonars se je Pepca vrnila
domov 25. 5. 1943.
Večmesečno trpljenje v taborišču ni
strlo njenega prezira do okupatorja, zato
se je takoj po vrnitvi domov povezala s
partizani in nadaljevala svoje terensko
delo za potrebe partizanov. Ko so po kapitulaciji Italije Grosuplje zasedli Nemci,
se je okrepila tudi dejavnost domačih
izdajalcev, ki so jo 23. 1. 1944 aretirali in

Pepca Rupnik

Srečanje s Pahorjem 2018

zaprli v Butkovičevo hišo v Grosupljem.
Tri dni in noči je vzdržala mučenje in pretepanje domačih izdajalcev, ki jih je dobro poznala. Večkrat je zaradi mučenja
izgubila zavest, a kruti zasliševalci od nje
niso izvedeli ničesar, zato so jo odpeljali
v ljubljanske zapore. Tudi tu se je vsak
dan nadaljevalo zasliševanje in mučenje.
Pepca je bila močna in je prenesla enomesečno zasliševanje, po katerem so jo
poslali v nemško taborišče Ravensbrück.
Od tu so jo selili tudi po ostalih nemških
delovnih taboriščih. Iz teh taborišč se je
vsa oslabela vrnila šele 9. 9. 1945. Doma
je izvedela, da ji je zaradi posledic italijanske internacije v tem času umrl oče,
od partizanov se je vrnil eden od bratov,
drugi pa je padel kot partizanski borec v
bojih na Pohorju. Po prihodu domov pol
leta ni bila sposobna za nikakršno delo,
ko pa je nekoliko okrevala, se je zopet
vrnila na delovno mesto tkalke v tovarni Motvoz in platno. Po upokojitvi je
aktivno delovala v krajevni organizaciji
Zveze borcev Grosuplje ter v organizaciji
Rdečega križa. Tudi sedaj, pri 95-ih letih,
se udeležuje različnih spominskih slovesnosti in prenaša svoje izkušnje na vojna
leta na mlade. Najbolj pa je zadovoljna v

svoji hiši, kjer zanjo lepo skrbita hčerki.
Ko sem jo povprašal, kako ocenjuje življenje v naši samostojni državi Sloveniji,
ni mogla skriti razočaranja nad obnašanjem naših politikov, ki bi radi očrnili boj
partizanov in trpljenje njihovih podpornikov.
Ob zaključku pogovora mi je zaželela, da krajevna organizacija borcev še
naprej uspešno ohranja spomin na tiste
težke čase, ki jih je sama doživela in preživela.
Franc Štibernik

Spomin na taborišča
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Ženski mladinski košarkarski klub Grosuplje zasedel
odlično 2. mesto
V petek, 16. marca, in v nedeljo, 18
marca 2018, je v Grosupljem potekal zaključni turnir košarkarskega državnega
prvenstva za dekleta do 19 let. V petek
je Cinkarna Celje na prvi polfinalni tekmi
ugnala Triglav, v drugem polfinalu so košarkarice Grosupljega premagale Ježico.
V nedeljo pa je bil čas za odločilni
dvoboj. Grosupeljčanke so se pomerile
proti Cinkarni Celje, a na žalost so bile
nasprotnice boljše. Ženski košarkarski
klub Grosuplje je zasedel odlično 2. mesto, kar še zdaleč ni slab rezultat, saj so
v Sloveniji takoj za najboljšimi, zato smo
nanje lahko zelo ponosni.
Za naše košarkarice sta zvesto navijala tudi župan občine Grosuplje dr. Peter
Verlič in direktor občinske uprave mag.
Dušan Hočevar, ob zaključku tekme sta
dekletom podelila tudi medalje.
Klavdija Mehle, foto: Brane Petrovič

Mednarodno odprto tekmovanje: Logatec Frogs cheer cup 2018
Plesalke iz kluba ŠK TIAL – Plesni studio Tina: so se dne 17. marca udeležile
odprtega mednarodnega prvenstva v
cheer dance, na katerem je sodelovalo
čez 1200 nastopajočih, kar v 182 nastopih v Logatcu na: OPEN Frogs cheer cup.
Hkrati je to mednarodno odprto prvenstvo štelo za vse naše slovenske tekmovalce tudi kot kvalifikacija za udeležbo na slovenski državni pokal v cheer
dance.
Naše tekmovalke so zabeležile odlične nastope na tej pomembni tekmi.
Udeležilo se je preko 40 naših tekmovalcev iz cheer dance kakor tudi iz hip hop
zvrsti plesa.
Dosežki na tekmi:
2. mesto Tial Peewee POM
2. mesto Tial Junior HIPHOP
3. mesto Tial Junior POM
4. mesto Tial POM
5. mesto Tial Mini POM
Čestitke vsem tekmovalkam in trenerjem za odlične nastope za delo in trud na
treningih, kakor tudi na samih tekmovanjih. In se že veselimo državnega prven-

stva, ki pa bo hkrati štelo tudi za kvalifikacije za Evropski pokal v 2018.
Za vse, ki pa bi jih zanimalo, da se nam
pridružijo, nas najdejo na internetni strani studia: http://www.ples-tina.com ali
na FACE BOOK: https://www.facebook.
com/PlesniStudioTina/ tel. : 051 37 60 37
(PON in TOR, od 15h–17h ; SRE in ČET, od
10h–12h)

Kogar bi zanimalo naše delo, lahko
pride ogledat naše treninge po urnikih,
ki so objavljeni na net strani ali pa prej
pokliče na telefon.
Lep športni pozdrav vsem.
ŠK TIAL
Dean Schmautz
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Izjemni dosežek sankukai karateistov na domačem parketu

Skupinska fotografija predstavnikov Karate kluba Grosuplje z državnega turnirja.

V nedeljo, 7. aprila 2018, je v športni
dvorani OŠ Brinje v Grosupljem potekal
državni turnir za dečke in deklice ter
kadete in kadetinje v športnih borbah,
katah in ippon kumiteju. Organizator
turnirja je bil Karate klub Grosuplje v sodelovanju z Sankukai karate zvezo Slovenije. Po predizboru v petih slovenskih regijah se je na državni turnir uvrstilo 173
tekmovalcev in tekmovalk, od tega 15 iz
Sankukai karate kluba Grosuplje.
Pred pričetkom tekmovanja je zbrane

goste in vse ostale obiskovalce, karateiste in sodnike pozdravil podpredsednik
Sankukai karate zveze Slovenije Dejan
Levačič, državni turnir pa je nato s svojim
nagovorom odprl župan dr. Peter Verlič.
V športnih borbah so naši tekmovalci
in tekmovalke dokazali, da jim ne manjka borbenosti ter taktike. Pri izvajanju
kat pa so v ospredje prišla dekleta, ki so
kate izvajala z veliko mero zbranosti in
natančnosti. Močna podpora s tribun pa
je bila še dodatna spodbuda vsem tek-

movalcem in tekmovalkam za dosego
odličnih rezultatov. Spodaj navajamo
nosilce odličji.
Športne borbe med dečki:
• Vid Dominik Viršek: 1. mesto,
• Jon Borštnik: 1. mesto,
• Vid Komadina: 1. mesto.
Športne borbe med starejšimi dečki:
• Jernej Mark Perko: 1. mesto,
• Tit Borštnik: 1. mesto.
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Športne borbe med kadeti:
• Jakob Rebolj: 2. mesto.
Športne borbe starejše deklice:
• Anastasia Dimič: 2. mesto.
Starejše deklice kate:
• Anastasia Dimič: 3 mesto.

Vsem dobitnikom odličji čestitamo,
čestitke pa so namenjene tudi vsem tekmovalcem, ki so se na turnir uvrstili.
V imenu Karate kluba Grosuplje pa
gre zahvala tudi vsem njenim članom
in članicam, ki so turnir obogatili z zanimivimi demonstracijami. Po zaključku

uspešne tekmovalne sezone se na treningih osredotočamo na učenje novih
tehnik ter izboljšanje že znanih, saj nas
v mesecu juniju čaka preizkus znanja na
semestrskih izpitih. Veselimo pa se že letne karate šole v Umagu, ki bo letos že
41. po vrsti. Vabljeni !
Nadja Legiša

SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE - Sezona 2017-2018

Shotokan karate klub Grosuplje smo mi

Z drugimi štirimi športnimi panogami je tudi karate postal olimpijski
šport. Na poletne olimpijske igre leta
2020 v Tokiu na Japonskem se lahko
uvrstijo tudi slovenski karateisti. Ali bo
med njim tudi kdo iz našega grosupeljskega kluba?
Shotokan karate klub Grosuplje z modernim pristopom organizirane vadbe
karateja izpolnjuje zadani cilj približati
to plemenito borilno veščino čim večji
populaciji žensk in moških vseh starosti.
Trenutno je v klubu okoli 200 vadečih,
od tega je polovica otrok. Klub ima 13 registriranih tekmovalcev, od katerih je 10
v širšem, 8 pa v ožjem izboru slovenske
karate reprezentance. Šest športnikov je
prepoznal in kategoriziral Olimpijski komite Slovenije.
Karateisti na treningih shotokan karateja tehnike vadijo individualno ter
s partnerji in se tako z leti naučijo osredotočati ne samo nase, ampak tudi drug
na drugega in na dogajanje v okolici. Pridobijo samozavest za sodelovanje in se
razvijajo v skupini, istočasno pa ostajajo
skromni in spoštljivi do znanja in spretnosti, ki jih osvojijo od svojih učiteljev in
trenerjev.

V letu 2017 so člani kluba nastopili na
31 tekmah in opravili 222 nastopov. Skupaj so osvojili 136 medalj, med njimi 46
zlatih, 34 srebrnih in 56 bronastih. Na državnih prvenstvih sta dr. Zdravko Marič
in Sara Stanko osvojila srebrno medaljo,
Rem Marič pa bronasto. Z ekipnega državnega prvenstva pa se je Aleš Čeh vrnil
z zlato, Kiara Mekič in Hana Debeljak pa z

bronasto medaljo. Rezultati so prepričali
tudi Zvezo športnih društev Grosuplje,
ki je priznanja za uspeh v letu 2017 podelila kar 8 karateistom Shotokan karate
kluba Grosuplje.
Samo v prvih treh mesecih letošnjega leta so naši karateisti na 8 tekmah
opravili 48 nastopov in skupaj osvojili
že 28 medalj: 11 zlatih, 6 srebrnih in 11
bronastih. Z državnega prvenstva pa sta
se tako Sara Stanko kot Rem Marič letos
vrnila srebrna.
V nadaljevanju leta naše člane čakajo
številna mednarodna in domača tekmovanja. Poleti gremo na organizirane priprave na morje in v toplice. Po intenzivnih izzivih ter izjemnih podvigih telesa
in duha, v vročem juliju pod šumečimi
borovci ob morju, in v mesecu avgustu v
Čateških Toplicah, pa se bo kmalu začela
jesenska sezona.
V Shotokan karate klubu Grosuplje
pričakujemo vse, ki jih zanima ta šport in
so željni dobre družbe ter vsestranskih
zmag, tako osebnih kot tekmovalnih.
(www.mojkarate.si)
Júlia Bálint Čeh, foto: Simon Čeh

Tekmovalna ekipa Shotokan karate kluba Grosuplje
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Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a spomin nate bo vedno ostal.

ZAHVALA

Spomini
in zahvale

Svojo življenjsko pot je v 98. letu starosti
sklenila naša draga mama, babica, prababica,
praprababica in tašča

MARIJA GROZNIK REPAR
(21. 12. 1920–21. 3. 2018)
z Velikega Vrha pri Šmarju – Sapu.

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečene besede
sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev.
Posebna zahvala župniku dr. Bojanu Korošaku za poslovilni obred in sveto mašo.
Zahvaljujemo se g. Tonetu Adamiču za poslovilno organizacijo in pevcem za
lepo zapete pesmi slovesa. Vso zahvalo izrekamo tudi strokovnemu osebju DSO
Grosuplje za strokovno in prijazno pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč je.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
atija in dedija

ALEŠA KADUNCA - LEŠA
(16. 9. 1956–11. 4. 2018) iz Grosupljega
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter znancem za
izrečene besede sožalja, tolažbe, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala tudi
kliniki Golnik in ZD Grosuplje, še posebej dr. Janezu Merviču, za vso nudeno pomoč
in podporo.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga ohranili v
lepem spominu.
Pogrešali te bomo!
Vsi njegovi

Ne boš več v zvezdnatih nočeh bedel,
ne boš več sanjal in
ne boš več hodil po svojih poteh,
ne boš nemiren čakal več pomladi,
ne boš več nosil nageljnov, kot ti je bilo
v navadi,
ne boš več … ne boš več …
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega
moža, očeta in dedija

Tiho teče solza lepega spomina. Spomini so kot iskre,
ki tlijo in vedno znova zažarijo. Ti si nam dal ljubezen in moč
za nove začetke in cilje. Veliko lepega ob tvojem slovesu
je ostalo, veliko, kar nas je povezalo. To, kar je neskončno
dragoceno, je večno, spomin nate nikoli ne izgine,
le praznina in bolečina v srcu nam ostane, ker te ni …
Pogrešamo te!

Dragi mož, očka, brat, dedi in pradedi

ANTON AHLIN

(1934–2018) iz Grosupljega

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi poslednji poti in ga
boste ohranili v lepem spominu.
Zahvaljujemo se za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Še posebej pa bi se zahvalili vsem, ki ste poskrbeli, da je bilo njegovo slovo k
večnemu počitku lepo in občuteno, takšno, kot si ga je zaslužil.
Hvala negovalnemu osebju Doma starejših občanov Grosuplje, ki ste ga negovali,
namenjali prijazne besede, mu lajšali tegobe in bolečine.
Očka, hvala ti za vse, vedno boš ostal v naših srcih
Vsi njegovi

Ne jokajte na mojem grobu,
ni me tam, ne spim,
nisem vas zapustila,
le v novo ljubezen sem se spremenila,
da kot angel z nebesnih vrat
vaša srca z njo bom še naprej polnila.

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage
žene, mamice, babice in tašče

IVANA ZUPANČIČA

MARIJE ZUPANČIČ

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom ter znancem za izrečene besede sožalja, tolažbe,
podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala velja osebju Zdravstvenega doma Grosuplje,
Domu starejših občanov Grosuplje, hvala gospodu Adamiču,
pevcem in župniku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala
vsem, ki ste se v tako velikem številu od njega poslovili na
njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej, ki ste mu v času
njegove bolezni stali ob strani, ga imeli radi in ga obiskovali.
Hvala tudi tebi, dragi mož, oče in dedi, za vsak trenutek, ki si
ga delil z nami.
Pogrešamo te.
Žalujoči vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih ob tihem
slovesu naše ljubljene mami. Hvala vsem za izrečene besede
sočutja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev
ter tudi vsem, ki ste sodelovali pri občutenem pogrebnem
obredu, z lepo odpetimi pesmimi, Jožici za prelepe poslovilne
besede ter članom PGD Veliko Mlačevo, PGD Zagradec in PGD
Gatina.
Zahvala tudi vsem, ki ste jo z dobroto spremljali v času njenega
življenja in se z ljubeznijo in spoštovanjem poslovili od nje v
tako velikem številu ter jo pospremili na njeno zadnjo pot.
Vsa toplina njenega srca naj za vedno ostane z nami in naj nam
bo v drag spomin.
Njeni žalujoči: mož Silvo in hčerki Silvana in Petra z družinama

(13. 4. 1940–18. 3. 2018)
z Brinja c. I/45 – Grosuplje

z Velikega Mlačevega
(31. 12. 1943–31. 12. 2017).
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zpel
Kdor ga reši, ta se bo še visoko pov
Kviz, ki skuša biti hudomušen

rnik dobil material za
1. Kje je najbolj verjetno, da je Stva
eka?
člov
ga
prve
je
ovan
oblik
a) na Zgornji Slivnici
b) na Spodnjem Blatu
c) v Stari vasi
janom znaša:
2. Razdalja med Grosupljem in Škoc
olcev
a) 11 tisoč kom
b) 17 tisoč komolcev
c) 24 tisoč komolcev
resnice?
3. Kje je pregovorno skrite največ
a) v domačem borovničevcu
b) v dolenjskem cvičku
c) v kamiličnem čaju
za obliko njihovega
4. Poišči številko, ki je moškim idol
a!
teles
a) 9
b) 7
c) 1
5. Kako smo včasih rekli
upodobljeni sceni?
a) babje čenče
b) samoupravno dogovarjanje
c) sovražni govor

Leopold Sever
Kako je Šepasti Tinc petelinova jajca knjižil
Po zadnji vojni je bila huda za hrano in nova revolu
cionarna oblast
je morala celo predpisati obvezno oddajo. V ta
namen so na okraju
sklicali aktiviste in jih poslali na kmete popisovat
prigrizke in oblizke.
Med njimi je bil tudi Šepasti Tinc, kakor so mu rekli.
Njemu so še
posebej naročili: »Tinc, ti nisi dober govornik, da
bi pridobival delovno
ljudstvo; za jajca boš pa kar dober. Idi po vaseh
in popiši vse kokoši
in z njihovim številom povezano kvoto jajc za obvez
no oddajo. Tinc
je še izpred vojnih časov vedel, da kokoši podn
evi težko prešteješ,
ko tavajo po vasi. Zato se je zvečer pritihotapil v
kokošnjake in na
tramu preštel njihove noge. Dobljeno število je
delil z dva, pomnožil z
dvanajst in dobil jajčno kvoto. Naslednje dni je
kurir že raznašal listke,
na katerih je stalo, koliko jajc je kdo dolžan odda
ti. Dobila ga je tudi
Miklova Pepa. Ta pa naravnost nad aktivista: »Tinc
, kar je preveč, je
preveč. Ti si štel tudi petelina in predpisal dvana
jst jajc preveč – kdaj
pa je petelin nosil jajca, te vprašam,« ga je strog
o prijela! Tinc je nekaj
besedičil, da ni mogel razlikovati petelinjih in kurjih tac,
nazadnje pa priznal: »Kar je, je.
Letos jih oddaj, kolikor jih stoji v
odločbi; jih bomo pa drugo leto
dvanajst odšteli!«
Pepa se je vdala v usodo. Toda,
ko je v zadrugi oddajala jajca, si
ni mogla kaj, da ni pripomnila:
»Zadnjih dvanajst je bilo petelinovih, toliko, da veste.«
Leopold Sever

5. a.
2. c, 3. b, 4. a,
rite.
Rešitve: 1. b,
ščitene, so sk
avtorsko za
Ker so rešitve

Oglasi
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Zobna ambulanta

KAM-REZ d.o.o.
Kamnoseštvo Zupančič
Ljubljanska c. 66
1293 Šmarje - Sap

PREnaDEnt

tel. 041 650 828

Izdelava in obnova spomenikov,
stopnic, pultov in ostalih izdelkov
iz marmorja in granita.

estetsko zobozdravstvo,
protetika,
• implantologija,
• otroško zobozdravstvo,
• brezbolecinsko lasersko
zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne
bolezni
•
•

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

Zobozdravstvena ordinacija

Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.

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

Sveti Duh 9,
4220 Škofja Loka, Slovenija
Tel.: +386 4 515 16 16,
gsm: +386 41 77 66 55
kamnosestvo.bojan.subic@siol.net
www.kamnosestvo-subic.si

Z vami že od leta 1968
IZDELAVA IN OBNOVA
NAGROBNIH SPOMENIKOV
IZDELAVA OKENSKIH POLIC,
STOPNIC, KOPALNIŠKIH
KUHINJSKIH IN
GOSTINSKIH PULTOV

Vabljeni v naš razstavni prostor v
Škofji Loki
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DATUM/URA

DOGODEK

LOKACIJA

ORGANIZATOR

ponedeljek, 23. 4. ob 18. uri

Noč knjige - predstavitev poezije Irene Rozman

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje v
sodelovanju z JSKD OI Ivančna
Gorica in ZKD Grosuplje

torek, 24. 4. ob 15.30 uri

Koncert Ženskega pevskega zbora Lastovke
Učna ura pod cvetočo češnjo. Priročnik za vzgojo vrednot v
šoli - kako sproščeno do znanja - predstavitev knjige Helene
Alenke Bizjak in Anke Hribar Košmerl
Ker želim (za)dihati - predavanje z delavnico psihoterapevtke
mag. Violete Irgl
KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - JEŽICA
(1. liga - 2. del - 13. krog)

Dom starejših občanov Grosuplje

KD Lastovke Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Športna dvorana Brinje Grosuplje

četrtek, 26. 4., 10. 5. in 31. 5. ob
Pravljično - igralne urice za otroke od 2. do 4. leta starosti
17. uri

Ženski košarkarski klub
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

petek, 27. 4. ob 19. uri

ŠE POMNIMO, slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju

Kulturni dom Grosuplje

sobota, 28. 4. ob 17. uri

NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - RUDAR TRBOVLJE
(3. liga center - 22. krog)

Nogometni stadion Brinje
Grosuplje

ZB NOB Grosuplje, ZKD
Grosuplje
Nogometni klub Brinje
Grosuplje

Skozi igro spoznajmo angleški jezik

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Kresovanje v Čušperku z ansamblom Poljanšek

Sredi vasi Čušperk

petek, 4. 5. ob 20. uri

MUTAVKA, komedija

Kulturni dom Grosuplje

PGD Čušperk
KD Krka, KD sv. Mihaela
Grosuplje, ZKD Grosuplje

sobota, 5. 5. ob 9. uri

8. pohod po poti vodnih virov Šmarje - Sap

sobota, 5. 5. ob 19. uri

Florijanova maša v Grosupljem

sobota, 5. 5. ob 20. uri

ASTRID LINDGREN, koncert

sobota, 5. 5. ob 20. uri

Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje
Galerija Mestne knjižnice
Mestna knjižnica Grosuplje
Grosuplje

sreda, 9. 5. in 23. 5. ob 11. uri

ROKOMET: GROSUPLJE - BREŽICE (1.B liga - 25. krog)
Odprtje fotografske razstave Trenutek Pie Škufca in Monike
Smolič
Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih Goric na Rožnik predstavitev knjige ob stoletnici smrti Ivana Cankarja z dr.
Mihaelom Glavanom
Srečanja za malčke, ki ne obiskujejo vrtca

sreda, 9. 5. in 23. 5. ob 18. uri

torek, 24. 4. ob 18. uri
sreda, 25. 4. ob 18. uri
sreda, 25. 4. ob 21. uri

ponedeljek, 30. 4. in 14. 5. ob
17. uri
ponedeljek, 30. 4. ob 20. uri

ponedeljek, 7. 5. ob 18. uri
torek, 8. 5. ob 18. uri

START: ob 9. uri izpred
Družbenega doma Šmarje - Sap
Župnijska cerkev sv. Mihaela v
Grosupljem
Kulturni dom Grosuplje

Turistično društvo Šmarje - Sap
PGD Grosuplje, PGD Gatina, PGD
Sp. Slivnica
ZKD Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Potopisno predavanje Sebastjana in Suzane Mehle

Mestna knjižnica Grosuplje

četrtek, 10. 5. ob 17. in 18. uri

Mini teater Ljubljana: ČUDOVITI LISJAK, predstava za otroke

Kulturni dom Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje
VVZ Kekec Grosuplje, ZKD
Grosuplje

četrtek, 10. 5. ob 18. uri

Učinkoviti načini komuniciranja pri reševanju problemov v
partnerskem odnosu - predavanje Siniše P. Minardija
SVA PEVALA, SVA VRISKALA, koncert Mešanega pevskega
zbora U3 z gosti ŽePZ KD Harmonija

petek, 11. 5. ob 19. uri

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Družbeni dom Grosuplje

UTŽO Grosuplje, ZKD Grosuplje

petek, 11. 5. ob 19.30 uri

Teden ljubiteljske kulture 2018: FOLKLORNI VEČER
(nastopajo vse folklorne skupine vključene v ZKD Grosuplje)

sobota, 12. 5. od 9. do 13. ure

Dan odprtih vrat v Pekarni Grosuplje
NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - ARNE TABOR 69
(3. liga center - 24. krog)
Uporaba neverbalne komunikacije v uspešnem partnerstvu predavanje Siniše P. Minardija
In en pogled - dá sto besed: 5. večer iz cikla Barve glasbe in
besede
Rastoča knjiga Šmarje - Sap (slovesnost ob pridružitvi k
državnemu projektu Rastoča knjiga in prvi postavitvi Rastoče
knjige Šmarje - Sap)

Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje
Nogometni stadion Brinje
Grosuplje

ZKD Grosuplje, KD Franceta
Prešerna Račna, KD sv. Mihaela
Grosuplje
Don Don d.o.o.
Nogometni klub Brinje
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Osnovna šola Šmarje - Sap

Turistično društvo Šmarje - Sap

sreda, 23. 5. ob 11. uri

Tiskovna konferenca ob tednu slovenskih gozdov

Družbeni dom Grosuplje

četrtek, 24. 5. ob 18. uri

"Gremo narazen" - "Pa kaj"

petek, 25. 5. ob 19. uri

Evropske pešpoti povezujejo ljudi in naravo

sobota, 26. 5. ob 9. uri

SREČANJE EVROPOHODNIKOV 2018 NA CEROVEM

sobota, 26. 5. ob 19.30 uri

LETNI KONCERT ŽPZ BISER z gosti pod vodstvom Fernanda
Pabla Mejiasa
DOBRODELNI KONCERT, obeležitev 25. obletnice MoPZ
Samorastnik Žalna
NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - SAVA KRANJ
(3. liga center - 26. krog)
Višji nivo partnerske komunikacije: neustrašna moč ljubezni,
telepatija, vizualizacija, intuicija in domišljija
20. KOLESARSKI MARATON TREH OBČIN; Grosuplje, Ivančna
Gorica in Dobrepolje
Ure pravljic za otroke od 4. do 9. leta starosti

sobota, 12. 5. ob 17.30 uri
torek, 15. 5. ob 18. uri
torek, 15. 5. ob 19. uri
petek, 18. 5. ob 19. uri

nedelja, 27. 5. ob 15. uri
nedelja, 27. 5. ob 17.30 uri
torek, 29. 5. ob 18. uri
nedelja, 3. 6. ob 9. uri
vsak torek ob 17.30 uri
vsak petek od 10. do 12. ure

Biba se s knjigo ziba - srečanje za mamice z dojenčki
Učenje hrvaškega jezika - Mestna knjižnica Grosuplje v
vsak petek od 15. do 16.30 ure
sodelovanju s hrvaškim ministrstvom za izobraževanje
vsako soboto od 10. do 12. ure Razgibajmo možgane s šahom

Kulturni dom Grosuplje

Zavod za gozdove Slovenije,
Občina Grosuplje in TD Cer Cerovo
Družbeni dom Grosuplje
Zavod pravni center
Zavod za gozdove Slovenije in
Družbeni dom Grosuplje
Občina Grosuplje
Zavod za gozdove Slovenije,
START: ob 9. uri na glavni postaji v
Občina Grosuplje in TD Cer Grosupljem
Cerovo
Družbeni dom Grosuplje

KD Lotos Grosuplje

Cerkev sv. Martina pod Boštanjem KD Samorastnik Žalna
Nogometni stadion Brinje
Grosuplje
Koščakova soba Mestne knjižnice
Grosuplje
START: Ob 9. uri na Kolodvorski
cesti v Grosupljem
Mestna knjižnica Grosuplje

Nogometni klub Brinje
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje
Kolesarsko društvo Grosuplje in
Občina Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje

