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

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

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

Uvodnik / 4

Nagovor župana / 5

Iz občinske hiše / 6

Politika / 21

Iz naših krajev / 22

Gospodarstvo / 25

Turizem / 26

Ekologija / 30

Zdravje in sociala / 31

Dobrodelnost / 33

Izobraževanje / 33

Kultura / 35

Društva / 41

Šport / 48

Zahvale / 52

Razvedrilo / 54

Napovednik dogodkov / 56

Uvodnik
Spoštovana bralka, spoštovani bralec,

Lepo pozdravljena, avgust je hitro minil in že smo spet v nor-
malnem delovnem ritmu. Topel pozdrav vsem občanom ter 
ostalim našim prijateljem. Kot kaže, in tega smo veseli, se je po-
letje potegnilo globoko v september in nam privarčevalo nekaj 
energije za ogrevanje.

Kljub počitnicam in dopustom je bilo dogajanje na področju 
naše občine dokaj pestro, kar je razvidno iz člankov iz občinske 
hiše. Spet smo lahko zadovoljni, da nam je uspelo pridobiti kar 
zajetna evropska sredstva, tokrat za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst na področju Kra-
jinskega parka Radensko polje. Tu ima pomembno vlogo nedavno ustanovljeni medobčinski 
razvojni center, ki je uspel s prijavo na projekt Vezi narave, kjer naša občina sodeluje kot 
vodilni partner. 

Za mnoge najpomembnejši dogodek v začetku septembra je vsekakor pričetek novega šolskega 
leta, še posebej za naše prvošolčke in njihove starše. V občini imamo tri samostojne osnovne 
šole, tri podružnične in eno dislocirano enoto šole. Na sedmih lokacijah je v prvi razred letos 
stopilo 239 učencev. Na vseh lokacijah je bilo slovesno, za prvošolčke so pripravili slovesen 
sprejem, povsod pa jih je nagovoril tudi župan dr. Peter Verlič. Lepo je bilo videti, da so učenci 
z veseljem in brez strahu prišli v šolo, nekoliko bolj, a ne preveč, pa so bili zaskrbljeni starši. 

Od pomembnejših dogodkov naj omenim še odprtje razstave o našem rojaku Louisu Adamiču 
v Mestni knjižnici Grosuplje, ki bo odprta za obiskovalce do začetka oktobra. Tu boste lahko 
spoznali, kako velik in pomemben je bil Adamič tudi v svetovnem merilu, saj so njegove na-
svete upoštevali tudi takratni voditelji. Avtor razstave Aljoša Pelhan nam je predstavil veliko 
podrobnosti iz Adamičevega življenja v Ameriki, kar si lahko ogledate tudi na občinski spletni 
strani oz. na mojem Youtube kanalu.

Osrednji dogodek Grosupljega bo tudi letos tradicionalna prireditev z naslovom Grosuplje v 
jeseni. Tudi tokrat bo dogajanje pestro, kar je razvidno iz seznama nastopajočih in upamo na 
lepo vreme, saj je naročeno, želimo pa si tudi čim večjo udeležbo, lepo vabljeni.

Veliko zabave in srečno v novem šolskem letu.

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 6. oktobra na e – naslov:

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



Spoštovane občanke in občani, cenjeni bralci  
Grosupeljskih odmevov!

V občini Grosuplje si želimo dinamičnega in v prihodnost zazr-
tega razvoja. Zato smo sprejeli strategijo razvoja, ki smo ji nadeli 
3G-je: gospodarno, gostoljubno, globalno. Nedavna obiska, naj-
prej visoke gospodarske in politične delegacije Kitajske in obisk 
nemškega veleposlanika v naši občini, nakazujeta visoko zani-
manje pomembnih ljudi iz tujine za sodelovanje z našo občino 
na različnih področjih. S kitajskimi gospodarstveniki bomo v pri-
hodnje organizirali širše srečanje, kjer se bodo naša lokalna pod-
jetja lahko seznanila z možnostjo širitve na kitajski trg in obratno. Nemški veleposlanik pa je obljubil pomoč pri 
promociji širitve lokalnega turizma, saj obe državi povezuje evropska pešpot E-6.

Zanimanje tujcev smo si zagotovo zaslužili z našim izvirnim pristopom k povezovanju v okviru evropskih raz-
pisov, ki ga več kot uspešno vodi naš Medobčinski razvojni center. Res smo lahko ponosni, da je naš center uspel 
na evropskem razpisu, preko katerega bomo v občini pridobili več kot sedemsto tisoč evrov evropskih nepovra-
tnih sredstev, s katerimi bomo infrastrukturno uredili Krajinski park Radensko polje, da bo postal prijetna tu-
ristična točka za spoznavanje narave, rastlinstva in živalstva tega območja. 

Seveda brez ustreznih pretočnih cest in varnih površin za pešce in kolesarje ne gre. Veseli smo, da smo pred krat-
kim podpisali pogodbo za izgradnjo druge faze pločnika ob regionalni cesti v Veliki Račni ter uredili odseka cest 
od Velikega Mlačevega proti Žalni in na delu ceste od Velike Ilove Gore proti Lučam. Trend posodabljanja lo-
kalnega cestnega omrežja in javnih poti po krajevnih skupnostih bomo v prihodnje nadaljevali in še okrepili. 

Ob robu investicijskih vlaganj v naši občini pa je treba reči, da ves čas sledimo gospodarnosti, kar pomeni, da 
so vse investicije predlagane tam kjer so nujne in upravičene. Žal nam skoraj dve tretjini občinskega proračuna 
odrežejo odhodki, ki so občinam naloženi po zakonu in nanje nimamo vpliva, le ena tretjina proračuna tako 
ostane na voljo za investicije, kar v našem primeru pomeni okoli  tri milijone evrov letno.  Pa tudi pri oblikova-
nju višine občinskega proračuna smo vezani na odločitve vlade, saj ta preko mehanizma glavarine določi višino 
občinskega proračuna, ki občini pripada od davkov. Skupnost občin je že zdavnaj izračunala, da danes vlada 
namenja občinam skoraj tretjino manj sredstev, kot jim pripada po zakonu, kar v našem primeru pomeni, da 
smo na letni ravni oškodovani za najmanj dodatnih tri milijone evrov investicijskih sredstev. 

Ker odhajajoča vlada ni znala črpati evropskih sredstev v sedanji finančni perspektivi razreza evropskega pro-
računa, smo oškodovani še za nadaljnje tri do štiri milijone evrov letno. 

Če bi torej imeli učinkovito vlado, bi lahko poleg obstoječih investicijskih sredstev dobili še najmanj trikrat več 
sredstev kot tenutno, kar pomeni, da bi lahko v občini izpeljali trikrat več projektov, kot jih zmoremo sedaj. 

A kljub temu smo optimisti. Opiramo se na lastno znanje, izkušnje in poznavanja, zato me za prihodnost naše 
občine ne skrbi!

Se vidimo na festivalu Grosuplje v jeseni! 

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Zasebnim vrtcem s koncesijo se je pridružil tudi Zasebni vrtec 
Malček na Velikem Mlačevem

Šola na Tovarniški v novo šolsko leto z obnovljeno telovadnico

V sredo, 22. avgusta 2018, so župan 
dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar in vodja urada za fi-
nance, gospodarstvo in družbene dejav-
nosti Jelka Kogovšek s sodelavko Mojco 
Koželj obiskali Zasebni vrtec Malček na 
Velikem Mlačevem.

Tam sta jih pričakali indijanski pleme-
ni Lisičke in Ježki ter se jim predstavili z 
lepimi pesmicami, ob katerih so tudi zai-
grali na glasbila ali pa kar zaplesali. S svo-
jim smehom in vedrino pa so tudi svoje 
goste povabili k petju, plesu in igranju.

Naši najmlajši se v vrtcu Malček za-
gotovo prijetno počutijo. Na čudovitem 
vrtu imajo, kot se za indijanska plemena 
spodobi, tudi pravcato indijansko vasico.

Je pa imel ta obisk posebno noto tudi 
zato, ker sta župan in direktorica vrtca 
Jožica Kastelec ta dan podpisala konce-
sijsko pogodbo.

Občina Grosuplje je namreč že konec 
julija letos na podlagi javnega razpisa 
podelila Zasebnemu vrtcu Malček kon-
cesijo na področju javne službe progra-
ma predšolske vzgoje in varstva na ob-
močju občine Grosuplje, in sicer za dva 
oddelka predšolskih otrok.

Javno službo predšolske vzgoje sicer 
v občini Grosuplje opravljajo javni vrtec 
VVZ Kekec Grosuplje in zasebniki, kon-
cesionarji, ki se jim je sedaj pridružil še 

Zasebni vrtec Malček, v katerem že zdaj 
varujejo več kot dvajset malčkov.

Koncesija se izvaja v skladu z določi-
li Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, koncesionar, ki 
izvaja javno veljavni program za pred-
šolske otroke, ki ga je  potrdil Strokovni 
svet RS za splošno izobraževanje, pa se 
zaveže, da bo pri vpisu otrok v zasebni 
vrtec dal prednost otrokom, ki imajo z 

enim od staršev stalno prebivališče v ob-
čini Grosuplje.

Koncesija je podeljena za celotno ob-
močje občine Grosuplje in za desetletno 
obdobje.

V občini Grosuplje si tako prizadeva-
mo, da bi v organiziranem varstvu našli 
svoje mesto vsi otroci, ki ga potrebujejo.

Jana Roštan

V času šolskih poletnih počitnic so po 
naših vrtcih in šolah potekala različna 
vzdrževalna dela, da so otroke z novim 
šolskim letom 2018/19 pričakali lepo 
urejeni prostori, v katerih se bodo prije-
tno počutili.

Med deli, kot so beljenje, generalno 
čiščenje prostorov in oken, čiščenje pro-
jektorjev in računalnikov, pa ureditev 
igral in okolice šol, velja posebej izposta-
viti zamenjavo parketa in luči ter obnovo 
stropa v učilnici visokega pritličja v šoli 
na Adamičevi cesti.

Izvajalec del je bilo podjetje GPI teh-
nika, pogodbena vrednost del je znašala 
31.134,73 evrov.

Največje presenečenje za otroke pa je 
bila tokrat obnovljena telovadnica v šoli 
na Tovarniški cesti, kjer smo zamenjali 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2018 7Iz občinske hiše

Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in namestnik vodje Organa upravljanja Interreg 
Slovenija-Hrvaška Dimitrij Pur sta podpisala pogodbo o sofinanciranju iz sredstev ESSR za 

projekt VEZI NARAVE.

Evropska sredstva za ohranitev habitatov in vzpostavitev 
interpretacijskega centra Šica na Radenskem polju

športni pod, radiatorje, uredili prezra-
čevanje, zamenjali luči in tudi nekatero 
opremo.

Občina Grosuplje je s projektom ob-
nove telovadnice kandidirala na razpis 

Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport in pridobila sredstva v višini 
42.909,00 evrov ter na razpis Fundaci-
je za šport in pridobila sredstva v višini 
44.116,00 evrov.

Izvajalec del je bilo podjetje Lesnina 
MG oprema, pogodbena vrednost del 
pa je znašala 360.601,16 evrov. 

Jana Roštan

Občina Grosuplje je v sodelovanju 
z Občino Rogaška Slatina in Zavodom 
RS za varstvo narave ter hrvaškimi par-
tnerji Nacionalnim parkom Risnjak, 
Gradom Vrbovsko, Udrugo Hyla in Kra-
pinsko–zagorsko županijo v sredo, 27. 
septembra 2017, na javni razpis Pro-
grama sodelovanja Interreg V-A Slo-
venija-Hrvaška prijavila projekt VEZI 
NARAVE, v petek, 15. junija 2018, pa 
so bili znani rezultati javnega razpisa. 
Med 88 prijavljenimi projekti jih je bilo 
odobrenih 17, med njimi tudi projekt 
VEZI NARAVE.

Celotna vrednost projekta VEZI NA-
RAVE je 2.553.908 evrov, financiranje 
za Občino Grosuplje znaša 776.700 
evrov. Občina Grosuplje v projektu 
VEZI NARAVE sodeluje kot vodilni par-
tner.

V četrtek, 23. avgusta 2018, sta tako 
župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič 
in namestnik vodje Organa upravljanja 
Interreg Slovenija-Hrvaška Dimitrij Pur 
podpisala pogodbo o sofinanciranju iz 
sredstev ESSR za projekt VEZI NARAVE, 
ob podpisu pogodbe pa je potekala 
tudi novinarska konferenca, na kateri 
so nekaj besed spregovorili omenje-

na podpisnika pogodbe, direktor ob-
činske uprave Občine Grosuplje mag. 
Dušan Hočevar, vodja Medobčinskega 
razvojnega centra občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Trebnje Jasmina Se-
lan pa je sam projekt tudi podrobneje 
predstavila.

Župan dr. Peter Verlič je povedal, 
da gre za pomemben dogodek za našo 
občino. Občina Grosuplje je skupaj z 
občinama Ivančna Gorica in Trebnje že 
pred dvema letoma ustanovila medob-
činski razvojni center, z enim samim na-
menom, da bi poskušali biti uspešni pri 

evropskih projektih, nanje kandidirati, 
skratka, da poskušamo, poleg tega dela, 
ki ga ima občinska administracija, nare-
diti še nekaj več.

Ob tem je dodal, da danes že lahko 
ugotavlja, da je medobčinski razvojni 
center več kot upravičil svoj namen, zato 
smo tudi uspeli s projektom Vezi narave, 
in kar je prav tako pomembno, takšni 
projekti predstavljajo tudi sodelovanje, 
povezovanje, da meje med nami sko-
zi dobre programe, ki jih financira tudi 
Evropska unija, izginjajo.

V občini Grosuplje imamo nekaj ču-
dovitih naravnih vrednot, ena, Krajinski 
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park Radensko polje, bo s tem projek-
tom dobila še posebno mesto.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je ob tem dodal, da gre 
za prvi čezmejni projekt Občine Grosu-
plje, pa tudi za prvi projekt, kjer Občina 
Grosuplje sodeluje kot vodilni partner. 
Predstavlja veliko finančno in vsebinsko 
injekcijo za razvoj turizma v naši občini, 
za ureditev Krajinskega parka Radensko 
polje.

Namestnik vodje Organa upravlja-
nja Interreg Slovenija–Hrvaška Dimitrij 
Pur je nekoliko več povedal o samem 
programu Interreg V-A Slovenija-Hrva-
ška. Izpostavil je, da program namenja 
sredstva aktivnostim, ki presegajo naci-
onalne okvire, prav sodelovanje na obeh 
straneh meja pa prispeva k boljšim rezul-
tatom, posebej takrat, ko govorimo na 
primer o poplavni varnosti Sotle, Kolpe 
in podobno, pa tudi ko govorimo o upra-
vljanju z ogroženimi živalskimi vrstami 
za ohranitev biotske raznovrstnosti, če-
mur daje velik poudarek prav ta projekt. 
Dodatna vrednost tega projekta je izme-
njava čezmejnih izkušenj med slovenski-
mi in hrvaškimi institucijami.

Vodja Medobčinskega razvojnega 
centra Jasmina Selan je nato na kratko 
pojasnila, kako se je ideja o samem pro-
jektu razvijala.

Občina Grosuplje je že v letu 2007 v 
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in 
prostor aktivno pristopila k zavarova-
nju območja in ustanovitvi Krajinskega 

parka Radensko polje. V sodelovanju s 
strokovnimi institucijami, Centrom za 
kartografijo flore in favne ter Zavodom 
za varstvo narave RS, smo pripravili stro-
kovne podlage za zavarovanje območja, 
popis vrst ogroženih habitatov in stro-
kovne podlage za območje NATURA 
2000. Center Grajski vrt Boštanj, ki ga je 
financirala Občina Grosuplje, pa je koor-
diniral delo strokovnih institucij, Ministr-
stva za okolje in prostor in Občine Gro-
suplje na eni strani, ter na drugi strani 
sodeloval s prebivalci na tem območju. 
Rezultat koordinacije je bilo zavarovano 
območje in ustanovitev Krajinskega par-
ka Radensko polje leta 2012.

Pred dvema letoma je Občina Gro-
suplje z Občinama Ivančna Gorica in 
Trebnje ustanovila medobčinski razvoj-
ni center, katerega namen je spremljati 
razpise, pripravljati razvojne projekte. Z 
letošnjim letom smo ustanovili tudi Za-
vod za turizem in promocijo »Turizem 
Grosuplje« in tako dobili tudi upravljavca 
tega krajinskega parka.

S tem je sovpadal primeren razpis 
Interreg Slovenija-Hrvaška, na katerega 
smo se prijavili. »Na tem mestu bi se rada 
zahvalila tudi vsem partnerjem za hiter 
odziv pred letom in pol, ko smo poiskali 
stik z vami in zelo dobro sodelovali. Verja-
mem, da se bo to sodelovanje v času izva-
janja projekta še okrepilo,« je dejala.

Izvajanje projekta Vezi narave se zač-
ne s septembrom 2018, trajal pa bo 30 
mesecev.

Na Radenskem polju bomo vzpostavi-
li Center narave Šica, v Rogaški Slatini bo 
nastal Center narave Sotla, na območju 
naravnega spomenika Zelenjak ob Sotli 
in kanjona Kamačnik pa bosta vzposta-
vljeni interpretacijski dostopni točki.

Cilji projekta Vezi narave so izboljša-
nje stanja habitatnih vrst, izbrali smo 
primerljiva območja v Sloveniji in na 
Hrvaškem, ohranjanje biodiverzitete, 
hkrati ozaveščanje ljudi o tem, kako s 
svojim početjem, obnašanjem vplivajo 
na ekosistemske storitve, na naravo, ter 
zagotoviti trajnost.

Trajnost pa želimo zagotoviti ravno 
skozi mrežo točk Vezi narave, z osvešča-
njem ljudi, lokalnih prebivalcev in drugih 
obiskovalcev tega prostora o pomenu 
narave ter s prikazom povezanosti med 
ekosistemskimi storitvami na eni strani 
in ljudmi na drugi strani.

Jasmina Selan je ob koncu še pove-
dala, da v Sloveniji takšnih centrov, kot 
bosta na Radenskem polju in v Rogaški 
Slatini, ni veliko, zato verjame, da se bo 
veliko družin z otroki in tudi ostale cilj-
ne skupine: vrtci, šole, naravovarstvene 
organizacije, društva ter pravzaprav vsi 
ostali, odločile za obisk teh dveh centrov 
tudi kasneje, po koncu projekta. V teh 
dveh inovativnih središčih znanja o na-
ravi bodo namreč naravovarstvene vse-
bine prikazane na sodoben, interaktiven 
način.

Jana Roštan

Obisk delegacije Kitajske ljudske zveze za prijateljstvo  
s tujimi državami
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Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, 
direktor DRSI Damir Topolko, direktor podjetja KPL Marko Miletić in namestnica direktorja 

DRSI Ljiljana Herga

Podpredsednik Song Jingwu se je ob 
obisku vpisal v Spominsko knjigo Občine 

Grosuplje.

V ponedeljek, 27. avgusta 2018, je ob-
čino Grosuplje obiskal podpredsednik 
Kitajske ljudske zveze za prijateljstvo s 
tujimi državami (CPAFFC) Song Jingwu z 
delegacijo. V prostorih občinske hiše sta 
goste prijazno sprejela župan dr. Peter 
Verlič in direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar in jim izrekla prijetno do-
brodošlico.

Na kratko sta jim predstavila turistič-
ne znamenitosti naše občine, ki jih je že 
sedaj lepo obiskati, bo pa obisk le–teh 
kmalu tako za občanke in občane kot 
tudi obiskovalce od drugod še prijetnej-
ši. Izpostavil je Županovo jamo, Magda-
lensko goro, Grad Boštanj, Tabor Cerovo, 
pa naravoslovno učno pot Po sledeh vo-
domca in Evropsko pešpot E6, to pa še 
posebej velja za Krajinski park Radensko 
polje. Namreč, prav razvoj turizma je v 
naši občini trenutno velika prioriteta.

Prav tako sta jih ob tej priložnosti na 
kratko seznanila s projekti občine ter na-
šimi razvojnimi načrti za naprej. Predsta-
vila sta jim tudi naš medobčinski razvojni 
center.

Z obiskom so nato nadaljevali v Me-
stni knjižnici Grosuplje, kjer jih je priča-
kala direktorica Roža Kek, župan dr. Peter 
Verlič pa je ob tej priložnosti podpredse-
dnika Songa Jingwuja povabil tudi k vpi-
su v našo spominsko knjigo. 

Jana Roštan

Podpis pogodbe za izgradnjo pločnika v Veliki Račni (II. faza)

Župan občine Grosuplje dr. Peter Ver-
lič, direktor Direkcije Republike Slovenije 
za infrastrukturo Damir Topolko in direk-

tor podjetja KPL Marko Miletić so v torek, 
28. avgusta 2018, podpisali pogodbo za 
izgradnjo pločnika v Veliki Račni (II. faza).

V skladu s pogodbo bodo ob cesti 
Mlačevo–Rašica, natančneje v Veliki Rač-
ni, zgradili pločnik v dolžini 443 m, hkrati 
bodo uredili tudi cestno razsvetljavo ter 
obnovili vozišče.

Pogodbena vrednost del znaša 
428.293,00 evrov.

Ni minilo prav veliko časa, ko smo se 
v ponedeljek, 23. oktobra 2017, v Veliki 
Račni veselili izgradnje pločnika med 
Malo Račno in Veliko Račno, krajanke in 
krajani so takrat postali bogatejši tudi za 
novo cestno razsvetljavo, dve avtobu-
sni postajališči, urejen otok za umirjanje 
prometa. Šlo je za izgradnjo I. faze ploč-
nika, zdaj pa že pričenjamo z izgradnjo 
II. faze, vse do centra Velike Račne, kjer 
se bo nov pločnik povezal z obstoječim 
pločnikom. In bivanje v teh krajih bo za 
tamkajšnje krajanke in krajane postalo 
še lepše in še prijetnejše.

Jana Roštan
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Župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar sta se srečala s predsednikom Rajkom Palčarjem in 
ostalimi člani Sveta krajevne skupnosti Račna

V sredo, 29. avgusta 2018, sta se žu-
pan in direktor občinske uprave v Veliki 
Račni srečala s predsednikom Rajkom 
Palčarjem in ostalimi člani Sveta Krajev-
ne skupnosti Račna.

Župan se je vsem zbranim sprva lepo 
zahvalil za prisotnost, za lep odziv na 
srečanje. »Naša želja je, da pridemo na te-
ren, saj je vseeno drugače, če se kdaj tudi 
takole srečamo, in slišimo, kakšne so želje, 
potrebe v teh krajih. Mi si bomo stvari za-
beležili ter si pogledali, kaj mogoče lahko 
že sedaj uredimo, kaj bomo lahko uredili 
kasneje,« je dejal.

S srečanjem pa je sovpadel podpis 
pogodbe za izgradnjo II. faze pločnika v 
Veliki Račni, ki je na Direkciji Republike 
Slovenije za infrastrukturo potekal ravno 
dan prej, da je lahko to informacijo žu-
pan z veseljem delil z vsemi prisotnimi. 
Uredili bodo tudi cestno razsvetljavo 

ter obnovili vozišče. K temu je še dodal, 
da so ravno ta dan potekala začetna 
dela, s tem pa je izvajalcu začel teči tudi 
100-dnevni rok za izvedbo gradbenih 
del.

Prav tako je ob tej priložnosti omenil 
nedavni podpis pogodbe za projekt Vezi 
narave, ki se med drugim nanaša na ure-
ditev vstopne točke v Krajinski park Ra-
densko polje, zanj pa smo pridobili kar 
776.700 evrov evropskih sredstev. Med 
drugim se bo tako v krajinskem parku 
vzpostavil center ŠICA, inovativno sredi-
šče znanja o naravi. 

Župan je še izpostavil, da žal naša vla-
da operativnega programa ni pripravila 
tako, da bi lahko tako kot smo v evropski 
finančni perspektivi 2007–2013 tudi v 
letih 2014–2020 črpali finančna sredstva 
za izgradnjo kanalizacije, ki pa tudi za va-
rovanje narave v našem krajinskem par-

ku predstavlja osnovo. Vendar na občini 
imamo pripravljene projekte za izgra-
dnjo kanalizacije tudi tam, kjer je še ni, in 
verjamemo, da bo ta priložnost še prišla.

Direktor občinske uprave je ob tem 
dodal, da bo upravljanje krajinskega 
parka v domeni Občine Grosuplje in Za-
voda za turizem Grosuplje, kar zadeva 
življenje na tem območju, kmetovanje, 
pa verjame, da krajinski park in njegove 
naravne vrednote predstavljajo za tam-
kajšnje krajane, pa tudi za vse nas, pred-
vsem priložnost.

Predsednik Krajevne skupnosti Račna 
in ostali člani sveta so na srečanju izra-
zili še nekaj želja, dali nekaj pobud, ki 
jih bomo v največji meri poskušali upo-
števati ter jih v kar najkrajšem možnem 
času v dobro krajank in krajanov tudi 
realizirati.

Jana Roštan

1. ŠOLSKI DAN

V ponedeljek, 3. septembra 2018, smo 
vstopili v novo šolsko leto 2018/19. Prvi 
šolski dan pa je bil zagotovo prav pose-
ben dan za prvošolke in prvošolce ter 
seveda njihove ljubeče starše.

Prvošolk in prvošolcev je letos v naši 
občini kar 239. V vseh naših šolah, na Po-
lici, v Št. Juriju, Šmarju – Sapu, Žalni, na 
Kopanju, pa v Brinju in na Adamičevi v 
Grosupljem, so jih ta dan prijazno poz-

dravile ravnateljice Natalija Kotar, Janja 
Zupančič in Pavlina Antolič ter njihove 
razredničarke. Starejši učenke in učenci 
pa so zanje pripravili pesmice in jim za-
igrali poučne in zanimive igrice, v šoli 
v Žalni jih je obiskal celo čarodej in jih 
nasmejal s svojimi čarovnijami ter jih ne-
malokrat pustil čisto brez besed. Prav vsi 
prvošolke in prvošolci so ta dan prejeli 
tudi rumene rutice.

Kot vsako leto sta jih pozdravila tudi 
župan dr. Peter Verlič in direktor občin-
ske uprave mag. Dušan Hočevar. »Danes 
je pred vami pomemben dan. Spoznali bo-
ste svoje sošolce, pa prijazne učiteljice, po-
tem pa boste skupaj brali, pisali, računali, 
risali, pa telovadili in hodili na izlete. Boste 
videli, kako bo luštno,« je dejal župan.

Pogumni prvošolke in prvošolci so 
županu zaupali, da se niso prav nič bali 
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Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli PolicaSprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Polica

ta dan priti v šolo. Pravzaprav so že ko-
maj čakali. So pa ta dan z nekoliko več 
vznemirjenja pričakali njihovi starši, gre 
le za neko prelomnico v življenju. Župan 
je staršem, vodstvu šole, vsem zaposle-

nim zaželel prijetno šolsko leto, prvo-
šolkam in prvošolcem ter vsem ostalim 
učencem pa tudi leto, polno znanja in 
uspehov.

Naj še omenimo, da bo v letošnjem 

šolskem letu nova šola v Žalni praznova-
la svojo 10. obletnico, šola na Adamičevi 
cesti v Grosupljem pa že svoj 90. rojstni 
dan.  

Jana Roštan

Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Št. Jurij Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Št. Jurij

Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Polica
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Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Št. Jurij

Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli Brinje Grosuplje

Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli Brinje Grosuplje

Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli Brinje Grosuplje
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Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli Šmarje – Sap

Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli Šmarje – Sap

Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Žalna

Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli Šmarje – Sap

Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Žalna
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Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Žalna

Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Kopanj Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Kopanj

Sprejem prvošolcev na Podružnični osnovni šoli Kopanj
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Sprejem prvošolcev na OŠ LA Grosuplje - Dislocirani enoti Adamičeva Sprejem prvošolcev na OŠ LA Grosuplje - Dislocirani enoti Adamičeva

Sprejem prvošolcev na OŠ LA Grosuplje - Dislocirani enoti Adamičeva

Sprejem prvošolcev na OŠ LA Grosuplje - Dislocirani enoti Adamičeva
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Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska sredstva za 
ureditev površin za pešce in kolesarje na Taborski cesti v 
Grosupljem

Občina Grosuplje je s projektom 
»Ureditve površin za pešce in kolesarje 
na Taborski cesti« v Grosupljem uspešno 
kandidirala na Javni razpis za sofinanci-
ranje ukrepov trajnostne mobilnosti Mi-
nistrstva za infrastrukturo, ki se bo izvajal 
v okviru Operativnega programa za izva-
janje Evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: 
»Trajnostna raba in proizvodnja energije 
in pametna omrežja«, tematskega cilja 
4: »Podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih«, predno-
stne naložbe št. 4.4: »Spodbujanje niz-
koogljičnih strategij za vse vrste obmo-
čij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustreznimi omili-
tvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

Za ureditev površin za pešce in kole-
sarje na Taborski cesti v Grosupljem smo 
tako uspešno pridobili nepovratna sred-
stva v višini 142.243,86 evrov (od tega  
85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 
15 % slovenske udeležbe kohezijske po-
litike). Izvedba je predvidena v prvi polo-
vici leta 2020.

Ureditev teh površin hkrati predsta-
vlja tudi korak v smeri uresničevanja 
vizije razvoja prometa in mobilnosti v 
naši občini, začrtane v Celostni prometni 
strategiji Občine Grosuplje, ob sprejetju 
katere je župan povedal: »Sprejeta strate-
gija daje velik poudarek ukrepom na po-
dročju peš in kolesarskega prometa, kar 

se bo odrazilo v novih pločnikih in kole-
sarskih površinah, nadaljnjemu razvoju in 
krepitvi javnega potniškega avtobusnega 
in železniškega prometa ter v novih obli-
kah mobilnosti s prevozi na klic, v strate-
giji pa je kot dolgoročen ukrep zapisana 
tudi umestitev obvoznice Grosuplje daleč 
stran od strnjenih mestnih naselij. Pouda-
rek bo dan tudi e2 mobilnosti, ki pomeni 
razvoj in uporabo najrazličnejših električ-
nih vozil ob uporabi sodobnih elektron-
skih aplikacij.«

Gre za razvoj naše občine v smeri 
gospodarne, gostoljubne in globalne 
občine po zeleni poti. Da bo bivanje v 
naši občini zdravo, varno in prijetno, 

da bo naše okolje prijazno tudi podje-
tnikom, obiskovalcem, da bomo v naši 
občini spoštljivi in odgovorni do nara-
ve in okolja.

Jana Roštan

Na območju občine Grosuplje pričeli z barvanjem drogov 
obcestnih svetilk

V naši občini nam noč razsvetljuje 
2347 svetilk. Povečini so montirane na 
kovinske drogove, visoke od 5 m do 10 
m. Med vzdrževanjem cestne razsvetlja-
ve poleg menjave svetilnih teles tako 
sodi tudi obnavljanje zaščite drogov. V 
letošnjem letu bomo na novo pobarvali 
122 drogov, nekaj jih bo potrebno tudi 
zamenjati.

Marsikatera lučka stoji tik ob vrtni 
ograji ali celo znotraj vrtne ograje. Naj 
se ob tej priliki zahvalimo za razume-

vanje lastnikom zemljišč in jih obenem 
spomnimo in prosimo, naj poskrbijo, da 
drogovi niso preveč obdani z zelenjem.

Najboljša kontrola delovanja cestne 
razsvetljave smo občani sami, vse nepra-
vilnosti (nedelovanje, prezgodnji vklop 
ali izklop…) lahko sporočite na spletno 
stran vzdrževalca: http://www.jrl.si/pri-
java-napak ali pa direktno na občino 
Grosuplje.

Klavdija Mehle
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Občina Grosuplje korak bližje h gradnji kolesarskih povezav

Rekonstrukcija lokalne ceste Veliko Mlačevo–Žalna

V Grosupljem smo v sklopu dogovo-
ra za razvoj osrednjeslovenske regije s 
projektom »Kolesarske povezave mesta 
Grosuplje z zalednimi naselji« že pričeli 
z intenzivno pripravo projektne doku-
mentacije za izgradnjo kolesarskih po-
vezav na Velikem Mlačevem, Spodnji 
Slivnici in na Cikavi, skupna ocenjena 
vrednost projekta pa znaša 2.202.910,24 
EUR.

Zavedanje občine Grosuplje, da je po-
trebno izvesti varne in udobne kolesar-
ske površine tako v mestu kot tudi izven 
urbanih naselij, je pripeljalo do tega, da 
smo pristopili k načrtovanju celostne 
strategije razvoja kolesarske infrastruk-
ture. Zaradi ugodne lege občine Gro-
suplje bi z ukrepi umestitve kolesarskih 
poti, povezanih z večjimi zalednimi na-
selji v občini in mestnim naseljem Gro-

suplje, kolesarje usmerili do pomembnih 
središč v Grosupljem. S temi ukrepi si že-
limo povečati število dnevnih migrantov 
s kolesi za bolj zdravo življenje, hkrati pa 

bi izkoristili tudi potencial za ohranjanje 
narave.

S tem sledimo tudi ciljem Celostne 
prometne strategije Občine Grosuplje, 
saj se v zadnjem desetletju vse več po-
zornosti namenja trajnostni mobilnosti, 
katere cilj je znižati visoke stopnje emisij 
in hrupa v prometu ter prometne zasto-
je, zmanjšati uporabo osebnih vozil ter 
spodbujati uporabo javnega prevoza in 
nemotoriziranih načinov potovanja.

Dogovor za razvoj regije pomeni ve-
liko priložnost, da nadaljujemo svoj ra-
zvoj po poti, ki smo jo zastavili v regijski 
strategiji za obdobje sedmih let. S tem 
sledimo specializaciji regije, ki temelji na 
razvoju gospodarstva, trajnostni mobil-
nosti ter zdravem in kakovostnem bival-
nem okolju.

Klavdija Mehle

Bil je četrtek, 5. november 2015, ko smo slovesno predali svojemu na-
menu prenovljeno cesto na Velikem Mlačevem, in sicer od priključka z re-
gionalno cesto do železniške proge. V torek, 17. julija 2018, pa smo z deli 
na lokalni cesti Veliko Mlačevo–Žalna ponovno pričeli, tokrat od omenje-
ne železniške proge pa vse do otoka za umirjanje prometa pri Podružnični 
osnovni šoli Žalna.

Šlo je za rekonstrukcijo ceste v dolžini 835 m, vozišče je razširjeno, ure-
jeno je odvodnjavanje cestne meteorne vode s ponikovalnicami ter posta-
vljena je potrebna prometna oprema in signalizacija. 

Vrednost investicije je znašala cca. 320.000 evrov. Dela sta izvajala pod-
jetja Komunalne gradnje in Mapri proasfalt, nadzor nad deli pa je izvajal 
Urbing.

Jana Roštan



18 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2018 Iz občinske hiše

Sanacija lokalne ceste Plešivica–Velika Ilova Gora 

Gradbena dela na Gatini intenzivno potekajo

V mesecu avgustu je potekala sa-
nacija odseka lokalne ceste Plešivi-
ca–Velika Ilova Gora, natančneje med 
Gabrjem in Veliko Ilovo Goro, v dolžini 
645 m. Odstranili smo obstoječe voz-
išče, delno zamenjali tampon, in v to-
rek, 28. avgusta 2018, na novo asfalti-
rali vozišče in  uredili odvodnjavanje.

Dela so izvajale Komunalne gra-
dnje. Vrednost investicije je znašala 
114.479,74 evrov.

Jana Roštan

Na Gatini pri Grosupljem smo v 
poletnih mesecih obnovili javno vo-
dovodno omrežje v dolžini 300 m, ki 
je bilo poškodovano in zato zaradi ve-
likih težav in stroškov pri vzdrževanju 
potrebno prenove. 

Prav tako je v vasi Gatina hkrati po-
tekala širitev kanalizacijskega omrežja 
v dolžini 530 m. S tem se je v celoti 
zaključila II. faza javnega omrežja na 
tem območju (hišni priključki).

Sočasno pa se je izvedla tudi rekon-
strukcija ceste v širini 3 m in v dolžini 
670 m, saj njena širina ni bila več pri-
merna za tovorna in kmetijska vozila.

Okvirni skupni znesek celotne in-
vesticije je znašal cca. 186.000 evrov. 

Klavdija Mehle

Letošnja novost na festivalu Grosuplje v jeseni: GROSUPELJSKI TEK

Že naslednji vikend, tradicionalno 3. 
vikend v septembru, se bo pričel festival 
Grosuplje v jeseni. V petek, ob 19. uri, se 
bomo lahko sprostili in uživali na koncer-
tu Pihalnega orkestra Glasbene šole Gro-
suplje. Pihalci se nam bodo s svojim bo-
gatim repertoarjem predstavili na odru 
na Taborski cesti, v centru mesta. 

Tam bo osrednje dogajanje tudi v so-
boto, ko se bo ob 9.30. uri, na Kolodvor-
ski in Taborski cesti, razprostrla pisana 
paleta stojnic, na katerih se nam bodo 

predstavljali športna, kulturna, turistična 
društva in tudi grosupeljski podjetniki. 
Tudi letos nas čaka otroški živ žav, tokrat 
bo v ospredju Cirkus Kolibris. Popoldne 
nam bo glasbeno obarvala Manca Špik.

Študentski klub Groš bo, kot že vsa 
leta prej, poskrbel, da se bo odlično 
vzdušje na odru in ob njem nadaljevalo 
še pozno v noč. Nastopili bodo Pulse, 
The Closhers, Happy Ol' McWeasel, Lum-
berjack in za konec še Ice On Fire.

Zeleno, aktivno, zdravo - FIT Grosu-

plje pa je tisto, ki bo letošnjemu festivalu 
dalo nov pečat. Sobotno popoldne bo 
še dodatno razgibal in popestril 1. GRO-
SUPELJSKI TEK, s startom ob 16. uri, na 
Kolodvorski cesti. Ta bo namenjen vsem 
generacijam, CICI TEK za naše najmlajše 
v dolžini 250 m, TEK ZA OSNOVNOŠOLCE 
ali tiste, ki bi se želeli le malo razgibati, v 
dolžini 500 m; za nekoliko zahtevnejše 
rekreativce ali za tiste, ki bi se želeli ne-
koliko bolj razgibati, pa bo organizirana 
GROSUPELJSKA 5-KA. Prijave bodo mo-
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goče na dan dogodka, prijavnine ni. 
V nedeljo, ob 10. uri, pa se bomo iz 

Loga pod vasjo Cerovo odpravili po 
naravoslovni učni poti PO SLEDEH VO-
DOMCA. Krožna pot v dolžini 5,2 km nas 

bo vodila vse do čudovitega kraškega 
bisera ŽUPANOVE JAME in do enega 
redkih ohranjenih protiturških taborov 
TABORA CEROVO. Ogled bo voden. Va-
bljeni na nova doživetja in odkrivanja 

skritih poti za ohranitev narave in njenih 
prebivalcev.

Jana Roštan

TRASA: 1. Grosupeljski tek

PETEK, 14. 9. 2018, Taborska cesta, Grosuplje
• 19.00: Koncert Pihalnega orkestra Glasbene šole 

Grosuplje

SOBOTA, 15. 9. 2018, Taborska cesta, Grosuplje
• 9.30: Combo zasedba Big banda Grosuplje
• 10.00: Pozdrav voditeljice Tadeje Anžlovar 
• 10.05: Glasbena šola Težak
• 10.10: Nagovor župana občine Grosuplje dr. Petra Verliča
• 10.15: Klub za ritmično gimnastiko Tjaša Šeme
• 10.25: Čupakabra – žonglerska skupina s predstavo 

Cirkus Kolibris
• 11.15: Podlomarjeva povorka
• 11.20: Plesni studio Tina
• 11.30: Sankukai karate klub Grosuplje
• 11.40: Plesni klub Spot
• 11.50: KD Teater Grosuplje – TeGIBlo 5
• 12.00: MANCA ŠPIK

• 16.00: Cici tek – 250 m
• 16.30: Tek za osnovnošolce – 500 m
• 17.00: Grosupeljska 5-ka – 5 km

GROŠ NA ULICI
• 17.30: Tonske vaje: Pulse, The Closhers, Lumberjack,  

Ice On Fire
• 19.30: Tonska vaja: Happy Ol' McWeasel
• 20.00: Pulse
• 21.00: The Closhers
• 22.00: Happy Ol' McWeasel
• 23.30: Lumberjack
• 00.30: Ice On Fire

NEDELJA, 16. 9. 2018, Cerovo
• 10.00: Voden ogled po naravoslovni učni poti Po sledeh 

vodomca

               FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: PROGRAM
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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 foto-
grafije 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

V Evropskem tednu mobilnosti letos sodeluje tudi občina Grosuplje

Letošnji Evropski teden mobilnosti, 
ki že tradicionalno poteka od 16. do 22. 
septembra, se bo odvijal pod sloganom 
»Združuj in učinkovito potuj« in bo 
posvečen predvsem starejšim. Sodelu-
joče občine iz številnih slovenskih regij 
bomo v tem tednu organizirale delavni-
ce »Ostanimo mobilni« ter druge spre-
mljajoče aktivnosti, s katerimi želimo pri-
spevati k večji ozaveščenosti o pomenu 
trajnostne mobilnosti med starejšimi. 
Predstavili jim bomo drugačne rešitve 
pri prevozu in organizaciji dnevnih poti 
ter koristi hoje za zdravje in dobro po-
čutje, kot tudi socialne, ekonomske in 
okoljske prednosti pešačenja, kolesarje-
nja in uporabe javnega prevoza.

Starejši so vse večja skupina prebival-
cev, ki je v prometu udeležena v različnih 
vlogah. Starejši so lahko pešci, kolesarji, 
avtomobilisti ali pa uporabljajo prevo-
zna sredstva, ki jih upravljajo drugi, npr. 
javni prevoz. V tej delavnici želimo pose-
bej izpostaviti njihovo odvisnost od ka-
kovostne infrastrukture za hojo in kole-
sarjenje ter spremljajočih storitev, ki jim 
bodo omogočale udobno življenje brez 
avtomobila. Od tega sta odvisni tudi nji-
hova samostojnost in svobodno gibanje. 
Redna hoja in kolesarjenje preko celo-
tnega življenjskega obdobja pripomore-
ta k boljši telesni pripravljenosti in tudi 
v starosti pomagata ohranjati mišično 
maso in močne kosti, zmanjšujeta nevar-
nost bolezni srca in ožilja, možnost na-
stanka kapi, znižujeta krvni tlak ter raven 
holesterola, lahko  preprečita sladkorno 
bolezen tipa 2, raka na dojki in prostati. 

Hoja kot prometna praksa obenem po-
staja zaradi demografskih sprememb 
vse pomembnejša. Celovito načrtova-
nje prometnih ureditev in povezovanje 
ukrepov na različnih področjih, kot na 
primer zdravstvenem, kulturnem, okolj-
skem in prometnem, je ključno za izbolj-
šanje varnosti starejših pešcev oz. kole-
sarjev. To je predpogoj, da se ti odločijo 
za pešačenje oz. kolesarjenje ali uporabo 
kombiniranih oblik prevoza.

V občini Grosuplje bomo delavnico 
v sklopu Evropskega tedna mobilno-
sti z naslovom »OSTANIMO MOBILNI« 
izvedli v ponedeljek, 17. septembra 
2018, ob 9. uri, v prostorih Družbenega 
doma Grosuplje.

Isti dan bo ob 10. uri potekala tudi ti-
skovna konferenca na temo Evropske-
ga tedna mobilnosti. Ob tej priložnosti 
nas bosta nagovorila župan občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič in predstav-
nik Ministrstva za infrastrukturo.

PONEDELJEK, 17. 9. 2018, Dvorana 
Družbenega doma Grosuplje:

8:30 – 9:00: Prihod udeležencev,
9:00 – 9:45: Uvod, pomen trajnostne 

mobilnosti,
9:45 – 10:30: Terenski ogledi in prak-

tični preizkusi,
10:00 – 10:30: Tiskovna konferenca v 

sklopu Evropskega tedna mobilnosti,
10:30 – 11:00: Izmenjava mnenj ob ka-

vici in prigrizku.

Cilj delavnice je nagovoriti starejše 
in širšo javnost o pomenu mobilnosti 
za starejše, opozoriti na pozitivne vpli-
ve trajnostne mobilnosti na zdravje in 
okolje, ustvariti mrežo na regionalni oz. 
lokalni ravni, ki bo trajno delovala, vklju-
čitev starejših v mreže za spodbujanje 
hoje in medgeneracijskega sodelovanja, 
npr. s šolami, tečaji nordijske hoje, s ko-
lesarskimi društvi in podobno, mobilizi-
rati lokalna društva upokojencev za vlo-
go zagovorništva pešcev.

Delavnice so priložnost, da starejši 
izrazijo svoje mnenje, delijo znanja, iz-
kušnje ter izpostavijo svoje potrebe s 
področja trajnostne mobilnosti in sku-
paj s predstavniki lokalnih skupnosti, 
državnih ustanov ter strokovnjakov iz 
različnih resorjev razpravljajo o aktualni 
problematiki trajnostne mobilnosti med 
starejšimi ter v skupnem sodelovanju 
poiščejo rešitve in predloge za naprej.

S temi aktivnostmi se v času Evrop-
skega tedna mobilnosti občina Grosu-
plje pridružuje letošnji nacionalni akciji 
ozaveščanja o pomenu trajnostne mo-
bilnosti med starejšimi, ki jo je pripravila 
Medresorska delovna skupina za trajno-
stno mobilnost.

Vsebine prometa, zdravja, okolja, pro-
stora in prometne varnosti so preplete-
ne in celovito nagovarjajo skupino sta-
rejših občanov.

Klavdija Mehle
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O B V E S T I L O

Obveščamo dijake in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, vključene v izobraževalne pro-
grame na področju kmetijstva, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://www.grosuplje.si/ ob-
javlja javni razpis za dodelitev sredstev enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju 
kmetijstva v letu 2018.
Javni razpis se izvaja v skladu s Pravilnikom o dodelitvi enkratne občinske pomoči za izobraževanje na 
področju kmetijstva (Ur. list RS, št. 94/05 in 113/07) in Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja  v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014 – 2020 (Ur. list RS, št. 50/15).
Rok za oddajo vlog poteče v petek, 12.10.2018, ob 10.00 uri ne glede na vrsto dostave.

OBVESTILO O SKLEPU GLEDE VOLILNE PRILOGE

V skladu s 6. členom zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 28/11 
– odl. US in 98/13) bodo pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, 
političnih strank in programov v volilni prilogi časopisa Grosupeljski odmevi za lokalne volitve 
2018 objavljena na spletni strani Občine Grosuplje (www.grosuplje.si) najkasneje 45 dni pred dnem 
glasovanja.

O B V E S T I L O

Obveščamo dijake in študente, da  Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://www.grosuplje.si/ 
objavlja javni razpis za dodelitev občinskih štipendij za šolsko leto 2018/2019.
Javni razpis se izvede v skladu z Odlokom o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje. 
Rok za oddajo vlog je  do 12. 10. 2018 do 10.00 ure.

Krščanski demokrati pogumno na lokalne volitve 2018

V Občinskem odboru Nove Slovenije 
– krščanski demokrati Grosuplje (N.Si) se 
že nekaj časa pripravljamo na nov izziv, 
to so lokalne volitve 2018. Po uspehu na 
volilno nedeljo 3. junija 2018, ko nam je 
skupaj uspelo doseči, da smo kot stranka 
izboljšali rezultat iz leta 2014 in smo s 7 
mandati pomemben politični dejavnik v 
tej sestavi Državnega zbora, optimistič-
no in predvsem delavno pripravljamo 
program za našo prelepo občino. Ne-
nazadnje je prav Nova Slovenija s pred-
sednikom Toninom omogočila, da je z 
izvolitvijo na mesto predsednika držav-
nega zbora leta lahko pričel z delom.

Že pred poletnimi počitnicami smo 
pričeli po različnih področjih, kot so 
družbene dejavnosti, okolje in prostor, 

infrastruktura, gospodarstvo in osta-
lo, pripravljati analizo oziroma pregled 
opravljenega dela z vidika uresničevanja 
programa Nove Slovenije. Že prve ocene 
so pokazale, da smo bili uspešni, saj je 
občinska uprava na čelu z županom dr. 
Petrom Verličem, uresničevala tudi naš 
program z zadnjih lokalnih volitev. To 
nas še posebej veseli, saj smo v Novi Slo-
veniji  župana tudi podprli ob volitvah. 
Danes smo kot občina bistveno bolj raz-
viti in urejeni, kot smo bili pred 4 leti in 
smo predvsem tudi zanimivi za gospo-
darska vlaganja in razvoj ter tako tudi v 
ponudbi novih zaposlitev. Krščanski de-
mokrati smo podporniki gospodarstva, 
saj prav razvito in tehnološko dodelano 
gospodarstvo prinaša večjo blaginjo za 

občane. Ne smemo pa prezreti tudi bi-
stveno bolj urejenega področja družbe-
nih dejavnosti in infrastrukture. 

Naš pogled pa je usmerjen tudi že 
naprej in v izzive prihodnosti in le-teh 
ne zmanjkuje. Na lokalne volitve gremo 
kadrovsko okrepljeni in prepričani smo 
tudi v nekatere predloge rešitev za še 
bolj prijazno in ustvarjalno občino Gro-
suplje, ki jih bo vseboval naš volilni pro-
gram za mandatno obdobje 2018–2022.

Nova Slovenija – krščanski demokrati
Občinski odbor Grosuplje
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ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU je slogan, ki ga gotovo vsi poznamo. Mi pa bomo temu sloganu dodali še
ZA ZDRAVJE – POT POD NOGE! Gremo na Magdalensko goro!

Spoštovani občanke in občani, 
dobimo se v SOBOTO, 6. oktobra 2018, ob 9.30. uri, 

pri baru FORTUNA, Cikava 3a, 1290 Grosuplje.

Start pohoda bo ob 10. uri, ko se bomo pridružili pohodnikom po Poti kulturne dediščine Šmarje – Sap, in se skupaj 
odpravili mimo železnodobnega arheološkega najdišča Magdalenska gora ter po krožni poti nazaj.

Na poti bomo prisostvovali slavnostnemu odprtju prenovljene informacijske točke št. 4 na Poti kulturne dediščine 
Šmarje – Sap, kjer nas bo nagovoril tudi župan dr. Peter Verlič.

Lahkih nog na pohod! Se vidimo!

Občinski odbor SDS Grosuplje
Ženski odbor SDS Grosuplje

Dušan Strnad,  župan Občine Ivanč-
na Gorica in član Državnega sveta Re-
publike Slovenije, ki zastopa občine 
iz 22. volilne enote, je opozoril na ne-
enakopravni položaj glasbenih šol, ki 
delujejo v občinah z izrazitim poveče-
vanjem števila prebivalcev. Med take 
sodi tudi Glasbena šola Grosuplje, ki 
deluje v občinah Dobrepolje, Grosu-
plje, Ivančna Gorica in Škofljica. 

Na seji Državnega sveta RS, ki je bila 
4. julija 2018 v Grosupljem, je Državni 
svet potrdil svetniška vprašanja Duša-
na Strnada, ki jih je zastavil Ministrstvu 

za izobraževanje, znanost in šport RS. V 
njih je opozoril na neenakopravni polo-
žaj glasbenih šol, ki delujejo v občinah z 
izrazitim povečevanjem števila prebival-
cev, in vprašal ministrstvo, kako misli to 
neenakopravnost odpraviti. Vprašanja 
temeljijo na dejstvu, da je glasbeni šoli 
Grosuplje dovoljen in financiran vpis 8 
odstotkov osnovnošolskih otrok, odsto-
tek dovoljenega  vpisa v glasbenih šolah, 
ki delujejo v občinah z zmanjševanjem 
števila prebivalcev pa je bistveno višji 
in sega tudi do 22 odstotkov osnovno-
šolskih otrok. To je jasen dokaz, da je 
Glasbena šola Grosuplje in posledično 

prebivalci občin Dobrepolje, Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Škofljica v neenako-
pravnem položaju glede na druge glas-
bene šole in občine. 

Vsa dosedanja prizadevanja Glasbene 
šole Grosuplje po zvišanju števila vpi-
snih mest so bila neuspešna, zato je iz 
leta v leto več otrok odklonjenih. Držav-
ni svetnik Dušan Strnad in Državni svet 
RS pričakujeta, da bo ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport v odgovoru 
na svetniška vprašanja jasno povedalo, 
kako in kdaj misli to neenakopravnost 
odpraviti.

Gašper Stopar

Dušan Strnad opozoril na neenakopravni položaj Glasbene šole 
Grosuplje

Oratorij Šmarje – Sap 2018

Med počitnicami smo tudi letos en te-
den preživeli otroci in mladi skupaj in se 
družili na oratoriju. Letos nas je bilo kar 
178, od tega 41 animatorjev in 137 otrok.

Glavni lik letošnjega oratorija je bil Ire-
nej Friderik Baraga. Spoznali smo njego-
vo življenje in videli, kaj vse je naredil za 
Indijance. Letošnje geslo je bilo: »Eno je 
potrebno« in med katehezami smo spo-
znavali, kaj je to eno.

Tudi letos smo imeli zanimive delav-
nice; čebelarska, kuharska in spoznava-
nje kultur. Pri čebelarski delavnici smo 
spoznavali poklic čebelarja, videli, kako 
se toči med in ga tudi sami poskusili. Na 

kuharski delavnici smo tekmovali v pri-
pravi različnih jedi, potem pa je komisija 
ocenila pripravo, izgled in okus jedi. De-
lavnica spoznavanja kultur pa je poteka-

la v dveh delih; v prvem so se otroci nau-
čili ples dežja in izvedeli veliko novega, v 
drugem delu pa so izdelali boomerange 
in se posladkali s penicami, ki so jih pekli 
na ognju.

Letos je sredin izlet potekal v Zacurku. 
Po katehezah smo se peš odpravili do 
Zacurka, vmes pa smo imeli postaje, kjer 
smo skozi indijanske igre še bolj spoznali 
njihovo kulturo. Na cilju pa so otroci mo-
rali predstaviti svojo vero Indijancem, 
kot je to storil škof Baraga. 

Letos nam je kosilo tri dni pripravlja-
lo podjetje Biobrok, ko pa so bili naši 
želodčki polni dobre hrane, smo imeli 
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velike igre. Pri ponedeljkovi veliki igri so 
se morali otroci odločati med dvema si-
tuacijama, na koncu so prišli do cilja, če 
so se pravilno odločili. V torek smo imeli 
vodne igre, ki so nas ohladile v vročini. V 
četrtek pa nam je malo ponagajalo vre-
me, zato smo imeli samo en del velike 
igre, kjer so otroci trgovali z nabranimi 
predmeti. 

Na oratoriju otroci rastejo in skozi cel 
teden nabirajo vrednote. Z njimi pa ra-
stemo tudi mi, animatorji. Hvaležni smo, 

da nam starši zaupate svoje otroke, vse 
pohvale in lepe besede nam veliko po-
menijo. Zaradi tega vsako leto znova do-
bimo moč za nadaljevanje. 

Na koncu se moramo zahvaliti vsem, 
ki ste nam med oratorijem prinesli ka-
kšne prigrizke, vsem, ki ste prispevali v 
našo blagajno, in tistim, ki ste nam kako 
drugače pomagali, da je oratorij tako 
dobro uspel. Hvala Krajevni skupnosti 
Šmarje – Sap, ki nam je odstopila svoje 
prostore. Posebna zahvala pa tudi našim 

sponzorjem; Občini Grosuplje, ki nam 
je letos obljubila sladoled za vse otroke 
naslednje leto, Plastika Virant, d.o.o., Ce-
mentni izdelki Zobec, d.o.o., TGP Žnidar-
šič, d.o.o., Klimatizacija Štrubelj, lekarna 
Kosobrin, Graviranje in razrez Filip Ga-
vez, s.p., D design Damjan Kocman, s.p., 
Picerija Brajda, Okrepčevalnica Majolka, 
Pekarna Evropa, Pekarna Pečjak.

Šmarski animatorji

Oratorij Kopanj 2018 – "Eno je potrebno"

Ob zaključku letošnjih počitnic, na-
tančneje med 27. avgustom in 2. sep-
tembrom, je bilo na Kopanju v Veliki 
Račni ponovno mogoče začutiti ogro-
mno otroške energije, radosti, smeha in 
navdušenja. Rekordno število (60) otrok 
in 25 animatorjev se je namreč zbralo na 
že 9. župnijskem oratoriju!

Izmed obilice dejavnosti, ki so letos še 
posebej zaznamovale naš oratorij, velja 
posebej omeniti multimedijsko delav-
nico s pridihom navidezne resničnosti 
(VR), delavnico preživetja v naravi "Sur-
vivor", kjer so se otroci med drugim na-
učili, kako prižgati ogenj zgolj s kresilom, 
in delavnico izdelave lokov. Manjkalo ni 
niti izvirnih in poučnih velikih iger. Kaj 
pomeni "nenavezanost", smo npr. spo-
znali preko različnih predmetov, saj smo 
morali za zmago dokazati, da zmoremo 
brez njih; pri vodnih igrah pa smo spo-
znavali različne kulture. Pri katehezah 

smo se dotaknili tudi vrednot, kot so 
odločitev, krst in gorečnost. Sredi tedna 
smo se za popestritev odpravili na malce 
daljši izlet – na pohod po dolini Voje pro-

ti slapu Mostnice. 
Animatorji močno upamo, da so se 

otrokom med letošnjim oratorijem, po-
dobno kot Indijancem, nauki Friderika 
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Ireneja Barage vtisnili v spomin, da bodo 
z njimi živeli vero, ki gori v njihovih srcih. 
Želimo si, da bi jih življenju vedno spre-
mljalo Friderikovo škofovsko geslo: "Eno 
je potrebno." In kaj je to eno? – Da vsaka 
duša pride v nebesa!

Obenem se toplo zahvaljujemo Ob-
čini Grosuplje, Larti, d.o.o., Kristl, d.o.o., 
ter vsem ostalim sponzorjem in dona-
torjem, brez katerih bi stroške oratorija 
težko povrnili. Omeniti velja še, da so v 
sklopu projekta samo animatorji opra-

vili več kot 1600 ur prostovoljnega dela. 
Vsem Bog povrni in na svidenje na priho-
dnjem, že 10. oratoriju na Kopanju!

V imenu kopanjskih animatorjev:  
Timotej Gruden

Eno leto pogodbene pošte Šmarje - Sap

Eno leto je minilo, odkar smo odpr-
li svoja vrata za vas, spoštovani krajani, 
cenjeni uporabniki poštnih storitev. Naj-
prej se naj vam vsem, ki zahajate na po-
što v Šmarje - Sap, lepo zahvalim, da ste 
del naše zgodbe.

Na naši pošti si prizadevamo, da bi 
uporabnikom poštnih storitev nudili 
učinkovite ter hkrati sodobne in do po-
sameznika prijazne storitve. Večino sto-
ritev lahko opravljate na enak način kot 
pred preoblikovanjem pošte v pogod-

beno pošto:
• oddaja pisemske pošiljke ali paketa za 

notranji ali mednarodni promet,
• prevzem pošiljke, za katero ste dobili 

obvestilo o prispeli pošiljki, ki je pi-
smonoša ni uspel vročiti na dostavi. 
(Tukaj naj poudarim, da pošiljko na 
pošti v Šmarju - Sapu lahko prevza-
mete šele drugi dan. Na primer, če ste 
dobili listek 1. 9. 2018, lahko pošiljko 
na pošti v Šmarju - Sapu prevzamete 
2. 9. 2018.),

• nakup znamk, dopisnic, voščilnic, vir-
tualnih kartic različnih mobilnih ope-
raterjev,

• obrazec UPN, paketna embalaža in pi-
semske ovojnice,

• fotokopiranje,
• telegrami, 
• darila.

Opravljamo lahko bančne storitve:
• plačilo položnic,
• dvig gotovine preko POS terminala 

ob predložitvi kartice,
• imetniki Nove KBM lahko dobite in-

formacijo o stanju na računu,
• polog ali dvig sredstev s transakcij-

skega računa,
• Nova KBM bo novembra 2018 instru-

ment poslovanja knjižic nadomestila 
z debetno kartico. Za vse informacije 
smo vam na voljo na pošti v Šmarju - 
Sapu.

DELOVNI ČAS:
Ponedeljek, sreda, petek: 
od 8. do 13. ure
Torek, četrtek: od 13. do 18. ure
Sobota: od 9. do 11. ure

KONTAKTNI PODATKI: 
PGP1293@posta-krka.si

Simona Jesih
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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:

• Mednarodni obrtni sejem v Celju, 
11. – 16. 9. 2018. V okviru razstavne-
ga prostora OOZ Grosuplje, katerega 
sofinancira Občina Grosuplje, se bo 
predstavilo podjetje Avtoservis Boh iz 
Grosupljega. 

• Festival »GROSUPLJE V JESENI«, so-
bota, 15. 9. 2018, center Grosupljega. S 
svojimi izdelki in storitvami se bodo 
v okviru »Dneva podjetnosti z OOZ 
Grosuplje« predstavila številna pod-
jetja iz občine Grosuplje. Vabljeni, da 
nas obiščete, obeta se pester družab-
ni program.

• VARSTVO PRI DELU, torek, 18. 9. 
2018, ob 15.00, v Domu obrtnikov, 
Grosuplje.

• BREZPLAČNO DAVČNO IN RAČU-
NOVODSKO SVETOVANJE s Tadejo 
Bučar, svetovalko za podjetništvo, v  
petek, 21. 9. 2018, med 9.00 in 15.00 
uro, v Domu obrtnikov, Grosuplje. Se 
srečujete z davčno oz. računovodsko 
dilemo? Vabljeni na individualni po-
svet, ki je organiziran v okviru SPOT-a 
za Osrednjeslovensko regijo. 

• Strokovna delavnica »PREPREČITEV 
IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI, POVE-
ZANIH S SEDEČIM POLOŽAJEM«, 
četrtek, 27. 9. 2018, ob 13.00, v Domu 
obrtnikov, Grosuplje.

• Srečanje podjetnic občine Grosu-
plje, četrtek, 4. 10. 2018, Družbeni 
dom Grosuplje. 

• Frizerska delavnica s STEVO HAIR 
ACADEMY, sobota, 6. 10. 2018, z za-
četkom ob 16.00, v frizerskem salonu 
MM STYLING v Grosupljem. Vabljeni.

• Seminar »DELOVNO PRAVO ZA RA-
ČUNOVODJE«, četrtek, 18. 10. 2018, 
ob 9.00, v Domu obrtnikov, Grosuplje. 

Javno povabilo podjetjem iz občine 
Grosuplje z do 50 zaposlenimi k oddaji 
vlog za sofinanciranje individualnih iz-
obraževanj in usposabljanj v letu 2018. 
Rok: 31. 10. 2018. Javno povabilo finan-

 5. SREČANJE PODJETNIC IN POSLOVNIH ŽENSK 

MOČ UREJENE PODOBE 

INFORMACIJE IN PRIJAVE: 
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ZNANJE - www.iz-znanje.si  

mednarodno priznana strokovnjakinja 
BOJANA KOŠNIK 

Kultura oblačenja v poslovnem svetu  
in druge strokovnjakinje s področja ženske urejenosti, 

s številnimi nasveti in izkušnjami (več na www.iz-znanje.si) 

Pozdravni nagovor: dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje 

DRUŽBENI DOM GROSUPLJE, 4.10.2018 

 

cira Občina Grosuplje iz proračunskih 
sredstev in zanj namenja do 6.000 EUR. 
Več na www.ooz-grosuplje.si 

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

Janez Bajt, univ. dipl. oec.
sekretar OOZ Grosuplje
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Gospod Vojko Havliček je poleg obširnega znanja o pticah delil z nami tudi svojo dobro voljo.

Evropska pešpot E6 poteka tudi preko občine Grosuplje

Obročkanje ptic v Logu pod vasjo Cerovo

Prek Evrope poteka dvanajst evrop-
skih pešpoti, med njimi tri tudi preko 
Slovenije, E6, E7 in E12, za eno pa velja, 
da poteka tudi preko občine Grosuplje, 
in sicer E6.

Za evropske pešpoti skrbi Evropska 
popotniška zveza. Samih poti je okoli 
60.000 kilometrov, so dolge in vodijo s 
severa na jug ali z vzhoda na zahod.

Evropske pešpoti povezujejo Evropo 
na najbolj izviren način in nas medse-
bojno družijo s hojo po hribih in dolinah 
preko različnih regij, domovin in dežel… 
vedno torej brez meja.

V Sloveniji za 1000 kilometrov evrop-
skih pešpoti skrbi Komisija za evropske 
pešpoti v Sloveniji, predsednik komisije 
Jože Prah pa o teh poteh pravi, da niso 
samo poti, ampak predstavljajo še nekaj 
več, so ljubezen, nas združujejo in po-
vezujejo. So prijateljstvo, predstavljajo 
spoštovanje drug drugega, čutenje do 
narave.

To je bila tudi ideja, moto idejne-
ga pobudnika in prvega predsednika 
Evropske popotniške zveze dr. Georga 
Fahrbacha, ki je že pred več desetletji 
dejal: »Odprimo meje, pojdimo drug do 
drugega peš, kajti le tako se bomo med se-

boj najbolje spoznali in naučili spoštovati 
in ceniti drug drugega!«.

Evropska pešpot E6 sicer poteka vse 
od Baltiškega morja (Finska), do Egej-
skega morja (Grčija) in je dolga kar 5.200 
kilometrov.

V Sloveniji nas ta pešpot E6 (Ciglarje-
va pot) vodi od Radelj na Koroškem do 
Strunjana ob Jadranskem morju in nada-
ljuje svojo pot do Sečovelj. Pot je dolga 

nekaj več kot 350 kilometrov in jo lahko 
prehodimo v dobrih 14 dneh. Na njej je 
39 kontrolnih točk in žigov.

Del pešpoti E6 v Sloveniji poteka tudi 
preko naše občine, preko mesta Gro-
suplje, pri knjižnici, kjer je ena izmed 
kontrolnih točk, pa po novem stoji tudi 
informacijska tabla. To smo postavili ob 
srečanju evropotnikov, ki je v letošnjem 
letu v mesecu maju potekalo prav v naši 
občini, in sicer na Cerovem, kjer smo od-
prli tudi razširjeno naravoslovno učno 
pot Po sledeh vodomca. Del pešpoti E6 
je namreč tudi naravoslovna učna pot 
Po sledeh vodomca, ki zagotovo pred-
stavlja enega izmed njenih najlepših 
delov.

»Sodelujte pri popularizaciji evropskih 
pešpoti in popotništva, spoznavanja le-
pot naše domovine, slovenskega turizma, 
varovanja naravne in kulturne dediščine, 
spoznavajte popotnike po evropskih in 
drugih pešpoteh, prispevajte k sožitju, spo-
razumevanju in miru v svetu,« pa so bese-
de, s katerimi nas Komisija za evropske 
pešpoti v Sloveniji in njen predsednik 
Jože Prah vabijo v Klub popotnikov po 
evropskih pešpoteh.

Jana Roštan

V soboto, 4., in nedeljo, 5. avgusta 
2018, je Turistično društvo Cer organi-
ziralo obročkanje ptic na Naravoslovni 
učni poti Po poteh vodomca, v Logu 
pod vasjo Cerovo. Obročkanje sta izva-
jala sodelavca Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije, točneje Slovenskega centra 
za obročkanje ptic,  Jože Bricelj in Vojko 
Havliček.

Že Aristotel je raziskoval življenje teh 
zanimivih bitij in nekatere njegove te-
orije so v pomoč pri delu s pticami še 
danes. Obročkanje je mednarodna de-
javnost in presega državne meje tako 
kot ptice. V Sloveniji poteka obročkanje 
približno 90 let. Način  lova, ki se izvaja 
v današnjih časih, z mrežami in zvočni-
mi vabami, je pticam prijazen, saj se pri 
tem ne poškodujejo, takoj po popisu pa 
se jih izpusti nazaj v naravo. Vsaka ptica 
dobi svojo unikatno številko in oznako 
centra, ki izvaja obročkanje. Vsi zabele-
ženi podatki se vnašajo v registre, kjer 

se zbirajo za potrebe mednarodnih in 
domačih raziskav o pticah. Na ta način 
strokovnjaki po vsej Evropi ugotavljajo 
biotsko pestrost, ocenjujejo velikosti po-
pulacij, preživetje vrste, selitvene poti in 

še veliko drugih podatkov. 
Priprave v Logu so potekale že v pe-

tek z napenjanjem mrež in postavitvami 
zvočnih vab. V soboto zjutraj pa se je 
začelo zares. Ulovljena ptica je najprej 
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Veliki skovik (foto: Marjan Koščak)

Grahasta tukalica (foto: Jožica Rus)
Vodomec, mlajši od enega leta  

(foto: Jožica Rus)

dobila obroček, tiste, ki so obroček že 
imele, pa smo samo popisali. Podatke o 
kraju ulova, vrsti ptice, teži, velikosti pe-
ruti in ostalo pa sta strokovnjaka beležila 
v registre, ki so osnova za centralni regi-
ster, kamor se podatki kasneje prenaša-
jo. Ko je bilo vse zapisano, sta Jože Bricelj 
in  Vojko Havliček potrpežljivo razlagala 
in delila bogato znanje z nami, radove-
dnimi obiskovalci. Vprašanj kar ni bilo 
konca. 

Obročkanje je potekalo v času, ko se 
nekatere vrste ptic selijo v toplejše juž-

nejše kraje. Na njihovi poti predstavlja 
Log pod vasjo Cerovo eno njihovih po-
staj, kjer si odpočijejo in nahranijo ter 
tako naberejo moči za dolgo potovanje.

 V dveh dneh je bilo ulovljenih pre-
ko 200 ptic, 17 različnih vrst. Največ je 
bilo različnih vrst trstnic, ki jim to okolje 
ustreza, saj že ime pove, da živijo v trstju. 
Poleg teh smo občudovali še črnoglav-
ke, rakarje, lastovke, trstnega cvrčalca. 
Med redkejšimi vrstami pa podhujko, ki 
jo je težko videti, kaj šele ujeti, šojo, ki je 
prava zvitorepka med pticami ter velike-
ga skovika. Veliko presenečenje zadnje-
ga dne je bilo srečanje z grahasto tukali-
co in vodomcem.

Življenjsko okolje v Logu in bližnji 
okolici je vlažno, s svežo vodo, velikimi 
površinami trstičja in drugih močvirnih 
rastlin. Naravoslovna učna pot v Logu 

je dokaz, da je mogoče z veliko truda in 
delom človeških rok pomagati živalim, 
predvsem pticam in vračati naravi tisto 
kar smo ji vzeli ali uničili s posegi. Log kot 
del Naravoslovne učne poti z mokrišči, 
mejicami in ribniki postaja univerzalno 
območje za bivanje in gnezdenje neka-
terih izjemnih in redkih vrst ptic. Tako 
ustvarjen mali raj se staplja z  okolico in 
ustvarja bogato biotsko raznolikost,  mo-
žnost preživetja in gnezdenja mnogim 
vrstam ptic, ki se tudi po selitvi na jug 
vsako leto spet vračajo. 

Veselimo se ponovnega obiska Jožeta 
Briclja in Vojka Havlička, ki sta nas obo-
gatila z novimi znanji in pri marsikom 
spodbudila zanimanje za male pernate 
lepotičke in lepotce.

Za TD Cer zapisala Jožica Rus

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP

VABI

na 10. tradicionalni jesenski pohod

 po POTI KULTURNE DEDIŠČINE 
ŠMARJE - SAP

v soboto, 6. 10. 2018, ob 9. 30. uri,  
izpred Družbenega doma Šmarje – Sap.

Pot je dolga 9 km in nas bo tokrat vodila po obronkih  
nekdanje rimske ceste, ki je potekala skozi območje 
Šmarja – Sapa, mimo železnodobnega arheološkega 
najdišča Magdalenska gora do Podgorice, kjer bomo 
prisostvovali slavnostnemu odprtju prenovljene 
informacijske točke št. 4 na Poti kulturne dediščine 
Šmarje – Sap pod  Farovškem hribom. Pohod bomo 
zaključili s toplo malico v gostilni SLA-MA-R.  

Strokovno vodenje: arheologinja Maja Bricelj

PRIJAVNINA: 7 EUR odrasli, 4 EUR otroci
V ceno so  vključeni stroški vodenja,  informacijsko gradivo, čaj in 
topla malica ob zaključku pohoda.
V primeru močnega dežja bo pohod izveden  13. 10. 2018!

VLJUDNO VABLJENI!
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KAM PA TI?

VPIŠI SE!

TEČAJI TUJIH JEZIKOV 
    IN KULTUR V GROSUPLJU

 SPI Gastronomske in hotelske storitve 
 SPI Administrator 
 SPI Trgovec

 PTI Ekonomski tehnik 
 PTI Gastronomija

 SSI Ekonomski tehnik 
 SSI Predšolska vzgoja 
  SSI Gastronomija in turizem

Center za 
izobraževanje in  
kulturo Trebnje  

   www.ciktrebnje.si   

  info@ciktrebnje.si   

  CIK Trebnje

Več o ostali  
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in usposabljanj na
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PARTNER GRAF zelena tiskarna, d.o.o.
Gasilska cesta 3 | SI-1290 Grosuplje | T: 01 7861 177  
info@partnergraf.si | www.partnergraf.si

»Vsi cvetovi bodočnosti 
so v semenu sedanjosti.«

CMYK
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Terme Dobrna,
najstarejše slovensko 
termalno zdravilišče, 
z več kot 610-letno 
tradicijo.

    POLPENZION IN KOPANJE

  ODDIH V TERMAH DOBRNA
   že od 38,90 € na osebo/noč*

ODDIH ZA VSE 
GENERACIJE
V TERMAH DOBRNA

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

JESENSKI VIKEND ODDIH
do 26. 10. 2018 in od 04. 11. do 21. 12. 2018

 ✓ živa glasba vsak petek in soboto,
 ✓ doplačilo za 1 x polni penzion le 8,90 €,
 ✓ kopalni plašč v sobi,
 ✓ neomejen vstop v fitnes...

1 x polpenzion + kopanje, že od 
38,90 € oseba / noč, min. 2 noči*

NEOMEJENO KOPANJE

 ✓ 1 x storitev za zdravje,
 ✓ 1 x storitev za dobro počutje,
 ✓ aktivnosti in družabni večeri,
 ✓ neomejen vstop v bazene,
 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od doma   

 do Term Dobrna in nazaj, brez omejitve  
 kilometrov, po vsej Sloveniji.

SENIOR ODDIH
do 30. 12. 2018
5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ

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

PAN JAN - Trebnje, Obrtniška ulica 33, (07) 34 60 700
PAN JAN - PE Ivančna Gorica, Stantetova ulica 25, (01) 32 04 707     www.panjan.si 
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V JKP Grosuplje smo začeli z ločenim 
zbiranjem biološko razgradljivih odpad-
kov leta 2003. V ta namen smo kupili 
ustrezno smetarsko vozilo in določen 
krog občanov opremili s 120 in 240 l za-
bojniki.

V začetku je bilo teh odpadkov malo, 
saj je bil namen tega projekta občane 
seznaniti z ravnanjem z biološko razgra-
dljivimi odpadki. Skozi leta smo mrežo 
individualnega prevzema teh odpadkov 
širili, s tem pa se je količina zbranih bi-
ološko razgradljivih odpadkov iz leta v 
leto večala. V letu 2008 smo tako v ob-
čini Grosuplje zbrali že 1.160.800 kg bi-
ološko razgradljivih odpadkov, leta 2010 
pa 1.314.440 kg. V tem obdobju smo 
ugotovili, da je med temi odpadki veliko 
lesa, uporabnega za energetske name-
ne. Začeli smo z ozaveščanjem občanov, 
da te odpadke uporabijo za lastno upo-
rabo (kurjavo) ali pa jih pripeljejo v zbirni 
center, da jih v našem podjetju predamo 
v nadaljnje ravnanje. Iz tega razloga se 
je z dvoletnim zamikom količina ločeno 
zbranih biološko razgradljivih odpadkov 
začela zmanjševati, kljub temu da smo 
istočasno širili mrežo prevzemnih mest. 
Drugi razlog za zmanjševanje količine 
zbranih biološko razgradljivih odpadkov 
pa je bil, da so si gospodinjstva uredila 
lastne kompostnike, v katerih zbirajo 
in obdelujejo biološko razgradljive od-
padke. Pokazatelj, da se ravnanje z bio-
loško razgradljivimi odpadki izboljšuje, 
je zmanjševanje zbranih mešanih ko-
munalnih odpadkov in primerna čistoča 
ostalih ločeno zbranih odpadkov. Trend 
zbranih biološko razgradljivih odpadkov 
nazorno prikazuje graf.

 V zadnjih letih se krivulja grafa umir-
ja, kar nakazuje, da je postalo ravnanje z 
biološko razgradljivimi odpadki stabilno.

Jasno je, da moramo vse komunalne 
in ne komunalne odpadke zbirati loče-
no. Zelo pomembno pri tem je, da se 
trudimo pridelati čim manj odpadkov. V 
tej smeri lahko sami naredimo marsikaj, 
nazoren primer v gospodinjstvu je rav-
nanje s hrano, s čimer lahko zmanjšamo 
obremenitev družinskega proračuna.

Nekaj nasvetov za zmanjšanje koli-
čine zavržene hrane.

• Načrtujmo nakupe in kupimo le tiste 
izdelke, ki jih potrebujemo.

• Izogibajmo se nakupom izdelkov 
samo zato, ker so v akciji.

• V hladilniku bodimo pozorni na izdel-
ke s kratkim rokom uporabe in jih po-
rabimo, dokler so še užitni.

• Kuhajmo prave količine hrane in po-
skusimo uporabiti tudi ostanke hrane 
(na spletu lahko najdete zanimive re-
cepte).

• Sadje in zelenjava, ki ni več idealne 
oblike in barve, je mogoče še vedno 
uporabna. Uporabimo jo lahko za pri-
pravo juh ali sadnih napitkov.

Skrbimo, da čim manj hrane konča 
med odpadki!

V vsakem gospodinjstvu se pojavlja-
jo biološko razgradljivi odpadki. Med te 
odpadke sodijo:

 a) Zeleni vrtni odpad, zlasti:
• odpadno vejevje,
• trava,
• listje,
• stara zemlja lončnic,
• rože,
• plevel,
• gnilo sadje,
• stelja malih rastlinojedih živali,
• lesni pepel;

b) Kuhinjski odpadki, zlasti:
• zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
• jajčne lupine,
• kavna usedlina,
• filter vrečke,
• pokvarjeni prehrambeni izdelki,
• kuhani ostanki hrane,

• papirnati robčki, brisače in papirnate 
vrečke.

Vse odpadke, ki so primerni za kom-
postiranje, je potrebno ločeno zbirati. 
Pravilno ločene odpadke kompostirate 
v hišnem kompostniku. Če ne morete 
sami kompostirati odpadkov, jih lahko 
predate JKP Grosuplje. Prepovedano jih 
je mešati z drugimi komunalnimi odpad-
ki. Pomembno je tudi, da biološko raz-
gradljive odpadke oddajate razsute ali v 
biorazgradljivih vrečkah za smeti, saj pla-
stične vrečke ne sodijo na kompostnik in 
v zelen zabojnik. Prav tako tja ne sodijo:
• plastika,
• steklo,
• kovine,
• keramika,
• kosti,
• maščobe,
• ostanki tekstila,
• vsebina vrečk za sesalce,
• zdravila,
• oblanci in žagovina obdelanega lesa,
• mačji in pasji iztrebki,
• plenice.

Kako hišno kompostirati

Za postavitev hišnega kompostnika 
na vrtu izberemo polsenčen ali senčen 
prostor, zavarovan pred vetrom in lah-
ko dostopen. Hišni kompostnik naj ima 
neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh 
strani primerno prezračen. Postavi se ga 
tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) 
na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pra-
vila so primerna za vse običajne sisteme, 

Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki v občini Grosuplje
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ne glede na to, ali so odprti, iz lesa ali 
žičnati ali pa plastični zaprti hišni kom-
postniki.

Hišni kompostnik mora imeti nepo-
sreden stik s tlemi. Osnovna plast zdro-
bljenih vej poskrbi za dobro zračenje od 
spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za 
optimalen razkrojni proces je pomemb-
na zadostna ponudba kisika, ki jo dose-
žemo tako, da se suhi strukturni material 
(veje in zeleni obrez) in vlažni nestruk-
turni material (trava, kuhinjski odpad-
ki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske 

odpadke in ostanke hrane je potrebno 
takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali 
rahlo zagrebsti, da preprečimo neprije-
tne vonjave in ne privabljamo neželenih 
gostov, kot so podgane ali ptiči. V proce-
su razgradnje, ki poteka pri 50 °C–60 °C, 
mikroorganizmi, bakterije in glive pro-
izvajajo humus in hranilne snovi, za kar 
pa potrebujejo določeno vlago. V času 
daljše poletne suše je priporočljivo vla-
ženje kompostnega kupa.

Ko je hišni kompostnik poln oziroma 
po približno pol leta, njegovo vsebino 

preložimo. S tem ga prezračimo in po-
spešimo razkroj. Dozorel kompost pre-
sejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 
mm, preostanek uporabimo za nadaljnji 
razkroj kot strukturni material. Dozorel 
kompost je uporaben za gnojenje vseh 
vrst rastlin. Kompost, odvisno od potreb, 
zadelamo v vrhnji sloj zemlje (približno 
1 – 4 l/m2).

Jernej Muhič,
Javno komunalno podjetje Grosuplje

Zdravstveno vzgojni center Grosuplje

Zdravstveno vzgojni center Grosu-
plje (ZVC) deluje znotraj Zdravstvenega 
doma Grosuplje in je del preventivno 
usmerjenih dejavnosti v Zdravstvenem 
domu.

V sklopu ZVC-ja izvajamo aktivnosti, 
ki so usmerjene v ozaveščanje lokalnega 
prebivalstva o pomenu preventive in de-
javnostih, s katerimi lahko preprečimo 
začetek ali nadaljnji razvoj kroničnih bo-
lezni, kot so sladkorna bolezen, arterijska 
hipertenzija, povišan holesterol ... ali pa 
informiramo in spodbujamo prebival-
stvo k nadaljevanju zdravega načina ži-
vljenja še naprej.

S tem namenom večkrat letno v Zdra-
vstvenem domu organiziramo delavni-
ce, kot so: Zdravo hujšanje, Opuščanje 

kajenja, Tehnike sproščanja, Gibam se, 
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, 
Zdrava prehrana, Ali sem fit, Zdrav ži-
vljenjski slog ...

Organiziramo tudi teste telesne pri-
pravljenosti s strokovnim svetovanjem, 
ob svetovnih dnevih ozaveščanja o kro-
ničnih bolezni znotraj Zdravstvenega 
doma organiziramo različne meritve in 
nudimo svetovanja, aktivno sodelujemo 
pri Občinskem testu hoje itd.

Tim ZVC-ja sestavlja skupina pozitiv-
nih, motiviranih in strokovno podko-
vanih sodelavk iz Zdravstvenega doma 
Grosuplje.

Za kakršna koli vprašanja smo dose-
gljive na elektronski pošti: zvc@zd-gro-
suplje.si

V Zdravstvenem domu in na spletni 
strani so vam dosegljive tudi informativ-
ne zloženke z informacijami o delavni-
cah in obvestila o prihajajočih dogodkih.

Dejavnosti ZVC-ja se večinoma izva-
jajo v Zdravstvenem domu Grosuplje, 
če pa bi želeli, da določeno delavnico ali 
preverjanja izvedemo na drugi lokaciji, v 
sklopu društev ali skupin, pa nam lahko 
pišete na  elektronsko pošto: zvc@zd-
-grosuplje.si

Udeležba na vseh aktivnostih ZVC-ja 
se krije iz osnovnega zdravstvenega za-
varovanja.

Poskrbimo za svoje zdravje!

Medeja Bučar, dipl. med. sestra,  
ZD Grosuplje 

Dejavnosti ZVC-ja v septembru:

• petek, 14. 9. 2018, ob 17.00 - 
DELAVNICA Gibam se, več info. na 
zvc@zd-grosuplje.si ali 01 78 18 400;

• sobota, 15. 9. 2018 - Analiza telesne mase, 
meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka v 
sklopu prireditve Grosuplje v jeseni, več info. na  
zvc@zd-grosuplje.si ali 01 78 18 400;

• ponedeljek, 17. 9. 2018, od 9.00 do 15.00 - Svit 
dogodek: Prestavitev napihljivega črevesja pred 
Zdravstvenim domom Grosuplje;

• torek, 18. 9. 2018, med 8.00 in 10.00 - 
DELAVNICA Ali sem fit, več info. na zvc@zd-
grosuplje.si ali 01 78 18 400; 

• sreda, 19. 9. 2018, ob 17.00 - DELAVNICA 
Tehnike sproščanja, več info. na  
zvc@zd-grosuplje.si ali 01 78 18 400.

Organizator vseh delavnic je Zdravstveno vzgojni 
center (ZVC) Grosuplje, lokacija izvajanja vseh 
delavnic pa je v ZD Grosuplje.

VABLJENI NA 

predstavitev MODELA 
NAPIHLJIVEGA ČREVESJA 

pod okriljem programa SVIT, ki bo potekalo:

v ponedeljek, 17. 9. 2018, od 9.00 do 15.00, 
pred glavnim vhodom 

Zdravstvenega doma Grosuplje.
Program Svit je Državni program presejanja in zgodnjega 

odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem 
črevesju in danki.

Sodelovanje v programu Svit rešuje življenja.
Predstavili vam bomo temeljna dejstva o debelem 
črevesu in njegovem delovanju, dejavnike tveganja za 
razvoj bolezni, bolezenske spremembe črevesa in njihovo 
prepoznavanje ter ukrepanje, pomembnost in pomen 
preventive pri zgodnjemu odkrivanju bolezni, spregovorili 
bomo o kolonoskopiji in predstavili preiskavo.
Lepo vabljeni!

Zdravstveni dom Grosuplje, 
ZVC Grosuplje

Medeja Bučar, dip. med. sestra
medeja.bucar@zd-grosuplje.si

Anica Kozinc, dipl. med. sestra
anica.kozinc@zd-grosuplje.si

Marjana Trontelj Zavratnik, dipl. med. sestra
referencna.amb4@zd-grosuplje.si

Brigita Ivan, dipl. med. sestra
brigita.ivan@zd-grosuplje.si

Karmen Zajc Bornšek, dipl. fizioterapevtka
karmen.bornsek@zd-grosuplje.si

Za udeležbo na delavnici je 
potrebna predhodna prijava na 
telefonsko številko 01 781 84 00 

ali po elektronski pošti: 
zvc@zd-grosuplje.si

(dopišite datum rojstva), zaradi 
omejenega števila prijav.

Delavnice krije osnovno 
zdravstveno zavarovanje. 

zvc@zd-grosuplje.si
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VGC Skupna točka Grosuplje ima za seboj zelo aktivno leto

Lokacije defibrilatorjev v občini Grosuplje

Od 12. maja 2017, ko so v VGC Skupna 
točka Grosuplje prevzeli ključe centra, 
pa do danes, so v njej izvedli preko 250 
delavnic, izobraževanj, tečajev oziroma 
srečanj v skupnem obsegu več kot 2.600 
ur, gostili so preko 1500 uporabnikov.

Kot je povedala vodja VGC Skupna 
točka Grosuplje Taja T. Berk, so ob odpr-
tju zastavljen vsebinski program centra 
uspešno dopolnjevali z novimi vsebi-
nami po meri lokalnih uporabnikov in 
njihovih potreb. Verjetno je prav v tem 
ključ njihovega uspeha, saj so vedno 
prisluhnili in izhajali iz potreb lokalnega 

prebivalstva in sproti dopolnjevali ob-
stoječe in kreirali nove programe.

Najbolj obiskane so kulinarične in 
medgeneracijske delavnice, tečaji slo-
venščine, joga, meditacija ter ustvarjalne 
in počitniške dejavnosti. Posebnost cen-
tra je medgeneracijsko in medkulturno 
povezovanje. Z raznovrstnimi programi 
nudijo podporo vsem občankam in ob-
čanom občine Grosuplje, predvsem pa 
ranljivim posameznikom in družinam.

Taja T. Berk poudarja, da je VGC Sku-
pna točka Grosuplje umeščen v širši kon-
tekst lokalne skupnosti in si prizadeva za 

celostno preventivo ter pomoč ranljivim 
ciljnim skupinam. 

Klavdija Mehle

Pri srčnem zastoju je ključna takojšna 
pomoč, zato je izredno pomembno, da 
v primeru, ko moramo pomagati posa-
mezniku s srčnim zastojem, vemo, kje 
je najbližji defibrilator, s katerim osebi 
lahko rešimo življenje. Če defibrilator ob 

temeljnih postopkih oživljanja uporabi-
mo v 3 do 5 minutah po srčnem zastoju, 
lahko povečamo delež preživetja za celo 
več kot 50 %.

Ker je pomembno, da smo občani 
Grosupljega kar najbolje ozaveščeni, kje 

bomo v primeru srčnega zastoja našli 
najbližji dostopen defibrilator,  smo vam 
pripravili seznam vseh, ki se nahajajo v 
naši občini.

LOKACIJA DEFIBRILATORJA NASLOV DOSTOPNOST
Dom Krajanov na Spodnji Slivnici Sp. Slivnica 16, 1290 Grosuplje 24/7
Gasilski dom – Mala Ilova Gora Mala Ilova Gora 21, 1312 Videm - Dobrepolje 24/7
Vaško jedro na Cerovem pri Grosupljem Cerovo 3, 1290 Grosuplje 24/7
Gasilski dom – Velika Ilova Gora Velika Ilova Gora 10 A, 1312 Videm - Dobrepolje 24/7
Gasilski dom – Škocjan Škocjan 1, 1311 Turjak 24/7
Gasilski dom – Ponova vas Ponova vas 27, 1290 Grosuplje 24/7
Gasilski dom – Št. Jurij Št. Jurij 1, 1290 Grosuplje 24/7
Gasilski dom – Gatina Gatina 21, 1290 Grosuplje 24/7
Stavba na Taborski cesti 6 v Grosupljem Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje 24/7
Nogometni klub Brinje Grosuplje Ob Grosupeljščici 19, 1290 Grosuplje 24/7
Družbeni dom Šmarje – Sap Ljubljanska cesta 41, 1293 Šmarje - Sap 24/7
Gasilski dom – Polica Polica 41, 1290 Grosuplje 24/7
Gasilski dom – Čušperk Čušperk 14 B, 1290 Grosuplje 24/7
Gasilski dom – Velika Račna  Velika Račna 22, 1290 Grosuplje 24/7
Na vasi – Malo Mlačevo 13 Malo Mlačevo 13, 1290 Grosuplje 24/7
Gasilski dom – Zagradec pri Grosupljem Zagradec pri Grosupljem 33, 1290 Grosuplje 24/7
Kulturna dvorana v Žalni Žalna pri Grosupljem 37A, 1290 Grosuplje 24/7
Gasilski dom – Velika Loka Velika Loka 2, 1290 Grosuplje 24/7
Zdravstveni dom Grosuplje (v ambulantah) Pod gozdom cesta I/14, 1290 Grosuplje Čas uradnih ur
Občina Grosuplje Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje Čas uradnih ur

Osvežite svoje znanje temeljnih 
postopkov oživljanja in se spoznajte z 
uporabo defibrilatorja

Ko vidimo nezavestno osebo, najprej 
preverimo odzivnost. Primemo jo za 
rame, jo nežno stresemo, ogovorimo ter 

pokličemo na pomoč tudi druge. Če se 
ne odziva, sprostimo dihalno pot tako, 
da glavo nagnemo nazaj in dvignemo 
brado. Nato preverimo dihanje z opazo-
vanjem dvigovanja prsnega koša in po-
slušamo dihalne šume pri vdihu in izdi-
hu ter obenem poskušamo začutiti izdih. 
Če ugotovimo, da dihanje ni normalno, 

pokličemo reševalce na številko 112, 
najbližji očividec pa naj steče po najbližji 
avtomatični defibrilator (AED).

Medtem ko čakamo na defibrilator, 
začnemo z masažo srca. Masažo izvaja-
mo na sredini prsnega koša. Roki položi-
mo eno na drugo in sklenemo prste med 
njima, na spodnjo tretjino prsnice pa 
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pritiskamo z iztegnjenima rokama. Nato 
nezavestnemu nagnimo glavo nazaj, s 
palcem in kazalcem leve roke zatisnemo 
nosnici, mu odpremo usta in jih dobro 
objamemo s svojimi. Vpih naj traja od 1 
do 1,5 sekunde in obenem opazujemo, 
ali se prsni koš dviga. Počakamo na izdih 
in ponovimo vdih. Dokler čakamo na de-
fibrilator, izvajamo samo masažo srca in 

umetno dihanje.
Ko dobimo defibrilator, takoj priti-

snemo gumb za vklop. Nato namestimo 
elektrode na prsni koš, koža pa mora biti 
suha in brez dlak. Zagotoviti moramo 
varnost in poskrbeti, da se bolnika nihče 
ne bo dotikal. Pritisnemo gumb za pro-
ženje šoka, po izvedbi šoka pa takoj prič-
nemo s temeljnimi postopki oživljanja 

približno 2 minuti. Ko oseba kaže zane-
sljive znake življenja, ga damo v stabilni 
bočni položaj in imamo nad njim stalen 
nadzor, elektrode pa naj bodo še naprej 
pritrjene na prsnem košu.

VIR: LEK farmacevtska družba d.d. 
(http://www.szum.si/media/uploads/fi-
les/TPO.pdf)

Klavdija Mehle

Defibrilator - Cerovo Defibrilator - NK Brinje Defibrilator - občina Grosuplje

OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE

vabi na

KRVODAJALSKO  AKCIJO
• V PONEDELJEK, 22. 10. 2018,  OD 7. DO 13. URE, V DRUŽBENEM DOMU NA TABORSKI CESTI 1 V GROSUPLJEM

• V TOREK, 23. 10. 2018, OD 7. DO 12. URE, V OSNOVNI ŠOLI DOBREPOLJE, VIDEM-DOBREPOLJE  
• V SREDO, 24. 10. 2018,  OD 7. DO 12. URE, V  OSNOVNI ŠOLI FERDA VESELA V ŠENTVIDU PRI STIČNI

• V ČETRTEK, 25. 10. 2018,  OD 7. DO 13. URE, V  SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA V IVANČNI GORICI 

S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo.

SKUPAJ REŠUJMO ŽIVLJENJA!

PŠ Št. Jurij bo imela učilnico tudi na prostem

Učenci in učitelji podružnične šole Št. 
Jurij se veliko gibamo na svežem zraku, 
okolico šole pa lahko izkoristimo tudi za 
pouk, saj šola stoji v mirnem podežel-
skem okolju, kjer je veliko zelenih povr-
šin. To prednost pa bomo v naslednjih 
mesecih še nadgradili.

Pred šolo, poleg nogometnega igri-
šča, bomo namreč postavili učilnico na 
prostem. Uredili bomo mlako, zasadili 
drevesa in rože ter vzgajali zelišča. Za pti-
ce bomo izdelovali gnezdilnice in krmil-
nice, netopirjem pripravili hiške in zgra-
dili hotele za žuželke. Da bomo v učilnici 
lahko sedeli, bomo postavili lesene pa-

Prostor ob igrišču, kjer bo v naslednjih mesecih nastajala 
učilnica na prostem, fotografirala Nastja Kastelec.
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Simbolična slika učilnice na prostem, avtorica Andreja Kovačić.

Stopimo skupaj v čudoviti svet fotografije

nje (odrezane dele hlodov) in klopce iz 
palet, okrasili pa jo bomo z obešankami 
(mobile) iz naravnih materialov. Želimo 
si, da bi jo lahko opremili tudi s poučni-
mi napisi in s tem ustvarili učno pot. Ker 

na prostem ni šolskega zvonca, bomo 
postavili sončno uro, smeri neba nam bo 
kazal kompas, vreme bo napovedovala 
vremenska hišica, označili pa bomo tudi, 
kako daleč in v kateri smeri so nekateri 

zanimivi kraji.
Ob tej priložnosti vabimo družine 

naših učencev in ostale krajane, da nam 
priskočijo na pomoč. Potrebovali bi pa-
lete in dele hlodov za sedenje, ploščate 
prodnike, folijo, pesek in drugo za iz-
delavo mlake, lesene stebričke, zemljo, 
sadike, semena, material za obešanke, 
lubje, slamo, veje, opeke in še in še. Ve-
seli bomo tudi vaših idej, prosili pa bomo 
tudi za vaše orodje in pridne roke. Želi-
mo si namreč, da bi skupaj zavihali roka-
ve in našim najmlajšim omogočili, da bi 
v domačem okolju videli, slišali, doživeli, 
se dotaknili in soustvarjali nekatere na-
ravne procese, ki jih običajno vidimo le 
na fotografijah ali če se z avtobusom od-
peljemo kam daleč. 

Vsi, ki bi želeli sodelovati z nami, vas 
vabimo, da stopite v stik z nekom izmed 
zaposlenih na PŠ Št. Jurij. Prva delovna 
akcija bo že zadnjo soboto v septembru. 
Lepo se vam zahvaljujemo in se iskreno 
veselimo učilnice pod oblaki.

Kolektiv PŠ Št. Jurij

Ljubitelji fotografije in vsi, ki jih ta de-
javnost zanima, bomo v mesecu oktobru 
že 13. zapored pričeli s foto delavnico. To 
bo tudi v tem študijskem letu ena izmed 
številnih dejavnosti, ki bodo potekale v 
okviru  Univerze za 3. življenjsko obdo-
bje Grosuplje.

Glede na število prijavljenih bo 13. 
foto delavnica potekala v več skupinah. 
Slušatelji bodo v skupine razdeljeni gle-
de na njihovo predznanje. V začetni sku-
pini bodo sodelovali tisti, ki šele stopajo 
v čudoviti svet  zapisovanja podobe sve-

ta okoli nas s pomočjo svetlobe.
V nadaljevalni skupini pa bodo svoja 

znanja dopolnjevali ter nadgrajevali vsi, 
ki osnovna znanja že imajo. V letošnjem 
študijskem letu bomo nekaj pozornosti 
namenili tudi fotografiranju z na videz 
najenostavnejšimi fotografskimi aparati, 
vgrajenimi v mobilne telefonske apara-
te. Nekateri ljubitelji fotografije sicer še 
vedno dokaj podcenjujoče gledajo na 
to zvrst fotografiranja. Toda, če se spo-
mnimo nekaj desetletij nazaj, je tudi na 
prodor digitalne fotografije imel mar-

sikdo prav takšne pomisleke. Danes pa 
vidimo, da je le-ta povsem izpodrinila 
klasično fotografijo. Kakor koli že, se da 
tudi s takšnimi napravami v določenih 
pogojih narediti relativno dobre foto-
grafije. Največja njihova prednost pa je, 
da so vedno pri roki. Na vprašanje, kateri 
fotografski aparat je najboljši, je priznani 
fotografski mojster odgovoril: »Tisti, ki 
ga imate v trenutku, ko ga potrebujete, 
pri roki.« 

Tehnika danes dela že skoraj čudeže. 
Ne more pa še nadomestiti človeškega 
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občutka in znanja za prepoznavanje in 
iskanje čim lepših motivov. Pridobivanju 
prav teh znanj bomo v letošnjem študij-
skem letu na 13. foto delavnici posveti-
li vso potrebno pozornost. Teoretično 
znanje bomo s pomočjo najsodobnejših 
učnih pripomočkov in metod pridobivali 
v predavalnici, nadgrajevali pa ga bomo 
s praktičnim delom doma oz.  skupnimi 
vajami na terenu.

Pogosto vprašanje, ki ga postavljajo 
potencialni udeleženci foto delavnice, 
je: »Kakšen fotografski aparat potrebu-
jem?« Odgovor je dokaj preprost. Ta-
kšnega, kot ga imate. Kmalu pa boste 
sami spoznali, ali ustreza vašim potre-
bam in željam. Pri odločitvi za nov foto-
grafski aparat si boste lahko pomagali 
tudi z znanji, ki jih boste pridobili na de-

lavnici. Dobrodošel pa vam bo tudi ka-
kšen nasvet mentorja.

Posnete fotografije je pogosto po-
trebno še malce dodelati oz. obdelati. 
Za to je na voljo veliko najrazličnejših 
računalniških programov. V okviru foto 
delavnice bomo spoznavali tako naje-
nostavnejše, kot so npr. PhotoManager, 
Picasa … kot tudi nekoliko zahtevnejši 
GIMP. GIMP je namreč odprtokodni pro-
gram in zato dostopen vsakomur, je pa 
v marsičem podoben profesionalnim 
programom, kot je PhotoShop. Z njim in 
njegovimi velikimi možnostmi se bodo 
ukvarjali predvsem udeleženci nadalje-
valne skupine 13. foto delavnice.

Na koncu študijskega leta pa bomo 
tako kot vsako leto svoje najboljše izdel-
ke pokazali javnosti na zaključni razstavi. 

Razstava bo tako, kot vselej do sedaj, te-
matska. Temo pa bomo izbrali udeležen-
ci delavnice sami. 

Vabljeni torej vsi, ki želite spoznati 
svet fotografije, pa seveda tudi tisti, ki 
ste vanj že vstopili in ste se že udeleževa-
li dosedanjih foto delavnic. Edini pogoj 
za sodelovanje je vključenost v Univer-
zo za 3. življenjsko obdobje Grosuplje, 
kamor se boste lahko vpisali konec sep-
tembra oz. v začetku oktobra. Datum 
vpisa bo objavila univerza. Odgovore na 
morebitna konkretna vprašanja v zvezi 
s sodelovanjem na 13. foto delavnici v 
okviru Univerze za 3. življenjsko obdobje 
pa dobite lahko tudi na elektronskem 
naslovu fotofranci04@gmail.com

 Franci Zorko

Big band Grosuplje - Nišville

Po osemletnem oklevanju*, izvzemši nekaj nastopov v Av-
striji, je Big band Grosuplje ponovno ponesel dober glas na 
tuje, tokrat na Mednarodni jazz festival Nišville v Nišu, Srbija. 
Po pol leta trdega dela smo bili pripravljeni tudi na najhujše in 
tako smo mirne vesti zahtevni srbski publiki ponudili program 
Duka Ellingtona "Far East Suite" s solistom Tomažem Zevnikom 
na klarinetu. Domačo publiko smo s prav tem programom (ne-
dvomno) osrečili na novoletnem koncertu leta 2014.

Poleg solista Tomaža Zevnika, ki se je po nastopu le s teža-

vo otepal oboževalk, smo se na pot odpravili saksofonisti (in 
saksofonistke) Luka Puš, Neža Androjna, Urška Strnad, Rudi Ja-
vornik (domači publiki bolje poznan kot Rudi s Čušperka), Žan 
Pajek Arambašič in Vita Godec.

Trobente, to so resnobni možakarji (glej sliko spodaj): Rok 
Godec, Sebastian Jermol, Matevž Zlatnar (zamenjava za naše-
ga siceršnjega člana Aleša Omahna, ki je bil zadržan na kratki 
svetovni turneji s fantosko skupino Chippendales) in mladi Do-

Tisti, ki še lahko stojijo. 

Z nami ni šale. (foto: Jože Požrl)

Matija Mlakar (blažen med ženami), Jakob Mohar (ob obglavljenem kipu 
nesreče) in Daniel Rojc, prva vrsta, najlepša majčka.

Rudi Javornik v akciji (če pokličete še danes...) in 
saksofonska sekcija v prvi bojni vrsti. (foto: Jože Požrl)
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Druženje s stoletno zgodbo

Vsaka vojna prinese grozo, žalost, tr-
pljenje in smrt. Med ljudi pa zaseje soču-
tje, solidarnost in pripravljenost poma-
gati trpinu v stiski. Mnoge zgodbe ljudi, 
ki jih je prva svetovna vojna prizadela, pa 
le niso samo žalostne. V soboto, 25. av-
gusta 2018, sto let po koncu prve svetov-
ne vojne, smo bili v Šmarju priča zanimi-
vemu in čustvenemu srečanju Dolenjcev 
in Primorcev. 

Leta 1916 je avstroogrska oblast vasi v 

zaledju soške fronte izselila, dobesedno 
izpraznila je cele vasi. Zadnji izseljenci so 
v Vipavski dolini zapustili domove med 
1. in 15. oktobrom 1916. Kot se da raz-
brati iz župnijske kronike v Črničah, je 
župnik iz Črnič, kjer je bila fara, naročal 
ljudem, naj vzamejo s seboj najnujnejše. 
Prebivalci Oseka in Vitovelj so v begun-
stvo odhajali preko Batuj, kamor so z vo-
zovi pripeljali, kar so mogli. Od tam so jih 
z vlaki razvozili v ostale slovenske dežele. 

Največ jih je bivalo na Dolenjskem in v 
okolici Ljubljane ter na Gorenjskem. 

Tudi družina Remec iz Vitovelj, iz za-
selka Užiče, oče, mati in dve hčerki, Ber-
nardka (r. 1903) in Viktorija (r. 1906),  je 
zapregla vole v voz, naložili so žito, oble-
ko in borno premoženje ter odšli v ne-
znano. Ni zapisano, ustno izročilo pa go-
vori, da so z vozom in volmi pripotovali 
v Šmarje, na Veliki Vrh. Družina Groznik, 
pri Tumčevih po domače, jih je sprejela 

Pogled iz odra. (foto: Jože Požrl)

men Vidic (oboževalke mu mladosti niso zamerile).
Trombone oz. pozavne so raztegovali Matija Mlakar, Dani-

el Rojc in Jakob Mohar (v Big bandu ga sedaj poznamo pod 
vzdevkom Dončič), enega od vrhuncev koncerta pa lahko vi-
dite na Youtube.com z iskalnim nizom "Big band Grosuplje" in 
"Amad". Le pogumno.

Ritem sekcijo so pri življenju (izvzemši v četrtek, ko jim je 
bila huda ura, posledica nepredvidenega doziranja tekočih 
zadev) držali: Neža Pajek Arambašič, Jakob Grčman (Grle juž-
no od Kolpe) in Janez Zrnec. Družbo izven odra pa jim je delal 
tudi kitarist Žiga Jevnikar (z indijanskim imenom Osamljeni bik 
oz. glede na nove okoliščine Zapostavljeni bik), njegovo točko 

smo bili prisiljeni zaradi dolžine programa preskočiti.  
Za ubranost Big banda je poskrbel priložnostni fotomodel in 

dirigent Klemen Kotar, na sliki Jožeta Požrla skupaj s solistom 
Tomažem Zevnikom.

Kakorkoli že, bila je odlična in neponovljiva izkušnja, k čemur 
je pripomoglo tudi pregovorno srbsko gostoljubje in zmerne 
cene jedače ter pijače. Na mnogo takih gostovanj!

*Leta 2010 je BBG gostoval v Grčiji, že pred tem pa tudi v 
Avstriji in Nemčiji.

Klemen Kotar
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medse in jim nudila nadomestni dom do 
konca vojne. Postali so del družine, ki je 
imela pet otrok. Skupaj so delali, spali, je-
dli, otroci so se skupaj igrali. Viktorija kot 
10-letna deklica je hodila v Šmarje v šolo 
in k maši v šmarsko cerkev. Tu je prejela 
tudi prvo sveto obhajilo in bila pri birmi. 
Samo ugibamo lahko, kako je primorska 
družina molila in prosila šmarsko Marijo, 
da bi se vojna čimprej končala, da bi se 
vrnili na svoje domove in zopet začeli ži-
veti in delati na svojem.

Leta 1918 je bilo konec prve svetov-
ne vojne. Družine so se vrnile na svoje 
domove do binkošti tega leta, je zapisal 
župnik v kroniko. Hiša ni bila porušena. V 
njej je bil med vojno vojaški štab. Hišo so 
pospravili in si uredili v njej novo življe-
nje. Vojaki so v hiši pustili lepo oljno sliko 
narave z mlinom in žago, ki jo družina še 
vedno hrani.

Dobrota, ki so jo nesrečni družini na-
klonili Groznikovi, ni ostala pozabljena. 
Vsako leto je po pošti prispel paket s ko-
stanji maroni.

Po 42 letih je nona Viktorija s sestro 

Pepo prišla spet na obisk v Šmarje. Pri-
peljali sta se z vlakom. Groznikovi, oče, 
mama in dve  hčerki, so ju počakali na 
cesti. Ženski, oblečeni v črno, sta utrujeni 
od potovanja pri kozolcu posedli na tra-
vo. S seboj sta imeli dva lesena kovčka, 
eden je bil poln grozdja. 

Ves čas so vzdrževali stike. V začetku 
so bila to v večji meri pisma in paketi, 
zadnjih 45 let, ko prevoz ni bil več ovira,  
pa so se skoraj vsako leto tudi obiskovali.  
Stoletnica konca prve svetovne vojne pa 
je dala pobudo, da se razširjene družine 
s Primorske in Dolenjske  srečajo, še bolj 
utrdijo staro prijateljstvo in, kot je govo-
rila nona Viktorija, da se Primorci zahva-
lijo »našim Dolenjcem« za 100 let prija-
teljstva z željo, da bi tudi njihovi otroci 
in vnuki zmogli, v tem svetu hitenja, raz-
človečenosti, norije in čudnih bitk, nu-
diti pomoč potrebnim, kot je to zmogla 
družina Groznik. Da bodo znali čez leta 
preprečiti, da bi dobrota šla v pozabo 
in da bodo znali ohraniti vezi tudi tedaj, 
ko bodo slike teh dogodkov že porume-
nele. To so besede, ki jih je gostja s Pri-

morske Judita Vrtovec izrekla na koncu 
maše v šmarski cerkvi, ki jo je daroval 
duhovnik Stane Kerin, ravnatelj Misijon-
skega središča Slovenije. Med pridigo je 
predvsem poudaril pomen prijateljstva 
in osebnih stikov med ljudmi, saj prija-
teljstvo na družbenih omrežjih ni pravo 
prijateljstvo. Goste s Primorske je v uvo-
dnem govoru pri sv. maši  pozdravila v 
imenu gostiteljev Jožica Žagar. 

Srečanje Primorcev in Dolenjcev se 
je nadaljevalo na domu Kušlanovih, ki 
nadaljujejo rod Groznikovih. Dobre vo-
lje ni moglo pokvariti niti deževno vre-
me. Ob bogato obloženih mizah so se 
naprej predstavili domačini, potem pa 
še duhoviti Primorci, ki so z najmlajši-
mi člani predstavili že šesto generacijo 
rodu none Viktorije. Vsi so bili ponosni 
na prednike, da so zmogli v težkih časih 
tako plemenito dejanje, in si zaželeli, da 
bi druženja in prijateljstvo negovali še 
naprej. To je bil dan, ki sodelovanju in 
prijateljstvu daje pravi pomen ter ohra-
nja upanje za lepšo bodočnost. 

Marija Samec

Zaklad na koncu mavrice je lahko tudi aplavz

Med poletnimi počitnicami so v Šmar-
ju – Sapu potekale gledališke delavnice 
za otroke od prvega do petega razreda. 
Gledališko obarvane počitnice so pote-
kale v Družbenem domu in so se zaklju-
čile z javnim nastopom otrok. Vodila jih 
je Nika Brgant, gledališka pedagoginja, 
ki že vrsto let vodi gledališke šole, pred-
vsem na Gorenjskem, pa tudi v zamej-
stvu. 

Devet otrok, starih med 6 in 13 let, se 
je ob 8h zjutraj zbralo v domu. Najprej so 
imeli malico, potem so se celo dopoldne 
igrali igro   'gledališče je igrišče'. Po ko-
silu v gostilni Majolka so se zabavali na 
svežem zraku in nadaljevali z gledališki-
mi igrami do 16. ure.

Gledališke delavnice so namenjene  
tistim otrokom, ki so radi glasni in vi-
dni, in tudi tistim, ki so radi tihi in skriti. 
Vsak otrok se lahko izrazi v okviru svojih 
zmožnosti in sposobnosti, predvsem pa 
je cilj, da se na odru počuti varno in to 
so dosegli tako, da so ideje, besede in 
situacije izhajale z otroka. Na delavnici v 
Šmarju – Sapu so otroci potovali na ko-
nec mavrice. Ker je to zelo daleč, so se 
na pot podali z letalom preko Istanbu-

la, potovali z ladjo, avtobusom, obiskali 
prelepo plažo, se izgubili v deželi Nije ... 
in na koncu prejeli aplavz. Otroci so kre-
pili domišljijo, obudili čustveni spomin, 
se naučili osnovnih igralskih prijemov in 
seveda pridobili na samozavesti.

Naslednje leto vabljeni na petdnevno 
gledališko izkušnjo v Šmarje – Sap.

Nika Brgant
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Odprtje gostujoče razstave ob 120. obletnici rojstva Louisa 
Adamiča Iz mnogih dežel / From many lands

V četrtek, 6. septembra 2018, smo v 
Mestni knjižnici Grosuplje odprli gostu-
jočo razstavo ob 120. obletnici rojstva 
Louisa Adamiča Iz mnogih dežel / From 
many lands, o življenju in delu Louisa 
Adamiča. Avtor razstave je Aljoša Pelhan 
iz Narodne univerzitetne knjižnice v Lju-
bljani, kjer je bila razstava v bolj razšir-
jeni obliki tudi najprej na ogled. Potem 
je gostovala v Brežicah, pa v bežigrajski 
knjižnici, razstavo o Louisu Adamiču pa 
smo sedaj prenesli tudi v našo knjižnico, 
in lahko rečemo, da je Louis Adamič pri-
šel domov. Razstava odkriva Adamičeve-
ga duha in njegove ideje o človečnosti, 
povezanosti, sprejemanju ter socialni 
pravičnosti, ki so še kako aktualne tudi v 
našem času; na ogled bo en mesec.

Dobrodošlico v knjižnici je zbranim ob 
odprtju razstave izrekla direktorica Roža 
Kek. »Vesela sem, da lahko tudi v naši knji-
žnici, v domačem prostoru, gostimo raz-
stavo o našem rojaku Louisu Adamiču. Kar 
nekaj dogodkov smo v ta namen že imeli 
v preteklosti. Tudi knjigo smo izdali, ki na 
en način predstavlja izsledke iz njegovega 
življenja. Vesela pa sem, da danes pred-
stavljamo razstavo, ki bo na ogled cel me-
sec, in si jo bodo poleg nas, ki smo danes 
tukaj, lahko ogledale še šolske skupine in 
spoznale, kako je Adamič deloval, njegovo 
življenje in delo,« je povedala Roža Kek.

»Mestna knjižnica Grosuplje je središče 

našega kulturnega življenja. To morda ti-
sti, ki smo tu doma, kar malo pozabimo. 
Ampak odkar smo v naši občini odprli spo-
minsko knjigo, v katero se vpisujejo vsi po-
membni gostje, ki to občino obiščejo, in jo 
vi hvaležno čuvate za zgodovino, goste po 
vpisu v knjigo vedno na kratko popeljemo 
še na ogled po knjižnici. In takrat res vidi-
mo, kakšen dragulj imamo tukaj, ki ga z 
veseljem pokažemo,« pa je ob odprtju raz-
stave dejal župan dr. Peter Verlič. »Vidijo, 
da v občini ni samo infrastruktura, da niso 
samo ceste, da niso samo objekti, ampak 

je tudi življenje,« je še dodal.
Župan je še dejal, da je ta razstava še 

toliko bolj pomembna, ker govori o na-
šem rojaku, ki je bil mogoče kar malo 
pozabljen. In še dobro, da imamo osnov-
no šolo in ulico, ki nosita ime po njem. 
»Z razstavo imamo sedaj priložnost, da 
Louisa Adamiča približamo nam samim,« 
je dejal.

»V prihodnosti pa si želimo, da bi nam 
morda uspelo, da se spominska soba Loui-
sa Adamiča vrne tja, kjer je bil on doma. Če 
se bodo lastninske zadeve uredile, se nam 
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Dogodki v Mestni knjižnici Grosuplje

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA 
BRANJA

Od 8. septembra 2018, mednarodne-
ga dne pismenosti, do 8. oktobra 2018, 
zaključka tedna otroka, bo potekal Naci-
onalni mesec skupnega branja, katerega 
namen je dvig bralne kulture in pisme-
nosti v Sloveniji. Tudi v naši knjižnici 
se bomo branju še bolj posvetili. Poleg 

Palčka Bralčka, ki vas bo vabil k skupne-
mu branju vsak ponedeljek, po 17. uri, 
vabimo vse, ki bi radi delili svoje vtise o 
prebranih knjigah, da se nam pridružite 
na bralnem klubu vsako drugo sredo v 
mesecu, ob 18. uri, na druženju in pogo-
voru ob toplem čaju. Prvič se srečamo 
10. oktobra, ob 18. uri.

 Foto:  Katja Vogrinec

mogoče ta želja tudi uresniči,« so bile za-
ključne besede županovega nagovora.

Kot vemo, je Louis Adamič s 15 leti 
imigriral v Združene države Amerike. Bil 
je del množice izseljencev, Slovencev in 
ostalih Evropejcev, ki so v tem obdobju 
odšli s trebuhom za kruhom v obljublje-
no deželo, za kar je takrat Amerika velja-
la. Čeprav ni znal besede angleško, se je 
zelo hitro ujel in tudi uspel. To je zgodba 
o uspehu nekega izseljenca.   

Več o življenju in delu Louisa Adami-
ča pa so nam ob tej priložnosti povedali: 
Jasmina Ilič iz Združenja Slovenske iz-
seljenske matice, Jakob Müller, urednik 
knjige o delu Louisa Adamiča z naslo-
vom Novi svet - ljudje in vizije, ki je iz-
šla kot del domoznanske knjižne zbirke 
Mestne knjižnice Grosuplje, in dr. Miha-
el Glavan, urednik naše domoznanske 
zbirke in odličen poznavalec življenja in 
dela Louisa Adamiča, predavatelj in av-
tor številnih prispevkov o Adamičevem 

ustvarjanju. Avtor razstave Aljoša Pelhan 
pa nas je nato popeljal po zgodbah, ki jih 
o Louisu Adamiču pripoveduje njegova 
razstava. Zahvalil se je Mestni knjižnici 
Grosuplje za pomoč pri iskanju gradi-
va, saj njena domoznanska zbirka hrani 
tudi originalna Adamičeva pisma, nekaj 

fotografij in bogato knjižno bero našega 
rojaka. 

Za nekaj prijetnih glasbenih vložkov 
ob odprtju razstave je poskrbela Combo 
zasedba Big banda Grosuplje.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Avdicija za nove člane zbora ArtVoicess

Obveščamo vse zainteresirane, da zbor ArtVoicess, Glasbene šole Grosuplje išče nove pevce. V ta namen bo v prostorih 
Glasbene šole Grosuplje, na OŠ Louis Adamiča, Adamičeva cesta 29, II. nadstropje, učilnica št. 16 (levo od stopnišča, na kon-
cu hodnika zadnja vrata levo), potekala avdicija v torek, 18. 9. 2018, ob 20. uri. Potek avdicije obsega: petje treh pesmi 
po lastni izbiri (obvezno ena ljudska), posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov. Program zbora obsega gospel, sakral, 
jazz, pop, klasično in ljudsko glasbo. Dodatna vprašanja nam lahko pošljete na našo fb stran. 

Anja Mehle

Grosupeljski oktet vabi nove pevce

Moška pevska skupina GROSUPELJSKI OKTET vabi k sodelovanju dva nova pevca (I. tenorista) z željo  po doseganju viso-
ke kvalitete oktetovskega petja. Zaželeno je ustrezno predznanje na pevskem področju. Informacije na tel. št. 041 471-320.

Tomaž Košir
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Petek, 19. 10., ob 17.00, Kulturni dom Grosuplje
20 LET DRUŠTVA SOŽITJE, prireditev

Društvo Sožitje Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje je društvo za pomoč otrokom, mladostnikom in odraslim z motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju, ki letos praznuje 20- letnico delovanja. Ob tej priložnosti pripravljamo prireditev v Kulturnem domu v Grosupljem, ki bo 
19. oktobra 2018, ob 17. uri. Nastopali bodo: Plesna skupina Čukec, učenci OŠ s prilagojenim programom Brinje, Grosuplje, učenci  OŠ Tone 
Pavček iz Mirne Peči, pevski zbor Tinke in drugi.

Društvo Sožitje 

Četrtek, 18. 10., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje
DOMEN VALIČ: ZAPORNIK, monokomedija

Monokomedija Zapornik št. 3.2.3. predstavi Alojzija Šušteršiča (igra Domen Valič), neprilagojenega posameznika, ki za družbo ne mara dosti 
in ta za njega še manj, kako si življenje zrežira po svoji volji.
Pripoved duhovito pelje čez otroštvo, najstniška leta in rano mladost, v kateri je deško dvorišče zamenjal s socialnimi uradi, diskoteke in ti-
nejdžersko rajanje pa z zaporom. Tako izoblikuje svojstven čut za pravičnost, ki po potrebi opravičuje sredstva in življenjski moto, s katerim 
se prebija in jadra čez vse mogoče in nemogoče avanture.

Domen Valič je bil stalni član igralskega ansambla MGL, sodeluje tudi z Mini teatrom in Lutkovnim gledališčem. Za vlogo v igri 'Boksarsko 
srce' je prejel nagrado za najboljšo moško vlogo 'Zlata paličica'. Uveljavil se je tudi na televizijskih ekranih kot voditelj oddaj (Slovenija ima 
talent) ali igralec v filmih in tv nanizankah (Usodno vino, Reka ljubezni).
Matej Mijatović je glasbenik, ki piše in ustvarja glasbo v skupini Radio Mondo. Njegove pesmi lahko slišite na največjih glasbenih festivalih v 
Sloveniji, kot so Festival slovenskega šansona, Melodije morja in sonca, Festival slovenske popevke ... Glasbo ustvarja tudi za druge sloven-
ske glasbenike, njegova prva ljubezen pa kljub temu ostaja teater.

Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

KINOLOŠKA PREDAVANJA V MESTNI 
KNJIŽNICI GROSUPLJE:

V Mestni knjižnici Grosuplje smo za 
vas pripravili serijo kinoloških predavanj, 
ki jih bo vodila Mojca Sajovic, navdušena 
ljubiteljica pasme bernski planšar in tre-
nutno vodnica dveh izšolanih terapev-
tskih psov. Predavanja bodo potekala 
vsako drugo sredo v mesecu, ob 17.30. 

Vsebina predavanj:

1. sreda, 10. oktober 2018:
Zgodovina človekovega druženja s 

psom 

Če želimo razumeti današnjega psa, 
moramo poznati njegov izvor in razvoj  
od njegove udomačitve do danes. Raz-
lični narodi in različna kulturna okolja 
so imela do psa raznolik odnos, ki je po-
gojeval tudi uporabo psa kot sodelavca, 
lovca, družabnika … vse do današnjega 
službenega psa in družinskega člana.

 
2. sreda, 14. november 2018:
Nakup psa – uganke in pasti 
Velika želja imeti kužka prinaša lepe, 

pa tudi naporne čase. Pred nakupom ve-
lja opozoriti na cel niz stvari, ki jih mora 
poznati bodoči lastnik, preden se odloči 
za korak, ki pomeni obvezo za celo pasje 
življenje. Razjasnili bomo dvome: pes z 
rodovnikom ali mešanec; nakup psa ali 
posvojitev; čigava želja je prihod nove-
ga družinskega kosmatinca, kako izbrati 
dobrega vzreditelja …

 
3. sreda, 12. december 2018:
Dobili smo pasjega mladička – kaj pa 

zdaj? 
Pasji mladiček predvsem ni igrača, pa 

tudi človek ne: je žival s svojimi zahte-
vami in potrebami. Kam naj namestimo 
mladička? Kako je s prehrano? Kako dolg 

naj bo sprehod? Kako rešujemo težave s 
sobno čistočo? Koliko časa je lahko mla-
diček sam? Vse to in še več bomo slišali 
in lahko tudi marsikaj vprašali.

 
4. sreda, 9. januar 2019:
Spoznajmo svojega psa: prehrana, 

vzgoja, šolanje, zdravje 
Slavni Cesar Millan pravi:  »Bistvo disci-

pline ni psu pokazati, kdo je glavni, temveč 
prevzeti odgovornost za živo bitje, ki si ga 
prinesel v svoj svet.« Pes ima v različnih 
življenjskih obdobjih različne potrebe, 
ki jih moramo, če želimo imeti zdravega 
in zadovoljnega psa, upoštevati. Poleg 
splošnih napotkov bomo opozorili tudi 
na nekatere pasemske značilnosti.

 
5. sreda, 13. februar 2019:     
Dopolnilne metode zdravljenja psov 
Zdravje psa je za vsakega lastnika za-

gotovo najbolj pomembno. Kdaj lahko 
psu z zdravstvenimi težavami pomaga-
mo sami? Kdaj moramo brezpogojno 
obiskati veterinarja? Katere metode so 
najbolj uporabne za laike in katere naj 
izvajajo usposobljeni veterinarji? Kaj je 
homeopatija in kaj je terapija z Bachovi-
mi cvetnimi izvlečki?
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Gozdne počitnice

GROŠ na ulici 2018 in novo študijsko leto

Med 9. in 13 julijem so v Selah pri 
Šmarju - Sapu potekale »gozdne počitni-
ce«. Imeli smo se nadvse fino. Dež nas ni 
prestrašil, ampak je še popestril gozdno 
dogajanje, saj je bilo v največje veselje 
izdelovati in se spuščati po blatnih drčah 
in blatnih kopelih. Otroci so večino časa 
preživeli v gozdu, kjer so gradili bivake, 
opazovalnico, se podali na raziskovalno 
odpravo, snemali dokumentarec, zgradi-
li zip-line (spuščanje po vrvi med dvema 
točkama), se učili, kako varno uporabljati 
orodje ... Osrednji namen počitnic je bil, 
da otrokom omogočamo prosto igro ter 

da jih podpremo v idejah, ki jih želijo iz-
vesti.

Za pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo 
Lovski družini Grosuplje, ki nam je omo-
gočila uporabo njihovega prostora, ter 
Pekarni Grosuplje.

 Mi pa že komaj čakamo nadaljevanje 
teh aktivnosti v GOZDNIH RAZIKOVAL-

NICAH, kjer se bomo vsak ponedeljek 
(od 17. septembra dalje) med 16. in 18. 
uro s šolarji odpravili v gozd na Koščkov 
hrib. Za več informacij ter prijavo obi-
ščite www.preplet.org ali pokličite na 
031/259 738.

 
Darja Koščak, Društvo Preplet

Vsako leto »GROŠ-evo poletje« zaklju-
čimo z »GROŠ-em na ulici« in tako bo 
tudi letos. V soboto, 15. 9. 2018, v večer-
nih urah lepo vabljeni v Grosuplje, kjer 
boste brezplačno deležni glasbenega 
dogodka. Letos bodo poleg Lumberjack-
ov, skupin Ice on Fire in The Closhers na-
stopili Happy Ol' McWeasel. Naj bo vstop 
v jesen sproščen in glasbeno obarvan!

Pred vrati pa je tudi novo šolsko/štu-
dijsko leto 2018/19 in zato je potrebno 
obnoviti članstvo v ŠK GROŠ. Priložnost 
za to boste imeli že od 27. 8. pa do 5. 10. 
na študentskem servisu na Kolodvorski 
ulici v Grosupljem ter skozi celotno leto 
na uradnih urah in ob prijavah na do-
godke. Poleg vpisa v ŠK GROŠ lahko na 
študentskem servisu v Grosupljem štu-
dentje poskrbite za urejanje študentskih 
bonov oz. prehrane. Dijaki in študentje 

Paintball v Železnikovem pruhu
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si lahko uredite subvencionirane vozov-
nice kar preko spleta. Seveda pa se nam 
lahko dijaki in študentje občin Dobre-
polje, Grosuplje in Ivančna Gorica pri-
družite tudi na novo. Če ste šele postali 
»fazani« oz. dijaki prvega letnika srednje 
šole, si lahko z vpisom »v Groša« ugodno 
popestrite prosti čas in se marsikaj tudi 

naučite. Članstvo je brezplačno, potre-
bujete le potrdilo o vpisu v novo šolsko/
študijsko leto 2018/19.

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

Taborska cesta, GROSUPLJE

15.9.
HAPPY

OL’ McWEASEL

LUMBERJACK

THE CLOSHERS

ICE ON FIRE
VSTOPNINE NI!

štart ob 17:00

Proslava ob dnevu šoferjev in avtomehanikov ter srečanje 
članov ZŠAM regije Ljubljana II

V soboto, 14. julija 2018, je v Dobju 
potekalo srečanje članov Združenja šo-
ferjev in avtomehanikov regije Ljubljana 
II, ki se je pričelo s proslavo ob dnevu 
šoferjev in avtomehanikov. Ob tej pri-
ložnosti smo se spomnili tudi na 60-le-
tnico ZŠAM Grosuplje, ki jo obeležuje v 
letošnjem letu, društvo je bilo namreč 
ustanovljeno leta 1958, sicer pa regijo 
Ljubljana II sestavljata tudi ZŠAM Ivanč-
na Gorica in ZŠAM Kočevje.

Proslave ob dnevu šoferjev in avto-
mehanikov so se poleg članic in članov, 
uniformirank in uniformirancev ZŠAM 
regije Ljubljana II, udeležili tudi gostje: 

podpredsednik ZŠAM Slovenije Brane 
Praznik, član upravnega odbora ZŠAM 
Slovenije Marjan Hočevar, poveljnik uni-
formiranih enot ZŠAM Slovenije Rajko 
Bivic, predsednik regije Ljubljana II Alojz 
Markovič ter župan Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič in predsednik Državnega 
sveta Alojz Kovšca.

Zbrane na proslavi je pozdravil pred-
sednik ZŠAM Grosuplje France Mehle. 
»Danes je lep dan, še posebej zaradi pra-
znovanja 60 let obstoja ZŠAM Grosuplje, 
praznovanja 13. julija, dneva šoferjev in 
avtomehanikov, ter zaradi vrednot, ki nas 
družijo kot člane združenja šoferjev in av-
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tomehanikov regije Ljubljana II,« je dejal.
Sicer pa je povedal, da 600 članov 

ZŠAM regije Ljubljana II največ pozor-
nosti posveča prav osveščanju vseh sku-
pin ljudi o varnosti v prometu in še po-
sebej prometni vzgoji najmlajših. To je 
pomembna pot do prometne varnosti. 
Vsem članicam in članom je ob prazniku 
iskreno čestital, vsem ostalim prisotnim 
pa zaželel prijetno počutje.

Ob tej priložnosti je zbrane pozdravil 
tudi župan dr. Peter Verlič ter članicam 
in članom ZŠAM Grosuplje čestital ob 
visokem jubileju, 60. obletnici delovanja 
društva, vsem članicam in članom ZŠAM 
regije Ljubljana II pa izrekel iskrene če-
stitke ob prazniku, 13. juliju.

»Vem, da ste zelo prizadevni, ko gre za 
zviševanje prometne kulture, zviševanje 
prometne varnosti, še posebej smo vas 
veseli na naših prehodih za pešce, 1. sep-
tembra, ko varujete naše malčke,« je dejal. 
Sicer pa je župan povedal, da se tudi na 
občini trudimo in da smo v preteklih 8 
letih kar precej postorili tudi za dvig pro-
metne varnosti. Veliko križišč se je spre-
menilo v krožišča, čez železniško progo 
raste nov nadvoz proti Sončnim dvorom, 
v planu je tudi nov nadvoz pri Motvozu. 
Ob regionalnih cestah se gradijo kilome-
tri novih pločnikov, precej več sredstev 
pa bomo v prihodnje namenili tudi za 
obnovo lokalnih cest in javnih poti.

Župan je še poudaril, naj se zavedajo, 
da je poklic šoferja pomemben, in vsem 
zaželel prijetno praznovanje.

Zbrane članice in člane ZŠAM regije 
Ljubljana II je pozdravil tudi predsednik 
Državnega sveta Alojz Kovšca, jim če-
stital ob njihovem prazniku, v svojem 
govoru pa se ozrl nekoliko v prihodnost 
ter razmišljal o njihovi vlogi v luči nove 

tehnološke revolucije, tako imenovane 
IT oz. informacijsko tehnološke revoluci-
je. »Vaš poklic se bo začel v zelo kratkem 
času bistveno spreminjati,« je dejal in po-
vedal, da meni, da je pred njimi svetla 
prihodnost.

Hkrati je razmišljal tudi o njihovi vlogi 
v družbi in dejal, da je vesel, kadar jih vidi 
uniformirane, ponosne na svoj poklic, 
meni namreč, da v Republiki Sloveniji 
mnoge tradicije zamirajo. Da so mnogi 
poklici izgubili svoj ugled. Da se na vse 
gleda skozi denar, malo manj skozi zna-
nje, učinkovitost in kakovostno opravlje-
no delo. A vendar ima občutek, da se bo 
v kratkem tudi to spremenilo. Migracijski 
tokovi in ljudje, ki prihajajo v naše kraje 
iz drugega konca sveta, imajo drugačne 
vrednote, kot jih imamo mi, in zato ne 
verjame, da bi jih lahko nadomestili kot 
cenejša delovna sila.

Meni torej, da jih čakajo še dobri in 
obetavni časi ter da jim dela zagotovo ne 
bo zmanjkalo. Svoj govor pa je zaokrožil 
z besedami: »Ohranite tradicijo, ohranite 
kakovost, ohranite ponos na svoj poklic in 
svoje znanje ponesite na prihodnje rodo-
ve. Mene in druge politike pa čaka naloga, 
da vam to omogočimo in vam pri tem po-
magamo. Za dobrobit vse naše družbe in 
države upam, da bomo tako mi kot vi pri 
tem uspešni in da bomo z roko v roki to de-
želo ohranili slovensko, da bomo ta narod 
napravili velik, čeprav je majhen po števi-
lu, in da bomo Slovenci na tem področju 
ostali tisti, ki si bomo usodo pisali sami.«

Čestitkam sta se pridružila tudi pred-
sednik regije Ljubljana II Alojz Markovič 
in podpredsednik ZŠAM Slovenije Brane 
Praznik, ob koncu je sledila še podelitev 
spominskih plaket.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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17. meddruštveno tekmovanje »Napad na Rdečega petelina«

Slovesnost ob 80-letnici Prostovoljnega gasilskega društva 
Velika Ilova Gora

Že skoraj 40 let je tega (prva izvedba 
10. maja 1980 iz arhiva Zbornika), ko se 
je na Velikem Mlačevem prvič organizi-
ralo tekmovanje Na rdečega petelina. 
Julijski mesec se je za nas sodelujoče pri-
čel uvodoma na rahlo megleno nedeljo, 
1. 7., s preostalimi gasilskimi društvi, ki so 
se odzvali na naše povabilo. Vse skupaj 
je tekmovalo sedem ekip. Sledilo je prav 
prijetno druženje v že malo bolj sonč-
nem popoldnevu.

Z željo po obuditvi tega dogodka vsa-
ko leto med našimi gasilskimi društvi že 
sedaj vabimo društva k večjemu sodelo-
vanju, naše vaščane pa k povezovanju. 

PGD Veliko Mlačevo se tudi zahvaljuje 
vsem letošnjim pomočnikom pri izvedbi 
dogodka. 

Klavdija H. Kastelic, prostovoljka

Rezultati: 

Št. PGD

1 PGD Gatina

2 PGD Luče

3 PGD Ponova vas

4 PGD Veliko Mlačevo

5 PGD Št. Jurij 1

6 PGD Št. Jurij 2

7 PGD Zagradec

V soboto, 25. avgusta 2018, je na 
Veliki Ilovi Gori potekala slovesnost ob 
praznovanju 80-letnice Prostovoljne-
ga gasilskega društva Velika Ilova Gora. 
Slovesnosti so prisostvovali: župan Ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar, 
poveljnik regije Ljubljana 2 Borut Lonča-
revič, predsednik Gasilske zveze Grosu-
plje Andrej Bahovec, poveljnik Gasilske 
zveze Grosuplje Janez Pezdirc, kopanjski 
župnik Janez Kebe, predsednica Krajev-
ne skupnosti Ilova Gora Romana Hrovat, 
predstavniki gasilskih društev v Gasilski 
zvezi Grosuplje ter krajanke in krajani 
Velike Ilove Gore in Gabrja.

Zbrane na slovesnosti je ob prazno-
vanju tega visokega jubileja nagovoril 
predsednik Prostovoljnega gasilskega 
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društva Velika Ilova Gora Primož Jamnik 
in nas v svojem govoru na kratko pope-
ljal vse od ustanovitve društva leta 1938 
pa do danes. 

Ob tej priložnosti se je v imenu ga-
silk in gasilcev PGD Velika Ilova Gora 
zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali 
pri razvoju društva, njihovim družinam, 
ki jih podpirajo, vodstvu gasilske zveze, 
krajevni skupnosti in vodstvu občine, s 
katero prav tako lepo sodelujejo. Ob tem 
je omenil, da se že veselijo dokončanja 
projekta občine in krajevne skupnosti. 
Na mestu, kjer poteka slovesnost, bo 
nastalo igrišče, kjer bodo lahko potekale 
gasilske vaje, bo pa seveda igrišče na-
menjeno vsem vaščanom, pa tudi vsem 
iz okoliških vasi in zaselkov. Hvala tudi 
vsem donatorjem, sponzorjem. 

Zbrane na slovesnosti, posebej pa 
članice in člane PGD Velika Ilova Gora, 
ki praznujejo pomembno obletnico, je 
pozdravil tudi župan dr. Peter Verlič. 

Možje in žene so pred 80 leti verjetno 
na čisto navaden dan ustanovili prosto-
voljno gasilsko društvo, za zaščito svojih 
domov, za zaščito svojega premoženja. 
Z generacije v generacijo so nam po-
magali in danes praznujemo. »Ta dan je 
danes praznik, praznik PGD Velika Ilova 
Gora, praznik gasilske zveze, krajevne sku-
pnosti in cele občine. Ker smo ponosni na 
vas,« je dejal župan. 

Povedal je že, da se bo v naslednjih 
letih ponovno namenilo več pozornosti 
našim cestam. In trenutno rekonstrukci-
ja ceste poteka prav na cesti Velika Ilova 
Gora–Luče.

Je pa z veseljem z vsemi gasilskimi 
društvi delil še eno informacijo, morda 
pomembno tudi za Gasilsko zvezo Gro-
suplje, Gasilsko zvezo Slovenije, da se je 
Evropska unija začela v še večji meri za-

vedati, da so naravne nesreče tudi stvar 
Evropske unije, ne le posamezne države 
članice in njenih občin. Prve evropske 
razpise tako najdemo tudi na področju 
varovanja in zaščite premoženja. »Jaz 
verjamem v nas, verjamem v vas in mislim 
da so za gasilstvo v občini dobri časi, tudi 
z evropskimi sredstvi. Želim vam res lepo 
praznovanje, srečno!« je še dejal župan. 

Zbrane so ob tej priložnosti nagovori-
li še predsednik Gasilske zveze Grosuplje 
Andrej Bahovec, poveljnik regije Ljublja-
na 2 Borut Lončarevič, predsednica kra-
jevne skupnosti Romana Hrovat in žu-

pnik Janez Kebe ter gasilkam in gasilcem 
PGD Velika Ilova Gora ob praznovanju 
80-letnice iskreno čestitali.

Prireditev so z glasbo obarvali Godba 
Dobrepolje, Lara Zabukovec, ki nam je 
zaigrala na citre in Jan Mehle, ki je zaigral 
na harmoniko. Skozi prireditev nas je po-
peljala Marija Perko. 

Ob koncu slovesnosti so podelili še 
priznanja, nato pa je sledila veselica z an-
samblom Mladi Belokranjci.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Starejši gasilci PGD Ponova vas ponovno postali pokalni 
zmagovalci Gasilske zveze Slovenije

Druženja s prijatelji in znanci ni nikoli preveč

Ekipa starejših gasilcev PGD Ponova 
vas v enaki sestavi deluje že skoraj 10 let. 
Ekipo sestavljajo Jože Mehle, Ivan Hribar, 
Vinko Škrjanec, Matija Krkovič, Anton 
Ogrinc, Srečo Sterle, Martin Viršek, Vinko 
Tacer in Jernej Okoren.

Že vsa leta uspešno zastopajo Gasil-
sko društvo Ponova vas, Gasilsko zvezo 
Grosuplje, kakor tudi občino Grosuplje 
po vsej Sloveniji. Lepo sodelovanje v eki-
pi jim omogoča, da se lahko udeležujejo 
številnih tekmovanj in dosegajo tako do-
bre rezultate.

Tudi v letošnjem letu so se starejši čla-
ni PGD Ponova vas prijavili na pokalno 
tekmovanje, ki ga je organizirala Gasilska 
zveza Slovenije. 

Tekmovanje je potekalo na sedmih 
lokacijah po različnih krajih v Sloveniji. 
Zaključek je bil v soboto, 1. septembra 
2018, v Prevaljah na Koroškem. Uspelo 
jim je zbrati največ točk ter najboljši sku-
pni rezultat vseh sedmih tekem.

S tem so osvojili 1. mesto in postali 
pokalni zmagovalci Gasilske zveze Slo-
venije za leto 2018.

Za ta izjemen dosežek so jim v gasil-
skem domu v Ponovi vasi še isti večer 
pripravili sprejem. Predsednik in povelj-

nik PGD Ponova vas Jože Kocjan in Uroš 
Mehle ter predstavnik Gasilske Zveze 
Grosuplje Iztok Vrhovec so jim ob tej 
priložnosti čestitali in se jim obenem za-
hvalili za ves trud, ki ga tekmovalci vloži-
jo v treninge in tekme, da so lahko tako 
uspešni.

Sledila je še pogostitev in druženje.

Klavdija Mehle

Tega se še kako zavedajo organizator-
ji izletov in družabnih  srečanj v Društvu 
upokojencev Grosuplje. V letošnjem ju-
liju so tako za svoje člane organizirali že 
tradicionalni piknik. 

Z avtobusom smo se najprej odpeljali 
do Rakitne. Kar iz avtobusa smo si ogle-
dali tamkajšnje klimatsko zdravilišče za 
otroke. Da je zdravilišče, ki je namenjeno 
okrevanju otrok, ki imajo težave z dihali, 
res na pravem mestu, smo občutili, takoj 
ko smo se ustavili ob Rakitniškem  jeze-
ru. Na sprehodu ob jezeru smo globoko 
vdihnili blagodejni zrak, ki je na skoraj 
900 m visoki planoti res nekaj enkratne-
ga.

Po krajšem postanku smo se kar po 
bližnjici preko Krima odpeljali do ciljne  
destinacije v soteski Iški Vintgar.

V Iškem Vintgarju nas je pričakal mla-
di harmonikar, gostinci pa so poskrbeli 
za aperitiv in toplo obaro. Tako okrep-
čani smo se podali na ogled  slikovite 
soteske. Nekateri v okolico tamkajšnjega 
gostišča, tisti z nekaj več kondicije pa po 
urejeni stezi navzgor po kanjonu Iščice. 
Na svoji poti smo občudovali čudovite 

tolmune in manjše slapove ter se prije-
tno utrujeni in ravno prav lačni vrnili na 
teraso pred gostiščem, kjer je že dišalo 
po dobrotah z žara.

Harmonikar je spet raztegnil svoj meh 
in marsikoga so zasrbele pete. Ostali pa 
so se predali prijetnemu druženju ob ko-
zarčku rujnega ter sproščenem klepetu s 
prijatelji in znanci.

Popoldne se je kar prehitro približalo 

svojemu koncu in potrebno se je bilo 
podati proti domu.  Vožnja od Iškega 
Vintgarja preko Iga in Ljubljanskega bar-
ja  do Škofljice in nato do Grosupljega je 
v prešernem vzdušju minila kot bi trenil. 
Ostalo nam je le še, da se poslovimo z 
željo, da se kmalu spet srečamo na po-
dobnem družabnem dogodku.

Franci Zorko
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Društva, sodelujte v akciji »NVO gre v šolo«, naj vas 
osnovnošolci spoznajo

SOBOTA, 13. OKTOBER 2018 – DAN SPOMINOV NA ILOVI GORI
Združenje borcev za vrednote NOB GROSUPLJE v sodelovanju z  Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in policijskim 

Veteranskim združenjem Sever tudi letos pripravlja spominsko prireditev na Ilovi Gori.

Vse občane občine Grosuplje, še posebej pa vaščane vasi, ki so bile najbolj prizadete v času borb na Ilovi Gori,

VABIMO,

• da  se v soboto, 13. oktobra 2018,  ob 11. uri udeležite spominske svečanosti pred spomenikom na Ilovi Gori z 
bogatim kulturnim programom, slavnostni govornik bo MILAN KUČAN.

• Tiste, ki radi hodite, vabimo, da pridete na Ilovo Goro s pohodniki že 23. pohoda spominov po Radenskem polju in 
Ilovi Gori. Štart pohoda je ob 7. 30. uri  izpred gostilne LUNCA v Zagradcu pri Grosupljem.

Pohod in prireditev  bo v vsakem vremenu. Pohodniki hodijo na lastno odgovornost.
Naj postane Ilova Gora kraj združevanja vseh svobodoljubnih ljudi in kraj neobremenjenega pogovora o naši zgodovini.

Predsednik ZB NOB Grosuplje
Franc Štibernik

Izkoristite možnost predstavitve na 
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje!

»NVO gre v šolo« je akcija, kjer šole za 
en dan odprejo vrata nevladnim orga-
nizacijam (društvom, zavodom in usta-
novam – v nadaljevanju NVO) in vam 
omogočijo, da se predstavite učencem. 
Otroci bodo v času pouka spoznali vaše 
aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajate. S 
svojimi programi, dejavnostmi in aktiv-
nostmi se predstavite osnovnošolcem, 
ki so lahko vaši potencialni člani. Akcija 
se bo izvajala v tednu otroka, ki poteka 
med 1. in 5. oktobrom 2018, na zaenkrat 
10 osnovnih šolah osrednjeslovenske in 
zasavske regije. 

NVO s svojim delom na področju kul-
ture, izobraževanja, športa, varstva oko-

lja, pomoči sočloveku in številnih ostalih 
področjih bogatite naš vsakdan, spod-
bujate prostovoljstvo, medgeneracijsko 
učenje in prispevate k bolj kakovostne-
mu življenju v družbi. Ker je pomembno 
in družbeno koristno, da se z vašimi ak-
tivnostmi in pomenom delovanja sezna-
ni čim širši krog ljudi, že v zgodnjih letih 
odraščanja, Stičišče NVO osrednje Slove-
nije pripravlja akcijo »NVO gre v šolo«.

Z zanimivo in interaktivno predsta-
vitvijo boste nevladne organizacije pri 
mladih vzbudile zanimanje za članstvo 
in spodbudile praktično učenje med 
mladimi, okrepilo pa se bo tudi sodelo-
vanje osnovnih šol z lokalnim okoljem. 
Prijave nevladnih organizacij zbiramo 
preko spletnega obrazca, ki ga najdete 

na spletni strani http://www.consulta.si/
dejavnosti/nvo-gre-v-solo/nvo-gre-v-so-
lo-za-solsko-leto-201819/2407

Za vse dodatne informacije smo vam 
na voljo preko elektronske pošte nina.
groboljsek@consulta.si ali tjasa.bajc@con-
sulta.si oziroma po telefonu: 01 3209 484.

Nina Groboljšek
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Selekcija nogometašev NK Brinje Grosuplje do 10 let odlično 
zaključila letošnjo nogometno sezono

Kam bo zapihal veter?

Selekcija nogometašev NK Brinje Gro-
suplje do 10 let je odlično zaključila le-
tošnjo nogometno sezono. Konec aprila 
se je ekipa 10 fantov udeležila kvalifika-
cijskega turnirja za Champions Trophy v 
avstrijskem Beljaku in se z zmago na tur-
nirju kvalificirala na glavni turnir Cham-
pions Throphy U10. Ta je potekal na Du-
naju od 15. do 17. 6. 2018.

Turnir Champions Trophy velja za 
enega največjih turnirjev te starostne 
skupine na svetu. Fantje so se v kon-
kurenci 128 klubov merili z vrstniki pri-
znanih klubov, kot so Liverpool (končni 
zmagovalci), Manchester City, Juventus, 
Atletico Madrid, Roma, Benfica, Glasgow 
Rangers, Southampton, Schalke, Sun-
derland ter Besiktas Istambul.

Na turnirju so tekmovali Matej Cin-
gerle Savić, Gašper Možina, Bor Vuja-

nič, Matej Mehle, Jan Balažic, Benjamin 
Zabukovec, Vid Kenk, Valter Macedoni, 
Tian Karalić Jakovac in Maks Rukavina, 
v spremstvu trenerjev Erika Marinška in 
Saše Tekića.

V skupinskem delu tekmovanja so 
Brinjčani po srčni in borbeni igri prese-
netljivo osvojili prvo mesto v skupini v 
konkurenci Lokomotiva ZG, AS Roma, 
SC Staaken Berlin, Ramadani Soccer Aca-
demy, Wolfsberger AC, SPG Innsbruck 
West, Zistersdorf SV ter se tako uvrstili v 
finalni del.

Zaključne boje so odigrali v skupini 
z ekipami Eger SE, Benfica Lissabon in 
Atletico Madrid. Z zmago nad Atletico 
Madrid so dosegli 3. mesto v skupini in 
v nadaljevanju s tekmami proti Domža-
lam, turškem Altinordu FK in Schalkeju 
zasedli končno 22. mesto.

Fantje so po mnenju trenerja Erika 
Marinška dosegli izvrsten rezultat in s 
tem najboljšo možno promocijo kluba 
in kraja, iz katerega prihajajo. Klub tako 
v širši regiji dobiva vedno večjo veljavo. 
Dejstvo, da se lahko enakovredno kosajo 
z vsemi najboljšimi nogometnimi akade-
mijami, je potrditev, da v klubu delajo 
kakovostno ter odlično napredujejo. Za 
fanti je tako nepozabna izkušnja in odlič-
na iztočnica za novo sezono.

Finančno so udeležbo podprli dona-
torji: Občina Grosuplje, NK Brinje Grosu-
plje, Mehle gradnje, d.o.o., ter vsi starši, 
za kar jim gre velika zahvala. Najlepše 
so se starši zahvalili trenerju, ki je vodil, 
spodbujal in verjel v ekipo svojih mladih 
nogometašev. Športni pozdrav!

Minka Mehle 

V soboto, 7., in nedeljo, 8. julija, so 
se strelci kar naprej spraševali, kam bo 
zapihal veter. SD Svečina je na strelišču 
v Pragerskem organiziralo 28. državno 
prvenstvo v streljanju na 50 m. Kljub ve-
trovnemu vikendu je bilo doseženih kar 
nekaj lepih rezultatov. 

SD Grosuplje je na tekmovanjih v raz-
ličnih disciplinah sodelovalo s 23 nastopi 
svojih članov in osvojilo 4 ekipne in 4 po-
samične uvrstitve med prvo trojko.

V disciplini pištola na 50 m so v član-
ski ekipni konkurenci Franci Ivanc, Rok 
Ivanc in Anton Lesar osvojili naslov pr-

vakov. Ekipno so nastopili tudi mladinci 
Amadej Slak, Žiga Miklič in David Gašpe-
rič, vendar brez prejetega pokala, ker je 
bila prijavljena samo ena ekipa.

V kategoriji članic s puško v trojnem 
položaju na 50 m se je prvič po novih 
pravilih, kjer so po številu strelov izena-
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čene z moškimi, pomerila tudi naša čla-
nica Klavdija Jerovšek in osvojila brona-
sto kolajno.

V disciplini 50 m leže je v kategoriji 

mladink tekmovala Rebeka Slak in osvo-
jila bronasto kolajno, v kategoriji kade-
tinj je Sara Slak osvojila naslov državne 
prvakinje, Zala Katarinčič pa bronasto 

kolajno. V ekipni konkurenci so kade-
tinje v sestavi Sare Slak, Zale Katarinčič 
in Olje Kolenc izboljšale ekipni državni 
rekord na 1781,1 kroga. Posamično sta s 
puško na 50 m leže nastopila tudi kadet 
Matej Urbas in mladinec Amedej Slak.

V pionirski kategoriji s serijsko MK 
puško na 50 m leže so tokrat v ekipi tek-
movale Maruša Vidic, Inja Urbas in Neja 
Ribič ter osvojile 2. mesto. Posamično 
sta nastopila tudi pionirja Aleš Katarinčič 
in Mark Rombo.

Čestitke vsem nastopajočim in veli-
ko uspeha v prihajajoči strelski sezoni z 
zračnim orožjem na 10 m. Vabljeni tudi 
vsi navdušenci športnega strelstva, da 
se nam pridružite. Vpisi potekajo vsak 
torek in četrtek, od 17.00 do 19.00 ure, v 
prostorih strelišča Ob Grosupeljščici 19.

Mateja Kernjak Slak

Člani pištola 1. mesto

Pionirke 2. mesto ekipno

Rebeka 3. mesto mladinke Sara in Zala na stopničkah Kadetinje nov EDR-3

Klavdija 3. mesto v trojnem položaju
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Helena Okorn, državna prvakinja v endurancu.  
(Foto: Kobilarna Lipica_Mediaspeed)

Sara Primec  
(Foto: Majda Primec)

Nova sezona v ŠK Tial!

Športni klub Tial s 3. septembrom za-
čenja že svojo 16-to sezono delovanja! V 
letošnji sezoni vam ponovno ponujamo 
pestro izbiro športnih in plesnih vadb. V 
Športni dvorani Brinje (Ljubljanska ce-
sta 40a) bomo izvajali naslednje tečaje: 
HIPHOP (trenerki Klara Müller in Vika Su-
šnik), MINI DANCE (trenerka Kaja Žitko), 
CHEER DANCE (trenerka Teja Brezec), 
BREAKDANCE (trener Samo Polutak Kos) 
in BALET (trenerka Neja Jeršin). Vadbe iz-
vajamo tudi v dvorani PIL (Brezje pri Gro-
supljem 34) in sicer: CHEER DANCE (tre-

Grosupeljčanki najuspešnejši v Endurancu

Na vrhuncu poletja so v Lipici pote-
kala državna prvenstva v štirih konje-
niških disciplinah: preskakovanju ovir, 
endurancu, dresuri in vožnji vpreg. 19. 
avgusta so se jahači sredi zelenih pro-
stranstev kobilarne Lipica pomerili v en-
durancu. Na razdaljah 81 km in 42 km sta 
blesteli jahačici iz grosupeljske občine 
Helena Okorn z Mlačevega in Sara Pri-
mec iz Ponove vasi. 

Endurance ali vzdržljivostno jahanje 
je konjeniška disciplina, ki se je razvila 
iz ježe na dolge proge. Če bi enduran-
ce primerjali z ostalimi športi, bi mu bil 
še najbližje maraton. Pri endurancu  sta 
torej pomembni vrhunska telesna pri-
pravljenost konja in jezdeca ter visoka 
stopnja njunega medsebojnega pozna-
vanja in sodelovanja. Med tekmovanjem 
so konji podvrženi strogemu veterinar-
skemu nadzoru, ki ne dovoljuje odsto-
panja od določenih norm.

Na državnem prvenstvu v Lipici so 
sodelovali konji in jezdeci iz Slovenije in 
sosednjih držav. 

Državna prvakinja v endurancu je 
postala Helena Okorn, ki je najhitreje 
prejezdila 81-kilometrsko preizkušnjo. S 
konjem arabske pasme, HS Eblo, je pro-
go premagala v 5 urah in 22 minutah s 
povprečno hitrostjo 15 km/h. HS Ebla je 
eden najuspešnejših endurance konj v 
Sloveniji, izvira iz hleva bobnarja skupi-
ne The Rolling Stones, Charlyja Wattsa, s 
Heleno pa tekmujeta že 11 let. 

Med njune največje uspehe sodita 
drugo mesto na kraljevski 160-kilome-
trski vzdržljivostni preizkušnji in zmaga 
na prestižni 120-kilometrski tekmi pod 
okriljem dubajskega šejka, oboje na Ma-
džarskem. 

V kategoriji vzdržljivostnega jaha-
nja na 42 km je s kobilo Fabricio S prvo 
mesto osvojila Sara Primec. Tekmovanje 

sta zaključili v  2 urah in 50 minutah s 
povprečno hitrostjo 15 km/h. Fabricia S 
je polnokrvna arabska kobila v lasti La-
dislava Žefrana, ki je svojo tekmovalno 
kariero začela šele pri 13 letih. Kljub ne-
izkušenosti je v dveh letih vztrajnosti in 
rednih treningov pokazala velik potenci-
al. S Saro sta na junijski tekmi v Ljubljani 
osvojili tretje mesto, po zmagi v Lipici pa 
načrtujeta tudi udeležbo na zahtevnej-
ših, 81-kilometrskih progah. 

Grosuplje z okolico je bilo že od nek-
daj zaznamovano in povezano s konji, 
navsezadnje se tudi v grosupeljskem 
grbu nahaja konj. Uspehi naših jahačic 
kažejo, da bo tako ostalo tudi vnaprej. 
Mladima jahačicama iskreno čestitamo 
in jima želimo oblilo uspehov in še veliko 
srečno prejahanih kilometrov!

 
Majda Primec



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2018 51Šport

Vpis v atletsko šolo teka poteka na Atletskem stadionu za OŠ Brinje
v mesecu septembru in oktobru

Vsi, ki vas atletika zanima in bi se želeli preizkusiti v kraljici 
športov ste vabljeni v Atletsko šolo  ŠPELA, kjer damo mladim 
priložnost, da se izkažejo. Več informacij pa boste prejeli na 
številki 041-604-185 ali na e-mail naslovu: akspela@siol.net.

Kaj nudimo v atletski šoli
• Program vadbe bo prilagojen starosti otroka in sicer bo 

prehajal skozi igro do resne atletske vadbe. Pri vseh pa bo 
osnovni poudarek na celovitem razvoju psiho-motoričnih 
sposobnosti. Otrok bo med drugim pri naši vadbi pridobil 
osnovna znanja tehnik vseh atletskih disciplin. 

• Vadba otroka bo organizirana pod strokovnim vodstvom 
naših vaditeljev in sicer dvakrat tedensko po 60 minut za 
otroke od 6-9 let. Skozi igro bomo razvijali osnovne moto-
rične sposobnosti otroka. 

• Od 10 let dalje pa velja individualni program, kar pomeni da 
se začne višja stopnja učenja atletike in spoznavanje vseh 
atletskih disciplin. Njihovi treningi praktično že pomenijo 
začetek pionirske atletike. Otroci začnejo trenirati na atlet-
skem stadionu. Tudi število treningov bo individualno po 
dogovoru s trenerjem. 

Urnik vadbe: ATLETSKA ŠOLA TEKA ŠPELA

Atletski stadion za OŠ Brinje Dan Ura

Šoloobvezni otroci Ponedeljek in sreda 17.30 - 18.30 

Atletska šola vrtec Ponedeljek in sreda 17.30 - 18.30 

Tekmovalna atletika Ponedeljek, sreda, četrtek 17.30-19.00

V zimskem času bodo treningi potekali v telovadnici.

Pridruži se nam in bodi v dobri družbi ATLETIKA JE KRALJICA ŠPORTOV,
VABLJENI, AK ŠPELA

ATLETIKA KRALJICA ŠPORTOV

nerke Nina Golob, Maša Anžur in Manca 
Mlačnik Koščak), GIMNASTIKO (trener 
Matej Kranjec), FIT BABY (trenerka Maja 
Pečnik) ter HIPHOP (trenerka Klara Mül-
ler). Prvi vikend nas lahko opazite na 

Festivalu plesa v Supernovi na Rudniku, 
že drugi vikend pa nas lahko srečate na 
Otroškem bazarju na Gospodarskem 
razstavišču ter na prireditvi Grosuplje 
v jeseni. Več informacij lahko pridobite 

na naši spletni strani www.t-studio.si ali 
preko maila info@t-studio.si. Se vidimo!

Maša Anžur
T-Studio, ŠK TIAL
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Spomini 
in zahvale

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.

ZAHVALA
ob izgubi drage žene,  
mami in mame

VERONIKE KORDIŠ, roj. URBANČIČ,
(16. 1. 1951–6. 8. 2018)

z Župančičeve c. 15 v Grosupljem.
Ob boleči izgubi drage žene, mami in mame se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste se z ljubeznijo in 
spoštovanjem prišli poslovit od nje, nam izrekli sožalje, nas tolažili in 
nam stali ob strani. Hvala vam za darovane svete maše, cvetje, sveče 
in druge darove.
Hvala gasilkam in gasilcem prostovoljnih gasilskih društev Grosuplje, 
Gatina, Spodnja Slivnica, Ponova vas, Velika Loka in Žalna za 
sodelovanje pri obredu in spremstvu na njeni zadnji poti.
Zahvalo izrekamo vsem za lepo in ganljivo slovo: g. župniku Janezu 
Šketu, g. pomožnemu škofu msgr. dr. Franciju Šuštarju, g. kaplanu 
Petru Steletu, nečakinjama Marti in Andreji, predsedniku PGD 
Grosuplje Iztoku Vrhovcu, pevcem zbora Samorastniki, trobentaču 
in g. Tonetu Adamiču. Posebna zahvala bratu in stricu Marjanu 
Urbančiču, da jo je nesel in položil k njenemu večnemu počitku.
Hvala vam, da jo boste ohranili v lepem spominu.
Mami, hvala ti za vse. V naših srcih in mislih boš vedno z nami.

Žalujoči: mož Stane, sin Stanko, hčerki Mateja in Veronika z družinami

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

ZAHVALA 
Po hudi bolezni nas je v 67. letu zapustil 

dragi mož, oče, dedek, brat, stric, tast in svak

FRANC JERŠIN
(20. 9. 1951–16. 7. 2018) iz Vrbičja 14.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste 
ga pospremili na njegovo zadnjo pot, darovali cvetje, sveče in za svete maše ter 
izrazili pisna in ustna sožalja.
Hvala gasilcem PGD Št. Jurij za organizacijo in izvedbo pogreba. Iskrena hvala g. 
Niku Mihičincu za poslovilne besede.
Hvala tudi osebju ZD Grosuplje za vso skrb in tople besede.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
Na pokopališču Resje v Grosupljem smo se 

poslovili od naše mame

MARIJE - MINKE GAŠPERIN
(20. 7. 1924–4. 7. 2018).

Hvala vsem sorodnikom in znancem, ki ste našo 
mamo imeli radi, darovali sveče, cvetje in jo 
pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pogrebnem 
obredu.

Mama Minka, z nami boš vedno v naših mislih in srcih.

Počivaj v miru.
Njeni domači

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

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, babice in 

prababice

MARIJE FINC
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom ter znancem za izrečene besede sožalja, podarjeno 
cvetje in svete maše.

Posebna zahvala patronažnima sestrama Branki in Katarini Šircelj za pomoč in trud, 
ki sta ga vložili.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Jožetu Plutu za lepo opravljen obred in gospodu 
Marjanu Makšetu za poslovilno organizacijo in pevcem za lepo zapete pesmi.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

V večnost je odšla naša 
draga mama, stara mama in 

tašča

FRANČIŠKA 
TEKAVEC,

(7. 9. 1928 – 20. 7. 2018)

po domače Bojanškova, 
s Tlak.

Od nje smo se poslovili na šmarskem pokopališču, kjer je tudi 
njen zadnji tihi dom. 

Zahvaljujemo  se vsem, ki ste nas v težkih trenutkih bodrili in 
se skupaj z nami od nje poslovili. Hvala zaposlenim pri Javnem 
komunalnem podjetju  Grosuplje za ureditev vseh pogrebnih 
svečanosti, šmarskemu gospodu župniku dr. Bojanu Korošaku 
za opravljene mašne daritve in duhovnemu pomočniku 
gospodu Stanislavu Kerinu za opravljene pogrebne 
slovesnosti.  Iskrena hvala Moškemu pevskemu zboru Šmarje 
– Sap za zapete pesmi ob njenem grobu.  Hvala čudovitemu 
in predanemu osebju Doma starejših občanov Grosuplje, ki je 
naši mami olepšalo trenutke življenja, ki jih ni mogla več deliti 
z nami v svoji domači hiši. 
Draga mama, vedno boš ostala v naših mislih in srcih!

Hčerka Barbara z družino
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Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

 

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage 
mame in nonike

FRANČIŠKE VIRANT, roj. BOC,
(9. 7. 1932–22. 7. 2018),

s Trubarjeve ceste v Grosupljem,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, 
podarjeno cvetje, sveče  in darove cerkvi.
Hvala gospodu Adamiču in gospodu Perovšku za organizacijo 
žalne slovesnosti, gospodu kaplanu Aljažu Kraševcu za lepo 
opravljen pogrebni obred in pevcem za lepo odpete pesmi 
slovesa. Vso zahvalo izrekamo tudi strokovnemu osebju DSO 
Metlika za strokovno in prijazno pomoč. Hvala tudi njeni 
zdravnici dr. Iris Hvala Krušič za vso pomoč in razumevanje.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hvala tudi tebi moja draga mami, naša nonika, za vse 
trenutke, ki si jih delila z nami in nam stkala tako lepe 
spomine, ki jih nosimo v srcu. Pogrešamo te. 

Vsi njeni

Ne bomo tožili, ker si odšla.
Hvaležni bomo, ker si bila.

                                                                 ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustila 
draga mama 

JERCA MARN, roj. KADUNC, 
iz Šmarja – Sapa.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in ostalim za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala patronažni službi ZD Grosuplje in negovalkam iz DSO 
Grosuplje pri oskrbi in negi, službi JKP, hvala za iskrene besede 
govornic in na citre zaigrane in čustveno odpete pesmi.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: Franci, Stojan, Toni z družinami. 

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre – 
le daleč, daleč je …

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je v 74. 
letu za vedno zapustil naš 
dragi mož, oče, tast, dedek, 
brat, stric in svak 

JANEZ ŠTUPNIK 
(3. 8. 1944–13. 7. 2018) iz Velike Račne.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne besede, ki 
so nam veliko pomenile, za darovano cvetje in sveče,
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala 
g. župniku Kebetu in g. župniku Kastelicu, za lep, čustveno 
opravljen poslovilni obred.
Hvala gasilskemu društvu, pevskemu zboru za zapete 
žalostinke in petje med sveto mašo. Hvala celotnemu 
kolektivu onkološkega inštituta, posebno dr. Hlebanji, za skrb 
pri zdravljenju.
Hvala zdravnici ZD Grosuplje dr. Mijanovićevi, ki mu je nudila 
vso pomoč. Še enkrat hvala vsem, ohranite ga v spominu. 

Žalujoči vsi njegovi. 

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast.
In prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,
ki je zlomil hrast.

         

ZAHVALA

Za vedno se je poslovil naš dragi

FRANC VIDIC
(8. 5. 1934–3. 8. 2018)

iz Blečjega vrha.

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za stisk 
roke, izrečena sožalja, za podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše.

Hvala g. župniku Jožetu Plutu za lep obred, Makšetovim za 
organizacijo pogreba, g. Rudiju Rometu in g. Sebastijanu 
Kastelicu za poslovilne besede, vsem gasilcem, članom ZŠAM 
Grosuplje, pevcem ter
citrarki in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi



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

Leopold Sever

Kako so se krompirjevi tatovi nasmolili

Zgodba je iz časov, ko so kmetovalci namesto zabojčkov  uporabljali jutaste vreče za spravilo pridelka, tako tudi Mokarjevi iz Boršta.  Tisto leto je krompir jako dobro kazal in vsa družina je jeseni polna pričako-vanja  z motikami odšla na veliko njivo krompirja. Toda navdušenje je hitro pošlo. Med izkopanim pridelkom je bilo veliko nagnitega krom-pirja; zlasti debeli gomolji so bili  jako prizadeti. Da bi rešili vsaj nekaj pridelka, so Mokarjevi nagnite gomolje spravljali v posebne vreče za svinjsko krmo. Delo jih je tako prevzelo, da jih je prehitela noč in pri-delek je ostal na njivi.
To so opazili zmikavti iz bližnjih hiš in so sredi noči šli na »delo«. Pre-metenci so tipali vreče in zadovoljni ugotavljali: »Le debelega vzemi-mo, kdo bo lupil drobižek iz drugih vreč.« In so cijazili gnilobo proti domu. Toda naropano blago se je maščevalo: kmalu je iz kleti prihajal tak smrad, da so zmikavti kar nosove zatiskali in nazadnje krompir znesli na gnojišče. Tako so Mokarjevi imeli vsaj nekaj zadoščenja, saj so zanesljivo vedeli, kje je končal njihov »talepi krompir«. O, da bi tako zasmrdela tudi nakradena roba dandanašnjim rokomavhom.

Leopold Sever

Hudomušnice

Ekstravaganten umetnik je pripravil razstavo svojih 

slikarij. Osrednji del razstave je bilo veliko prazno platno, 

pod katerim je pisalo: Ovce na travniku.

»Če je tu travnik, kje je potem trava?« so ga vprašali mnogi 

obiskovalci.

»Trave ni, ker so jo popasle ovce.«

»No, to že razumemo, toda, kje so ovce?«

»Ovce so odšle, ker ni bilo več trave.«

Učitelj: »Ne morem se spomniti, kaj sem vam hotel danes 

razlagati.« 
Učenci: »Zadnjič ste nam rekli, da nas boste poučili o 

slami.«
Učitelj: »Saj res, ravno to sem imel v glavi.«

Srečko se pripravlja, da bo odšel z ladjo v Ameriko. »Le 

kako si upaš na tako nevarno pot; še posebej, ker so v 

morju utonili tvoj ded, oče in dva strica,« se čudi prijatelj 

Tone.
»Kje so pa tvoji dočakali smrt?« ga vpraša Srečko.

»Vsi doma v postelji.«

»No, in ti si upaš vsak večer zlesti v posteljo.«

 
»Moja izvoljenka postaja neznosna. Kar naprej mi našteva, 

koliko moških je ljubila pred menoj,« potarna Jože pred 

prijateljem.

»Ti si še srečen, moja pa kar naprej našteva, koliko jih bo 

ljubila za menoj,« zavzdihne prijatelj.

Rešitve: 1. a, 2. a, 3. c, 4. 14,  5. c 

Kdor ga zmore, ta je na konju (brez ročajev)

Kviz, ki skuša biti hudomušen

1. Županova jama je od Grosupljega oddaljena:
     a) 13300 komolcev
     b) 9200 komolcev
     c) 15700 komolcev 

2. Kaj je županov kapnik?
    a) stalagmit
    b) stalaktit
    c) palisadit 

3. Brezasti vol je:
     a) temnodlak
     b) rumenodlak
     c) svetlodlak

4. Koliko seskov ima sedem koz in en kozel?

5. Zapiši ustrezen čas, ki ga predstavlja prizor!
    a) prihodnji
    b) sedanji
    c) pretekli

Zakaj mi med striženjem vedno govorite o stanju v našem zdravstvu?

Zato, da se vam naježijo lasje in vas lažje strižem.
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Zobna ambulanta

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

zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne 

bolezni

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

ALI POTREBUJETE VARSTVO 
ZA OTROKA?
Sem vzgojiteljica z večletnimi izkušnjami v javnem 
vrtcu in mama treh najstnikov.

Nudim varstvo za vašega otroka v Brezju pri 
Grosupljem, v veliki hiši z vrtom.

Več na https://varstvomavrica.blogspot.com/.

Vabim vas na spoznavni obisk. Za termin pokličite  

041 794 501 (Mateja). 

Veselim se vašega klica.

Dejavnost je registrirana in vpisana v uradno evidenco pri 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Četrtek, 13. 9. ob 18. uri Zapuščina Louisa Adamiča v luči njegove 120. obletnice rojstva 
- predavanje

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

PETEK, 14. 9. OB 19. URI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA GLASBENE ŠOLE GROSUPLJE TABORSKA CESTA V GROSUPLJEM OBČINA GROSUPLJE, GLASBENA 
ŠOLA GROSUPLJE

Sobota, 15. 9. od 9. do 17. ure ODBOJKA: 14. memorial Sama Zrimca (turnir šestih ekip) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip-Flop

SOBOTA, 15. 9. OB 9.30 URI

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: OTROŠKI ŽIV ŽAV, DAN 
PODJETNOSTI Z OOZ GROSUPLJE, MANCA ŠPIK, GROSUPELJSKI 
TEK, GROŠ NA ULICI Z GLASBENIMI SKUPINAMI: LUMBERJACK, 
HAPPY OL` McWEASEL in drugi

KOLODVORSKA IN TABORSKA CESTA 
V GROSUPLJEM

OBČINA GROSUPLJE, OOZ 
GROSUPLJE, ŠTUDENTSKI KLUB 
GROŠ

NEDELJA, 16. 9. OB 10. URI POHOD V SKLOPU FESTIVALA GROSUPLJE V JESENI: POT PO 
SLEDEH VODOMCA, ŽUPANOVA JAMA, TABOR CEROVO START: LOG POD VASJO CEROVO OBČINA GROSUPLJE

Ponedeljek, 17. 9. ob 9. uri Delavnica v sklopu Evropskega tedna mobilnosti  
»OSTANIMO MOBILNI« Družbeni dom Grosuplje Občina Grosuplje v sodelovanju z 

Ministrstvom za infrastrukturo
Ponedeljek, 17. 9. od 9. do 15. 
ure SVIT DOGODEK - predstavitev modela napihljivega črevesja Pred glavnim vhodom 

Zdravstvenega doma Grosuplje
Zdravstveno vzgojni center 
Grosuplje

Torek, 18. 9. ob 15. uri Usposabljanje iz varstva pri delu Dom obrtnikov v Grosupljem OOZ Grosuplje

Torek, 18. 9. ob 20. uri Avdicija za nove člane zbora ArtVoicess Glasbena šola Grosuplje Zbor ArtVoicess (Glasbena šola 
Grosuplje)

Četrtek, 20. 9. ob 18. uri
Adamičev odnos do komunizma in Sovjetske zveze v luči 
mednarodnih dogodkov v tridesetih in štiridesetih letih - 
predavanje

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 21. 9. od 9. do 15. ure Brezplačno davčno in računovodsko svetovanje Dom obrtnikov v Grosupljem OOZ Grosuplje, OZS, SPOT

Petek, 21. 9. ob 18. uri 60 knjig za poletje - pogovor z EVROPSKO POSLANKO  
ROMANO TOMC

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 22. 9. ob 16.30 NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - TINEX ŠENČUR  
(3. liga - center - 6. krog) Nogometni stadion Brinje Grosuplje NK Brinje Grosuplje

Četrtek, 27. 9. ob 13. uri STROKOVNA DELAVNICA »preprečitev in zdravljenje bolezni, 
povezanih s sedečim položajem« Dom obrtnikov v Grosupljem OOZ Grosuplje

Petek, 28. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10. 
in 26. 10. ob 15. uri Učenje hrvaškega jezika Računalniška soba Mestne knjižnice 

Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje 
v sodelovanju s hrvaškim 
ministrstvom za izobraževanje

Sobota, 29. 9. ob 8. uri Občinski test hitre hoje - preizkus hitre hoje na 2 km Pot zdravja Zdravstveno vzgojni center 
Grosuplje

Ponedeljek, 1. 10. ob 10. uri Vpis v novo šolsko leto UTŽO Grosuplje Kulturni dom Grosuplje UTŽO Grosuplje, ZKD Grosuplje
Torek, 2. 10., 9. 10., 16. 10. in 23. 
10. ob 17.30 uri Ure pravljic za otroke (4 do 9 let) Pravljična soba Mestne knjižnice 

Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Torek, 2. 10. ob 18. uri Potopis po južni Italiji - Franc in Barbara Štibernik Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje
Sreda, 3. 10., 10. 10., 17. 10. in 24. 
10. ob 14. uri Sredica - sredina ustvarjalnica za osnovnošolce Mladinski oddelek Mestne knjižnice 

Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 3. 10., 10. 10., 17. 10. in 24. 
10. ob 17.30 uri Z igro do branja Pravljična soba Mestne knjižnice 

Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 4. 10. in 18. 10. ob 11. uri S knjižnico v svet (pravljično igralna ura za otroke, ki ne 
obiskujejo vrtca)

Pravljična soba Mestne knjižnice 
Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 4. 10. ob 9. uri 5. srečanje podjetnic in poslovnih žensk: MOČ UREJENE PODOBE Družbeni dom Grosuplje Izobraževalni zavod Znanje

Četrtek, 4. 10. ob 18. uri Območni likovni natečaj JSKD Galerija Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje in 
JSKD

Petek, 5. 10., 12. 10., 19. 10. in 26. 
10. od 10. do 12. ure Biba se s knjigo ziba: srečanje za nosečnice in mamice z dojenčki Pravljična soba Mestne knjižnice 

Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 5. 10. ob 20.30 uri ROKOMET: GROSUPLJE - METLIKA (2. liga - 1. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 6. 10. ob 9.30 uri 10. tradicionalni jesenski pohod "PO POTI KULTURNE DEDIŠČINE 
ŠMARJE - SAP" START: Družbeni dom Šmarje - Sap Turistično društvo Šmarje - Sap

Sobota, 6. 10. ob 16. uri FRIZERSKA DELAVNICA S STEVO HAIR ACADEMY Frizerski salon MM STYLING (Mateja 
Garbajs s.p.) OOZ Grosuplje

Sobota, 6. 10. ob 16. uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - IVANČNA GORICA  
(3. liga - center - 8. krog) Nogometni stadion Brinje Grosuplje NK Brinje Grosuplje

Sobota, 6. 10. ob 17.30 uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - JEŽICA (1. liga - 2. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 6. 10. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - LTH CASTING (2. liga - 1. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Moški košarkarski klub Grosuplje

Sreda, 10. 10. ob 17.30. uri Zgodovina človeškega druženja s psom - kinološko predavanje 
Mojce Sajovic Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 11. 10. in 25. 10. ob 
17.30. uri Pravljično-igralna ura za otroke (2 - 4 let) Pravljična soba Mestne knjižnice 

Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 13. 10. ob 11. uri DAN SPOMINOV NA ILOVI GORI Pred spomenikom na Ilovi Gori Združenje borcev za vrednote 
NOB Grosuplje

Sobota, 13. 10. ob 17. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE II - ŽOK TRIGLAV KRANJ II  
(3. liga zahod - 1. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip-Flop

Sobota, 13. 10. ob 19.30. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - SWATYCOMET ZREČE  
(1. B liga - 1. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip-Flop

Četrtek, 18. 10. ob 9. uri Seminar "Delovno pravo za računovodje" Dom obrtnikov v Grosupljem OOZ Grosuplje

Četrtek, 18. 10. ob 18. uri Prešernov Krst pri Savici - Janko Krištof in Tonč Feinig Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 18. 10. ob 19.30. uri Domen Valič: Zapornik št. 3.2.3., monokomedija Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Petek, 19. 10. ob 20.30. uri ROKOMET: GROSUPLJE - LJUBLJANA (2. liga - 3. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje
Ponedeljek, 22. 10. od 7. do 13. 
ure KRVODAJALSKA AKCIJA Družbeni dom Grosuplje Rdeči križ Slovenije - območno 

združenje Grosuplje
Vsak ponedeljek od 16. do 18. 
ure Gozdne raziskovalnice za otroke Koščakov hrib pri Grosupljem Društvo Preplet

Vsako soboto od 10. do 12. ure Razgibajmo možgane s šahom Čitalnica Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje




