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info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

Terme Dobrna, od leta 1403

SENIOR ODDIH

   Terme Dobrna, že od leta 1403

   ODDIH V KRAJU Z VEČ KOT
610-LETNO TRADICIJO

 ✓ 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.

Paket velja do 30. 12. 2018 in od 06. 01. 2019 do 29. 12. 2019.

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € na osebo za 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ od doma in nazaj
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Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje in prijetno sodelovanje 
v iztekajočem se letu. 

V NOVEM LETU VAM VOŠČIMO OBILO SREČE, ZDRAVJA 
TER UŽITKA V VOŽNJI.

AVTOVAL. 2019.

Ekipa Avtoval, Grosuplje

BREDENT 
IMPLANTANT

480,00 € 

Za sproščen nasmeh skrbimo že 20 let.



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 leže-
či 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.
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Uvodnik
Draga bralka in dragi bralec Grosupeljskih odmevov! 

Lep pozdrav v mojem imenu in tudi 
v imenu celotnega uredniškega od-
bora. Naj vama že kar na začetku 
zaželimo prijetne in vesele božične 
praznike in seveda veliko sreče v 
prihodnjem letu ter dnevih, ki so 
še ostali do takrat. Sam verjamem, 
da če imaš srečo, imaš vse, saj v tem 
primeru ne zboliš, nimaš nobenih 
nesreč, se z vsemi lepo razumeš, te 
spremlja ljubezen, si materialno 
preskrbljen, zatorej še enkrat srečno.

Zadnji meseci so bili zelo pestri, zato se nam je nabralo res nenavadno veliko gradiva, tako 
da bomo lahko z njim zapolnili tudi velik del januarske številke. Že same volitve in razpisi ter 
rezultati, katere smo dolžni objaviti, poberejo kar zajeten prostor, tu pa so še ostala obvestila, 
čestitke in voščila. 

V zadnjih mesecih leta so zelo aktivna razna društva z nastopi, koncerti, razstavami … Veliko 
pozornosti v letošnjem letu je bilo posvečene 120-letnici rojstva našega pisatelja Louisa Ada-
miča, pa tudi stoti obletnici smrti Ivana Cankarja. Posebej želim izpostaviti zavidanja vreden 
dosežek Ženskega pevskega zbora Biserke, saj so osvojile prvo mesto na regijskem tekmovanju.

Imeli smo kar nekaj pomembnih otvoritev novih pridobitev, od katerih je seveda najbolj vi-
den, največji in tudi uporaben za veliko število naših občanov nov nadvoz v Sončne dvore 
in Brezje. Z njim se je močno povečala varnost naših občanov, pa tudi izboljšal dostop do 
mnogih domov.

Dogodek, ki je privabil največje število naših občanov na eno mesto, je bil prižig novoletne 
okrasne razsvetljave in seveda obisk Miklavža. Mislim, da je obisk po številu obiskovalcev 
nekoliko presenetil tudi organizatorja.

Srečno, vse dobro in optimistično naprej

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 15. januarja, na e – naslov:

grosupeljski.odmevi@gmail.com
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Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih 
odmevov!

Lokalne volitve so za nami. Ne bi si mislil, da bodo na leto-
šnjih volitvah v ospredju občinske volilne komisije in volilni 
odbori, ki skrbijo za pravilnost in urejenost volitev skladno z 
volilno zakonodajo. Pokazalo se je v mnogih občinah, da se 
je rezultat volitev meril s pinceto ter da je o županu odločil 
glas razlike. V naši občinini bilo tako, pa tudi če bi šlo na te-
sno, so prizadevni članice in člani občinske volilne komisije in volilnih odborov po naših voliščih odlič-
no, strokovno in brez napak opravili svoje delo. Za vložen trud in opravljeno delo se jim iskreno zahva-
ljujem.

Iskreno se zahvaljujem tudi vsem volilkam in volilcem, ki so meni in naši ekipi občinskih svetnic in sve-
tnikov na listi Slovenske demokratske stranke izkazali izredno visoko zaupanje za nov mandat. Za nas 
vse to pomeni izredno priznanje za opravljeno delo, hkrati pa tudi veliko odgovornost za delo v  novem 
mandatu. Po svojih najboljših močeh se bomo potrudili, da bomo napravili našo občino Grosuplje še 
uspešnejšo! Lepo pa se zahvaljujem tudi vsem ostalim kandidatkam in kandidatom, ki so kandidirali 
na ostalih listah za občinski svet in svete krajevnih skupnosti. Vsem tistim, ki so izvoljeni, čestitam in 
jim želim, da bi uspešno opravljali svoje funkcije, vsem ostalim, ki niso uspeli, pa se zahvaljujem za ko-
rektno predvolilno kampanjo. Res, v občini Grosuplje smo pokazali visoko stopnjo strpne politične za-
vesti! Hvala Vam!

Ob zaključku starega leta pa Vam, spoštovani občanke in občani, vsem, ki v naši občini prebivate in de-
late, ter vsem, ki ste naši prijatelji od blizu in daleč, voščim blagoslovljene božične praznike. Želim  vam, 
da jih preživite v krogu tistih, ki so vam najbližji in so za vas dragocene osebe. Prehod v novo leto naj 
pospravi s težkimi spomini preteklega leta in pusti prostor za nove dogodivščine, ki so pred nami v no-
vem letu 2019! Naj bo uspešno, zdravo, srečno ter polno osebnih in poslovnih uspehov! 

Izziv petih objemov na dan v prihodnjem letu med tistimi, ki jih imate radi, še vedno velja. Dobil sem 
kar nekaj vprašanj, ali je čisto zares potrebno nameniti dragi osebi pet objemov na dan ali pa se da ob-
jeme zamenjati za kaj drugega. Vse, kar bo v vaših dragih in prijateljih prihodnje leto zvabilo nasmeh 
na lica in iskrico sreče v oči, šteje! 

Srečno novo leto in vse dobro Vam želim!

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Številka: 0041-1/2018
Datum: 21. 11. 2018

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah 

v Občini Grosuplje, dne 18. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Grosuplje je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list  RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) na svoji seji, dne 21. 11. 2018,

UGOTOVILA

Skupni rezultat volilne udeležbe v Občini Grosuplje:

SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV V OBČINI GROSUPLJE: 15.963
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU 6826
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI 1
SKUPAJ GLASOVALO: 6827

ODSTOTEK VOLILNE UDELEŽBE V OBČINI GROSUPLJE: 42,77%

ODDANIH GLASOV ZA ŽUPANA 6823
NEVELJAVNIH GLASOV 144
VELJAVNIH GLASOV 6679

Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Grosuplje:

ZAP.ŠT. IME IN PRIIMEK KANDIDATA ŠTEVILO GLASOV % GLASOV
1 DUŠAN RUS 1575 23,58
2 Dr. PETER VERLIČ 5104 76,42

Za župana Občine Grosuplje je bil v prvem krogu lokalnih volitev, 18. 11. 2018, izvoljen dr. PETER VERLIČ.

Skupni rezultat glasovanja za občinski svet v Občini Grosuplje:

ZAP.ŠT. LISTE IME LISTE KANDIDATOV ŠTEVILO 
GLASOV % GLASOV ŠTEVILO 

MANDATOV

1 SD- SOCIALNI DEMOKRATI 553 8,44 2

2 N.SI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 690 10,53 2

3 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 868 13,25 3

4 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 338 5,16 1

5 MLADI ZA GROSUPLJE - LMG 608 9,28 2
6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 570 8,70 2

7 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 2925 44,64 12
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Preferenčni glasovi list kandidatov za občinski svet v Občini Grosuplje:

ZAP.ŠT. 
LISTE IME LISTE KANDIDATOV

ŠTEVILO 
PREJETIH 

GLASOV ZA 
LISTO

ŠTEVILO 
PREFERENČNIH GLASOV 

ZA LISTO
% PREFERENČNIH 
GLASOV ZA LISTO

1 SD- SOCIALNI DEMOKRATI 553 121 21,88

2 N.SI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 690 285 41,30

3 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 868 272 31,34

4 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 338 56 16,57

5 MLADI ZA GROSUPLJE - LMG 608 201 33,06
6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 570 250 43,86

7 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 2925 727 24,85

Za člane Občinskega sveta Občine Grosuplje so bili 
izvoljeni:

ZAP. 
ŠT. IME IN PRIIMEK

STRANKA/
NEODVISNA 

LISTA
1 Dr. Peter VERLIČ SDS
2 Petra ZAKRAJŠEK SDS
3 Mag. Dušan HOČEVAR SDS
4 Nejc KOLMANČIČ SMC 
5 Sabina ROŠTAN, mag. SDS
6 Štefka ZAVIRŠEK N.SI 

7 Nik GORIŠEK LMG – Mladi 
za Grosuplje

8 Dr. Božo PREDALIČ SDS
9 Jože BERDAJS SLS 

10 Ivan GAJIĆ SD
11 Urša Leah PREDALIČ SDS
12 Violeta TRONTELJ SMC
13 Mihael HOČEVAR, mag. SDS
14 Vera ŠPAROVEC SDS
15 Matjaž TRONTELJ N.SI
16 Valentina VEHOVEC DESUS
17 Janez PINTAR SDS 

18 Alja KNEP LMG – Mladi 
za Grosuplje

19 Marija RAČKI SDS
20 Andrej BAHOVEC SMC
21 Uroš VODOPIVEC SLS
22 Nevenka ZAVIRŠEK SD
23 Žan SKUBIC SDS
24 Nives RUPČIĆ SDS

V svete krajevnih skupnosti so bili izvoljeni:

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GROSUPLJE (13):

- Nevenka DUŠA,
- Marija RAČKI,
- Matjaž PIRC,
- Marjan Jože KRALJ,
- Renato BEDENE,
- Iztok VRHOVEC, mag.,
- Janez ŽITNIK,
- Marjan JAKOPIN,
- Andrej GODEC,
- Jožef ŠKRJANC,
- Vera ŠPAROVEC,
- Stanko DEŽMAN,
- Anton LAMPRET.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ILOVA GORA (5):

- Romana HROVAT,
- Alojz JAMNIK,
- Vesna MEHLE,
- Andrej KAMBIČ,
- Janko PAJK.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MLAČEVO (9):

- Davor KASTELEC,
- Janez SVETEK,
- David KASTELEC,
- Benjamin STEKLAČIČ,
- Jure JANEŽIČ,
- Vida KASTELIC HOČEVAR,
- Anton NOVLJAN,
- Tjaša GALJOT,
- Jan GRUM.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA (9):

- Mitja GIOAHIN,
- Miha GLAVIČ,
- Igor ŽITNIK, 
- Damjan VIDIC,
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- Anže KOZLEVČAR,
- Tomaž JANČAR,
- Katja LIČEN PAJENK,
- Ludvik KOKOLE,
- Marjan MAKŠE.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RAČNA (9):

- Rajko PALČAR,
- Jože OKORN,
- Andreja DERENDA,
- Boštjan NOVLJAN,
- Roman ŠTEH,
- Janez STAREC,
- Dejan AHČIN,
- Jože BERDAJS,
- Matic GRUDEN.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SPODNJA SLIVNICA (5):

- Tibor GAZI,
- Alojz BAVDEK,
- Janez GRDEN,
- Tadej KNEZ,
- Danijel NAGELJ.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMARJE - SAP (11):

- Marjan ŠTRUBELJ,
- Aljaž NUČIČ SKOK,
- Janez PINTAR,
- Jožef MUHIČ,
- Jože MEHLIN,
- Andrej STRUNA,
- Marjan KASTELIC,
- Darja ŠTIBERNIK, 
- Aleš ZAKRAJŠEK,
- Branko PETROVIČ,
- Sonja BOH.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠT. JURIJ (10):

- Vladimir BELCAR,
- Boštjan VALENTINČIČ,
- Jože KRIVEC,
- Mojca KORITNIK,
- Tomaž OMAHEN,

- Anton MEHLE,
- Miha PRIMEC,
- Toni JERŠIN,
- Marinka REBOLJ, dr.,
- Peter GORŠIČ.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠKOCJAN (5):

- Martin TOMAŽIN,
- Igor PONIKVAR, mag.,
- Janez SEVER,
- Darinka VIRANT,
- Marta SMOLE.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽALNA (9):

- Martin JAVORNIK,
- Rok JAKETIČ, 
- Luka JAVORNIK,
- Jure JANŠA,
- Danijela PIRMAN,
- Janko ROŠTAN,
- Peter MENARD,
- Franc ZAVIRŠEK,
- Lazar DRAGAŠ.

Priloga poročila o ugotovitvi izida glasovanja na lokal-
nih volitvah v Občini Grosuplje, dne 18. novembra 2018, 
vsebuje računalniške izpise:

- skupni rezultat udeležbe,
- udeležbo na voliščih, 
- skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po 

izžrebanih številkah in po številu glasov), 
- rezultati glasovanja za župana po voliščih,
- rezultati glasovanja za župana po kandidatih, 
- skupni rezultati glasovanja za občinski svet, 
- rezultati glasovanja za občinski svet po voliščih, 
- količnik po d‘Hondtu na glasovih list,
- preferenčni glasovi,
- mandati za občinski svet,
- končni rezultati glasovanja po listah in volilni enoti,
- seznam izvoljenih kandidatov,
- skupni rezultat glasovanja za svete krajevnih skup-

nosti (po številu glasov) po posamezni krajevni 
skupnosti v občini.
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P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja 

za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti  
na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje, dne 18. novembra 2018

Posebna občinska volilna komisija Občine Grosuplje je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list  RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) na svoji seji dne, 21. 11. 2018,

UGOTOVILA
Skupni rezultat volilne udeležbe v Občini Grosuplje za volitve člana občinskega sveta – 
predstavnika romske skupnosti:
SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV -
PREDSTAVNIKOV ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI GROSUPLJE: 99
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU 11
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI 0
SKUPAJ GLASOVALO: 11

ODSTOTEK VOLILNE UDELEŽBE ZA VOLITVE
PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI GROSUPLJE: 11,11 %
ODDANIH GLASOV 11
NEVELJAVNIH GLASOV 2
VELJAVNIH GLASOV 9

Predstavnika romske skupnosti v občinski svet so volili na 8 voliščih v občini Grosuplje (7 +1 predčasno).

Skupni rezultat glasovanja za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje:

ZAP.ŠT. IME IN PRIIMEK KANDIDATA ŠTEVILO GLASOV % GLASOV
1 BRUNO BRAJDIČ 9 100,00

Za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v občini Grosuplje, je bil na lokalnih volitvah, 18. 11. 2018, 
izvoljen BRUNO BRAJDIČ.
Priloga poročila o ugotovitvi izida glasovanja za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti na lokalnih volitvah 
v Občini Grosuplje, dne 18. novembra 2018, vsebuje računalniške izpise:
- skupni rezultati glasovanja za predstavnika romske skupnosti v občinski svet (po izžrebani številki in po številu glasov).

Številka: 0041-5/2018
Datum: 21. 11. 2018

Rezultati, ki so priloge poročil, so objavljeni na spletni strani Občine Grosuplje na povezavi:  
https://www.grosuplje.si/objave/101?CategoryId=290
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Otroci iz vrtca Kobacaj

Predstavnik Direkcije RS za infrastrukturo 
mag. Dejan JurkovičŽupan občine Grosuplje dr. Peter Verlič

Nov nadvoz Brezje

Slovesno odprtje novega nadvoza Brezje

V petek, 9. novembra 2018, smo v 
Grosupljem slovesno predali v uporabo 
nov nadvoz v Sončne dvore in v Brezje. 
Slovesnosti so prisostvovali župan ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar, 
predstavnik Direkcije RS za infrastruk-
turo mag. Dejan Jurkovič, predsednik 
uprave CGP Martin Gosenca, župnik 
župnije Grosuplje Janez Šket, župani 
sosednjih občin, občinski svetniki, pred-
sedniki krajevnih skupnosti in mnogi za-
dovoljni občani.

Zbrane na tem veselem dogodku, 
ki je vse navdajal s ponosom, veseljem, 
hvaležnostjo, pozitivnim pričakovanjem, 
sta nagovorila mag. Dejan Jurkovič in dr. 
Peter Verlič ter meščanke in meščane, 
občanke in občane Grosupljega s svoji-
mi besedami popeljala v še bolj razvojno 
in trajnostno naravnano, torej lepo pri-
hodnost mesta in občine.

Mag. Dejan Jurkovič je povedal, da 
je direkcija za infrastrukturo zadolžena 
za državne ceste v RS, ki štejejo dobrih 
6.000 km, in za dobrih 1.200 km železni-
ške infrastrukture. Marsikje se cestna in 
železniška infrastruktura prepletata, tako 
je tudi tukaj v Grosupljem, in zelo zado-
voljni so, da se bo nezavarovan železni-
ški prehod, črna točka na zemljevidu, z 
odprtjem novega nadvoza, izbrisala. V 
prvi fazi bo sicer nivojski prehod ukinjen 
za cestna vozila, medtem ko bo za pešce 
in kolesarje še ostal v uporabi. V celoti pa 
bo ukinjen po končani nadgradnji Žele-
zniške postaje Grosuplje, v sklopu katere 
bo zgrajen tudi izvennivojski dostop.

Za samo nadgradnjo Železniške po-
staje Grosuplje so že izdelani projekti in 

v pripravi je tudi že izvedba razpisa. Če 
bo šlo vse po načrtih, bodo s samo izved-
bo del pričeli že v naslednjem letu. Zgra-
dili bodo tudi nov nadvoz na Taborski 

cesti, za katerega z občino že usklajujejo 
projektno dokumentacijo.

Nadgradnja železniške proge Grosu-
plje–Kočevje se zaključuje in v začetku 
naslednjega leta bo na tej progi uveden 
tovorni promet, ob koncu leta pa, če bo 
šlo vse po načrtih, tudi potniški.

Mag. Dejan Jurkovič je občankam 
in občanom zaželel, naj nam ta nadvoz 
omogoči boljše in varnejše življenje in 
naj nam služi še mnogo let.

Župan dr. Peter Verlič je spomnil, da 
ima občina Grosuplje zeleno barvo v 
grbu, zeleno barvo v zastavi, zeleni barvi 
pa je zavezana tudi drugače. Z varova-
njem okolja. Z željo, da bi dihali svež in 
neonesnažen zrak. In promet je zagoto-
vo eden izmed onesnaževalcev. Če po-
mislimo, da je v Grosupljem po zadnjih 
podatkih 20.520 prebivalcev, število 
osebnih vozil v občini pa je le pol manj-
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Trak so prerezali: župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in 
predsednik KS Grosuplje Iztok Vrhovec.

Odprtje in blagoslov opravljenih del pri Domu obrtnikov 
Grosuplje

še, si danes težko predstavljamo, kako bi 
bilo, če ne bi skrbeli za razvoj cestne in-
frastrukture. Ta dan pa mestu Grosuplje 
in občini Grosuplje predajamo tudi nov 
nadvoz, za večjo prometno varnost in za 
bolj pretočen promet.

Z razvojem ce-
stne infrastrukture bomo nadaljevali in 
zelo smo veseli tudi razvoja železniške 
infrastrukture. Zgradili bomo novo par-
kirno hišo P + R Grosuplje, ki bo omo-
gočila, da bomo pustili avtomobile v 

Grosupljem ter se naprej proti Ljubljani 
odpeljali z avtobusom ali z vlakom. 

»Vse zato, da bomo čim bolj uporabljali 
javni promet, da bomo našo prihodnost 
živeli čim bolj trajnostno. In seveda, da bo 
večja tudi prometna varnost, z več pločni-
ki, več kolesarskimi stezami. Da bo naše 
življenje prijetno in tudi varno,« je še dejal 
župan.

S slavnostim prerezom traku so nov 
nadvoz Brezje predali v uporabo, župnik 
Janez Šket pa ga je nato še blagoslovil.

Pridih slovesnosti in ekskluzivnosti 
dogodka so s pevskimi in glasbenimi na-
stopi dodali Combo zasedba Big banda 
Grosuplje, Moški pevski zbor Samora-
stnik in otroci iz vrtca Kobacaj, kanček 
mojstrstva pa s svojim vodenjem tudi 
Tadeja Anžlovar.

Jana Roštan

V četrtek, 8. novembra 2018, smo pre-
dali v uporabo nov pločnik in druge pri-
dobitve pri Domu obrtnikov Grosuplje.

Zbrane na slovesnosti je lepo pozdra-
vil predsednik Krajevne skupnosti Gro-
suplje Iztok Vrhovec. Še prav poseben 
pozdrav pa je namenil županu dr. Petru 
Verliču, direktorju občinske uprave mag. 
Dušanu Hočevarju, župniku in dekanu 
Janezu Šketu, občinskim svetnikom, sve-
tnikom Krajevne skupnosti Grosuplje in 
predsednikom drugih naših krajevnih 
skupnosti.  

Iztok Vrhovec nas je spomnil, da so na 
cesti Ob  Grosupeljščici preplastili cesti-
šče, zgradili pločnik, ki  povezuje mesto 
Grosuplje z Jerovo vasjo, urejene so talne 
in vertikalne označbe, odvodnjavanje, 
prav tako cestna razsvetljava. Iztok Vr-

Moški pevski zbor Samorastnik Combo zasedba Big banda Grosuplje
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V imenu sokrajanov se je Lojzetu Zajcu zahvalil Tone Lampret.Prejemnik zahvale dolgoletni svetnik KS Grosuplje Lojze Zajc

Ženski pevski zbor Magdalena

hovec se je v imenu Krajevne skupnosti 
Grosuplje zahvalil županu in direktorju 
občinske uprave za tvorno sodelovanje. 
In želi si, da bi bilo tako tudi v prihodnje. 
Zahvala gre tudi izvajalcem del, k slove-
snosti samega dogodka pa sta prispeva-
la tudi podjetje MZG in Območno obr-
tno-podjetniška zbornica Grosuplje.

Zbrane na slovesnosti je nagovoril 
tudi župan dr. Peter Verlič in dejal, da 
je na dogodkih, kot so otvoritve infra-
strukturnih objektov, vedno lepo. In vsi 
smo lahko zadovoljni. »Vem, da je želja, 
idej, kaj naj bi se naredilo, kaj vse bi bilo 
potrebno, toliko, kot nas je v tej lepi občini, 
20.520. Ampak mislim, da je prvi in osnov-
ni pogoj urejena infrastruktura.  In ta ploč-
nik tukaj predstavlja še en nov kamenček k 
mozaiku boljše infrastrukturne urejenosti 
našega mesta Grosuplje,« je še dodal.

Župan je še povedal, da bomo drugo 
leto začeli graditi zadrževalnik Veliki po-
tok, ki bo zaščitil mesto pred poplavami, 
to pa je pogoj, da začnemo tudi z ureja-
njem tržnice.  

S prerezom traku so nove pridobitve 
predali v uporabo, župnik in dekan Janez 
Šket pa jih je še blagoslovil.

Za glasbeno popestritev dogodka sta 
poskrbela Ženski pevski zbor Magdalena 
in harmonikar Jani Zrnec.

Jana Roštan

Nova povezovalna cesta Spodnje Blato-Gatina

V torek, 13. novembra 2018, smo na 
Spodnjem Blatu slovesno predali v upo-
rabo novo povezovalno cesto Spodnje 
Blato-Gatina.

Zbrane na slovesnosti, tamkajšnje 
krajanke in krajane, je lepo pozdravil 

predsednik Krajevne skupnosti Grosu-
plje Iztok Vrhovec, še poseben pozdrav 
pa je namenil županu dr. Petru Verliču, 
direktorju občinske uprave mag. Dušanu 
Hočevarju, svetnikom Občine Grosuplje, 
župniku in dekanu Janezu Šketu in sve-

tnikom Krajevne skupnosti Grosuplje, 
med katerimi je bil tudi dolgoletni sve-
tnik Lojze Zajc, ki so mu ta dan, na njego-
vo presenečenje, posvetili še posebno 
pozornost.

Predsednik krajevne skupnosti Iztok 
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Družina Čakš

Vrhovec je povedal, da so na Spodnjem 
Blatu asfaltirali še manjkajočih 240 m 
ceste, ob Gatinskem potoku, ki je dobil 
svojo označevalno tablo, pa so postavili 
tudi ograjo. S tem so izpolnili željo Loj-
zetu Zajcu, krajanu Gatine, ki si je želel, 
da imajo vsa gospodinjstva vzhodnega 
dela krajevne skupnosti asfalt do vrat.

Takšni dogodki so vedno veseli, slo-
vesni, je pozdravil navzoče dr. Peter Ver-
lič. »Ne gre za to, kako so veliki projekti, 
vedno prinesejo novo dodano vrednost 
kraju, ljudem, vsem, ki ste tukaj, in nas na 
nek način tudi malo povežejo,« je dejal. 
»In naj bodo taki dogodki tudi priložnost 
za to, da si pogledamo v oči, povemo, kaj 
nam je všeč, kaj nam ni všeč, in da stopimo 
skupaj na pot razvoja. In naša občina ima 
vzhod, zahod, sever, jug, še vmesne strani 

neba, in veseli bomo takrat, ko bo čisto vsa 
razvita, tako kot so razviti najbolj sodobni 
kraji v svetu. Hvala lepa, srečno in čestitam 
k tej pridobitvi.«

Sledil je slovesen prerez traku, h ka-
teremu so povabili še svetnika krajevne 
skupnosti Lojzeta Zajca, župnik in dekan 
Janez Šket pa je novo cesto tudi blago-
slovil, da bomo po njej potovali varno.

Nato je prišlo na vrsto presenečenje, 
namenjeno Lojzetu Zajcu. »Točno pred 
80 leti se je na vzhodnem delu krajevne 
skupnosti rodil naš svetnik Lojze Zajc, na 
katerega smo ponosni, ker je od leta 1965 
aktiven član, svetnik krajevne skupno-
sti, sicer z dvema do tremi prekinitvami v 
mandatu, a kljub temu je več kot 50 let ne 
samo odpiral vrata na občini in v krajevni 
skupnosti, pa po različnih uradih, ampak 

ko so se mu le ta zaprla, je odpiral okna, 
in ko so mu zaprli še okna, je prišel skozi 
dimnik,« je o njegovem delovanju pove-
dal predsednik krajevne skupnosti Iztok 
Vrhovec. V teh krajih je bilo veliko na-
rejenega prav zaradi njega, zato sta mu 
skupaj z županom izročila tudi zahvalo.

V imenu sokrajank in sokrajanov, so-
sedov, prijateljev pa se je svetniku krajev-
ne skupnosti Lojzetu Zajcu zahvalil Tone 
Lampret in na kratko povzel razvoj v teh 
krajih, kjer je slavljenec igral pomemb-
no vlogo. Leta 1972 so dobili cesto čez 
Prikaz, v tistem času je bil napeljan tudi 
vodovod na Gatino in na Spodnje Blato. 
Leta 1983 je v vaseh zazvonil telefon, 
leta 1985 so dobili tudi prvo kanalizacijo. 
V letih 1988–1991 so na Gatini prišli do 
asfalta, leta 2001 so dobili moderno ve-
žico in razširili pokopališče. V letih 2015–
2018 pa so dobili še kanalizacijo, kar je 
velik projekt in za katerega so res hvale-
žni. In zdaj ima tudi zadnja hiša dostop 
po asfaltu. »Potem so pa tukaj še gasilci, 
polharji, lovci, skupni imenovalec vsega 
tega, vseh teh različnih dogodkov pa je bil 
Lojze Zajc, ki nas je uspel vedno zmotivira-
ti, povezati. Seveda smo tudi drugi sodelo-
vali, a Lojze je bil tisti motor, zato v imenu 
vseh tukaj iskrena zahvala za vse 50-letno 
delo,« je še dejal.

Z glasbo in petjem pa je dogodek pri-
jetno popestrila družina Čakš z Gatine.

Jana Roštan
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Obisk delegacije Stalnega odbora ljudskega kongresa  
province Hunan

Občina Grosuplje je prejela naziv Branju prijazna občina

V sredo, 5. decembra 2018, je občino 
Grosuplje obiskal podpredsednik Stal-
nega odbora ljudskega kongresa pro-
vince Hunan Xiang Lili z delegacijo. Gre 
za provinco Ljudske republike Kitajske, 
katere glavno mesto je Čangša.

V prostorih občinske hiše je goste pri-
jazno sprejel direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar in jim izrekel prije-
tno dobrodošlico v naši občini. Občino 
Grosuplje, eno izmed večjih občin v Re-
publiki Sloveniji, ki je del Evropske unije, 

jim je ob tej priložnosti tudi predstavil. Z 
njimi je delil nekaj splošnih informacij z 
različnih področij, seveda pa jim je pred-
stavil tudi naše projekte ter naše naravne 
in kulturne znamenitosti. Tudi mi pa smo 
se pobliže seznanili z Ljudsko Republiko 
Kitajsko, zlasti provinco Hunan.

V odprti, globalni občini Grosuplje se 
seveda veselimo možnosti nadaljnjega 
sodelovanja, povezovanja in prijateljstva 
med občino Grosuplje ter provinco Hu-
nan in njenim glavnim mestom Čangša.

Jana Roštan

V ponedeljek, 3. decembra 2018, je v 
Levstikovi dvorani v Velikih Laščah pote-
kala slovesna podelitev nazivov Branju 
prijazna občina.

Dobrodošlico vsem prisotnim je iz-
rekla direktorica občinske uprave mag. 
Jerica Tomšič Lušin, zbrane pa sta uvo-
doma nagovorili tudi svetovalka za knji-
žničarstvo na Ministrstvu za kulturo RS 
mag. Tatjana Likar in varuhinja človeko-
vih pravic Vlasta Nussdorfer.

Preden pa je prišel trenutek, ko je de-
set občin, med katerimi je bila tudi ob-
čina Grosuplje, slovesno prejelo naziv 
Branju prijazna občina, smo prisluhnili 
še zanimivemu pogovoru o branju. Svo-
je misli, izkušnje in razmišljanja o branju 
in o knjigah so z nami delili varuhinja člo-
vekovih pravic Vlasta Nussdorfer, igralka 
Saša Pavček ter direktor in urednik založ-
be Beletrina Mitja Čander.

Občine prejemnice naziva je nato raz-
glasila predsednica Združenja splošnih 
knjižnic Vesna Horžen. »Čas, ki smo ga ob 
objavi javnega natečaja za najbolj branju 

prijazno občino poimenovali Od Prešerna 
do Prešerna, saj je potekal od 8. februarja 
do 3. decembra, se je torej iztekel. Na Ta 
veseli dan kulture bomo tukaj v Velikih 
Laščah s podelitvijo nazivov javnosti pred-
stavili lokalne skupnosti, ki so v svoji prijavi 
na natečaj prepričale, da branje in knjigo 
ter delovanje na področju spodbujanja 
bralne kulture dojemajo in obravnavajo 
kot enega od pomembnih dejavnikov pri 
zagotavljanju kvalitetnih pogojev bivanja 
za svoje občane,« je dejala.

Povedala je, da je pobudo za natečaj 
Branju prijazna občina, ki so ga letos 
izvedli drugič, na Združenje splošnih 
knjižnic poslalo v letu 2016 Ministrstvo 
za kulturo, pri izvajanju tega projekta pa 
se jim je pridružila tudi Skupnost občin 
Slovenije. V splošnih knjižnicah, kjer so 
že zaradi narave svojega poslanstva naj-
pomembnejši akterji na področju bra-
nja, bralne pismenosti in bralne kulture, 
so to pobudo prepoznali kot priložnost, 
da občine spodbudijo k sistematičnemu 
pregledu vsega, kar se v njihovem okolju 

dogaja na področju knjige in branja.
Osnovna misel projekta Branju prija-

zna občina je, da mora pri razvoju bralne 
pismenosti in bralne kulture sodelovati 
vsa skupnost, ker je bralna kultura splet 
idej, vrednot, norm, vsebin in sporočil, ki 
jih oblikuje lokalna skupnost v vseh svo-
jih dejavnostih, ter pomemben del kon-
cepta človeškega kapitala, ki je povezan 
s socialnim in ekonomskim uspehom 
posameznika in družbe.

Na natečaj se je letos uspešno prijavi-
lo 10 občin, med njimi tudi občina Gro-
suplje. Naziv Branju prijazna občina smo 
prejeli z naslednjo obrazložitvijo:

»V vlogi občine Grosuplje se jasno in ne-
sporno prepozna veliko pozornost in na-
klonjenost, ki jo občina z lastno podporo 
in s sodelovanjem svojih institucij izkazuje 
bralni pismenosti in bralni kulturi. Izjemno 
živahna dejavnost na področju knjige, 
branja, bralne pismenosti se izkazuje tako 
v že utirjenih občinskih, regionalnih in na-
cionalnih projektih, kot tudi v izjemno za-
nimivih lokalno obarvanih nadgradnjah 
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Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije:  
Za ljudi in prostor v inovativni in napredni regiji

teh projektov. Z odlično pripravljeno vlogo 
je občina dokazala, da se zaveda, kako po-
membno je področje branja in knjige, da 
to področje tako vsebinsko kot tudi finanč-
no podpira ter ne nazadnje tudi poznava-
nje vseh različnih dejavnosti in akterjev, ki 
v občinskem in regionalnem okviru izvaja-
jo projekte na tem področju.«

Naziv je prevzel direktor občinske 

uprave mag. Dušan Hočevar, dogodka 
pa se je udeležila tudi vodja urada za fi-
nance, gospodarstvo in družbene dejav-
nosti Jelka Kogovšek.

»Vsaka slovenska občina je branju pri-
jazna, pa je naš cilj, ki smo si ga zastavili iz-
vajalci tega projekta,« je na slovesnosti še 
dejala predsednica Združenja splošnih 
knjižnic Vesna Horžen.

Za nekaj glasbenih vložkov sta po-
skrbela Teja Merhar in Vanjo Tomc iz 
Glasbene šole Ribnica, Matjaž Gruden 
pa je dogodek popestril z odlomkom iz 
pripovedke Frana Levstika Martin Krpan. 
Program je povezovala Carmen L. Oven.

Jana Roštan

Ljubljanska urbana regija (LUR), ki 
združuje 26 občin osrednjeslovenske 
regije (Borovnica, Brezovica, Dobrepo-
lje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri 
Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, 
Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Liti-
ja, Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, 
Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, 
Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike 
Lašče, Vodice in Vrhnika), je regija z naj-
več znanja in kreativnega potenciala v 
Sloveniji ter velja za gospodarsko najbolj 
razvito regijo v državi. V njej so zgoščene 
ključne državne, znanstvene, raziskoval-
ne, izobraževalne in kulturne institucije. 
Prav tako imajo v regiji sedež številna 
podjetja, ki zaposlujejo pomemben de-
lež slovenskega prebivalstva in ustvarijo 
več kot tretjino slovenskega bruto druž-
benega proizvoda.

Kljub urbanemu značaju regije z Lju-
bljano, glavnim mestom Slovenije, regijo 
odlikujejo tudi dobro ohranjeno in lahko 
dostopno naravno okolje, velika biotska 
raznovrstnost in pestra krajina. Prav za-

radi bližine kakovostnih območij narave, 
prepletenosti grajenega in naravnega 
ter urbanega in ruralnega okolja je regija 
edinstvena med evropskimi metropoli-
tanskimi regijami. Leži na stičišču dveh 
pomembnih evropskih koridorjev: Balt-
sko-jadranskega in Sredozemskega ko-
ridorja. Za vpetost regije v mednarodni 
prostor sta pomembni tudi povezava z 
mednarodnim Letališčem Jožeta Pučni-

ka Ljubljana, ki leži v neposredni bližini 
LUR, oziroma je približno 25 kilometrov 
oddaljeno od središča Ljubljane, ter po-
vezava s približno 100 kilometrov odda-
ljenim pomorskim pristaniščem Koper.

LUR je najpomembnejši cilj dnevnih 
migracijskih tokov v Sloveniji. Njena pri-
vlačnost, urejenost in številne možnosti, 
ki jih ponuja skoraj 550.000 prebivalcem 
regije, nekaj manj kot 28.000 študentom 
iz drugih regij ter številnim drugim obi-
skovalcem, pomenijo velike izzive na 
področju mobilnosti, ki je eden glavnih 
dejavnikov razvoja. Znotraj regije pote-
kajo tudi dnevne delovne migracije - več 
kot 142.500 delovno aktivnih oseb se 
tako vsak dan vozi na delo zunaj občine 
svojega stalnega prebivališča.

LUR se je v svojem razvojnem progra-
mu zavezala, da bo s prenovo prometne 
infrastrukture v smeri trajnostne mobil-
nosti izboljšala gospodarske tokove in 
zmanjšala obremenitve okolja ter tako 
uresničila svoje cilje za učinkovito no-
tranje povezano regijo, preudarno rabo 
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prostora in virov, razvoj znanja, kreativ-
nosti in inovativnosti ter tako postala 
konkurenčna metropolitanska regija z 
delovnimi mesti visoke dodane vredno-
sti in z visoko kakovostjo bivanja.

24. oktobra 2018 je bila na 10. redni 
seji Sveta Ljubljanske urbane regije, ki 
ga sestavlja 26 županov občin Ljubljan-
ske urbane regije, soglasno potrjena Ce-
lostna prometna strategija Ljubljanske 
urbane regije.

Strateške cilje po posameznih stebrih 
trajnostne mobilnosti si lahko pogleda-
mo v tabeli, seveda pa lepo povabljeni, 
da se z njo tudi pobližje seznanite. Do-
stopna je na spletni strani Občine Gro-
suplje: www.grosuplje.si.

Jana Roštan

I. STEBER: Hoja in 
kolesarjenje

1. Dobra povezanost z mrežo kolesarskih povezav
2. Večji delež potovanj s kolesom
3. Izboljšane prestopne točke za pešce in kolesarje

II. STEBER: Javni 
potniški promet

4. Nadgradnja javne infrastrukture za JPP
5. Prenova voznega parka JPP
6. Izboljšanje upravljanja sistema JPP

III. STEBER: Motorni 
promet

7. Optimiziran motorni promet
8. Celovito urejanje mirujočega prometa
9. Večja varnost in manjša onesnaženost naselij z emisijami in 
hrupom

IV. STEBER: Tovorni 
promet in logistika

10. Učinkovit (tranzitni) tovorni promet s čim manj vpliva na lokalno 
prebivalstvo
11. Ureditev trajnostne logistike v urbanih središčih
12. Spodbujanje modernih in okolju prijaznih logističnih centrov

V. STEBER: 
Celostno prometno 
načrtovanje

13. Bolj usklajeno in usmerjeno upravljanje na različnih ravneh 
(vertikalno in horizontalno)
14. Celostno prometno načrtovanje, usklajeno med različnimi 
področji (prometno, prostorsko, gospodarsko …)
15. Izboljšanje pogojev financiranja in racionalnejša poraba sredstev

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Pastirček

V petek, 16. novembra 2018, smo v 
Sloveniji obeležili dan slovenske hrane, 
dobro poznan po projektu Tradicionalni 
slovenski zajtrk, ko imajo otroci v vrtcih 
in osnovnih šolah po vsej Sloveniji zaj-
trk z živili iz lokalnega okolja.  Pri izvedbi 
tradicionalnega slovenskega zajtrka se 
vsako leto pridruži več posameznikov, 
podjetij in drugih institucij.

Tudi po vseh naših vrtcih in šolah 
otroci ta dan zajtrkujejo tradicionalni 

slovenski zajtrk. In prav vsako leto se jim 
pri zajtrku pridružita župan in direktor 
občinske uprave. Letos sta se odzvala na 
prijazno povabilo Pikic iz vrtca Pastirček. 
Res okusen in pa seveda zdrav zajtrk je 
vključeval kruh z maslom in medom, 
skodelico mleka in jabolko.

Malčki so se tradicionalnega sloven-
skega zajtrka zelo veselili in že komaj 
čakali, da sta jim ga dežurna ta dan raz-
delila in vsem zaželela dober tek.

Po zajtrku, preden smo se poslovili, pa 
so vsi skupaj vedro zapeli še priljubljeno 
pesem Ansambla Lojzeta Slaka, Čebelar. 
Tradicionalni slovenski zajtrk je namreč 
povezan s čebelo in kot nam je pove-
dala ravnateljica vrtca Majda Fajdiga, so 
se otroci v teh dneh veliko pogovarjali o 
pomenu čebel, čebelarstvu, obiskal jih 
je tudi čebelar. Poskusili so med, videli, 
kako so čebele delovne in skupaj pripra-
vili tudi zgodbo, igro, kako čebele delu-
jejo v panju. Na ta prazničen dan so se 
tako dobro pripravili.  

Sicer pa nam dan slovenske hrane 
sporoča, da je zavedanje o lokalno pri-
delani hrani in poseganju po njej zelo 
pomembno z vidika sektorja kmetijstva 
in živilske industrije, pa tudi podeželja 
in varovanja okolja, hkrati pa je zajtrk 
zelo pomemben element zdravega na-
čina življenja. Letos je še nekoliko bolj 
v ospredju tudi pomen zdravih tal, da 
lahko pridelamo varno in kakovostno 
hrano.

Jana Roštan
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Skupaj smo prižgali praznične lučke ...

Naši najmlajši iz vrtca Rožle okrasili božično smrečico v 
prostorih občinske hiše

Prižig prazničnih lučk in miklavževanje v Grosupljem

V torek, 4. decembra 2018, so nas v 
občinski hiši obiskali naši najmlajši iz 
vrtca Rožle, s prav posebnim namenom, 
da skupaj s svojimi vzgojiteljicami okra-
sijo našo božično smrečico. To bodo le-
tos krasile bele snežinke, otroci so nam 
namreč zaupali, da že komaj čakajo na 

sneg, da se bodo sankali in tudi smučali.   
Račke in Ptički pa nam v prostorih 

občinske hiše niso pričarali le božičnega 
vzdušja, ampak tudi pravo zimsko pra-
vljico.

Za lepo okrasitev smrečice sta se 
najmlajšim iz vrtca Rožle lepo zahvali-

la tudi župan dr. Peter Verlič in direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar. 
V večernih urah pa smo se spet srečali, 
ko smo v Grosupljem prižgali praznične 
lučke, potem pa smo vsi skupaj priklicali 
še sv. Miklavža.

Jana Roštan

V torek, 4. decembra 2018, smo v Grosupljem 
prižgali praznične lučke, obiskal nas je sveti Mi-
klavž in nas obdaril z darili, vsi skupaj pa smo se 
nato poveselili ter si namenili nekaj lepih besed in 
prijaznih pogledov še ob glasbi Dejana Vunjaka. 
Ja, čisto zares smo vstopili v veseli december.  

Otrokom, staršem in vsem drugim Grosupelj-
čanom je dobrodošlico v središču našega mesta 
izrekla Tadeja Anžlovar. Preden pa smo skupaj 
prižgali praznične lučke in je to lepo mesto po-
stalo tudi čarobno, sta nas nagovorila še predse-
dnik Krajevne skupnosti Grosuplje Iztok Vrhovec 
in župan dr. Peter Verlič, ki sta z nami delila nekaj 
svojih misli in nam namenila nekaj še lepših želja, 
otroci iz vrtca Kekec pa so nam zapeli nekaj čudo-
vitih pesmic.    

Predsednik krajevne skupnosti Iztok Vrhovec 
je povedal, da smo se letos zbrali na tej prireditvi, 
ko bomo skupaj prižgali lučke in praznično raz-
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... in priklicali sv. Miklavža.

svetlili Grosuplje ter medse priklicali tudi 
sv. Miklavža, že 5. leto zapored.  Glede na 
to, kolikšna množica se nas je zbrala ta 
večer v središču mesta, to verjetno po-
meni, da je bilo v naši občini letos res ve-
liko pridnih otrok, verjetno so bili pridni 
kar vsi otroci.

Župan dr. Peter Verlič pa nam je dejal, 
naj  praznične lučke še močneje zasvetijo 
v naših srcih. Ko bo svetloba zasvetila v 
naših srcih, ko se bodo lučke prižgale pri 
nas samih, si bomo v tem lepem decem-
bru zagotovo še večkrat povedali, da se 
imamo radi, ter si izrekli še tiste mnoge 
druge lepe, prijazne besede, ko nam ni 
vseeno za drugega. »In jaz vam želim, da 
ta veseli december res postane december 
sreče, ljubezni, prijateljstva, povezanosti. 
In seveda, vsem občankam in občanom 
občine Grosuplje, vsem, ki živijo in delajo v 
naši občini, ki imajo to občino radi, želim 
vesel božič in srečno novo leto 2019,« je še 
dejal župan.

Nato pa je res napočil čas, ko je Gro-
suplje zasijalo v kar 85.000 prazničnih 
lučeh. In za tem smo priklicali še sve-
tega Miklavža, ki se je s kočijo pripeljal 

v spremstvu dveh angelov. Tudi dobri 
mož nam je zaželel veliko lepega ter nas 
razveselil s svojimi darilci.

Prijetno praznično druženje se je na-
daljevalo ob toplem čaju in kuhanem 
vinu, s svojimi pesmimi nas je razveselil 
in pogrel tudi Dejan Vunjak, ki pa so se 

mu, tudi na njegovo presenečenje, na 
odru pridružili številni resnično razigrani 
in poskočni naši najmlajši. Ja, veselo je 
bilo.

Jana Roštan

Z nami so bili tudi otroci iz vrtca Kekec ... ... in Dejan Vunjak
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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 fotografije počitniških 
objektov.  

Prijavo za oba počitniška objekta uredite v sprejemni pisarni Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 
Grosuplje. Preveritev prostih terminov in ostale informacije lahko pridobite tudi po telefonu številka  
01 7888 750 ali na elektronski naslov info@grosuplje.si.

Želimo vam prijetno počitnikovanje!                            Občina Grosuplje

Vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi. 
Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane. 
Naj v miru sreča nežno vas objame. 

MIREN IN DOŽIVET BOŽIČ,
VESELO IN PONOSNO PRAZNOVANJE  
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
TER ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2019!

Župan dr. Peter Verlič in
Občinska uprava Občine Grosuplje
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Krščanski demokrati občine Grosuplje (NSi) se iskreno zahva-
ljujemo vsem volivkam in volivcem občine Grosuplje za oddani 
glas na volilno nedeljo, 18. oktobra 2018. Vsak prejeti glas po-
meni za nas zaupanje v ljudi, strokovnost in skrbno pripravljen 
program krščanske demokracije v naši občini. 

Zahvala tudi vsem kandidatkam in kandidatom, ki so zastopali 
listo Nova Slovenija - krščanski demokrati in s svojo navzočno-
stjo na listi prispevali k odličnemu rezultatu.

Zaupanje je vrednota, ki jo cenimo in za katero se v stranki za-
vzemamo, da je močneje zastopana v naši družbi. Vsak prejeti 
glas je za našo stranko tudi dodatna spodbuda in hkrati izziv, da 
dosledno uresničujemo program Nove Slovenije. V občinskem 
svetu bomo zastopali konkretne rešitve na odprta vprašanja, ki 
jih prinaša prihodnost razvoja naše občine na temelju družbene 
odgovornosti posameznika in ustanov. 

Zahvala pa tudi medijem za profesionalno poročanje o aktivno-
stih kandidatk ter kandidatov za občinski svet. 

V Novi Sloveniji smo pripravljeni na odgovorno delo in trdno za-
vezani k uresničitvi predstavljenega programa. Prepričani smo, 
da bomo vaše zaupanje na konkreten način tudi uspešno upra-
vičili, zato še enkrat hvala vsem, ki ste glasovali za našo listo, to 
je listo krščanskih demokratov.

Čestitke tudi izvoljenemu županu dr. Petru Verliču in vsem iz-
voljenim svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Gro-
suplje. 

Občinski odbor Nova Slovenija - Krščanski demokrati Grosuplje

Krščanski demokrati Grosuplje 
ob božično-novoletnih praznikih 2018

vsem občankam in občanom občine Grosuplje, članicam, članom 
ter podpornikom krščanskih demokratov, želimo vesele in 

blagoslovljene praznike,  veliko lepega, srečnega in uspešnega  v 
letu 2019.

 

Ob državnem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti želimo 
vsem lepo praznovanje praznika, ki povezuje  Slovence po svetu 

in doma ter nam pomaga krepiti  domoljubje in ljubezen do naše 
Slovenije.

Občinski odbor Nove Slovenije - krščanski demokrati 
 občine Grosuplje

Redna letna konferenca OO SDS Grosuplje

V ponedeljek, 3. decembra 2018, je 
potekala redna letna konferenca Občin-
skega odbora Slovenske demokratske 
stranke Grosuplje.  

Vse zbrane članice in člane je na kon-
ferenci lepo pozdravil predsednik OO 
SDS Grosuplje mag. Dušan Hočevar. Še 
poseben pozdrav je namenil županu dr. 
Petru Verliču, podpredsednikoma od-
bora Petri Zakrajšek in dr. Božu Preda-
liču ter predsednikom naših interesnih 
organizacij, predsedniku Slovenske de-
mokratske mladine Grosuplje Žanu Sku-
bicu, predsednici Ženskega odbora SDS 
Grosuplje Marini Rački in predsedniku 
Kluba seniorjev in seniork SDS Grosu-
plje Danijelu Naglju. Z nami je bil tudi 
poslanec Državnega zbora mag. Andrej 
Šircelj.

Glede na to, da so nedavno potekale 
lokalne volitve, na katerih smo dosegli 
odličen rezultat, je konferenca poteka-
la v luči le-teh. Predsednik mag. Dušan 
Hočevar je povedal, da je dr. Peter Ver-
lič na teh volitvah dobil 76,42 % glasov, 

svoj rezultat pa je s 44,64 % še izboljšala 
tudi Slovenska demokratska stranka. V 
občinskem svetu smo tako dobili kar 12 
mandatov, svetnice in svetniki, ki bodo 
zastopali našo listo v občinskem svetu 
do leta 2022, pa so: Petra Zakrajšek, Sa-
bina Roštan, dr. Božo Predalič, Urša Leah 
Predalič, Miha Hočevar, Vera Šparovec, 

Janez Pintar, Marina Rački, Žan Skubic, 
Nives Rupčič, Alojz Bavdek in Iztok Vrho-
vec. 

Uspeh je delo ekipe, zato se je zahvalil 
prav vsem, ki so kakorkoli sodelovali in 
pomagali v času volilne kampanje. »Hva-
la vsem, ki pomagate, vesel sem, da vas je 
danes toliko tukaj, in seveda bomo delali 
naprej,« je še dejal.

Vsem, ki so kakorkoli pomagali, je za-
hvalo izrekel tudi župan dr. Peter Verlič 
in dodal, da gre še posebna zahvala prav 
predsedniku mag. Dušanu Hočevarju, ki 
je motor občinskega odbora Slovenske 
demokratske stranke v Grosupljem, mo-
tor življenja, motor, ki nas vse povezuje, 
da smo samo še boljši.  

Podpredsednika odbora Petra Zakraj-
šek in dr. Božo Predalič sta mu ob tej pri-
ložnosti v imenu vseh članic in članov v 
zahvalo izročila tudi simbolično darilce. 

Član odbora Janez Pintar pa je konfe-
renco sklenil z naslednjo mislijo: »Resnič-
ni zmagovalec lokalnih volitev v občini 
smo vsi občani in občanke občine Grosu-
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Jesenski izlet OO SLS Grosuplje na Ptuj

Na jesensko soboto, 27. oktobra 2018, 
smo se člani in simpatizerji OO SLS Gro-
suplje odpravili na izlet. Najprej smo obi-
skali božjepotno svetišče na Ptujski gori, 
kjer Marija Zavetnica na široko razprosti-
ra svoj milostni plašč. Bazilika Marije Za-
vetnice je ena najlepših gotskih cerkva 
na Slovenskem, ki privablja številne ro-
marje, turiste in naključne obiskovalce. 

Zatem smo se podali na Ptuj, kjer smo 
spoznavali njegovo bogato zgodovino 
in znamenitosti. Ogledali smo si tudi 
Ptujsko klet in v njej pod vodstvom izku-
šenega vinarja in ob domačih dobrotah 
preizkušali najboljša vina. Odlične na-
ravne danosti ptujskega okoliša so pre-
poznali že prebivalci Poetovie v rimskem 
obdobju, ki so verjetno začeli vinsko tra-

dicijo. Popotovanje po Ptuju smo zaklju-
čili ob prijetnem kramljanju in izbrani 
hrani na obrežju Drave, v gostilni Ribič. 

Ob povratku domov smo obiskali še 
Spominski park Teharje in se poklonili 
nedolžnim žrtvam povojnih pobojev. 
Njim v spomin smo ob spominskem obe-

ležju prižgali svečke in položili cvetje. 
Polni vtisov smo se v večernih urah 

vračali domov. Izlet nas je vse obogatil, 
saj smo ob prijetnem druženju in lepih 
doživetjih skupaj ustvarjali nepozabne 
spomine.

Alojzija Fink

Preproste stvari in majhne pozornosti delajo čudeže. 

Vsem prebivalcem občine Grosuplje želimo  

blagoslovljene božične praznike, v novem letu  

pa veliko zdravja, sreče in ljubezni.

SLS – Občinski odbor Grosuplje           

plje. Potrdili smo namreč vizijo nadaljnje-
ga razvoja in zagotovili, da se bo občina 
Grosuplje razvijala tudi v bodoče.«

Hvala vsem občankam in občanom 
za vaš glas. Hvala, ker nam zaupate in 
ker verjamete v nas. Za Grosuplje 2022 
bomo delali naprej in uresničevali svoj 
program, da bo naša občina še bolj go-
spodarna, gostoljubna in globalna, da 
bo šel njen razvoj v smeri zelene obči-
ne, da bo kakovost življenja za vse nas 
še boljša, da bo življenje v naši občini 
še prijetnejše. Hvala!

Občinski odbor SDS Grosuplje

Zunaj se sliši glas božičnih pesmi,
v domovih prižigajo se praznične luči.

Naj v naša srca naselita se mir in toplina.
Naj čarobnost božiča in novega leta še dolgo živi.

Vsem občankam in občanom želimo lep in blagoslovljen božič, ponosno 
praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter srečno, zdravo in uspešno 

novo leto 2019.

Občinski odbor SDS Grosuplje
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Spoštovani! 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam na lokalnih 
volitvah zaupali svoj glas. Izvoljena svetnika za občinski 

svet in vsi člani Občinskega odbora SLS Grosuplje si 
bomo s poštenim delom, spoštovanjem in sočutjem 
do sočloveka še naprej prizadevali za dobrobit vseh 

prebivalcev naše občine.

Uroš Vodopivec, predsednik Občinskega odbora  

SLS Grosuplje

Pred nami je dan samostojnosti in enotnosti. Praznuj-
mo ga ponosno in v prizadevanju za skupno dobro z 

odgovornim državljanstvom spoštujmo in sooblikujmo 
našo domovino Slovenijo! 

SLS – Občinski odbor Grosuplje

Pogumno
Zdravo PrijaznoIskreno

Spodbudno

Družabno
Ponosno

Ljubeče

Mirno
Sončno

Blagorodno

Varno

Strpno

Delovno

Spevno

Živahno

Uglašeno

Odločno

Lepo

RazigranoUstvarjalno

Razgibano

Povezano

Naj bo leto, ki prihaja, 
srečen čas za vas in 
za ljudi, ki so vam blizu.

Spoštovani občanke in občani!

Iskrena hvala vsem, ki ste se v nedeljo, 18. novembra 2018, udeležili volitev, še posebej pa bi se radi zahvalili vsem, ki ste 
oddali glas za Stranko modernega centra in našega županskega kandidata Dušana Rusa.

Nadalje gre zahvala tudi vsem članom, simpatizerjem in podpornikom za vse opravljeno delo v kampanji, za vse vaše pri-
spevke, vaš trud in napor, da se je Stranka modernega centra uspela uveljaviti tudi na lokalni ravni in da smo vsem pokazali, 
da nismo muha enodnevnica.

Delali bomo skladno z motom stranke: "Da bo bolje za vse." Tudi v prihodnjem mandatu se bomo trudili in zavzemali za 
vse dobre projekte v naši občini, bedeli nad občinskimi financami in prisluhnili vsaki ideji in pobudi vas občanov.

Še enkrat hvala vsakemu posebej za vaš glas in zaupanje. Tudi v novem mandatu bomo vaš glas v občinskem svetu!

Lokalni odbor SMC Grosuplje
Nejc Kolmančič, predsednik



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  December 2018 23Politika / Iz naših krajev

V nedeljo, 11. 11. 2018, na dan sv. 
Martina, ki mu je posvečena cerkev pod 
Boštanjem, smo se po sv. maši zbrali pri 
obnovljeni kapelici vsi tisti, ki kapelico 
hranimo v srcu kot drag spomin, pono-
sni na svojo kulturno dediščino in kr-
ščanske vrednote.

Zbranim je v kulturnem programu 
zapel Moški pevski zbor Samorastnik, 
predsednik Krajevne skupnosti Mlačevo 
Janez Svetek pa je v krajšem nagovoru 
opisal prenovitvena dela, ki jih je finan-
cirala KS. Blagoslov kapelice je opravil 
žalski župnik Andrej Šink, ki je posebej 
poudaril pomen znamenj, kapelic in ka-
žipotov v človekovem življenju.

Po izročilu krajanov je bila kapelica 
postavljena leta 1920, posvetili pa naj bi 
jo leta 1922.

V kapelici stoji kip Marije z detetom 
Jezusom.

Ob kapelici so se ustavljali romarji, ki 
so obiskovali znano romarsko cerkev  sv. 
Kozma in Damjana na Krki.

Vseskozi je bila kapelica mesto sprave 
pri odhodu pokojnika iz vasi na pokopa-
lišče Boštanj.

Vseskozi so zanjo skrbeli bližnji sosed-
je in vaščani.

Vsa ta dejanja kažejo na odnos kraja-
nov do slovenske kulturne dediščine in 
svojih krščanskih korenin.

V imenu krajanov in Krajevne skupno-
sti Mlačevo se lepo zahvaljujem vsem, ki 
so do sedaj redno skrbeli za lepo uredi-
tev in obnovitvena dela.

 Za KS Mlačevo 
Janez  Svetek

Franci Zorko dobitnik Zlatega znaka Socialnih demokratov

Blagoslov obnovljene vaške kapelice na Velikem Mlačevem

Veseli december je čas, da kakšno 
rečemo tudi v bolj sproščenem vzdušju 
in se zahvalimo tistim, bolj aktivnim. S 
funkcije sekretarja  OBČINSKEGA ODBO-
RA SOCIALNIH DEMOKRATOV se je po 
večletnem delu poslovil Franci Zorko, 
tako da mu bo ostalo še »manj« časa za 
vse tiste stvari, o katerih je sanjal, ko še 
ni bil upokojen. Predstavil nam je svojo 
novo knjigo  »Življenje je kot cvetoče po-
lje,« mi pa smo se mu zahvalili z drobno 
pozornostjo in s podelitvijo ZLATEGA 
ZNAKA SOCIALNIH DEMOKRATOV.

Radi bi se tudi zahvalili vsem, ki ver-
jamejo v socialno demokracijo ter  vsem 
občankam in občanom, ki so nam na 
letošnjih volitvah dali svoj glas, hkrati 
pa vsem skupaj zaželeli vesele božične 
praznike in zdravo in uspešno novo leto.

Ivo Gajič
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Podjetniški zajtrk o ZDRAVI HRBTENICI, 30.11.2018

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE (več informacij in obvezne 
predhodne prijave na www.ooz-grosu-
plje.si):
• REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV 

(koda 95) za leto 2019, sobota, 19. 1. 
2019, v Kulturnem domu Grosuplje. 

• Seminar »DAVČNI OBRAČUN 2018 
IN OSTALE DAVČNE NOVOSTI«, četr-
tek, 24. 1. 2019, v Domu obrtnikov v 
Grosupljem. 

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. 

USPEŠNO SMO ZAKLJUČILI Z IZVED-
BO PROGRAMA ZA SPODBUJANJE RA-
ZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA NA 
OOZ GROSUPLJE V LETU 2018: V sklopu 
programa izobraževanja, ki ga sofinanci-
ra tudi občina Grosuplje, za kar se ji naj-
lepše zahvaljujemo, je bilo v letu 2018 
izvedenih preko 20  izobraževalnih in 
poslovnih dogodkov, ki se jih je udele-
žilo preko 400  udeležencev in udele-
ženk, največ do sedaj. Na OOZ Grosuplje 
smo poskrbeli, da so se lokalni obrtniki 
in podjetniki predstavili na prireditvi 
Grosuplje v jeseni ter na Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju. V Celje smo v 
sklopu promocije poklicev na t.i. Ulico 
obrti peljali poln avtobus devetošolcev 
iz OŠ Šmarje–Sap. Poleg sedaj že tradi-

cionalnega oktobrskega srečanja pod-
jetnic smo aprila organizirali še poslovni 
dogodek, na katerem smo z Ladejo Go-
dino Košir govorili o krožnem gospodar-
stvu. Organizirali smo številne strokovne 
seminarje (GDPR, novosti v gradbeni za-
konodaji, zaposlovanje tujcev, delovno 
pravo za računovodje), se učili tujih je-
zikov, računalništva, govorili o pomenu 
promocije zdravja na delovnem mestu, 
izvedli frizerski seminar s Stevom ipd … 
Verjamemo, da se je marsikdo izmed vas 
udeležil katerega izmed naštetih dogod-
kov. Vsem ostalim pa vabilo, da obiščejo 
spletno stran OOZ Grosuplje ali pa se kar 
osebno oglasijo pri nas, da ugotovijo, 
kako se lahko udeležijo kakega izmed 
naših dogodkov. Začnemo že v januarju. 

VSEM BRALCEM GROSUPELJSKIH 
ODMEVOV PA ŽELIMO USPEŠEN ZA-
KLJUČEK LETA, MIRNE PRAZNIKE TER 
OBILO OSEBNIH IN POSLOVNIH USPE-
HOV V PRIHAJAJOČEM LETU. SREČNO. 

VAŠA ZBORNICA

Tam, kjer je razumevanje, je volja,
tam, kjer je volja, je moč. 

Naj bo v novem letu Vaš korak odmeven,
Vaša beseda pogumna,
Vaše življenje iskrivo, 
ustvarjalno in polno lepih trenutkov.

Spoštovani krajanke in krajani!

Mir in toplina naj napolnita praznične dni,
sreča in uspeh pa naj bosta vodili skozi vse delovne dni.

Želimo vam prijetne božične praznike in mnogo dobre volje 
ter brezskrbnih dni v letu 2019. 

Iztok Vrhovec,
predsednik KS Grosuplje
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Podjetje GO-ST v novih poslovnih prostorih v Grosupljem

V sredo, 14. novembra 2018, je pod-
jetje GO-ST v Grosupljem odprlo nove 
poslovne prostore. Na uradni otvoritvi 
je zbrane poslovne partnerje, prijatelje, 
družino, sodelavce v imenu podjetja 
pozdravila Brigita Križman in ob tej pri-
ložnosti spregovorila nekaj besed o sa-
mem podjetju.

GO-ST je logo z namenom, ki sprva 
pomeni Gostinska Oprema Servis Tr-
govina, G pa je hkrati gostoljubnost, 
gospodarnost, O - odgovornost, osebni 
pristop, S - strokovnost, samostojnost, 
najbolj pa so ponosni na T, v katerega so 
se razširjali in rasli, to je temelj, trajnost, 
tradicija.

Gre za družinsko podjetje, ki ima da-
nes več kot 30 zaposlenih. Imajo eno 
največjih servisnih ekip v Sloveniji, ne 
nudijo pa le servisa, ki je sicer res njihov 
paradni konj, ampak se ukvarjajo tudi 
s prodajo gostinske opreme. Da pa bi 
bila celota povezana, da se ne bi ukvar-
jali samo s servisom in trgovino, da ne 
pustijo svoje stranke brez podpore, so 
z zaposlovanjem novih oseb zaposlili 
tudi projektante, prav tako imajo svojo 
proizvodnjo gostinske opreme. Svojim 
strankam tako lahko zagotovijo projekti-
ranje gostinske opreme in tudi izdelavo 
končnega produkta njihove kuhinje.

Začetnik vsega tega pa je bil Janez 
Križman, ki nam je ob tej priložnosti zau-
pal, kakšni so bili njegovi začetki, kakšna 

je bila njegova pot, začetki podjetja. Bilo 
je leta 1972, ko je kot elektromedicinski 
mehanik dobil službo v podjetju Kovi-
nastroj. Da so te sprejeli v servis, je bil 
pogoj tudi ta, da si imel svoj avtomobil, 
lahko še tako skromen. Delo so opravljali 
po vsej Jugoslaviji. S slabimi avtomobi-
li, slabe so bile tudi ceste. Pri njegovem 
delu je bilo vedno pomembno tudi to, 
kako je s svojim vozilom gospodaril, da 
je lahko pot zaključil, prišel domov, do-
bil povrnjeno kilometrino. Poročil se je, 
zgradil hišo ter seveda nabiral svoje de-
lovne izkušnje, ne le doma, tudi v tujini. 
V Rusiji, na Poljskem, pa po Afriki. In bilo 
je leto 1990, ko je ocenil, da ima dovolj 
izkušenj, da gre na samostojno pot. Svo-
je delo je pričel v garaži. Kasneje se mu 
je z delom v računovodstvu pridružila še 
njegova žena. V tej garaži je takrat preži-
vel mnogo večerov in noči, pri delu sta 
mu veliko pomagala tudi sinova. In leta 
1994 so v Grosupljem začeli graditi halo, 
podjetje pa sta z ženo predala sinovoma 
Sebastjanu in Janezu.

To priložnost je izkoristil še za to, sam 
je namreč pri svojem delu prevozil preko 
2 milijona kilometrov, da je vsem njiho-
vim serviserjem in vsem, ki zanje delajo, 
ki so vsak dan na cesti, zaželel srečno vo-
žnjo.

Zbrane je nato pozdravil direktor 
podjetja Sebastjan Križman. Povedal 
je, da so začeli z družino, dobro delali 

in danes jih je v podjetju zaposlenih že 
30. Duh ekipe oz. družine Križman pa je 
ostal. Se pravi: trdo delo, delati vsak dan, 
prijaznost do strank.

Ob tej priložnosti se je še posebej 
lepo zahvalil svojemu bratu Janezu. »Res 
sva dobra prijatelja in poskušava to prija-
teljstvo prenesti tudi na naše zaposlene, 
da bi bili enako kompaktna ekipa kot sva 
midva, in da bi bili složni. Ker če smo složni, 
je vse precej lažje delati,« je dejal. Posebej 
lepo pa se je zahvalil tudi Brigiti, ki je do-
daten, močan člen. »In s to ekipo in zaradi 
te ekipe smo zdaj v novih prostorih in gle-
damo naprej, v prihodnost,« je še dejal.

Slovesne otvoritve novih poslovnih 
prostorov sta se udeležila tudi župan dr. 
Peter Verlič in direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar, ki sta ob tej prilo-
žnosti direktorju podjetja v spomin na ta 
dogodek izročila tudi darilce, konjička, ki 
ga naša občina nosi v grbu.

»Res ste se me dotaknili s tistim, kar je bi-
stvo vsega uspeha. Družina, delo, složnost, 
dobri odnosi,« je ob tem dejal župan ter 
jim zaželel veliko uspeha tudi v priho-
dnje, da bodo še naprej rasli, ustvarjali 
nova delovna mesta. Na občini pa bomo 
ustvarjali pogoje, da bomo imeli dobro 
infrastrukturo, lepo urejene ceste.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Bolšjak Grosuplje

Zahvala članom Turističnega društva Kopanj

Bilo je nekega dopoldneva, sijalo je 
sonce, sedele smo na kavi, … Ne vem, 
kako smo prišle na to temo, a začela ro-
jevati ideja o bolšjaku, najprej na facebo-
oku skozi skupino BOLŠJAK GROSUPLJE 
(dobrodošli, da jo obiščete in se ji pridru-
žite) in nato s sklepnim dejanjem za žen-
ske v soboto, 1. decembra v Družbenem 
domu Grosuplje. 

Namen dogodka je bil predvsem oza-
veščanje o pozitivnih učinkih takšnega 
načina kupovanja in prodaje: rabljenih 
stvari ne zavržemo, ampak gredo v po-
novno uporabo in tako skrbimo za naš 
planet. Torej, če meni neka stvari ne 
služi več, še ne pomeni, da ne bo komu 
drugemu, in pa tudi v rabljenih oblačilih 
smo lahko zelo modni; stvari kupimo po 
zelo ugodnih cenah; smo dobrodelni.

Prijave za prodajo so potekale cel 
teden pred dogodkom. Tako nas je v 
soboto svoja ženska oblačila, obutev in 
modne dodatke prodajalo kar 16 deklet. 
S pripravami smo začele ob 8h zjutraj, 
tako da si je vsaka pripravila svoj kotiček, 
in od 9h dalje je bil dogodek odprt za 

obiskovalke. 
Obisk je bil nad pričakovanji in vzduš-

je je bilo enkratno, prežeto s pozitivno 
energijo! 

Čeprav nismo prodale veliko, smo se 
na koncu dogodka vse, ki smo prodaja-

le, strinjale, da smo postale bogatejše za 
novo izkušnjo in nova poznanstva ter da 
bomo s takšnimi dogodki še nadaljevale.

Bolšjak je bil tudi dobrodelno obar-
van. V predprostoru družbenega doma 
je bil kotiček ‘podarim’, kjer so lahko 
obiskovalke pustile svoja čista in dobro 
ohranjena oblačila, obutev in modne 
dodatke, ki so jih želele brezplačno po-
dariti ljudem, ki bi jih morda potrebovali: 
vse, kar se je nabralo v kotičku podarim, 
bova v mesecu decembru z Bojano Šer-
jak odnesli na Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije, kjer bodo prejeta oblačila ra-
znosili po svojih centrih in od tam naprej 
določenim družinam v stiski. 

Ko sva z Bojano prvič objavili vabilo 
na najin dogodek, si nisva mislili, da bo 
tako toplo in pozitivno sprejet. To naju 
je dokončno prepričalo k odločitvi, da 
zgodbo peljeva naprej in ustvariva še 
en razlog za sobotna druženja v Grosu-
pljem v letu 2019.

Jana Miklavčič, organizatorka dogodkov

Turistično društvo Kopanj deluje že 
vrsto let. V tem času smo poleg različnih 
dogodkov, ki smo jih organizirali (Otro-
ški živžav, Srečni smo, če smo doma, 
srečanja na Krištofovo nedeljo, preko 10 
let skupaj z UTŽO Pohod po Prešernovi 
poti, božični pohodi na Stari grad, poho-
di po Radenskem polju, razni izleti …), 
postavili 7 kozolčkov ob glavni cesti Ve-
lika Račna–Čušperk, betonska korita na 
Ušnivcu v Veliki Račni, skrbeli za njihovo 
urejanje, vsako leto nagradili najlepše 
urejene domačije s priznanji, ki smo jih 
podelili na Zlati jeseni v Grosupljem, ure-

jali turistične točke na Kopanju, posta-
vili kažipote, klopi s Prešernovimi verzi, 
uredili Prešernovo spominsko sobo za 
ogled turistom in opravili še marsikaj. 

Letos smo na občnem zboru društva 
zamenjali vodstvo, ki bo predvidoma 
tudi pomladilo članstvo. Ob koncu svo-
jega predsednikovanja Turističnemu 
društvu Kopanj se želim zahvaliti  vsem 
pridnim sodelavcem, ki so bili ob raznih 
dogodkih vedno na voljo za vsakršno 
delo in pomoč, še zlasti pa vestnim zali-
valkam in oskrbnikom rož na Kopanju in 
na kozolčkih ob glavni cesti Velika Rač-

na–Čušperk. 
Glede na dolgoletno sodelovanje me-

nim, da je prav, da jih poimensko pred-
stavim in se jim zahvalim. V Veliki Račni 
je na avtobusni postaji (pri Ušnivcu) skr-
bela za rože na kozolčku in v betonskih 
koritih Dragica Škoda, pred njo pa Jožica 
Mehle (ki še vedno pridno pometa po-
stajo), travo pa je kosil Franci Škoda. Pred 
družbenim domom je rože zalivala Mile-
na Pestotnik, ki se je vsakodnevno vozila 
tja iz Čušperka. V Mali Račni skrbi zanje 
Suzana Godec Cvek (pred njo je to dela-
la pokojna Helena Cvek), v Čušperku pri 

Osnovno usposabljanje iz fitomedicine (FFS)

V marcu bomo organizirali 15-urno osnovno usposabljanje o ravnanju s FFS,  
ki ga potrebujete vsi, ki delate s škropivi.  
Tečaj bo v Gasilskem domu Šmarje – Sap, tri dni, od 15. do 19.30 ure.

Do zapolnitve mest zbiramo predprijave na KSS Grosuplje, tel. 01 787 25 94.

Pripravil: Franci Omahen                        Vodja odd. za kmetijsko svetovanje: Tomaž Močnik

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Izpostava Grosuplje
Cesta na Krko 1 b
Tel.: 01 7872594
E-naslov: franc.omahen@lj.kgzs.si
www.lj.kgzs.si 
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Županova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje - 
Sponzor projekta »Humanistika, to si ti!«

V zadnjem jesenskem petku, 28. 9. 
2018, je potekala na Novem trgu v Lju-
bljani zaključna prireditev vseevropske-
ga projekta Evropska noč raziskovalcev, 
v katerem je Županova jama – turistično 
in okoljsko društvo Grosuplje sodelovalo 
kot eden od sponzorjev. 

Evropska noč raziskovalcev je projekt, 
ko se v enem dnevu zvrstijo številni do-
godki na temo raziskovanja in inovacij, 
in je na isti dan potekal v več kot 300 
evropskih mestih.

V imenu Univerze v Ljubljani je Filo-
zofska fakulteta prijavila dveletni projekt 
pod imenom »Humanistika, to si ti!«, 
združila je moči s kar petnajstimi svojimi 
članicami ter predstavila vlogo univerze 
v znanosti za prihodnost. Evropska noč 
raziskovalcev je v Sloveniji potekala v 21 
krajih in je združila več kot 40 razisko-
valnih institucij. V tej vseslovenski akciji 
so za en dan na široko odprli vrata orga-
nizacijam, ki se ukvarjajo z znanostjo in 
raziskovanjem, in znanost dobesedno 
pripeljali na ulice.

Slogan projekta pa je bil »Znanje kot 
edina konkurenčna prednost!«

Raziskovalke in raziskovalci so bili 
zvezde »Noči«, predstavljeni kot nava-

dni ljudje, ki se ukvarjajo z nenavadnimi 
rečmi, v katere pa so vložili ogromno 
dela, nova znanja in tehnologije. Tako 
je osrednji dogodek postregel s pestrim 
glasbenim dogajanjem in raznolikimi 
znanstveno raziskovalnimi dejavnostmi.

Med najbolj privlačnimi je bila stoj-
nica Fakultete za družbene vede, kjer je 
potekal projekt »Spletno oko«, ki skrbi za 
večjo varnost na spletu in s tem širi zave-
danje, da svet ni črno-bel kot zebre.

Na stojnici kemijske fakultete pa so 
zamrzovali s pomočjo tekočega dušika 
sveže vrtnice in jih podarjali obiskoval-
kam. S fakultete za geologijo so organi-
zirali geološki sprehod po Ljubljani, kjer 
si je bilo mogoče ogledati stare zgradbe 
iz zanimivih kamnin, npr. za NUK je arhi-
tekt Plečnik uporabil litotamnijski apne-
nec iz Podpeči pri Ljubljani.

Županova jama – turistično in okolj-
sko društvo Grosuplje pa se je poleg 
sponzorstva predstavilo s svojo stojnico 
in na njej predstavilo enega od peda-
goških programov, in sicer »Jamski la-
boratorij«. V jamskem laboratoriju smo 
pripravili vse potrebno za rast kapnikov, 
prikazali raztapljanje apnenca, raztopili 
delček različnih kamnin in ugotovili, za-

kaj ogenj v podzemlju včasih ne more 
goreti.

Za ogled in predstavitev podzemne-
ga sveta Županove jame je bilo veliko 
zanimanja in veseli smo bili, da smo 
lahko nastopali na tem projektu ter tudi 
sami postali ena od zvezd te »Noči«, deli-
li svoje izkušnje in znanje.

Andreja Vesel,
TD Županova jama

odcepu za Malo Račno in Gabrje Miljana 
Bahovec, na avtobusni postaji pa Mari-
ja Salmič. Gospe so res srčno skrbele za 
cvetlične nasade in kar tekmovale med 
seboj, kateri bodo lepše uspevali. 

Posebna zahvala gre Marinki Adamič, 
ki skrbi za lepe cvetlične nasade na Ko-
panju. Dvakrat na leto nasadi rože v be-
tonska korita, poleg njih pa jih hodi tudi 
vse leto zalivat, prav tako vzdržuje tudi 

rože na kozolcih. Ker je Kopanj nekoliko 
odmaknjen od bližnjih vasi, se ji še po-
sebej zahvaljujem, saj se je v vročih po-
letnih dneh vsakodnevno zapeljala na 
Kopanj že pred službo in poskrbela, da 
so rože vzdržale poletno vročino.  

Turistično društvo predajam v dru-
ge roke, vzdrževanje betonskih korit, 
kozolčkov in avtobusnih postajališč pa 
krajevni skupnosti, z željo, da ostane 

vse tako urejeno, kot je bilo do sedaj, saj 
verjamem, da so tudi krajani ponosni na 
lepo urejene točke v posameznih vaseh. 

In hvala vsem, ki skrbite za lepe do-
move, da smo res lahko ponosni na vasi 
v naši krajevni skupnosti! 

Pa srečno naprej!

Olga Gruden

Županova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje se 
predstavi v Akciji »NVO gre v šolo« 

V tednu otroka (oktober 2018) je 
v Osrednjeslovenski in Zasavski regiji 
potekala akcija Nevladnih organizacij 
(NVO), katere namen je bil predstavitev 
društev iz občine Grosuplje in popestri-
tev osnovnošolskega pouka.

V  akciji je sodelovalo kar 11 osnovnih 

šol iz omenjenih regij. Glavni cilj akcije 
je povezovanje  Nevladnih organizacij 
(NVO)  z osnovnimi šolami ter pridobitev 
novih mladih članov v delujoča društva. 
NVO je nastopal kot pomemben akter 
družbenega življenja v lokalnem okolju.

Županova jama – turistično in okolj-

sko društvo Grosuplje se je akciji pridru-
žilo s sodelovanjem na POŠ Ihan, ki je 
podružnična šola OŠ Domžale. POŠ Ihan 
je novo nadstandardno zgrajena šola in 
ima kar 34 oddelkov in zaposlenih 83 
učiteljev, ki so nas z odprtimi rokami 
sprejeli.
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Obiščite čarobno podzemlje Županove jame s svetilkami!

Pravijo, da je vsaka tema črna, a kako 
črna tema je v podzemlju, vedo samo tisti 
raziskovalci, ki se (prvi) podajo v neznane 
jamske rove. 

V letošnjem prazničnem decembru vas 
Županova jama pri Grosupljem vabi, da 
jo doživite z nekaj raziskovalnega duha. 
Vsako soboto in nedeljo, v času božično-
-novoletnih počitnic od 22. decembra do 
2. januarja pa vsak dan, bodo ob 15. uri vo-
deni ogledi, ko se boste lahko v podzemlje 
podali samo ob svetlobi naglavnih svetilk.

Prepričali se boste, da dobi kraško pod-
zemlje ob takem obisku popolnoma nove 
dimenzije. Vsak snop svetlobe v temi od-

krije podzemna čudesa, ki zaživijo v pov-
sem drugačni podobi kot v popolnoma 
razsvetljeni jami.

Priporočamo, da prinesete s seboj la-
stne naglavne in ročne svetilke, sicer si jih 
je mogoče izposoditi tudi ob nakupu vsto-
pnic (9 evrov odrasli, 7 evrov šolski otroci). 
Za obisk svetujemo kakovostno pohodno 
obutev in topla oblačila, saj je v notranjo-
sti jame 10 stopinj Celzija.

Več informacij na 041/407-705, info@
zupanovajama.si

Vabi Županova jama – turistično in 
okoljsko društvo Grosuplje

Vključena je tudi v nacionalni projekt 
Ekošola, kot način življenja.

Z interaktivnimi pristopi smo se pred-
stavili vsem učencem od 5. do 8. razreda. 

V predstavitvah so lahko spoznali 
delovanje in »osebne izkaznice« društev 
v občini Grosuplje, ki skrbijo in predsta-
vljajo naravno, kulturno ter zgodovinsko 
dediščino v naši občini.

Po predstavitvi jih je posebej zanima-
la Županova jama in njen podzemni svet 
čudes. Preko sodelovanja (uganke, kri-
žanke) so morali ugotoviti,  katere kapni-
ške oblike poznamo in njihove značilno-
sti. To jim je dobro šlo od rok, saj imajo 
v svoji okolici tudi kraško jamo, Železno 
jamo na Gorjuši, ki pa ima za razliko od 
Županove jame le dve dvorani, ki sta po-
vezani z rovi in mostovi.

Življenje v jami je bilo še posebej zani-
mivo, saj so lahko opazovali izdelavo ne-
topirnice in izvedeli marsikaj o netopir-
jih. Izvedeli smo, da kar veliko netopirjev 

živi na podstrešjih domžalskih hiš.
Pouk smo zaključili s kemijsko-fizikal-

nimi poskusi in učenci so v hipu postali 
pravi raziskovalci.

Raztapljali smo različne kamnine, 
ustvarili kopijo fosilov in opazovali, kako 
skeleti morskih ježkov in školjk izginjajo 
v šibki kislini. Zaključili smo pa s prika-

zom, kdaj ogenj v podzemlju ugasne. 
Šolski dan smo končali z iskrenimi na-

smehi na obrazih zadovoljnih učencev in 
učiteljic.

Andreja Vesel,
TOD Županova jama

PRAZNIČNI POHOD Z LUČKAMI ŠMARJE-SAP
sobota, 29. 12. 2018  ob 16.00, TRG PRED CERKVIJO

Iz Šmarja se boste na pot lahko odpravili: 
• v skupini, ki bo prehodila Z del krožne (Rimska c. Mali in Veliki Vrh, Zacurek…) ali 
• v skupini, ki bo prehodila V del krožne poti (Farovški hrib, Paradišče, Cikava, Sela)

Vse pohodnike, tudi tiste, ki boste krenili na pot samostojno od drugod, pričakujemo na cilju (trg pred cerkvijo) do 18. ure.
Pot je nezahtevna in primerna za vse generacije. Potrebovali boste svetilko, primerno obutev in dobro voljo.

Udeležba na lastno odgovornost!
Vse pohodnike pričakujemo na cilju (trg pred cerkvijo) do 18. ure. 

Pod šmarsko lipo bomo prisluhnili nagovorom, pevcem MPZ Šmarje-Sap, si ogledali razstavo jaslic v Turnčku ter se družili ob zvokih 
harmonike in toplih napitkih.

PODARIMO DRUG DRUGEMU NASMEH, OBJEM IN ISKREN STISK ROK!
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP

Več informacij na : E- naslov: tdsmarjesap@gmail.com in na GSM: 041 935860 ali 041 513839 

TD  Šmarje-Sap
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 »BOG NAŠO NAM DEŽELO, 
BOG ŽIVI VES SLOVENSKI SVET.«                                                                                                               

VABILO

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti  
vabljeni k maši za domovino  
v sredo, 26. 12. 2018, ob 9.00,  

v cerkev na Polici. 

Sledil bo domovinski recital in druženje.
                                                                                                               

Župnija Polica
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I. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in mešane embalaže:

Mešane komunalne odpadke in mešano embalažo bomo odvažali vsak dan od ponedeljka do petka ne glede na praznike, izme-
nično na 14 dni, razen štirih praznikov: 1. 1., 1. 5., 1. 11. in 25. 12., odpadkov ne bomo odvažali. Odvoz bomo nadomestili prvo 
soboto po prazniku, to je 5. 1., 4. 5., 2. 11. in 28. 12. (dne 2. 1. 2019 se začne odvoz mešanih komunalnih odpadkov).

Ponedeljek GROSUPLJE: območje severno od Adamičeve ceste in zahodno od potoka Grosupeljščica ter naselje Brvace.

Torek GROSUPLJE: območje južno od Adamičeve ceste, brez Industrijske ceste.

Sreda KS GROSUPLJE – OKOLICA: Brezje, Hrastje, Gatina, Sp. Blato, Praproče, Sp. Duplice, Jerova vas, Perovo in naselje 
Grosuplje severno od Adamičeve ceste in vzhodno od potoka Grosupeljščica, Industrijska cesta;  KS SPODNJA 
SLIVNICA,  KS ŠMARJE - SAP,  KS RAČNA.

Četrtek KS ILOVA GORA, KS MLAČEVO, KS ŠKOCJAN, KS ŠT. JURIJ, KS ŽALNA, KS POLICA: naselje Dobje, Dole pri Polici in 
Liparjev hrib.

Petek GROSUPLJE: večstanovanjske stavbe, Sončni dvori, šole, vrtci, Zdravstveni dom; KS POLICA:  brez naselja Dobje, 
Dole pri Polici in Liparjev hrib.

II. Odvoz  biološko razgradljivih  odpadkov (zeleni zabojniki):

Biološko razgradljive odpadke bomo, ne glede na praznike (izjema je enaka kot pri točki I.), v poletnem času odvažali enkrat 
tedensko, v zimskem času (od 15. 11. do 15. 3.) enkrat na 14 dni.

Ponedeljek KS POLICA brez naselja Dole, Mala in Velika Stara vas (prvi odvoz 7. 1. 2018).

Torek GROSUPLJE: območje severno od Adamičeve c., Jerova vas in Brvace, brez Metelkovih, Kajuhovih, Valvazorjevih 
dvorov in Preske (prvi odvoz 8. 1. 2019).

Četrtek GROSUPLJE: območje južno od Adamičeve c.,  Perovo, Metelkovi, Kajuhovi, Valvazorjevi dvori in Preska; KS 
ŠMARJE – SAP: naselje Šmarje - Sap, Mali in Veliki Vrh, Tlake, Zgornja Slivnica; KS Polica - naselja Dole, Mala in 
Velika Stara vas; KS SPODNJA SLIVNICA (prvi odvoz 10. 1. 2019).

Petek KS GROSUPLJE: naselja Gatina, Sp. Blato, Praproče, Brezje pri Grosupljem, Sončni dvori; KS ŠMARJE - SAP: 
Cikava, Paradišče in Sela pri Šmarju; KS ŠT. JURIJ, KS ŠKOCJAN,  KS MLAČEVO, KS ŽALNA, KS RAČNA (prvi odvoz 
11. 1. 2019).

III. Odvoz ločeno zbranih odpadkov (ekološki otoki):

Ponedeljek Papir: KS GROSUPLJE, KS ŠMARJE – SAP; 
Steklena embalaža, (odvoz na 14 dni, s pričetkom 14. 1. 2019): KS MLAČEVO, KS  ŽALNA , KS RAČNA, KS ILOVA 
GORA, KS SPODNJA SLIVNICA, KS ŠKOCJAN, KS ŠT. JURIJ.

Torek Steklena embalaža (odvoz na 14 dni, s pričetkom 5. 1. 2019. Praznik 1. 1. 2019 se prestavi na soboto 5. 1. 2019): 
KS GROSUPLJE, KS ŠMARJE - SAP, KS POLICA.

Četrtek Papir in karton (tedenski odvoz): KS ILOVA GORA, KS MLAČEVO, KS RAČNA, KS ŽALNA, KS SPODNJA SLIVNICA, KS 
ŠKOCJAN, KS ŠT. JURIJ, KS POLICA, KS GROSUPLJE - industrijska cona pod Slivniškim hribom.

Petek Papir in karton (tedenski odvoz): KS ŠMARJE - SAP, KS GROSUPLJE – brez industrijske cone pod Slivniškim hribom.

IV. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

Dopisnico iz leta 2018, ki je sestavni del brošure za leto 2018, lahko koristite še do 31. 12. 2018 (do tega datuma mora biti oddana 
v nabiralnik ali na pošto oz. dostavljena na sedež JKP), po tem datumu ji veljavnost poteče. Najkasneje v januarju 2019 bodo po 
pošti poslane nove brošure za leto 2019. Dopisnico, ki bo v brošuri, je potrebno shraniti. Način odvoza kosovnih odpadkov ostaja 
enak kot v letu 2018. Naročilo odvoza kosovnih odpadkov lahko naročate tudi preko naše spletne strani na  http://odpadki.jkpg.
si/zbiranje-in-odvoz/kosovni-odpadki/narocilo-odvoza-kos-odpadkov. 

Načrt odvoza komunalnih in nevarnih odpadkov za leto 2019 v 
Občini Grosuplje
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V. Prevzem odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) bo v soboto, 7. 9. 2019 po naslednjem vrstnem redu:

1. skupina
ŠMARJE – SAP – Ljubljanska cesta nad predorom 8.00 –  8.30 uro

ŠMARJE – SAP – na parkirišču pri gasilskem domu 8.45 –  9.15 uro

CIKAVA – pri podjetju Roefix 9.30 – 10.00 uro

POLICA – pri gasilskem domu 10.15 – 10.45 uro

GROSUPLJE – pri strelišču 11.00 -  11.30 uro

GROSUPLJE – parkirišče pri sodišču 11.45 – 12.00 uro

GROSUPLJE – Sončni dvori – pred mobilno kotlarno 12.15 – 12.45 uro

SPODNJA SLIVNICA – pred družbenim domom 13.00 – 13.30 uro

2. skupina
ŠKOCIJAN – pri šoli 8.00 –  8.15 uro

MALA VAS – za družbenim domom 8.30 –  9.00 uro

VELIKO MLAČEVO - pri gasilskem domu 9.15 –  9.30 uro

LOBČEK – pri avtobusni postaji 9.45 – 10.00 uro

VELIKA RAČNA – pred družbenim domom 10.15 – 10.45 uro

MALA ILOVA GORA – pred gasilskim domom 11.00 – 11.15 uro

LUČE – pred gasilskim domom 11.30 – 11.45 uro

VELIKA LOKA – pri gasilskem domu 12.00 – 12.15 uro

VELIKA ŽALNA – pred trgovino 12.30 – 12.45 uro

GROSUPLJE – pri gasilskem domu 13.00 – 13.30 uro

Med odpadno električno in elektronsko opremo sodijo:
• veliki gospodinjski aparati: pomivalni stroji, pralni stroji, štedilniki na elektriko ipd.
• hladilniki, zamrzovalne omare, klime ipd.
• monitorji, televizorji.
• mali aparati: sesalniki, likalniki, mlinčki za kavo, naprave za striženje las, osebni računalniki z vso opremo (miška, tipkovnica, 

procesor, tiskalnik …), telefoni,  radijski sprejemniki ipd.
• plinske sijalke: varčne žarnice ipd.

VI. Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Pomladni prevzem
torek 19.03.2019 Mala Ilova Gora - pri igrišču pred vasjo 14.30 – 15.00 h

torek 19.03.2019 Račna - parkirišče za kulturnim domom 15.30 – 16.00 h

torek 19.03.2019 Veliko Mlačevo - parkirišče pred gasilskim domom 16.30 – 17.00 h

torek 19.03.2019 Polica - parkirišče pred družbenim domom 17.30 – 18.30 h

sreda 20.03.2019 Škocjan - parkirišče pri družbenem domu 14.30  - 15.00 h

sreda 20.03.2019 Mala vas pri Grosupljem - parkirišče za družbenim domom 15.30 – 16.30 h

sreda 20.03.2019 Spodnja Slivnica - parkirišče pred kulturnim domom 17.00  - 17.30 h

sreda 20.03.2019 Žalna - parkirišče pred trgovino 18.00  - 18.30 h

četrtek 21.03.2019 Šmarje - Sap - parkirišče pred gasilnim domom 15.00 – 16.00 h

četrtek 21.03.2019 Sončni dvori - pred kotlovnico 16.30 – 17.00 h

četrtek 21.03.2019 Grosuplje - parkirišče pred staro upravno enoto 17.30 – 18.30 h

Jesenski prevzem
torek 08.10.2019 Mala Ilova Gora - pri igrišču pred vasjo 14.30 – 15.00 h

torek 08.10.2019 Račna - parkirišče za kulturnim domom 15.30 – 16.00 h

torek 08.10.2019 Veliko Mlačevo - parkirišče pred gasilskim domom 16.30 - 17.00 h
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torek 08.10.2019 Polica - parkirišče pred družbenim domom 17.30 – 18.30 h

sreda 09.10.2019 Škocjan - parkirišče pri družbenem domu 14.30  - 15.00 h

sreda 09.10.2019 Mala vas pri Grosupljem - parkirišče za družbenim domom 15.30 – 16.30 h

sreda 09.10.2019 Spodnja Slivnica - parkirišče pred kulturnim domom 17.00  - 17.30 h

sreda 09.10.2019 Žalna - parkirišče pred trgovino 18.00  - 18.30 h

četrtek 10.10.2019 Šmarje - Sap - parkirišče pred gasilskim domom 15.00 – 16.00 h

četrtek 10.10.2019 Sončni dvori - pred kotlovnico 16.30 – 17.00 h

četrtek 10.10.2019 Grosuplje - parkirišče pred staro upravno enoto 17.30 – 18.30 h

VII. CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA DOLINA

Odpiralni čas
Letni delovni čas (15. 3. – 14. 11. ) Zimski delovni čas (15. 11. – 14. 3.)

pon – pet 7.00 – 19.00 pon - pet 7.00 – 16.00

sob 8.00 – 15.00 sob 8.00 – 13.00

nedelje in prazniki ZAPRTO

Občani lahko v zbirnem centru brezplačno oddajate: 
• papir in kartonsko embalažo (zvezki, knjige, revije, časopisni papir, kartonasta embalaža ipd.); 
• mešano embalažo (plastenke, pločevinke, tetrapak, razne folije, kovinska embalaža, embalaža iz plastike ipd.);
• stekleno embalažo (steklenice, kozarci od vlaganja, ipd.) in ravno steklo (okenska stekla ipd.);
• odpadne avtomobilske gume (dovoljeno 50 kg/gospodinjstvo/leto)
• kovine (drobne kovine, večji kosi, kot so radiatorji, peči ipd.);
• kosovne odpadke (pohištvo, sedežne garniture, vzmetnice,  preproge, peči, športni rekviziti ...);
• odpadno električno in elektronsko opremo (veliki gospodinjski aparati, hladilniki in zamrzovalne skrinje, televizorji, monitorji, 

mali gospodinjski aparati ipd.);
• nevarne odpadke (akumulatorji, baterije, odpadna zdravila, pesticidi, odpadna olja, mala električna in elektronska oprema 

dolžine do 25 cm ipd.);
• odpadni tekstil – za ponovno uporabo (oblačila, obutev);
• PVC rolete (okenske plastične rolete);
• odpadno plastiko (plastične igrače, večje plastične kose ...);
• odpadno azbestno kritino (potrebni podatki ob oddaji: ime in priimek lastnika, naslov, rojstni datum, parcelna   številka, ka-

tastrska občina);
• inertne gradbene odpadke (beton, opeka, ploščice) – manjše količine (do 350 kg/dan, do 5000 kg/leto/gospodinjstvo);
• lesne odpadke z vrtov in gospodinjstev (do 500 kg/leto).

Občani lahko proti plačilu v zbirnem centru oddajate:
• preostanek komunalnih odpadkov;
• biološko razgradljive odpadke;
• lahke izolacijske odpadke;
• mešane gradbene odpadke (do 350 kg/dan oziroma do 5000 kg/leto/gospodinjstvo).

Vse  pravne osebe, ki se ukvarjate s proizvodno in storitveno dejavnostjo, lahko v zbirnem centru odpadke oddajate pod enakimi 
pogoji kot fizične osebe, razen odpadne azbestne kritine in odpadni les (proti plačilu) ter mešane ali inertne gradbene odpadke, 
ki jih v zbirnem centru ne morete oddati. 

O vseh morebitnih spremembah načrta odvoza mešanih ali ločeno zbranih komunalnih odpadkov in o drugih novostih vas bomo 
obveščali preko lokalnega časopisa, naše spletne in facebook strani ter lokalnega radia Zeleni val.

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

VSEM OBČANOM IN POSLOVNIM PARTNERJEM VOŠČIMO VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2019. 
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Delavnica - izdelovanje voščilnic v DSO Grosuplje

Prostovoljci CSD Ljubljana, Enota Grosuplje, dobili donacijo za 
preventivni program dela z otroki in mladostniki.

V mesecu decembru se še posebej po-
vežemo z najbližjimi, s svojo družino in 
prijatelji. Tudi v Domu starejših občanov 
Grosuplje smo se prostovoljke s stano-
valci doma dogovorile, da se zberemo v 
četrtek, 6. decembra, ob 16. uri na terasi 
doma, da  bomo  izdelovali voščilnice za 
prihajajoče božično-novoletne praznike.

Kar veliko se nas je zbralo in ob čaju 
smo pripravili vse, kar je potrebno za  iz-
delovanje voščilnice. Najprej smo zmolili 
molitev Oče naš, potem pa veselo pričeli 
z delom.

Vzdušje je bilo prijetno. Prepevali smo 
lepe pesmi, se nasmejali, in drug druge-
ga pohvalili za lepo  izdelano voščilnico 
z dobrimi-lepimi željami.

Ob zaključku smo skupaj zapeli: An-
gelček, varuh moj, varuj me ti nocoj ...

Marina Rački

V soboto, 1. 12. 2018, je v Parku Tivo-
li v Ljubljani potekal dobrodelni pohod 
10.000 korakov, pod pokroviteljstvom 
podjetja Amway Slovenija ter v organi-
zaciji prostovoljke Marice Kovačič in pro-
stovoljcev lokalnega Centra za socialno 
delo Grosuplje v sestavi:  Jan Einspieler, 
Marica Kovačič, Nina Starič, Mojca Ko-
madina, Alenka Hrvatin Škerjanc, Matija 
Skubic, Lučka Vidic, Matic Sedeu, pod 
mentorstvom mag. Braneta Škerjanca, 
strokovnega delavca CSD.

Organizator dobrodelnega pohoda je 
bilo podjetje Amway, ki je zbrana sred-
stva udeležencev podvojil in celotni zne-
sek 2.450,00 € namenil CSD Ljubljana, 
Enota Grosuplje za preventivni program 
dela z otroki in mladostniki, ki ga pripra-
vljajo in izvajajo prostovoljci.

Prostovoljno delo zajema nudenje 
učne pomoči, sodelovanje pri organi-
zaciji in izvedbi ustvarjalnih delavnic, 
organizacijo in udeležbo na taborih, ki 
so organizirani v okviru preventivnega 
programa »Prostovoljno delo z otroki in 
mladostniki« iz občin Grosuplje, Ivanč-
na Gorica in Dobrepolje. Prostovoljno 
delo se izvaja v prostorih CSD Grosuplje, 
izjemoma tudi v knjižnicah in osnovnih 

šolah na področju treh občin, glede na 
potrebe in dogovor z zakonitimi zasto-
pniki uporabnikov oziroma uporabniki.

Prostovoljci se vsem obiskovalcem, 
donatorjem in vsem ostalim, ki so na ka-
kršen koli način pripomogli k tej donaci-
ji, iskreno zahvaljujejo.

S to donacijo, bodo lahko izpeljali ta-
bor otrok in mladostnikov v letu 2019 in 
jim ponovno narisali nasmehe na njiho-
ve obraze.

HVALA !

Jan Einspieler, prostovoljec
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Program pripravila: 
Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.; strokovni vodja programa 
Mojca Gruden dipl. med. sestra ; pomočnica vodje programa 

VRTEC JURČEK
Mala vas pri Grosupljem 1B, 1290 Grosuplje
T +386 41 308 545 | info@vrtec-jurcek.si  
www.vrtec-jurcek.si

Dragi starši, stari starši, bratci, sestrice in prijatelji naših otrok,  
vabimo vas, na Božično zgodbo (Božičnico),  

ki jo pripravljamo otroci Vrtca Jurček skupaj z vzgojitelji.

Božičnica bo v petek, 18. januarja 2019,  
ob 17.30 v Kulturnem domu Grosuplje 

(Predstava je za izven)

Čarobno popoldne bodo spremljale božične pesmi, spodbudne misli in sladke dobrote.
Prisrčno se veselimo srečanja z vami. Vsi iz Vrtca Jurček.

V vlakna človekove duše je vtkano 
pričakovanje. Sleherni dan odpira vrata 
novim možnostim, novim presenečenjem. 
Vse življenje je pravzaprav eno samo 
pričakovanje, vendar obenem enkratna  
in neponovljiva priložnost.

Tega se zavemo vsako leto, ko na naša vrata 
potrka advent. Advent, naznanilo Resnice,  
ki v božični noči postane Dete... 
V ozračju se čuti čar pričakovanja, ker Božič 
ni samo spomin izročila. Rojstvo tistega 
otroka je še vedno navzoče - Božič živi in  
je za vse ljudi.

Z novimi odsevnimi jopiči 
tudi najmlajši varno na poti

Otroci iz skupine Ribice (2–3 leta) iz vrtca Kekec Grosu-
plje smo postali vešči v samostojni hoji, zato lahko počasi 
začnemo raziskovati našo bližnjo in daljno okolico vrtca. 
Ker je vrtec v centru Grosupljega, imamo po eni strani ne-
izmerne možnosti za obiske različnih točk, a hkrati smo 
takoj izpostavljeni nevarnostim, ki jih prinaša pločnik ob 
prometnih cestah. 

Odločili smo se, da odidemo na sprehod do bližnje 
Zavarovalnice Triglav in povprašamo, ali imajo tudi za 
najmlajše udeležence v prometu kakšne odsevnike, kape 
ali jopiče. Najprej so nas presenečeno pogledali in bili 
navdušeni nad majhnimi, a iskrivimi očmi otrok, ki so ra-
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St Chamond - kraj, kamor je vedno lepo priti

dovedno pogledovali po uslužbencih in 
pisarni. Sprejel nas je vodja predstavni-
štva Zavarovalnice Triglav v Grosupljem 
Igor Kržin in za nas našel majhne odsev-
ne jopiče. 

»Jih poskusimo?« Najprej najpogu-
mnejši otroci, potem pa vsi, saj so ugo-

tovili, da so odsevni jopiči prav zabavni. 
Tako opremljeni smo v trenutku postali 
varnejši v prometu. Zdaj bodo naši spre-
hodi po Grosupljem in pot do gozda var-
ni, pa še vozniki tovornjakov bodo prej 
opazili naše mahanje in nam bodo v poz-
drav potrobili.

Hvala Zavarovalnici Triglav in njihove-
mu vodji Igorju Kržinu za prijazen spre-
jem in neprecenljive jopiče, ki ne bodo 
varovali le teh otrok, ampak še marsika-
tero naslednjo generacijo. 

Anja Skubic in Mateja Meglič

Težko je z besedami opisati občutke, 
ki jih človek doživlja med pripravami na 
odhod k nekomu, ki ga pozna le pre-
ko pisem in elektronskih sporočil. A 33 
učencev, ki so med 15. in 21. oktobrom 
potovali k svojim dopisovalcem v pobra-
teno šolo v St Chamond v Franciji, točno 
vedo, o čem govorim.  

Kljub zgodnji jutranji uri, ko so starši 
ob pol šestih pripeljali svoje otroke na 
parkirišče pred šolo, je bilo v zraku čutiti 
vznemirjenje in pričakovanje, pa tudi ve-
selje in malce napetosti. A takoj ko smo 
se spravili na avtobus, sta ves strah in 
napetost uplahnila in zaslišali so se glas-
ba, pogovor in smeh. Težko je verjeti, da 
lahko 12-urno potovanje mine, kot bi 
mignil, a zares je bilo tako. Po nekaj po-
stankih v Sloveniji, Italiji in prehodu sko-
zi predor Frejus smo se znašli v Franciji, 
pred šolo Ennemond Richard, kjer so nas 
že čakale družine, ki so bile pripravljene 
sprejeti v svojo sredino naše učence. 

Tudi učitelji smo stanovali pri druži-
nah oz. učiteljih, s katerimi smo si do-
pisovali. Morda življenje pri družinah 
ni tako udobno, kot bi bilo v hotelu, a 
zagotovo na ta način dobimo boljšo in 
pristnejšo izkušnjo, z vsemi težavami in 
seveda tudi lepimi stvarmi, ki jih življenje 
v družini prinese.

Francoski učitelji so nam pripravili pe-
ster program za cel teden in čeprav so 
bili nekateri učenci del izmenjave že lani, 
so videli in spoznavali popolnoma druge 

znamenitosti in odkrivali druge kotičke 
lepe dežele. 

Po ponedeljkovem večernem spreje-
mu v družine smo v torek zjutraj, spočiti, 
naspani in polni pozitivne energije prišli 
v šolo. Tam smo najprej imeli dopoldne 
spoznavnih iger in različnih zabavnih de-
javnosti, nato pa smo imeli voden ogled 
po mestu. Po kosilu smo imeli delavnice 
matematike, tehnike, glasbe, angleščine 
in likovne umetnosti. Na dan so prišli 
različni talenti. Dan se je zaključil z oku-
šanjem tipičnih francoskih jedi, ki so jih 
za vse sodelujoče pripravili starši dopi-
sovalcev. 

V sredo smo si šli ogledat dve zelo 
pomembni znamenitosti; prva je bila 
palača Palais ideal, nekakšen spomenik, 
ki ga je izdelal en sam človek, po poklicu 
poštar. Druga znamenitost pa je bila kar 
celo mesto Vienne, ki ima veliko dobro 
ohranjenih predmetov in stavb iz časov 
Rimljanov. Že samo muzej, ki se razpro-
stira tudi na prostem, je veličasten, ko pa 
smo stopali skozi mesto in hodili mimo 
slavoloka, pa amfiteatra in drugih stavb 
in spomenikov, nam je srce igralo.

Četrtkovo jutro se je začelo z vožnjo 
proti uro oddaljenemu Lyonu, kjer smo 
tudi tisti, ki smo tu že bili, videli mesto 
s povsem drugega zornega kota. Za za-
četek so nas najprej  razdelili v skupine, 
nato pa smo se povzpeli na baziliko. Prav 
ste prebrali – povzpeli smo se na galerije 
in občudovali baziliko od zunaj in znotraj 

s ptičje perspektive, nato pa smo smeli 
v zvonik in na streho bazilike, okoli 50 
metrov nad vznožje zgradbe. Bilo je veli-
častno – tudi za nekaj tistih, ki se bojimo 
višine. A prav vsi smo premagali strah in 
na koncu bili veseli in ponosni nase. Se-
veda je sledilo obvezno nakupovanje po 
Lyonu.

Petek je bil zasnovan nekoliko manj 
naporno, saj sta nas popoldne čakala pri-
reditev in zaključek druženja. Tako smo 
si dopoldne popestrili z ogledom čudo-
vitega dvorca in tipičnega francoskega 
vrta, si privoščili ogled naravnega rezer-
vata za ptice, nato pa odhiteli v šolo, kjer 
smo se morali pripraviti na nastop. Bilo 
je res prijetno, sproščeno in poučno. Po 
uvodnih govorih ravnatelja šole, častne 
konzulke v Franciji, gospe Dumas Rodi-
ca ter učitelja, ki vodi izmenjavo v Fran-
ciji, gospoda Bernarda Gessena, smo si 
ogledali predstavitve delavnic, filmčke 
in fotografije celega tedna, nato pa smo 
francoski šoli podarili ročno izdelan spo-
minek, ki bo krasil njihovo »steno izme-
njave«. Pripravili smo tudi presenečenje, 
saj smo jim zapeli pesem Love song v 
izvedbi članic šolskega benda. Za konec 
pa sta učiteljica Urška in učitelj Aljoša za-
pela in zaigrala pesem Je veux francoske 
pevke Zaz v francoščini. Ti dve točki sta 
spravili dvorano na noge. Vsi so prepe-
vali in navdušeno ploskali.

Sobotni dan si je vsaka družina pri-
pravila tako, kot jim je ustrezalo, zato je 
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vsakdo počel kaj drugega, a prav nihče 
ni pasel dolgčasa. V soboto zvečer pa 
smo morali končati prijetno bivanje pri 
novih prijateljih v Franciji ter se odpraviti 
na pot domov. Pa nič zato, saj bodo že 
aprila naši dopisovalci vrnili obisk in pri-
šli v Grosuplje.

Bilo je neverjetno – kot vedno. Učenci 
so dobili dragoceno izkušnjo – preživeli 
so cel teden s tujo družino, morali so ko-
municirati z njimi in premagati marsika-

tero prepreko – tako jezikovno kot tudi 
kulturno, bili so oddaljeni od svoje druži-
ne – mnogi prvič v življenju - in morali so 
pokazati svojo samostojnost. 

Na tem mestu moramo omeniti, da je 
izmenjava Francija – Slovenija zahteven 
projekt in bi ga verjetno zelo težko izpe-
ljali, če nas finančno ne bi podprla Obči-
na Grosuplje, za kar se jim zahvaljujemo 
in priporočamo tudi za prihodnja leta. 
Organizacijski del je tudi tokrat popolno 

izpeljala učiteljica Sabina Kavšek, sprem-
stvo pa so prevzeli učitelji Urška Jeraj, 
Aljoša Dornik in Mateja Zupančič. 

Če povzamem misli mnogih učencev, 
lahko rečem, da smo na OŠ Brinje Grosu-
plje izpeljali še eno uspešno izmenjavo 
in da komaj čakamo na naslednjo.

Mateja Zupančič

Čubotsi v akciji 

Mešani pevski zbor U3 Grosuplje v Dolenjskih Toplicah

V petek, 30. 11. 2018, so se učenci 
okrog 15. ure vrnili v šolo. Le kaj se je do-
gajalo na Osnovni šoli Brinje Grosuplje? 
Imeli smo FLL vikend. 

Veste, kaj je FLL? To je program, kjer 
se mladi nadobudneži srečujejo s se-
stavljanjem robotov iz lego kock. Sesta-
vljeni roboti morajo opraviti določene 
naloge na misijah. Letos se bodo z roboti 
podali v vesolje. 

Poleg igranja z lego kockami in pro-
gramiranja robotov pa je tudi del, kjer 
učenci raziskujejo, kako izboljšati življe-
nje. Tako kot roboti se bodo tudi oni po-
dali v vesolje. 

Razdelili smo se v skupine in pričeli 
z delom. Prva skupina je sestavljala in 
programirala robote. Dela je bilo veliko, 
saj morajo biti roboti natančni in misi-
jo opraviti v celoti. Velikokrat so morali 

robota postaviti na začetno mesto ter 
pričeti znova. Vmes se je robot tudi po-
kvaril, izpraznil baterijo ali si je zbrisal  
progam, vendar so z vztrajnostjo in sku-
pnimi močmi nekatere naloge že dobro 
uspele. 

Druga skupina se je lotila projektne 
naloge. Letos so si učenci zamislili, da 
bi reševali problematiko prehrane v ve-
solju. Astronavti se v vesolju soočajo 
z mnogimi težavami, kot so depresija, 
upadanje mišične mase, zmanjšanje ko-
stne mase ter kakovost in rok uporabno-
sti prehrane. 

Učenci so bili enotni, da se letos osre-
dotočijo na prehrano. Njihove ideje in 
zamisli so kar deževale. Izbrali smo naj-
bolj domiselno in se lotili dela. Nekate-
ri učenci so odšli na teren z vprašalniki, 
drugi so iskali podatke na medmrežju in 

v knjigah, tretji so pisali projekt. 
Ob pogledu na uro smo ugotovili, da 

potrebujemo tudi odmor in družabni del 
druženja. Večer je hitro minil in odpravili 
smo se spat. Kar nekaj časa smo potre-
bovali, da smo uredili blazine in legli k 
počitku. Budilka nas je prehitro vrgla po-
konci in začel se je naš novi skupni dan. 

Po zajtrku smo se lotili vsak svoje na-
loge in bili zatopljeni v delo vse do kosi-
la. Po kosilu smo pospravili vse rekvizite 
in predstavili naše dosedanje delo drug 
drugemu. Nad delom vsakega posame-
znika smo bili navdušeni. 

Menimo, da smo v dveh dneh naredili 
veliko, stkali smo nove prijateljske vezi, 
spoznali marsikaj novega, okusili in spo-
znali nove okuse in se hkrati še zabavali. 

Urška Šteh, OŠ Brinje

Kadar pevski zbor pripravi res dober 
program, potem je škoda ostati le pri 
enem nastopu, ko je že toliko dela vlo-
ženega. Zato smo z veseljem sprejeli 
predlog naše pevke Irme Antončič, da bi 
13. novembra 2018 s koncertom Iz pre-
še gre v sodek nastopili še v Dolenjskih 
Toplicah.

Rdeča nit koncerta je bila ljudska pe-
sem: »Iz zemlje gre v trsek, la vendi undi 

trsek, trsi trsula vendijo, oj, trsek, živijo!«, 
ki spremlja pot vina. Iz trska gre v pero, 
iz pera gre v grozdek, iz grozdka gre 
v škafek, iz škafka gre v prešo, iz preše 
gre v sodek, iz sodka gre v liter, iz litra 
gre v glažek, iz glažka gre v grlo, iz grla 
gre v glavo, iz glave gre v peto. Ob njej 
so nanizane ljudske pesmi in recitaci-
je na temo vina in veselja. Del pesmi je 
pel samo ženski del zbora, nekaj pesmi 

samo moški, nastopil je moški kvartet in 
nato še kvintet, pa solisti in recitatorji.

Scenarij, izbor besedil in pesmi je pri-
pravila dirigentka Gabrijela Cedilnik, na 
harmoniki nas je spremljal Primož Ce-
dilnik. Solisti so bili: basist Tine Zibelnik, 
tenorist Tone Zalar, v kvintetu so peli še 
Primož Cedilnik in Lado Burgar ter Miro 
Mencin. V kakšno nesrečo lahko pripe-
lje pijanost, nas je posvarila sopranistka 
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Obeta se povečano število vpisa v Glasbeno šolo Grosuplje

Vrnil se bom. Lepa je ta zemlja ...

Ivica Kocjan Anderlič. Na koncu se je Pri-
možu Cedilniku s harmoniko pridružil še 
Karel Vidmar. Vezno besedilo sta brala 
Marija Samec in Ivo Puhar, pri recitacijah 
je sodeloval tudi Tine Zibelnik. 

Lepo smo počastili ta častitljivi slo-
venski praznik vina in veselja, ki vse bolj 
poudarja tudi kulturo uživanja vina in 
obrednih jedi.  

Kristalna dvorana je bila polna nav-
dušenih poslušalcev. Čestitali so nam za 
lep nastop. Tudi pevci smo se dobro po-
čutili, v akustični dvorani starega hotela 
Kristal smo peli res iz srca. 

Marija Samec

V septembrski številki Grosupeljskih odmevov smo v član-
ku »Dušan Strnad opozoril na neenakopravni položaj Glasbene 
šole Grosuplje« poročali, da je Dušan Strnad, kot župan občine 
Ivančna Gorica in član Državnega sveta Republike Slovenije, ki 
zastopa občine iz 22. volilne enote, opozoril na neenakopravni 
položaj glasbenih šol, ki delujejo v občinah z izrazitim pove-
čanjem števila prebivalcev. Med take sodi tudi Glasbena šola 
Grosuplje, ki deluje v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Škofljica. 

V ponedeljek, 22. oktobra 2018, pa je Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport poslalo odgovor na dano pobudo. 
Naj omenimo bistvo odgovora: »Ministrstvo bo za šolsko leto 
2019/20 proučilo vse možnosti za širitev dejavnosti glasbenih šol, 
še posebej za tiste glasbene šole, ki imajo nizko vključenost osnov-
nošolskih otrok glede na državno povprečje in delujejo v lokalnih 
skupnostih z izrazitim povečevanjem števila prebivalcev v zadnjih 
letih, in glasbene šole o tem pravočasno obvestilo.«

Zapisano pomeni, da lahko Glasbena šola Grosuplje, ki de-
luje v zgoraj omenjenih občinah, pričakuje bistveno povečanje 
vpisnih mest v programe glasbene šole že v naslednjem šol-
skem letu. 

Gašper Stopar

PO POTEH ADAMIČEVEGA DETINSTVA

Sreda, 21. november, Mestna knjižni-
ca Grosuplje. V Literarni skupini KD sv. 
Mihaela smo se v sodelovanju z Mestno 
knjižnico Grosuplje odločili ob iztekajo-
čem se letu zaokorožiti tudi pomembno 
praznovanje Adamičevega leta. V spo-
min na 120-letnico rojstva so vse leto 
potekale kulturne prireditve v slovenski 
prestolnici in v Grosupljem.

O Louisu Adamiču smo v tem jubi-
lejnem letu slišali in videli mnogo zani-
mivih informacij. V Literarni skupini KD 
sv. Mihaela Grosuplje pa smo se odločili 
sprehoditi se po tistih Adamičevih po-
teh, ki jih je prehodil ob svojem prvem 

obisku domovine. Po teh naših domačih 
krajih, ki so nam vsem blizu.

Po svojem prvem obisku domovine 
leta 1932 je  namreč dve leti pozneje  iz-
dal svoje najuspešnejše delo VRNITEV V 
RODNI KRAJ, ki je doživelo veliko število 
izdaj in ponatisov.

Kako se je spominjal svoje rane mla-
dosti v rodnem Blatu in okolici,   pri-
poveduje v svojem prvem in edinem 
leposlovnem delu, ki ga je napisal v slo-
venščini, Stari cerkovnik. S tem smo v na-
šem kulturnem dogodku tudi začeli od-
lomke po poteh Adamičevega detinstva.

Ob svojem zadnjem obisku domovi-

ne je  Louis Adamič zapisal:
»Kaj bi rekel? Odhajam skoraj. Vrnil se 

bom. Lepa je ta zemlja. Kdor je bil rojen 
tukaj, jo mora ljubiti. 27. avgust 1949, 
Louis -«  – in sporočilo pustil na listu stra-
niščnega papirja, pravijo pisni viri, po be-
sedah Adamičevega nečaka g. Andreja 
Kurenta, ki smo  ga z veseljem pozdravili 
v naši sredi,  pa tudi v spominsko knjigo 
znanega ljubljanskega frizerja Kamenari-
ča, h kateremu so zahajali veliki ljubljan-
ski kulturniki. 

Iz teh  njegovih čustveno zapisanih 
besed smo izhajali tudi  z izbranimi od-
lomki iz njegovih del. Predvsem in samo 
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tistimi, v katerih opisuje domače kraje 
in ljudi v njih.  Nepozabno je namreč 
opisoval srečanja s svojimi domačimi. V 
ospredje postavlja srečanje in ljubezen 
do matere, očeta, sestra in bratov, ki se 
vedno znova poraja tudi po toliko letih 
njegovega življenja v Ameriki. In šele ob 
snidenju z njimi spoznava, da so še ve-
dno in vedno bolj del njegovega življe-
nja. V svojih izpovedih izraža globoka 
čustva,  za katera mislim, smo jih uspeli 
obiskovalcem večera predstaviti tako, da 
so začutili tudi njegove stiske in ljubezen 
do rodne zemlje in njegovih domačih 
v Prapročah. In če se spomnimo samo 
njegovih zadnjih besed v knjigi Vrnitev v 
rodni kraj ... »V grlu me je nekaj neznan-
sko stisnilo...«, je to dovoljšnja potrditev, 
kako je čutil Adamič svojo ljubezen do 
domačih, do te lepe zemlje. Kajti: »Vrnil 
se bom. Lepa je ta zemlja!«

Da so se njegova čustva v izpovedih 
še bolj dotaknila obiskovalcev večera, 
smo vanj vtkali veliko glasbenih vložkov. 
Z nami so bili: violinisti David in Lucija 
Ivan, Hana Klavs, flavtistka Zala Klavs, iz 
strun citer je zvoke izvabljala Pavlina Ši-
frer,  Ivana Šifrer pa se je poigravala z lo-

kom violončela, Mojca in Monika Zavir-
šek ter Eva Intihar pa so v nas s pesmijo 
predramile nostalgijo po minulih časih, 
saj so večer zaključile z vprašanjem: »Kje 
so tiste stezice«... Po Adamičevih poteh 
pa smo hodili: Janez  Pintar, Barbara Re-
žek, Vera Šparovec, Štefka Zaviršek in 
spodaj podpisana avtorica članka.

Ker pa se z iztekom leta počasi zaklju-
čuje tudi Cankarjevo leto, smo v petek, 
30. novembra, v Domu starejših obča-
nov  v Grosupljem ponovili  recital Can-

karjevih črtic in izbrane poezije »In ob uri 
tisti sem spoznal ...«

Z občuteno prireditvijo smo tudi sta-
novalcem doma polepšali petkov večer, 
vsi skupaj pa smo se spomnili tudi bliža-
jočega se 11. decembra, 100-letnice nje-
gove smrti.

Tako smo v literarni  skupini  zaključili 
naše enoletno ustvarjanje in popotova-
nje  po poteh slovenske kulturne dedi-
ščine.

Alenka Adamič

100-letnica konca 1. svetovne vojne

Slovesnost v Šmarju - Sapu 
ob obnovljeni plošči padlim v 
prvi svetovni vojni 

Ob 100. obletnici konca prve svetovne 
vojne so se Krajevna skupnost, Turistično 
društvo in Župnija Šmarje – Sap na pre-
dlog upokojenega polkovnika Slovenske 
vojske Jožeta Grozdeta odločili obnoviti 
spomenik na steni župne cerkve, ki spo-
minja na to »véliko vojno« z napisanimi 
žrtvami iz šmarske župnije. In prav 11. 
11. 2018, ob 11. uri, na dan in uro, ko je 
bil leta 1918 podpisan v Compiegnu pri 
Parizu mirovni sporazum, smo v šmarski 
cerkvi začeli s slovesnostjo.

Najprej pa je bila maša za domovino. 
Daroval jo je šmarski župnik ddr. Bojan 
Korošak. Katja Bricelj je nagovorila zbra-
ne:

»Danes je dan, ko se zlasti Evropa spo-
minja konca 1. svetovne vojne (1914–
1918) – velike morije, ki je terjala grozljiv 
krvni davek, okoli 20 milijonov vojaških 
in civilnih žrtev, in je bila v marsičem 
prelomnica v zgodovini.  …  Opozori-
la bi rada predvsem na dve stvari. Kako 

so prvo svetovno vojno doživljali naši 
ljudje, koliko mož je za vedno ostalo na 
poljih »časti in slave« – za cesarja in do-
movino (po nekaterih podatkih okoli 35 
000 slovenskih vojakov); pa tudi, kako 
kruto je bilo življenje v bedi in pomanj-
kanju v zaledju, kako velik davek so pla-
čali ženske, otroci in starci, ki so ostali 
doma, sprejeli vojake, begunce ali pa 
sami postali begunci. Tudi naši kraji niso 
bili izjema. … 

Spomniti je potrebno tudi na rojaka 
pisatelja Ivana Laha in nadučitelja Valen-
tina Mikuža, ki sta oba o teh strahotah 
tudi pisala. V Gajničah je bila najdena be-
ležnica Jožefa Skubica s spomini bojev v 
Galiciji, nato pa še na soški fronti.

Drugo vprašanje, ki nas je begalo, pa 
je dejstvo, da smo o 1. svetovni vojni 
vedeli malo, da je v slovenski kolektiv-
ni spomin kot slovenskih fantov grob 
zapisan le Doberdob (južno od Gorice), 
ki si ga je za naslov svojega romana iz-
bral Prežihov Voranc – čeprav je večina 
slovenskih fantov umrla daleč v Galiciji 
(zdaj je to območje od Krakova do Buko-
vine – na Poljskem in v Ukrajini). Sloven-

cem je v spominu še najbolj zasidrana 
soška fronta, ker je deloma potekala po 
našem ozemlju; tu je padlo okoli 3500 
slovenskih vojakov. Zanimivo je, da nam 
jo je bolj približal roman Zbogom, orožje 
ameriškega pisatelja Ernesta Heming-
waya kot pa načrtno gojenje spomina na 
ta dogajanja.

Vsaj trije razlogi so, zakaj se šele ob 
100-letnici več ukvarjamo s to véliko voj-
no in poskušamo razumeti njen pomen.

Prvi razlog za molk je bil, da so se slo-
venski vojaki borili za poraženo habsbur-
ško monarhijo. Drugi razlog, da so se v 
novoustanovljeno jugoslovansko drža-
vo združili narodi, ki so se bojevali na raz-
ličnih straneh. Bolj se je poudarjala vloga 
srbskih vojakov. Tretji razlog je 2. svetov-
na vojna  in komunistična revolucija. 

Med obema vojnama je nastalo kar 
precej obeležij – med drugim  leta 1939 
zelo lepa kostnica arhitekta Eda Ravni-
karja na ljubljanskih Žalah, pa po mno-
gih  naših krajih spomeniki ali spominske 
plošče, vendar so jih po letu 1945 obla-
sti mnoge uničile, nadomestili pa so jih 
spomeniki padlim partizanom in talcem.
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Nagovor Draga Samca ob blagoslovu obnovljenega spomenika prvi vojni v Šmarju  

Misel za sklep: Dokler se bodo slavili 
samo zmagovalci, pozabljali pa bomo 
na poražence – bomo vsi poraženci, ker 
ne bomo razumeli, da nobena vojna ni 
zmaga. Vojna zmeraj sproži trpljenje lju-
di, izgubo življenj in premoženja, zavrti 
morda kolo tehnologije naprej, tudi v 1. 
svetovni vojni je bilo tako – a zavrti kolo 
civilizacij in duha človeka daleč nazaj, 
kajti to je poraz za človečnost. Zmeraj je 
bilo potrebno potem iz pepela ustvarjati 
na novo. In še danes je tako.«

V pridigi je župnik poudaril predvsem 
ljubezen do domovine. Vsaka vojna po-
stavi pred nas vprašanje, kako ovredno-
titi škodo in žrtve. Zahvaliti se moramo 
vsem, ki so darovali življenja za to, da 

imamo danes to lepo domovino. Naša 
naloga pa je, da delujemo za skupno do-
bro, da spoštujemo človekovo dostojan-
stvo in svobodo in da cenimo svojo do-
movino. Slovenija je naš skupni dom za 
žive in mrtve, za pretekle, sedanje in pri-
hodnje rodove. Z žrtvami smo jo prido-
bili, skrbeti moramo, da je ne zapravimo.

Po maši so v kratkem kulturnem 
programu nastopili: Moški pevski zbor 
Šmarje – Sap, ki je zapel slovensko hi-
mno in pesem Planike,  Martin Štibernik 
s kitaro in Barbara Črne Strgar sta zapela 
pesem Vojak, zbrane je nagovoril župan 
občine Grosuplje dr. Peter Verlič. Slav-
nostni govornik je bil upokojeni slavist 
in višji bibliotekar Drago Samec. Pro-

gram je suvereno povezoval Janez Pin-
tar in pozdravil predsednika odbora za 
družbene dejavnosti Matjaža Trontlja, 
župana Občine Škofljica Ivana Jordana, 
svetnike in svetnice Občinskega sveta 
Občine Grosuplje in številne krajane, ki 
so prisostvovali slovesnosti.

Preselili smo se na južno stran cerkve 
k obnovljeni spominski plošči. MoPZ je 
zapel pesem Doberdob, gospod župnik 
pa je ploščo blagoslovil. Tudi vreme je 
bilo prirediteljem naklonjeno, zato so 
domačini pripravili prijetno družabno 
srečanje pred cerkvijo.

Marija Samec

Danes se posvečamo spominu konca 
prve svetovne vojne, ki se je uradno konča-
la pred stotimi leti, prav ob tem času, torej 
11. novembra 1918, ob 11. uri s podpisom 
premirja, ki so ga slovesno oznanili z vsemi 
zvonovi.  

Da je prišlo do premirja in konca vojne, 
pa je moral poteči ves kruti štiriletni čas 
preko vsega trpljenja in bolečin vojakov in 
civilnega prebivalstva. 

Pa se najprej vprašajmo, zakaj vojna? 
Še danes se zgodovinarji niso poenotili o 
vseh možnih vzrokih. Razglabljajo o oseb-
nostnih značilnostih voditeljev, ekonomski 
problematiki, politiki ter ozemeljskih in ko-
lonizacijskih težnjah, pohlepu posamezni-
ka in naroda.   

Naši predniki so si skozi zgodovino na-
brali množico slabih izkušenj, kar je pesnik 

Prešeren strnil v verze: »Oblóžile očetov 
razprtije / s Pipínovim so jarmam sužno 
ramo, / od tod samó krvavi punt poznamo, 
/ boj Vitovca in ropanje Turčíje.«

Pred prvo vojno, ki so jo poimenovali 
tudi velika vojna, so Slovenci s še pokrajin-
skimi oznakami kot Dolenjci, Štajerci, Go-
renjci, Korošci in Primorci živeli v Avstro-
-Ogrski, v monarhiji s cesarjem Francem 
Jožefom I. Habsburškim na čelu. Po atenta-
tu na prestolonaslednika Franca Ferdinan-
da v juniju 1914 v Sarajevu je Avstrija Srbiji 
napovedala vojno in sprožil se je plaz, ki je 
zajel večino tedanjih držav. Razglašali so, 
da bo vojna kratka, zmagovita ter da bodo 
vojaki, ko bo listje odpadlo ali vsaj za božič, 
že doma. In armade so se pognale v krva-
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ve juriše in se ujele v peklu strelskih jarkov. 
Vojna je vse bolj dobivala okus po blatu, 
zimi, snegu in strahotnem mrazu, bodeči 
žici, topovskem "bobnečem ognju" in člo-
veški »topovski hrani«, bojnih plinih. 

Več kot štiri leta je trajala ta vojna, od 
28. julija 1914 pa do 11. novembra 1918, 
v njej je bilo udeleženih 28 tedanjih držav, 
padlih vojakov je skupaj bilo skoraj 10 mi-
lijonov, ranjenih pa dvakrat toliko, civilnih 
žrtev skoraj 7 milijonov. S to vojno so se se-
suli štirje evropski imperiji, to je avstrijski, 
nemški, otomanski in ruski; podoba Evro-
pe se je povsem spremenila. 

V ta novi čas pa so Slovenci vstopili kot 
politični subjekt s svojo prvo narodno vla-
do v Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov 
29. oktobra 1918, že čez 33 dni pa v Državo 
Srbov, Hrvatov in Slovencev pod srbskim 
žezlom in s tem v povsem drugačen civi-
lizacijski krog.  

Z nastankom nove države sta ostali ne-
zaščiteni zahodna in severna meja sloven-
skega ozemlja. Narodna vlada ni imela ne 
vojske ne sredstev, da bi ju zaščitila, zato 
je tedaj v dogajanje vstopil vojak in pesnik 
Rudolf Maister s prevzemom poveljstva v 
Mariboru ter z zasedbo Spodnje Štajerske 
in slovenske Koroške. Med Maistrovimi 
borci zasledimo več naših občanov, eden 
je bil tudi iz tukajšnje neposredne bližine, 
Jakob Smole iz Šmarja. 

Za slovenske vojake je prva svetovna 
vojna trajala tudi več kot pet let, saj so se s 
Koroške vračali šele poleti 1919, iz ruskega 
ujetništva pa tudi še leta 1924.   

A vrnimo se na začetek. Pri nas so se ob 
prvi mobilizaciji v juliju 1914 vpoklicani 
brez večjih strahov zbirali na železniških 
postajah, tudi na Stari pošti na Brvacah, ali 
pa so se morali javiti v ljubljanskih vojašni-
cah. Večino so vlaki najprej odpeljali na ru-
sko fronto, v Galicijo in Bukovino, to je ob 
Karpatih med Poljsko in Ukrajino, kasneje 
so jih premestili še na Tirolsko in na soško 
fronto.   

V štiriletnem vojnem času so doživljali 
trpljenje, mraz, lakoto, strah, mnogi tudi in-
validnost. Tu stopijo v ospredje predvsem 
pretresljive osebne zgodbe, ki so ostale za-
pisane na razglednicah ali v dnevnikih, če 
so se ohranili. Preživeli o vojni niso vedno 
radi govorili, le za redkimi imamo zapisane 
spomine. 

V začetku so vojaki s front lahko pisali 
o sebi. Škocjanski župnik Jereb je prejel 
mnogo razglednic od faranov-vojakov, 
eden mu je v decembru 1914 napisal: "Tu-
kaj je mraz tak, da ni za povedati, zraven pa 
smo lačni, da je za jokat. Eno štručko komisa 
je dobilo šest mož za en dan. Dobivali smo 

vse ponoči, potem pa cel dan nič … V švar-
mliniji je tako mrzlo, da pride največ moro-
derjev ozebljenih, več kot ranjenih. Noge 
imajo vse črne. Jaz sem bil dva dni v takem 
zunaj, pa so mi roke ozeble in noge namrle, 
da jih ne čutim …«

Potem pa je vojaška cenzura sporoči-
la omejila in dali so natisniti razglednice 
v devetih avstrijskih jezikih s sporočilom: 
"Jaz sem zdrav in se mi dobro godi." Domači 
temu sporočilu seveda niso verjeli, vedeli 
so vsaj, da je vpoklicani še živ. 

Nasploh pa so se vojaki priporočali v 
molitev, pred odhodom v vojsko jim je do-
mači župnik za varstvo dajal rožni venec in 
škapulir - svetinjico, pogosto so dobili tudi 
Pečjakov molitvenik Krščanski vojak, ki je v 
vojnem času izšel v 100.000 izvodih. 

Mnogim pa ni bilo prizaneseno, in so 
svoja mlada življenja pustili na bojišču, zato 
imamo na južni steni šmarske cerkvene ka-
pele spominsko plastiko in ploščo s sezna-
mom 51 padlih vojakov iz 23 naselij. Padli 
so navedeni po vaseh, ki so tedaj spadale v 
občino Šmarje. V letu 1935 je ploščo odkril 
domači župan Jože Škerjanc (po domače 
Šorm), z blagoslovom pa jo je pospremil 
šmarski župnik Anton Ravnikar; govornik 
je bil tudi domačin pisatelj in publicist dr. 
Ivan Lah. Župan Škerjanc in dr. Lah sta 
oba bila udeleženca vojne vihre. Župan je 
sodeloval tudi v judenburškem uporu, ko 
so se maja 1918 slovenski vojaki uprli av-
strijskim poveljnikom pred odhodom na 
fronto. Lah pa je vojno zaradi projugoslo-
vanske usmeritve dočakal v zaporu, nato 
pa je bil poslan na romunsko bojišče, kjer 
je bil ranjen. Prevrat ga je dohitel v bolni-
šnici v Pragi, nato pa je spremljal dogajanje 
v Mariboru v Maistrovem času. Na plošči 
navedene sta dobro poznala, saj je na njej 
naveden tudi županov brat Janez.  

Spomenik je izdelala tvrdka Franja Ku-
novarja z Žal v Ljubljani. Lep beli relief 
predstavlja padlega vojaka s puško ob 
strani, nad njim se sklanja angel s palmo 
miru in s križem v ozadju, nad reliefom na 
črni plošči v polkrogu pa žari napis: "Iz naše 
krvi je klila vaša svoboda." Celoto so letos 
obnovili in poudarili napise.

Spominsko ploščo so pritrdili na južno 
steno šmarske cerkve, ki se vidi z glavne 
ceste in od tod opominja mimoidoče. S 
tem mestom je plošča pridobila izjemno 
lokacijo, saj je v njeni soseščini sporočilna 
freska iz prve polovice 16. stoletja z moti-
vom dvojnega priprošnjištva, torej Marije 
Zavetnice in evharističnega Kristusa. 

Med prvo vojno na Dolenjskem ni bilo 
bojev, ni bilo fronte, a je vojna z mnogimi 
silnicami vplivala na življenje ljudi v zaled-

ju, pa naj bo s strahom za vpoklicane, z 
ranjenci, begunci in ujetniki ter pomanjka-
njem živeža. Župnijo Šmarje je oblila žalost 
še v letu 1916, ko so pobrali stare bronaste 
zvonove za potrebe vojne. Ko je potekala 
soška fronta v letih 1915 do 1917, so tudi 
po naših krajih slišali grmenje topov, pred-
vsem v času 11. soške ofenzive v avgustu 
1917, ko je bilo slišati grozno topovsko gr-
menje, kot dotlej še ne. 

V naše vasi, Boštanj, Loko, Mlačevo, 
Šmarje, Žalno, so prihajali vojaki s fronte 
na okrevanje, po določenem času so jih 
spet vračali na fronto. Ohranjena fotografi-
ja kaže skupino vojakov pred gostilno Ma-
jolka. Vojaštvo je bilo nastanjeno po vseh 
vaseh, v šmarskem župnišču sta nek čas 
stanovala polkovnik in nadporočnik, mo-
štvo pa po gospodarskih poslopjih. Samo v 
septembru 1917 je bilo na počitku v Veliki 
Žalni 700 vojakov. Ruski ujetniki so gradili 
cesto proti Lučam, v prostem času pa so 
pomagali pri kmečkih opravilih; zadnji ru-
ski ujetniki so domov odšli šele septembra 
1924. 

Z območja soške fronte so se jeseni 1916 
v naše kraje umaknili tudi begunci, saj so 
morali zapustiti domove. Družina Remec iz 
Vitovelj pri Novi Gorici je z volmi in vozom 
prišla do Velikega Vrha pri Šmarju in se šele 
po koncu vojne vrnila nazaj na svoj dom. Z 
gostitelji Groznikovimi, sedaj Kušlanovimi, 
še danes, po stotih letih in tretjem rodu, še 
vedno ohranjajo prijateljske stike.    

A še takšna katastrofalna morija ni za 
vedno končala oboroženih spopadov, saj 
se je le dve desetletji pozneje začela že 
druga svetovna vojna. Smo se iz tega kaj 
naučili? Še vedno so v porastu nacionaliz-
mi in neobzirni kapitalizem, ki ne pozna 
moralnih prepovedi. 

Bral sem, da v Vatikanu vodijo evidenco 
grehov, ki se jih ljudje spovedo v spovedni-
cah. V zadnjih desetletjih je opazen upad 
naglavnega greha pohlepa, ki je v ozadju 
vsake vojne, a danes, ko na svetu ne mine 
dan brez vojne, se ga sploh ne spovedujejo 
več. Včasih je spadal med sedem smrtnih 
grehov, danes pa kot da je postal vrlina. 
Takšna sprememba v etičnem sprejema-
nju pohlepa lahko pripomore k nastajanju 
konfliktov v družbi in med državami, saj 
so z njim povezani egoizem, sebičnost in 
sovraštvo. Pohlep, ki preži v ozadju družb 
in posameznikov, je še kako živ tudi v da-
našnjem času. 

Zato naj mi bo dovoljeno optimistično 
končati z verzi pokojnega grosupeljskega 
župnika Toneta Bohinca, ki je zapisal: Lju-
bezen je, / če ljubi brata brat / in složno de-
lata za nove dni, / da poljana naša zacveti. 
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Bibliotekarke Petra Kremžar, Aleksandra Saša  Žagar Gros, Urša Emeršič, direktorica knjižnice 
Roža Kek s priznanjem in knjižničar Rudi Podržaj na podelitvi v knjižnici v Radovljici.

Priznanje Mestni knjižnici Grosuplje in ciklusu Barve glasbe in 
besede

Moja knjižnica praznuje!

Slovenske splošne knjižnice praznu-
jejo. V tednu od 19. do 23. novembra se 
je zvrstilo več prireditev, s katerimi knji-
žnice, naše nacionalno bogastvo, opo-
zarjajo, da niso le izposojevalnice knjig, 
ampak svoje obiskovalke in obiskovalce 
tudi razvajajo s posebnimi projekti, ki 
nadgrajujejo osnovno poslanstvo knji-
žnic.

Najboljšim projektom, ki so v zadnjem 
letu k obisku knjižnic ali novim znanjem 
pri strokovnem delu zaposlenih v splo-
šnih knjižnicah največ pripomogli, so v 
torek, 20. novembra 2018, v Knjižnici An-
tona Linharta v Radovljici podelili prizna-
nja. V kategoriji »storitev za uporabnike« 
so priznanje namenili Mestni knjižnici 
Grosuplje za projekt Barve glasbe in be-
sede. 

V obrazložitvi je komisija med drugim 
zapisala: »Knjižnica je pričela z razvija-
njem inovativnega pristopa, ki povezuje 
dve umetnosti - literaturo in glasbo. Pri 
oblikovanju in pri izvedbi programa so-
delujejo zaposleni, uporabniki knjižnice 
in prebivalci iz lokalnega okolja. Rezultati 
projekta so prikazani kot povečano zani-
manje za knjižnično gradivo, vsebinsko 
povezano s temo večera in oblikovanje 
stalne publike večerov. Knjižnica s tem 
projektom dokazuje, da se ne boji soo-
čanja z zahtevnimi vsebinami in se siste-
matično posveča razvoju občinstva.«

Z večeri glasbe in besede smo v Me-
stni knjižnici Grosuplje začeli  s Poejevo 
Masko rdeče smrti v besedi in glasbi. 
Vsako leto imamo 5 do 6 koncertov z za-

nimivimi vsebinami. Večere smo poleg 
glasbe in besede združili še s pogovori 
z ustvarjalci, s filmom in slikovnimi pro-
jekcijami na izbrano temo. Poslušali smo 
klasično glasbo različnih umetnostnih 
smeri, tudi prav za naš večer napisano 
glasbo sodobne skladateljice Bojane 
Šaljić Podešva. Vmes pa smo spoznavali 
slovenske in tuje pesnike in pisatelje. Na 
naše večere smo povabili pisatelje, dra-
matike, pesnike, prevajalce (Draga Jan-
čarja, Ferija Lainščka, Milana Jesiha). Za 
večer Nihaji ljubezni je knjižničar Mestne 
knjižnice Grosuplje in priznani pisatelj 
Rudi Podržaj napisal izvirno besedilo na 
izbrano glasbo.

Idejo za koncerte sta dala v Grosu-
pljem živeča zakonca violinistka Simfo-
ničnega orkestra RTV Slovenija Mojca 

Menoni Sikur in violončelist Simfonič-
nega orkestra  Slovenske filharmonije 
Martin Sikur, ker sta hotela obogatiti kul-
turno ponudbo v kraju in se na tak način 
tudi oddolžiti Mestni knjižnici Grosuplje 
za zadovoljstvo, ki jima ga nudi s svo-
jim knjižnim bogastvom in prijaznostjo 
zaposlenih. Recitacijska skupina, ki jo 
sestavljajo člani knjižnice in Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Grosuplje, je 
rasla in zorela ob teh skupnih glasbeno-
-besednih projektih. Veseli smo, da je naš 
trud opazila tudi komisija, ki je bila nad 
idejo navdušena in se je soglasno odlo-
čila, da so Barve glasbe in besede najbolj 
inovativen in vzpodbuden projekt med 
knjižničnimi programi za odrasle. 

Marija Samec

20. november je dan splošnih knjižnic 
in letos že drugič zapored smo svoj dan 
praznovali kar cel teden, od 19. do 23. 
novembra. V vseh knjižnicah po Sloveniji 
so potekali dogodki za različne generaci-
je pod istim naslovom. V Mestni knjižnici 
Grosuplje smo teden začeli s pogovorom 
Boruta Hrovatina s pisateljem in knjižni-
čarjem Rudijem Podržajem. V torek je bil 
brezplačen vpis za vse nove člane naše 
knjižnice. Sredo smo obeležili z literarno 
predstavo v izvedbi KD sv. Mihaela »Vrnil 
se bom. Lepa je ta zemlja.«, v počastitev 
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Majda Senčar je predstavila svoj esej o Ivanu Cankarju. (foto Franci Zorko)

120-letnice rojstva Louisa Adamiča. Če 
ste v teh dneh kaj obiskali knjižnico, ste 
lahko pri izposojevalnem pultu prejeli 
razglednico s priporočilnim seznamom 
knjižničarjev ali pa bralcev, lahko pa ste 
tudi sami napisali svoj seznam in ga pu-
stili tam, za naslednjega navdušenega 
bralca. Petek pa je bil dan modrih knjig. 

Za vas smo izbrali modre knjige glede 
na barvo platnice in jih razstavili po naši 
knjižnici, te ste si lahko tudi izposodili, če 
vas je kakšna še posebej pritegnila. 

Na dan splošnih knjižnic, 20. novem-
bra, pa je potekalo tudi podeljevanje 
priznanj za najboljši projekt slovenskih 
splošnih knjižnic za inovativno storitev 

za uporabnike, ki ga je prejela tudi Me-
stna knjižnica Grosuplje, in sicer za pro-
jekt literarno-glasbenih večerov Barve 
glasbe in besede. 

Petra Kremžar

Majda Senčar o Ivanu Cankarju

Knjiga Anje Klančar Ko izgubim

Letošnje leto Ivana Cankarja smo počastili tudi v bral-
nem klubu Beremo ob kmečki peči in na urah književnosti 
na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Grosuplje. V juni-
ju smo obiskali Vrhniko in se sprehodili po poteh mladega 
Cankarja. V novembru pa smo pripravili literarni dogodek, 
ki nam ga je pomagala oblikovati Majda Senčar. 

Starosta naše univerze se je odzvala na razpis JSKD iz 
Ivančne Gorice in ker že od otroških let ljubi Ivana Cankar-
ja in ga bere naglas, je napisala esej o njem.  Ob opazova-
nju fotografij in portretov našega pisatelja je nastal idili-
čen zapis o njegovem življenju in delu, z odlomki iz znanih 
in manj znanih Cankarjevih del, ki sežejo človeku v dušo 
in srce. 

Ob prijetnem druženju ob kavici, ki jo je tudi Cankar ce-
nil, smo poslušali Majdin esej, odlomke sta brala Rozi For-
tuna in Franci Zorko. 

Marija Samec

Mestna knjižnica Grosuplje je v Košča-
kovi sobi v četrtek, 15. novembra 2018, 
predstavila knjigo z naslovom Ko izgu-
biš. Napisala jo je magistra zakonskih in 
družinskih študij teološke fakultete Anja 
Klančar z Malega Mlačevega.

Avtorica je leta 2007 pri svojih 21 le-
tih izgubila mamo, leta 2014 pri 28 letih 
pa še očeta. Oba sta napravila samomor. 
Anja je vse to zelo boleče doživljala. Ko 
je mislila, da je že prebolela, so se zopet 
pojavili občutki krivde, obtoževanja, 
sramu. Žalovanje ima več stopenj (šok, 
zanikanje, spoprijemanje s problemom, 
sprenevedanje, sprejetje), je ugotavljala 
v svoji magistrski nalogi, v kateri je opi-
sala svojo pot, kako je prebrodila naj-
večje psihične težave, ki jih povzročijo 
take izgube. Vendar proces še vedno ni 
končan. V vsej bolečini in trpljenju je bila 
Anji v pomoč tudi vera.

Ko je svoje izkušnje prelila v knjigo, 
je bila to dobra terapevtska izkušnja. 
Knjigo je že predstavila na Družini, na 
televiziji pri Zvezdani Mlakar, na knji-

žnem sejmu. Tema je zanimiva, ker je 
samomor sam tabu tema in žalovanje po 
takem dogodku tudi. Ob vsem tem po-
gosto pozabljamo na tiste, ki ostanejo. 
Na svojce. Na žalujoče. Ti so ostali sami s 
praznino, krivdo in vrtincem čustev in ne 
vedo, kako bi se z njimi spopadali. Ljudje 
neradi govorimo o svojih travmah, ven-
dar je, ko je preveč hudo, treba poiskati 
pomoč. Morda bo knjiga Ko izgubiš, ki je 
na voljo tudi v Mestni knjižnici Grosuplje, 
še komu pomagala.

»Ko sem bila namreč sama v tej situa-
ciji, sem hrepenela po tem, da bi mi nek-
do povedal svojo zgodbo ali pa da bi o 
tem lahko kje prebrala. Želela sem slišati, 
kako je bilo težko in koliko trpljenja je to 
prineslo, a tega nisem dobila.« Zato je 
napisala to knjigo, da bi pomagala žalu-
jočim in jim pokazala pot iz začaranega 
kroga težav, ki jih bližnjim povzroči sa-
momor. 

Na naslovnici knjige je risba s svinčni-
kom Petre Vidonje in bleda roka na rami 
dekleta – pomoč, ki jo potrebuje človek, 
ki žaluje. O srečevanju s samomori pa so 
v spremni besedi h knjigi spregovori-
li tudi tisti, ki se po poklicni obveznosti 
prvi srečajo s samomorilci in njihovimi 
svojci: zdravniki, reševalci, policaji. Tudi 
njih se vsak tak dogodek dotakne. 

Na srečanju so se obiskovalci odzivali 
na njene besede ter se spominjali Anji-
nih staršev in praznine, ki je tudi med so-
vaščani nastala po njunem odhodu.

Marija Samec
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Predstavitev knjige in pogovor s Francijem Zorkom

Na Miklavžev dan, 6. decembra, nas 
je domačin Franci Zorko obdaril s svo-
jo novo knjigo Življenje je kot cvetoče 
polje. Knjigo je izdal v samozaložbi, na 
naslovnici pa je ilustracija, ki je delo nje-
gove vnukinje Mihaele. Franci je zelo 
aktiven. Je član Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje, član Bralnega kluba, 
vodi skupino za fotografijo, piše članke, 
je oče, dedek in pradedek, uredil je tudi 
grosupeljski zbornik Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo ob 25-letnici osamo-
svojitve. Njegovi dnevi so zapolnjeni z 
različnimi aktivnostmi. Ima zelo veliko 
veselje do petja, vendar posluha pa no-
benega, kakor pravi sam. 

V Tinčku iz knjige, Franciju iz resnične-
ga življenja, spoznamo boječega, tihega, 
včasih vase zaprtega fanta, ki pa, kadar 
ve, kaj hoče, vztraja kljub padcem in kri-
vicam, ki se mu dogajajo, zato uspeva 
skoraj v vsem, česar se loti. Takega de-
lovnega, vztrajnega in doslednega Tine-
ta = Francija njegovi prijatelji in znanci 
poznajo še danes.  

Večer Miklavževega dne smo v Me-
stni knjižnici Grosuplje torej preživeli v 
družbi Francija Zorka. Dvorana se je hitro 
napolnila, poslušati so ga prišli prijatelji, 

znanci, sočlani Univerze za tretje življenj-
sko obdobje. Pogovor z njim je vodila 
Marija Samec, družbo na odru jima je 
delala vnukinja Mihaela. Za začetek nam 
je nekaj pesmi zapel pevski zbor MePZ 
U3 Univerze za tretje življenjsko obdo-
bje Grosuplje pod vodstvom dirigentke 
Gabrijele Cedilnik. Franci je za pokušino 
prebral nekaj zgodb iz knjige, pesem 
Veseli pastir sta mu zapela tenorist Tone 
Zalar in basist Tine Zibelnik ob spremlja-

vi Primoža Cedilnika na harmoniki. Večer 
je s pesmijo zaključila njegova dobra pri-
jateljica pevka in pesnica Mirjana Šernek, 
ki je med drugim zapela tudi Francijevo 
najljubšo pesem Ne bodi kot drugi. Za 
dobro ozvočenje je poskrbel Milan Šer-
nek. Ob pecivu, ki ga je spekla Francijeva 
žena Heda, smo se še dolgo zadržali v 
prijetnem klepetu.

Petra Kremžar

Spoznavamo znance - Rudi Podržaj

V tednu, ko slovenske splošne knjižnice praznujejo, nas je 
Mestna knjižnica Grosuplje 19. novembra 2018 povabila na ve-
čer z Borutom Hrovatinom ter pisateljem in knjižničarjem Rudi-
jem Podržajem. Prav Rudi Podržaj je dal naslov pogovorom, ki 
jih z znanimi Grosupeljčani oblikuje upokojeni psiholog Borut 
Hrovatin.

V uvodu je direktorica knjižnice Roža Kek podala nekaj sta-
tističnih podatkov o splošnih knjižnicah v Sloveniji. Slovenske 
splošne knjižnice vsako leto obišče več kot 10 milijonov obi-
skovalcev, ki razpolagajo z 12 milijoni enot gradiva. Kot je zapi-
sano v poročilu Centra za razvoj knjižnic, so imele lani splošne 
knjižnice skoraj 470.000 članov. Lani so si izposodili več kot 24 
milijonov enot knjižničnega gradiva, v knjižnicah pa so pripra-
vili skoraj 25.000 prireditev. 

Zato je prav, da smo v tem prazničnem tednu knjige pred-
stavili našega knjižničarja, pisatelja, pesnika in dramatika Rudi-
ja Podržaja. Do sedaj je izdal 3 romane: Begave melodije dne-
vov (2003), Angelci padajo gor (2007), Simonove priče (2013) in 
otroško slikanico z verzificirano zgodbo Nikolin Potepin (2008). 
Vemo pa, da je pisal tudi duhovita dramska besedila (Kultu-
ra odločno živa), ki jih je s svojimi sokrajani postavil na oder, 
besedila pa še ni objavil v knjigi. V zadnjem času je s svojim 
krajšim besedilom Nihaji ljubezni sodeloval z glasbenikoma 

Mojco Menoni Sikur in Martinom Sikurjem. Na glasbo, ki sta jo 
izbrala glasbenika, je ustvaril besedilo o ljubezenskem paru, ki 
v svojem odnosu niha od popolne usklajenosti, do konfliktov, 
ločitev in ponovnega zbliževanja.

Pogovor sta začela, seveda, o pisateljevanju. Rudi čuti od-
govornost in spoštovanje do svojih bralcev, zato piše premi-
šljeno in izbrano. Čuti se umetnika, saj ima vsak človek v sebi 
zametke umetnosti. Pisatelj mora biti povezan s transcenden-
co, šele potem lahko ustvarja dobra dela, mora pa obvladati 
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nekaj obrtniške spretnosti. Dotaknila 
sta se tudi sodobnih problemov, ki jih 
prinašajo prenosni telefoni in socialna 
omrežja v naše življenje. Rudiju pomeni-
jo uporaben pripomoček, ki pa človeka 
ne sme zasužnjiti. Ker se končuje Ada-
mičevo leto, sta sogovornika ugotovila, 
da je Adamič pomemben ustvarjalec, ki 
bi ga morali bolje poznati, da bi ga znali 
prav ceniti. Na vprašanje, ali je pisatelj ali 

knjižničar, je Rudi odgovoril, da oboje. 
Kadar piše, je pisatelj, kruh pa si služi kot 
knjižničar. V Sloveniji je preveč umetni-
kov, ki bi radi živeli samo od ustvarjanja. 
Zato se je on zaposlil v knjižnici in se tu 
dobro počuti, ustvarja pa v svojem pro-
stem času, ko dobi navdih.

Naš Rudi Podržaj in psiholog Borut 
Hrovatin sta z iskrivimi vprašanji in od-
govori zadovoljila obiskovalce večera. 

S tako razgledanim in razmišljujočim 
človekom bi se lahko še dolge ure pogo-
varjali, a vseeno smo v dobri uri spoznali 
sokrajana, ki ga srečujemo na ulici, na 
delovnem mestu, pa nas preseneti, ko 
se nam večplastno odkrije šele na takem 
pogovornem večeru.

Marija Samec

Moderator Igor Longyka, pisatelj Tadej Golob, dr. Peter Čeferin in njegov sin 
Aleksander Čeferin ob predstavitvi knjige Nespodobni odvetnik. Samo Vadnov na knjižnem sejmu.

Grosupeljčani na 34. slovenskem knjižnem sejmu

V Cankarjevemu domu je od 20. do 
25. novembra 2018 potekal 34. slovenski 
knjižni sejem. Zanimivo se je bilo spre-
hoditi med bogato obloženimi stojnica-
mi z novimi in že znanimi knjigami.

V bogatem spremljevalnem progra-
mu, ki se je dogajal na več odrih v vsa-
kem nadstropju, je bil za soboto, 24. 11. 
2018, na Forumu napovedan pogovor z 
Aleksandrom in dr. Petrom Čeferinom. 
Predstavila sta življenjepis Petra Čeferina 
Nespodobni odvetnik. V nedeljo pa je v 
Debatni kavarni o svoji knjigi Ko izgubiš 
spregovorila Anja Klančar.

DR. PETER ČEFERIN - NESPODOBNI 
ODVETNIK

O knjigi Anje Klančar smo že pisali, 
prav posebna pa je bila predstavitev 
knjige Nespodobni odvetnik. Družina 
Čeferin se je zbrala pred odrom Foruma 
na knjižnem sejmu. Pogovor z očetom in 
sinom ter pisateljem Tadejem Golobom 
je vodil radijski novinar Igor Longyka. 

Aleksander je povedal, da je razmi-
šljal, kaj naj podari očetu za 80. rojstni 
dan. Ker mu materialne stvari ne pome-

nijo dosti, je poprosil priznanega pisa-
telja biografij znanih Slovencev Tadeja 
Goloba, da bi napisal očetov življenjepis. 
Darilo naj bi bilo sicer presenečenje, a to 
ni moglo biti, ker je pisatelj moral sode-
lovati z očetom, da so podatki v knjigi 
pravilni. Časa ni bilo veliko, a uspelo jima 
je, čeprav ni šlo vedno gladko. 

Pisatelj Tadej Golob je občudoval od-
vetnikovo natančnost in ažurnost. Ko 
sta se dogovorila za srečanje, je imel dr. 
Čeferin že pripravljeno vse gradivo, o 
čemer sta se pogovarjala, in pogovor je 
tekel hitro in sistematično. 

Dr. Peter Čeferin je s knjigo zadovo-
ljen. S pisateljem sta v glavnem tvorno 
sodelovala. Poudaril pa je, da ni to knjiga 
samo o njem, pač pa je posvečena vsej 
razširjeni družini.  

SAMO VADNOV – NAJ ZALOŽNIK

Med razstavljalci na knjižnem sejmu 
smo zasledili knjigotrštvo Buča. Vodi 
ga naš krajan Samo Vadnov, ki živi na 
Zgornji Slivnici nad Šmarjem – Sapom. 
Na pultu je izstopala knjižica Marjana 
Mančka Modre misli Malega muca – 154 

izrekov znanih ljudi, ki jo je založila Buča 
in dobila zanjo zlato hruško. To oznako 
dobijo posebej izbrane in v branje pripo-
ročene otroške in mladinske knjige.

Prav je, da se spomnimo, da je letos 
poleti Samo Vadnov prejel nagrado kot 
naj slovenski založnik, ki jo podeljuje 
Društvo slovenskih založnikov. V ob-
razložitev so zapisali: »Samo Vadnov 
zastopa večinoma družboslovne in hu-
manistične založbe, pa tudi nekaj galerij, 
muzejev, visokošolskih in raziskovalnih 
ustanov ter kakovostne male založbe 
in samozaložnike. Opraviti ima s ciljnim 
bralstvom, s poučenim bralstvom, tako 
rekoč z intelektualci, s temi pa, kot se ve, 
ni lahko. Prav tako je znano, da področje 
družboslovnih in humanističnih knjig ne 
pozna nekih silnih vzponov v povpraše-
vanju in prodaji.«  Zato je za knjigo v vseh 
pogledih hudih časih še bolj pomembno 
opozoriti na take vrste knjigotržca in nje-
govo odlično delo s kupci, pri organiza-
ciji dogodkov in pri promociji knjig.

Marija Samec, foto: D. Samec
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APSYRTIDES - Mozaiki in skulpture Tomaža Hartmana

Vstopimo s pesmijo v praznični december

Mozaiki so zelo stara likovna tehnika, 
ki omogoča zelo različne forme in nači-
ne izražanja. V Galeriji Mestne knjižnice 
Grosuplje so do 25. januarja 2019 na 
ogled zanimivi in vsebinsko poglobljeni 
mozaiki in skulpture iz naravnih materi-
alov Tomaža Hartmana. Veseli smo, ker 
njegova razstava gostuje pri nas, saj je 
avtor po rodu iz Grosupljega.   

Redkokateri umetnik je z naravo tako 
intimno in globoko povezan, kot je To-
maž Hartman. Po poklicu gozdar in stro-
kovnjak za pragozdove v naravi preživi 
velik del svojega časa; po njegovih be-
sedah je gozd naš dom, zavetišče, nekaj 
absolutno dobrega. Svoje magične kra-
jine pa najde na jadranskem arhipela-
gu Cresa in Lošinja, ki nosi antično ime 
Apsyrtides. Tomaž Hartman je tako tudi 
naslovil cikle svojih mozaikov, skulptur 
in land arta. 

Mozaiki, razstavljeni v Galeriji Mestne 
knjižnice Grosuplje, so izsek iz res boga-
tega opusa, ki je začel nastajati že leta 
2006. Material je Tomaž Hartman večino-
ma nabral na otokih na svojih vandranjih 
po poteh in brezpotjih arhipelaga Apsyr-
tides. Mozaiki so zložbe naplavljenega 
lesa, kamnov in kamenčkov, ki jih je zli-
zalo morje, pa tudi najdenih predmetov, 
kosov starega železa in drugih zanimivih 
elementov. Večinoma so vloženi v okvire 
iz naplavljenega lesa. Tehnike izdelave 
mozaikov se Tomaž Hartman uči sproti 

in jo razvija tekom ustvarjanja. Poseben 
estetski učinek dodajo naravne barve in 
teksture materiala iz narave, dostikrat so 
tudi oblike izvirne, naravne in ne spre-
menjene. Včasih pa mozaiki zažarijo v 
zlatu, barve pa dodajo kamenčki millefi-
ore, znani iz delavnic otoka Murana. 

Zgodbe, ki jih mozaiki Tomaža Hart-
mana nosijo v sebi, so večplastne, po-
globljene in zelo kompleksne. Tu velja 
omeniti koncept časa, ki prežema njiho-
vo motiviko. Krajina, ki jo zaznamujejo 
kdove kdaj zloženi suhozidi, stare vasice, 
ki jih drobi zob časa, črepinje pradavnih 
Liburnov, mozaični kamenčki iz antičnih 
rimskih vil, vse to so delci davnine, ki je 
v legendah in simbolih otokov še vedno 
zelo prisotna. Na mozaikih Tomaža Hart-
mana se dostikrat pojavijo odtisi rok, 
prastaro arhetipsko znamenje prisotno-
sti človeka in njegovih energij, pa tudi 

simbol tipanja v prihodnost. Čas mineva 
in za sabo kot morje naplavine pušča ru-
ševine in kosti, zarjavelo orodje in zgod-
be, veliko zgodb.

Življenje in ustvarjanje Tomaža Hart-
mana se prepleta kot mozaik. Delčki 
tega mozaika so tudi žena, otroci, pri-
jatelji, znanci. Delček mozaika je pozor-
nost in ljubezen, ki se kot epistola zapiše 
z mozaičnimi kockicami. Delček mozaika 
so tudi ribe iz naplavljenega lesa, ki na-
stajajo kot družinski projekt, z leti pri-
dobivajo karakter in govorijo o ljubezni 
do morja, ki obliva njihove otoke. Tako 
se les in kamen prepletata v čaščenju 
narave, življenja in ljubezni. Mozaiki pa 
posredno nosijo v sebi klic k varovanju 
narave, prvobitnosti in lepote.
                                                                                                                                                      

                                                        Darija Kovačič

Prvi decembrski teden je mimo in v 
petek, 7. decembra, smo v preddverju 

Mestne knjižnice Grosuplje v praznični 
december vstopili s pesmijo. Ženski pev-

ski zbor Magdalene pod vodstvom Emila 
Kovačca in Moški pevski zbor Samora-
stniki pod vodstvom Draga Zakrajška 
so nas s pesmijo ponesli v praznične dni 
decembra. Med drugim so zapeli Tiho, 
tiho sneži, Beli cvet, Jaz imam pa v gozdu 
smreko. Pa tudi dobro znano zimzeleno 
popevko Bela snežinka, ki marsikoga ve-
dno znova v spominih popelje v prete-
kle praznike. Za glasbeno popestritev na 
čelu sta poskrbeli mladi glasbenici Lea 
Aksentijevič in Urška Hren. Zaključili so 
s skupno pesmijo, po kateri smo se vsi 
skupaj podali v toplo notranjost kavarne 
knjižnice, kjer smo se ogreli ob čaju in se 
posladkali z rogljički, ki so jih pripravili 
člani obeh zborov. 

Petra Kremžar
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Koncert Mladinske folklorne skupine Račna »Le pridi, fantič 
moj, pod okence nocoj«

Folklorna skupina Kulturnega društva sv. Mihaela Grosuplje 
organizirala letni koncert

V nedeljo, 11. novembra 2018, ob 17. 
uri,  smo v Kulturnem domu v Račni uži-
vali v že četrtem samostojnem koncertu 
Mladinske folklorne skupine Račna, ki jo 
vodita Veronika Kalar in Urška Hlupič. 
Letošnji koncert je imel naslov »Le pridi, 
fantič moj, pod okence nocoj« – pravljica z 
Mladinsko folklorno skupino Račna.

Pravljica, ki jo je pripovedovala prin-
ceska Klara Gruden, je govorila o vtisih 
ter prigodah z vasi, kamor se je večkrat 
naskrivaj izmuznila. Tako smo skupaj 
slišali podoknico ter bili navzoči ob pra-
vem ljubezenskem trikotniku, ki smo ga 
s štajerskimi plesi uprizorili plesalci MFS 
Račna. V spletu dolenjskih plesov smo 
prikazali slovo fantov in deklet ob od-
hodu fantov v vojsko, skupaj pa smo se 
udeležili tudi belokranjske poroke. Pra-
vljico so nam pomagali pisati: Tambu-
raška skupina Predgrad pod vodstvom 
Davida Kobeta, ki nam je s svojim igra-
njem predstavila inštrumente, kot so bi-

sernica, brač, bugarija in bas, pa doma-
ča otroška FS Rege pod vodstvom Olge 
Gruden, ki nas je popeljala na pašnike 
med pastirčke, ter odrasla FS Račna, pod 
vodstvom Olge Gruden, ki je prikazala 
živahno dogajanje na ribniškem sejmu.

Skozi celotno pravljico nismo želeli 
gledalcem le bolj pravljično približati 
slovenskih običajev, temveč tudi poka-
zati, kako nas ples združuje in razvese-
ljuje.

Margerita Mehle

V petek, 30. 11. 2018, so se gledalci v 
nabito polni dvorani Kulturnega doma 
Grosuplje spontano prepustili užitku in 
dogajanju predstave »Po Koroškem, po 
Kranjskem«, ki smo jo uprizorili domača 
folklorna skupina, folklorniki Kulturnega 
društva Lukovica in otroška skupina iz 
vrtca Rožle Grosuplje.

Še boljšemu razpoloženju obiskoval-
cev in nastopajočih so prispevali družin-
ski skeč, prikaz ličkanja koruze in šeg ob 
takšnih dogodkih, kakor tudi zaključek 
žetve ajde. S plesnimi točkami smo se 

nastopajoči sprehodili od goričkih gri-
čev, koroških ohcetnih običajev, gorenj-
ske ta’ potrkane polke in raznih vrtenic, 
štajerskih viž in njenih pustnih običajev. 
Videli smo naše goste iz Lukovice, ki so 
se kljub letom zelo poskočno in nasme-
jano vrteli.

Nastopajoči smo se prvič predstavili 
v takšnem programu in se med seboj ni-
smo poznali. Izredno pozitivna energija 
se je vtkala v vse točke nastopov ter se 
razširila med gledalce, ki so svoje navdu-
šenje izkazovali s pogostimi aplavzi ter s 

sproščenim  smehom.
Najlepše se zahvaljujemo gledalcem 

za iskreno izkazano podporo folklorni 
dejavnosti ter za prostovoljne prispevke, 
ki jih bomo porabili za nadaljnje pou-
stvarjanje naše kulturne dediščine.

Obiskovalci in nastopajoči smo se kar 
nekaj časa zadržali ob dobrem prigrizku 
ter lepem razpoloženju v avli kulturnega 
doma.

Ne smemo pozabiti naših zvestih 
sponzorjev, ki so nam pomagali pri pri-
pravah, izvedbi in zaključku prireditve 

Folklorna skupina sv. Mihaela Grosuplje z gosti
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tako z oglaševanjem, tiskom, tehnično podporo 
in nazadnje, po dobro opravljenem delu, z do-
brodošlim bogatim prigrizkom, ki se je vsem pri-
legel: Občina Grosuplje, ZKD Grosuplje, Gostišče 
Krpan Grosuplje, Partnergraf Grosuplje,  Brane 
Petrovič foto-video, Foto Travnik Grosuplje, Re-
stavracija Harfa, Boštjan Pavli, s.p., Ljubljana, KS 
Grosuplje, VARPO, d.o.o., Janez Potokar, Brezje 
pri Grosupljem, Gioahin Mitja, Peč, Komunalne 
gradnje Grosuplje, Gramat Gril, Grosuplje, Mesar-
stvo in trgovina Maver, Grosuplje, Caffe Goršič, 
Grosuplje, Vinotoč Trošt, Grosuplje, Pekarna Noč 
in dan, Grosuplje, Slaščičarna Royal, Grosuplje, 
Radio Zeleni val, Grosuplje in M Detajl, Marja Ole-
nik, Vrbičje.

Niko Mihičinac Otroška skupina iz vrtca Rožle Grosuplje

Ljudski pevci s Police so navdušili poslušalce v ljubljanskem 
Cankarjevem domu

Prišle, zapele, zmagale: ŽPZ Biser zmagovalec regijskega 
izbora Sozvočenja 2018

Ljudski pevci s Police so nastopili v 
Cankarjevem domu v Ljubljani,  na Fe-
stivalu za tretje življenjsko obdobje. Ob-
činstvu so se predstavili s programom iz 
njihove spevoigre »V gostilni pri Jožici«. 
Začeli so z AVIZOM, v katerem se s pe-
smijo predstavijo, kdo so, od kod priha-
jajo in da radi pojejo za prijatelje in vse 
dobre ljudi. Avtor te skladbe je njihov 
vodja, profesor Edvard Adamič. 

Nato so zapeli pesem ENA PTIČKA 
PRILETELA. Solo je z lepim nežnim  gla-
som zapela Darinka Zaletel. Sledili sta: 
DEKLE, DAJ MI ROŽ RDEČIH in GREMO 
NA ŠTAJERSKO. Zvenelo je korajžno in 
prisrčno. Gospod  Adamič je v dvorani 
zagledal svojega prijatelja, priznanega 
baritonista ljubljanske Opere Zdravka 
Pergerja. Povabil ga je na oder, da se 
priključi pevcem. Zapel je pesem SEM 
FANTIČ ZELENEGA  ŠTAJERJA, skupaj z 
zborom pa še EN STARČEK JE ŽIVEL. Tako 
je bil program zanimivejši in poslušalci 

so ga z navdušenjem spremljali. Slišali 
smo, kako lepo zveni slovenska ljudska 
pesem, če jo zapoje operni pevec. Sledi-
le so pesmi  NA SVETU LEPŠE ROŽCE NI, 
ki poje o vinski trti in PESEM O CVIČKU  
pesnika Toneta Pavčka, kjer cviček ope-
va kot božjo kapljico troedino. Pesem je 
uglasbil profesor Edvard Adamič. 

Zbor je pel zelo srčno, ubrano in muzi-

kalno. Pokazali so visok nivo prepevanja 
slovenskih ljudskih pesmi. Prijetno jih je 
bilo poslušati! 

Svoj nastop so pevci zaključili s pe-
smijo PESEM GROSUPLJU, katero je na-
pisal in uglasbil prof. Edvard Adamič.

Anja Kastelic, foto: Stane Peternel

V soboto, 24. novembra 2018, je v 
Delavskem domu v Trbovljah potekal 
še zadnji od šestih regijskih koncertov 
pevskih zasedb Sozvočenja 2018, na ka-
terem smo kot novinke sodelovale tudi 
pevke ŽPZ Biser pod vodstvom našega 
zborovodje Fernanda Mejiasa.

V regiji Osrednja Slovenija, z najšte-

vilčnejšo zasedbo pevskih zborov, nam 
je uspelo med desetimi zbori zmagati 
in si tako – skupaj še z ostalimi petimi 
regijskimi zmagovalci – v soboto, 8. de-
cembra 2018, prislužiti finalni nastop 
v Slovenski filharmoniji. Presenečene, 
da nam je kot novinkam uspelo zma-
gati; neskončno vesele, saj sta bila tako 

poplačana naš trud in čas za precejšnje 
število pevskih vaj; in ponosne, da bomo 
lahko nastopile v tako eminentni glasbe-
ni ustanovi. Tako bi lahko na kratko opi-
sale naše občutke. 

Na Sozvočenjih smo se predstavile s 
tematskim izborom pesmi o gorah pod 
naslovom Aj, zèlena je vsa gorá, ki je 
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bila tudi naša uvodna pesem. Program 
je sestavljalo pet slovenskih ljudskih pe-
smi, vsaka iz druge regije naše domovi-
ne, z eno pa smo pokukali tudi čez mejo 
k našim zamejcem v Reziji. Vsako sklad-
bo je priredil drug skladatelj: Andrej Mis-
son, Uroš Krek, Pavle Merkú in Ambrož 
Čopi. Prav za to priložnost sta nastali tudi 
dve novi priredbi (noviteti). Pesem Viso-
ka je gora je za nas priredila skladateljica 

Katarina Pustinek Rakar, pesem Na gori 
je moj dom pa naš zborovodja Fernando 
Mejías.

Nasploh bo letošnji december za nas, 
Biserke, zelo aktiven. Nastopile bomo na 
slavnostni seji Občinskega sveta Občine 
Grosuplje ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, čaka nas tradicionalno gosto-
vanje pri zamejskih Slovencih v Benečiji, 
kjer bomo imele kar dva nastopa – ene-

ga pri maši v Špetru, drugi pa bo božični 
koncert v Sovodnjah. V drugi polovici 
decembra nas čakata še nastopa v Pre-
kmurju in božični koncert skupaj z APZ 
France Prešeren v Kranju. Božični kon-
cert bomo skupaj ponovili v petek, 4. 
januarja, ob 19. uri v cerkvi sv. Mihaela 
v Grosupljem. Lepo povabljeni k poslu-
šanju lepih božičnih pesmi!

Petra Ravnik

Glasbena šola Grosuplje v Novem Sadu

Noč godbe 2018

V začetku novembra je v Novem Sadu potekalo 5. medna-
rodno tekmovanje solopevcev Vera Kovač Vitkai. V močni kon-
kurenci so se za nagrade potegovali tudi učenci Glasbene šole 
Grosuplje z mentorico Polono Kopač Trontelj in dosegli odlič-
ne rezultate. Za brezhibno klavirsko spremljavo je poskrbela 
Evelin Legović.

Predkategorija
Ženski glasovi:
Eva Česen I. nagrada in 5. mesto (92,40 točk)

Moški glasovi:
Nejc Bavdek II. nagrada in 2. mesto (86 točk)
II. kategorija
Ženski glasovi:
Katarina Zorec I. nagrada in 1. mesto (93,80 točk)
Marija Omejec II. nagrada in 2. mesto (80 točk)
Katarina Zorec je kot prvouvrščena nastopila na slavno-

stnem gala koncertu v mestni hiši v Novem Sadu.
Vsem iskrene čestitke!

Nina Kaufman

Večer novih presežkov
Sedaj že tradicionalni celovečerni 

spektakel v organizaciji Godbe Dobrova 
– Polhov Gradec in Glasbene šole Emil 
Adamič je tudi letos že v napovedni-

ku presenečal. Kako tudi ne bi, saj  300 
nastopajočih pomeni veliko truda in 
mladostne energije, ki vedno prestavlja 
mejnike. 

Tokrat je prepolna dvorana na Dobro-

vi uživala v ritmih popularne glasbe v iz-
vedbi Godbe Dobrova – Polhov Gradec, 
Mladinskega orkestra GŠ Emil Adamič 
in Združenega zbora GŠ. Glasbeniki so 
si namreč že lansko leto zaželeli pesmi 
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Uspešno sodelovanje traja že pol-
drugo leto

Ko je lansko leto spomladi Jože Potre-
buješ, vodja legendarne skupine Čuki, 
predlagal, da bi tudi otroci iz Glasbene 
šole Emil Adamič sodelovali pri njihovih 
projektih, si nismo mislili, da bo skupna 
energija obrodila toliko sadov v tako 
kratkem času. Vse se je začelo precej ne-
dolžno, ko smo v glasbeni šoli izbrali ne-
kaj otrok za studijsko snemanje pesmi. 
Pesem o piščančkih in kokoših? Seveda! 
Nastala je popularna Ko, ko, ko, ki je na 
Youtube-u že presegla 3 milijone ogle-
dov. Učenci Glasbene šole Emil Adamič 
so v studiu suvereno posneli svoj del in 
dodali še nekaj dodatkov za ozadje.

Že naslednje leto je sledil nov ciklus 
novih pesmi. Tako so letos poleti posne-

li še več pesmi: Kam se želvica je skrila, 
Zvonček in Maček Reksi. Vse pesmi bodo 
zabavale otroke pred televizijskimi ekra-
ni, saj so že stalnica v popularni oddaji 
Ribič Pepe.

In kako poteka snemanje v profesio-
nalnem studiu? Sodelujoči pravijo, da 
ni nič groznega in da je prav zabavno. 
Postaviš se v zvočno izolirano sobo pred 
mikrofon, na glavo si povezneš slušalke 
in ko zaslišiš glasbo, pač odpoješ pesem 
po svojih najboljših močeh. Seveda stvar 
vseeno ni tako enostavna in zahteva ve-
liko vaje in koncentracije. Nekaj utrinkov 
s snemanja si lahko pogledate na spletni 
strani www.gs-emiladamic.si, pesmi pa 
so na voljo na Youtube.

Janez Dolinar, GŠEA

Čuki in Glasbena šola Emil Adamič

Praznični december z  GROŠ-em

glasbenikov, kot so Ed Sheeran, Micha-
el Buble, Queen, Michael Jackson … Da 
je bila želja res velika, je bilo slišati ob 
odlični izvedbi tudi nekaj premierno iz-
vedenih priredb. Koncert, ki ga je odlič-
no vodil Jure Sešek, je ob zvokih mnogih 
grl učencev GŠ Emil Adamič dobil še 
dodatno veličino. Učenci enote Šmarje – 
Sap so predstavljali zelo pomemben del 
združenega zbora, posamezni učenci pa 

so se tudi že preizkusili v orkestru. Kon-
cert je enega izmed vrhuncev dosegel 
ob izvedbi legendarne Barcelone, kjer 
sta Urška Kastelic in Matic Nareks več 
kot odlično nadomestila svetovno znani 
duet. No, za otroke je bil pomemben vr-
hunec tudi po dveinpolurnem koncertu, 
ko so se lahko tradicionalno okrepčali s 
picami in sladicami. 

Poskrbljeno je bilo tudi za vse, ki na 

koncert niso prišli, so od daleč ali so osta-
li brez vstopnice, saj so lahko spektakel 
spremljali v živo preko Live Streama. 
Posnetek je na voljo na spletni strani: 
https://livestream.com/zivo/STAvzivo/
videos/182103583

Vabljeni k ogledu in prihodnje leto na 
Noč godbe 2019!

Janez Dolinar, GŠEA

Zadnji mesec v letu prinaša veliko 
veselja. Okrašena mesta in stanovanja 
ter praznične dobrote nam polepšajo 
decembrske dni. ŠK GROŠ pa skrbi za za-
nimivo dogajanje!

Drugo decembrsko soboto je v klub-
skih prostorih potekal ZLOM: GROŠ-ev 
LAN turnir, teden dni kasneje smo se od-
pravili na predbožični izlet na Dunaj. 

Decembra vas vabimo na nočni po-

hod z baklami na Magdalensko goro 
(26. 12. 2018). Januarja 2019 pa so, kot 
vedno, na sporedu tradicionalna eno-
dnevna smučanja v Avstrijo z GROŠ-em. 

Ekipa študentskega kluba GROŠ Vam 
želi čudovit preostanek leta 2018. Novo 
leto pa naj bo srečno, zdravo, uspešno 
ter polno novih izzivov in priložnosti. 
Srečno 2019!

Več informacij v zvezi z dogodki in 
ugodnostmi boste pravočasni našli na 
naši prenovljeni spletni strani (www.
klub-gros.com), spremljajte nas na fa-
cebooku (www.facebook.com/sk.gros). 
Pričakujemo pa vas tudi na uradnih urah 
v prostorih ŠK Groš, in sicer vsak ponede-
ljek, sredo in petek med 18.00 in 20.00.

Z GROŠ-em ni nikoli dolgčas!

Urša Košak, ŠK GROŠ
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Rotaractov dobrodelni met

Medeni zajtrk

Rotaract klub Grosuplje je nastal na pobudo Rotary klu-
ba Grosuplje in je bil uradno ustanovljen 13. maja 2007. Je 
organizacija mladih fantov in deklet, starih od  18 do 30 let, 
katerih namen je zagotoviti mladim ljudem, da širijo svoje ob-
zorje, znanje, sposobnosti in izkušnje, ki jim bodo pomagale 
pri osebnem razvoju. Posvečajo se socialnim potrebam svojih 
lokalnih skupnosti in stremijo k pospeševanju boljših odnosov 
med ljudmi po vsem svetu s pomočjo navezanih prijateljstev 
in uslug. Je humanitarna, nepolitična in neverska organizacija, 
ki svoje ideje skupaj z botrskimi klubi Rotary uresničuje preko 
številnih projektov na lokalni, državni in mednarodni ravni, po 
načelu nesebične pomoči vsem, ki so je potrebni. 

Člani Rotaract kluba Grosuplje smo tudi letos organizirali 
tradicionalni bowling turnir, kjer smo zbirali sredstva za nakup 
zimskih oblačil dvema deklicama iz socialno ogrožene druži-
ne. Za pomoč družini v stiski smo se v četrtek, 22. 11. 2018, v 
bowling klubu Spider v Ljubljani ob prijetnem druženju in na-
vezovanju novih prijateljstev zabavali in hkrati bili dobrodelni, 
saj je bil naš dogodek uspešen in skupaj smo zbrali sredstva, 
s katerimi smo v soboto, 24. 11. 2018, dvema deklicama omo-
gočili nakup toplih zimskih oblačil. Skupaj z deklicama smo 
preživeli vesel in zabaven dan ter tako uspešno zaključili naš 
projekt.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem udeležencem do-
godka, donatorju Zlatarstvu Gros za medalje ter Rotary klubu 
Grosuplje za podporo. Obenem pa v naš Rotaract klub vabimo 
vse mlade, stare med 18 in 30 let, ki so željni spoznati zanimive 
ljudi, sodelovati na lokalnih in mednarodnih projektih, poto-
vati in se hkrati tudi zabavati. S tem pa na svojevrsten način 
prispevati h krepitvi rotarijske ideje.

Predsednica Eva Zupančič

Na pobudo Čebelarske zveze Slove-
nije je bil 16. novembra letos v vrtcih 
in osnovnih šolah tradicionalni medeni 
zajtrk. V projektu je sodelovalo tudi Če-
belarsko društvo Grosuplje. Čebelarji 
društva so razdelili po vseh vrtcih in šo-
lah v naši občini 70 kg medu, poleg tega 
pa so predstavili mladim življenje in delo 
čebel. Za dobro opravljeno delo in daro-
van med se čebelarjem zahvaljujemo in 
se priporočamo tudi za v bodoče.

Drago Zakrajšek

Na sliki: V vrtcu Sonček sta mladim 
predstavila življenje čebel g. Franc 
Vrhovec in g. Franc Kolenc.
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17. november 2018: Člani društva DVVP 
Grosuplje med postavljanjem krmilnic po 

parkih mesta Grosuplje

Ambroževa nedelja v Župniji Grosuplje

Hranjenje ptic v mestu pozimi

Skrb za živali, v našem primeru so to 
prostoživeče ptice, ki smo jim z razvojem 
mest odvzeli del njihovega naravnega 
okolja, je naša civilizacijska dolžnost. Ko 
pticam s hrano pomagamo lajšati zimske 
mesece, nam bodo to spomladi in poleti 
vrnile v najlepši možni meri. S svojo pri-
sotnostjo bodo plemenitile naše mestno 
okolje ter nas razveseljevale s svojim 
petjem in z zatiranjem škodljivcev. Meni-
mo, da si nihče izmed nas ne predstavlja 
narave brez ptičjega petja, zato hočemo 
z našo akcijo hkrati pomagati pticam, ob 
tem pa našim najmlajšim približati čudo-
viti svet živali, ki nas obkrožajo. Z obiski 
v šolah in donacijo hrane jih spodbuja-

mo k pripravi krmilnic in hranjenju ptic, 
s tem pa razvijamo pozitiven odnos do 
živali.

Letošnjo pomlad je močan veter nare-
dil kar nekaj škode na krmilnicah, ki smo 
jih člani Društva za varstvo in vzgojo ptic 
Grosuplje namestili v prejšnjih letih, in 
jih je bilo zato potrebno nadomestiti in 
postaviti nekaj novih, kar smo ob pomo-
či Občine Grosuplje tudi izvedli. Ob tem 
tudi pozivamo občane Grosupljega, ki bi 
želeli, da se namestijo krmilnice v njihovi 
bližini, naj se obrnejo na naše društvo in 
z veseljem jim bomo pomagali.

Predsednik Miha Ahlin

V nedeljo, 9. 12. 2018, je bila Ambro-
ževa nedelja, ko se spomnimo sv. Am-
broža, cerkvenega učitelja in zavetnika 
čebelarjev. Pred župnijsko cerkvijo sv. 
Mihaela v Grosupljem je čebelarje in 
čebelarke pričakal  župnik Janez Šket, 
skupaj s patrom Avguštinom iz Stične, 
sicer tudi čebelarjem, ter bogoslovcem 
in diakonom Vitom Urbanijem.   Bogu 
so se prišli zahvalit za preteklo letino če-

belarji in čebelarke čebelarskih društev 
Grosuplje,  Stična ter Krka in Zagradec. 
S prapori so se poklonili čebelarji iz Če-
belarskega društva Trebnje in Regijske 
čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja, 
ČD Grosuplje in ČD Stična.  Bogu so se 
zahvalili za čebele,  za vse žive in pokoj-
ne čebelarje in čebelarke in za 20. maj, 
ki ga je OZN proglasil, na pobudo naših 
čebelarjev, za svetovni dan čebel, kar bo 

gotovo pripomoglo k večji skrbi za zdra-
vo okolje. Čebelja družina nam je zgled 
požrtvovalnosti, pridnosti, delavnosti, 
skrbi za skupnost. Čebelarji so sodelovali 
pri sveti maši. V prošnjah smo Boga pro-
sili za zdravo okolje, za zdravje čebel in 
čebelarjev, za dobro letino.  Po sveti maši 
so nas vrli čebelarji in čebelarke pogostili 
pred cerkvijo z medenimi dobrotami.

Milena Nagelj, foto: Brane Petrovič
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V Grosupljem je potekala 5. seja poveljstva Gasilske zveze 
Slovenije

Srečanje tekmovalnih ekip starejših članov iz treh gasilskih 
regij v Ponovi vasi

V četrtek, 15. novembra 2018, je v 
Grosupljem potekala 5. seja poveljstva 
Gasilske zveze Slovenije. Člane povelj-
stva in prisotne goste, med njimi župa-
na dr. Petra Verliča, predsednika PGD 
Grosuplje Iztoka Vrhovca, predsednika 
in poveljnika Gasilske zveze Grosuplje 
Andreja Bahovca in Janeza Pezdirca ter 
predsednika Regije Ljubljana 2 Uroša 
Gačnika, je pred uradnim pričetkom seje 
pozdravil poveljnik Franci Petek ter be-
sedo nato predal tudi prisotnim gostom.

Še prej pa se je zahvalil županu za vso 
podporo, ki jo nudi gasilstvu. Prav v Gro-
supljem bomo namreč zgradili regijski 
poligon, ki bo omogočil boljše pogoje za 
delo operativnih gasilcev.

»Veseli smo, da lahko danes v naših 
prostorih gostimo takšno omizje,« je dejal 
predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrho-
vec in na kratko predstavil grosupeljsko 
društvo, ki bo naslednje leto praznovalo 
110. obletnico. Poveljstvu se je zahvalil 
za dobro sodelovanje ter jim zaželel pri-

jetno bivanje v Grosupljem.
Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije 

sta pozdravila tudi predsednik Gasilske 
zveze Grosuplje Andrej Bahovec in pred-
sednik Regije Ljubljana 2 Uroš Gačnik, v 
imenu občank in občanov občine Grosu-
plje pa jim je prijazen pozdrav namenil 
in jim izrekel dobrodošlico župan dr. Pe-
ter Verlič.

Župan je pohvalil delo vseh naših ga-

silskih društev, za kar gre zahvala tudi 
Gasilski zvezi Grosuplje, hkrati pa pove-
dal, da se veseli regijskega centra v Gro-
supljem, kajti gasilci so tisti, ki rešujejo ži-
vljenja in imovino. Župan je vsem zaželel 
dobro počutje in uspešno delo, da bodo 
sprejeli tiste prave sklepe.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

V petek, 14. 11. 2018, smo člani tek-
movalne ekipe starejših gasilcev PGD 
Ponova vas organizirali srečanje članic in 
članov 5 društev iz 3 regij. 

Srečanja so se udeležili vsi povabljeni; 
članice in člani PGD Golo, članice PGD 
Dobravice iz Bele Krajine, člani PGD Tur-
jak, člani PGD Grosuplje in članice naše-
ga društva. V vseh omenjenih društvih 
smo bili že povabljeni kot gostje, z vsemi 
lepo sodelujemo pri pripravah na tek-

movanja in se tudi prijateljsko družimo.                                                                                                                                       
Program se je pričel ob 15. uri pri ga-

silskem domu, od koder smo se odpeljali 
na nov vadbeni prostor v Št. Juriju, kate-
rega bomo uporabljali tako gasilci kot 
ostala društva v KS Št. Jurij. Veseli smo, 
da sta župan dr. Peter Verlič in predse-
dnica KS  Darja Devetak podprla našo 
idejo in bomo imeli sedaj odlične pogoje 
za vadbo. 

Pot smo nadaljevali  proti Županovi 

jami, kjer smo za dobrodošlico nazdra-
vili in se posladkali z domačim pecivom. 
Ogledali smo si prelepo okolico in vhod 
v jamo. Zadnji postanek je bil pri kapeli 
sv. Antona Puščavnika in cerkvi  sv. Ni-
kolaja, kjer nam je Anton Ogrinc razložil 
zgodovino Tabora.  Druženje se je nada-
ljevalo v našem gasilskem domu. Najprej 
smo pred domom prikazali našo vajo, ki 
nam je dala toliko uspehov in veselja. 
Ker je bilo zunaj precej mrzlo, nam je 
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zelo teknil topel bograč, za katerega se 
zahvaljujemo Dejanu Viragu.  Pogostili 
smo še z narezki, hvala Stanku Janežiču 
in gospodinjam, ki so spekle dobra do-
mača peciva. 

Vse prisotne so pozdravili in nagovo-
rili predsednik starejših gasilcev GZ Gro-

suplje in častni predsednik društva Jože 
Mehle, predsednik PGD Ponova vas Jože 
Kocjan in  poveljnik društva Uroš Mehle. 
Sledilo je prijetno druženje ob petju in 
zvokih harmonike, za razpoloženje je 
poskrbela tudi članica iz Dobravic Vera z 
recitacijami in naš član Ivan Hribar s pe-

tjem naše himne.
Srečanje se je končalo v zadovoljstvo 

vseh prisotnih in vsi si želijo še več ta-
kšnih srečanj.

Jože Mehle

110 let
POGUMA, VZTRAJNOSTI, VOLJE IN PRIPRAVLJENOSTI

GASILCI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA GROSUPLJE  
SE VAM ZAHVALJUJEMO ZA SODELOVANJE, PRIPRAVLJENOST, 

POMOČ IN PODPORO PRI NAŠEM DELU. 

PRAZNIČNI DNEVI NAJ BODO PREŽETI S TOPLINO DOMAČEGA OGNJIŠČA,  
LETO, KI PRIHAJA, PA NAJ VAS NAVDAJA S POGUMOM IN DOBRO VOLJO.

POGUMNO 2019!

Članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje

www.pgdgrosuplje.com

Župnijska Karitas Dobrepolje-VidemŽupnijska karitas Grosuplje

Poslušati se, slišati drug
drugega in sprejemati.

Srečati se, pokazati sočutje
do drugega in skupaj 

pomagati ljudem v stiski.

Hvala vsem, ki nam vse leto
stojite ob strani in nam po svojih 

močeh pomagate.

ŽELIMO VAM DOŽIVETE 
BOŽIČNE PRAZNIKE TER    

BLAGOSLOVLJENO IN 
ZDRAVO NOVO LETO. 

Sodelavci  
Župnijske karitas Grosuplje 

V službi 

človekovega 

dostojanstva
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Dobrodelna prireditev Z ROKO V ROKI 

V nedeljo, 25. novembra 2018, je v 
Kulturnem domu Žalna potekala tradi-
cionalna dobrodelna prireditev Z roko v 
roki, prireditev, ki je z besedo in pesmi-
jo obiskovalke in obiskovalce zagotovo 
nagovorila, da smo odprli svoje srce in 
dlan.  

Med obiskovalkami in obiskovalci pri-
reditve so bili tudi župan dr. Peter Verlič, 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar, občinski svetnice in svetniki, 
strokovna sodelavka Rdečega križa Slo-

venije Mirjana Jarc, predsednik Rdečega 
križa Slovenije - Območnega združenja 
Grosuplje Franc Horvat, župnik Andrej 
Šink in predsednica Krajevne skupnosti 
Žalna Danijela Pirman.

V prireditev nas je s pesmijo Lepo je 
deliti popeljal Otroški pevski zbor sv. Lo-
vrenca, nato pa je zbrane pozdravil žu-
pan dr. Peter Verlič.

Ob tej priložnosti se je sprva vsem za-
hvalil za podporo na volitvah, ki so pote-
kale ravno teden prej, za podporo tako 

njemu kot tudi njegovi ekipi. »To je veliko 
priznanje, pa seveda tudi velika odgovor-
nost, da razvijamo občino in tudi to krajev-
no skupnost po najboljših možnih poteh,« 
je dejal. Povedal je, da bomo v prihodnje 
več sredstev zagotovo namenili tudi v 
obnovo lokalnih poti in lokalnih cest po 
naši občini. Seveda pa ne potrebujemo 
le cest, potrebujemo tudi drug drugega. 
In ta prireditev je čudovita priložnost, 
da delimo drug z drugim. Če ne druge-
ga, topel pogled, nasmeh, prijazen stisk 
roke. Župan se je zahvalil Rdečemu križu 
Slovenije, območnemu odboru, krajev-
nemu odboru, vsem prostovoljkam in 
prostovoljcem, ki pomagajo tistim, ki so 
pomoči potrebni. Pozabiti pa ne smemo 
tudi Karitasa, kjer prav tako dobro dela-
jo. In občina Grosuplje se je v anketi re-
vije Eko dežela med večjimi občinami v 
Sloveniji uvrstila na 3. mesto po pomoči 
ranljivim skupinam. »To ni samo delo ob-
činske administracije, to je tudi delo vseh 
vas. Hvala lepa,« je še dejal ter vsem za-
želel lepe božične praznike ter veliko 
zdravja in uspehov v novem letu.
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Srečanja starejših krajanov 

V imenu Rdečega križa Slovenije se je 
vsem, ki hodijo po poti človečnosti, so-
čutja, razumevanja za stiske drugih, za 
stiske tistih najbolj ranljivih, ki jim Rdeči 
križ Slovenije že več kot 150 let podaja 
roko in jim pomaga premagovati najhuj-
še težave, v katerih so se znašli iz različ-
nih razlogov, zahvalila tudi strokovna so-
delavka Rdečega križa Slovenije Mirjana 
Jarc. Zahvali pa se je pridružil tudi pred-
sednik Rdečega križa Slovenije - Območ-
nega združenja Grosuplje Franc Horvat.

Poleg Otroškega pevskega zbora sv. 
Lovrenca so prireditev z vodilom Vedno 
se srečajmo z nasmehom s čudovitim 
programom prepletli še številni drugi 
nastopajoči. In na naših obrazih pričarali 
nasmeh. Na odru so se zvrstili otroci iz 

vrtca Kobacaj, Moški pevski zbor Samo-
rastnik, Otroška folklorna skupina Račna, 
Otroški pevski zbor Žalčki, Ivan Zavržen, 
Elizabeta Košir in Sara Oven, harmoni-
karji Gregor Skubic, Anita Markelj in Nejc 
Zavodnik, dramska skupina Gledališče 
pod mostom in Ansambel Povratniki.

Ob koncu pa nas je s prijaznimi bese-
dami nagovorila še predsednica Krajev-
ne organizacije Rdečega križa Žalna Olga 
Jaketič. »Kljub izboljševanju ekonomske 
situacije v naši državi je vse več družin, ki 
živijo na meji revščine, in jim je onemogo-
čeno dostojno in kakovostno življenje. Vse 
več je družin, ki imajo zaposlitev, vendar to 
ni dovolj za preživetje. Vsak človek bi mo-
ral imeti pravico do dostojnega življenja,« 
je dejala. Povedala je, da prostovoljci, 

Krajevna organizacija Rdečega križa Žal-
na, poskušajo lajšati stiske ljudi na različ-
ne načine. Pomagajo s hrano, oblačili in 
s plačevanjem položnic. Vzamejo si tudi 
čas za obisk starejših, bolnih in osamlje-
nih ljudi. Lepa in spodbudna beseda vsaj 
za trenutek razvedri še tako zaskrbljen 
obraz. Na tej prireditvi pa smo s sku-
pnimi močmi zbrali 982,24 evra. »S temi 
zbranimi sredstvi bomo pomagali ljudem 
v naši okolici, ki pomoč potrebujejo,« je 
še dejala. V imenu Krajevne organizacije 
Rdečega križa Žalna je županu dr. Petru 
Verliču in njegovi ekipi ob ponovno za-
upanem mandatu tudi iskreno čestitala.

Prireditev sta povezovali Klara Roštan 
in Petra Kocmur.

Jana Roštan

ZAHVALA

Prostovoljci KORK Žalna se zahvaljujemo  vsem nastopajočim, donatorjem in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri or-
ganizaciji in izpeljavi dobrodelne prireditve Z roko v roki, ki smo jo, tako kot vsako leto, z vašo pomočjo uspešno izpeljali. 
Zahvaljujemo se tudi vsem obiskovalcem prireditve  za vsa zbrana sredstva, s katerimi bomo pomagali  ljudem v naši okolici 
in jim tako s skupnimi močmi pokazali, da niso sami. 

Prostovoljci KORK Žalna

ŠT. JURIJ.

Krajevna skupnost Št. Jurij in Krajevna 
organizacija Rdečega križa Št. Jurij sta v 
soboto, 24. novembra 2018, za starejše 
krajane Št. Jurija že šesto leto zapored 
pripravili prijetno prireditev, namenjeno 
druženju, da se srečajo s svojimi sokraja-
ni, prijatelji, da se skupaj poveselijo.

Da je bilo na prireditvi res prijetno in 
veselo, so poskrbeli tudi številni nasto-
pajoči. Otroški pevski zbor Šentjurčki se 

nam je pod taktirko mentorice Karmen 
Steklačič predstavil s pesmicama, pod 
mentorstvom Irene Rakar, Nine Jerončič 
in Helene Zaletelj pa so nam šentjurski 
osnovnošolci zaigrali tudi igro, nas na-
smejali s skeči in nam zdeklamirali ne-
kaj lepih pesmic. Loške orglice iz Škofje 
Loke so zaigrale na orglice in nas prav 
tako nasmejale s skečem. Manjkal pa ni 
niti ansambel, za nekaj poskočnih je po-
skrbel Ansambel Kvinta.

V družbo starejših krajanov Št. Jurija 

sta prišla tudi župan dr. Peter Verlič in 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar, prav tako sta jih nagovorila 
predsednica Krajevne skupnosti Št. Jurij 
Darja Devetak in predsednik Rdečega 
križa Slovenije - Območnega združenja 
Grosuplje Franc Horvat.

Predsednica Krajevne skupnosti Št. 
Jurij Darja Devetak se je v svojem imenu 
in v imenu krajevne skupnosti zahvalila 
županu dr. Petru Verliču in direktorju ob-
činske uprave mag. Dušanu Hočevarju 

ŠT. JURIJ. ŠT. JURIJ.
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za dobro sodelovanje v preteklem man-
datu, županu pa tudi čestitala za novoi-
zvoljeni mandat. 

Tudi župan in direktor občinske upra-
ve sta se strinjala, da je bilo sodelovanje 
dobro in uspešno, za kar sta se ji prav 
tako lepo zahvalila.

Vsem sta zaželela lep božič, srečno 
novo leto, veliko zdravja ter da se drugo 
leto na srečanju ponovno vidimo.

Lep popoldan, prijetno druženje je 
vsem zbranim v dvorani zaželel tudi 
predsednik Rdečega križa Slovenije - 
Območnega združenja Grosuplje Franc 
Horvat ter se lepo zahvalil vsem, ki so-
delujejo pri organizaciji te prireditve, pa 
tudi vsem, ki kakorkoli pomagajo pri de-
lovanju Rdečega križa Slovenije.

Prireditev je povezovala Sara Primec.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

POLICA.
Srečanja starejših na Polici pri Gro-

supljem se je v nedeljo popoldne, 25. 
novembra 2018, udeležilo veliko število 
povabljenih starejših krajanov. V novi 
podružnični šoli so jih pričakale prosto-
voljke Krajevne organizacije RK Polica, 
pa tudi učenci in učiteljice podružnične 
osnovne šole, ki so zanje pripravili pri-

srčen program. Vse zbrane je pozdravil 
predsednik KS Polica Mitja Gioahin. Že 
devetič letos je udeležence srečanja na-
govorila Marija Podvršič, ki je od vsega 
začetka, še v tesnih prostorih stare šole, 
podpirala medsebojno bogatitev otrok 
in starejših na srečanjih. 

S svojo živahnostjo je vse prijetno 
presenetila najstarejša Poličanka gospa 
Zalka Steklačič, ki bi ji težko prisodili, da 
je že v 96. letu. Ob pogostitvi smo si iz-
menjali novice in dobre želje z upanjem, 
da se bomo zdravi in veseli naslednje 
leto spet srečali.

Hvala vsem, ki so srečanje pripravili, 
otrokom, staršem in učiteljicam za na-
stop in gostoljubje, Krajevni skupnosti 
Polica za finančno pomoč pri pogostitvi 
in obdaritvi ter vsem za dobro voljo in 
veselje, ki smo si ga na srečanju podelili.

Anica Smrekar

GROSUPLJE. 
Spet se je jesen prevesila v zimo, spet 

je leto naokoli in mi, prostovoljci Krajev-
ne organizacije Rdečega križa Grosuplje, 
smo organizirali srečanje za vse starejše, 
bolne, invalide, osamljene, z eno bese-
do vse dobrosrčne ljudi. Zbrali smo se v 
petek popoldne, 30. 11. 2018, v avli OŠ 

Louisa Adamiča na Tovarniški cesti. Lepo 
okrašen prostor, delo naših prostovolj-
cev, so obiskovalci  zapolnili do zadnjega 
sedeža. Sledil je kulturni program, ki ga je 
povezoval Lenart Slabe, mladenič iz Gro-
supljega, in so ga popestrili nadobudne-
ži iz vrtca Kekec. Svečanost programa so 
dodale članice Ženskega pevskega zbo-
ra Lastovke s svojo recitatorko. Ta večer 
so nas obiskali tudi prijatelji iz Ivančne 
Gorice. Sestavljajo skupino Studenček, 
njihov etno nastop pa nas je vrnil v našo 
mladost. Prav tako so pri prireditvi sode-
lovali učenci Glasbene šole Grosuplje z 
dvema slovesnima točkama. Zanimiv je 
bil monolog Matjaža Marinčka iz Zagrad-
ca, ki nas je zabaval s svojim Frančkom 
in kopico drugih domislic. Še pogostili so 
nas v jedilnici šole, pridni delavci kuhinje 
so pričarali imenitno vzdušje in polni le-
pih spominov smo se v poznih urah tudi 
razšli.

Zahvaljujemo se OŠ Louisa Adamiča, 
da so nam odstopili prostor in ozvoče-
nje, radiu Zeleni val za brezplačno ob-
javo prireditve, gospodu Pušu, voditelju 
Lovrencu in pa posebna zahvala pro-
stovoljkam, ki so napekle veliko sladkih 
dobrot.

Predsednica KORK Grosuplje Milena Mušič

ŠT. JURIJ.

GROSUPLJE

POLICA

ŠKOCJAN
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ŠKOCJAN.
Prvo soboto v decembru je potekalo 

že tradicionalno srečanje starejših v Pa-
storalnem centru Škocjan. Zbrali smo se 
ob 15. uri in program se je začel s sveto 
mašo, ki jo je daroval gospod župnik Ja-
nez Selan. Srečanja, ki ga vsako leto or-
ganiziramo Krajevna organizacija RK, KS, 
Karitas in skavti, se je letos udeležilo več 
kot dvajset starostnikov. 

Dobre volje res ni manjkalo, saj je sre-

čanje potekalo v prijetnem vzdušju, ve-
seli družbi in ob obloženih mizah, ki so 
se kar šibile od  polno založenih sladkih 
dobrot, ki so jih napekle naše pridne čla-
nice Karitasa in RK, ter mesnih dobrotah, 
ki jih je omogočila KS Škocjan. Naša mla-
dina pa je poskrbela za topel čaj in hla-
dne napitke. Zahvaljujemo se tudi vsem 
donatorjem.

Obiskala nas je tudi podpredsednica 
Betka Simonič.

Ob  odhodu je vsak obiskovalec dobil 
darilo in adventni venček. Vse tiste, ki se 
srečanja niso mogli udeležiti, pa smo že 
obiskali na njihovih domovih in v domo-
vih starejših.

Ob prihajajočih božično–novoletnih 
praznikih smo si zaželeli veliko zdravja, 
dobre volje in lepih misli, v upanju, da 
se naslednje leto dobimo v tako lepem 
številu.     

Darinka Virant, KORK Škocjan

»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.«
Tone Pavček

Vesele božične praznike in dan  
samostojnosti in enotnosti.

Naj bo novo leto 2019 mirno, zdravo in srečno,  
polno radosti in upanja!

Vsem donatorjem, krvodajalcem in prostovoljcem 
iskrena hvala za vsa dejanja dobrote  

v iztekajočem se letu!

RKS - Območno združenje Grosuplje

Anica Smrekar in Franc Horvat

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti

in pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči,

zdravju in uspehu seli iz srca v srce.
Naj se Vam uresničijo sanje, 

udejanjijo želje
in izpolnijo pričakovanja.

Prijetne božične praznike in srečno ter zdravo 
novo leto 2019

vsem svojim članom in občanom občine Grosuplje 
želi 

DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV GROSUPLJE

Srečanje težjih invalidov 

V soboto, 17. novembra 2018, ob bli-
žajočem se 3. decembru, mednarodnem 
dnevu invalidov, je v gostišču Krpan po-
tekalo tradicionalno srečanje težjih inva-
lidov.

Članice in člane ter prijatelje Društva 
invalidov Grosuplje je na srečanju poz-
dravila predsednica Anica Perme, prisr-
čen pozdrav pa je namenila tudi županu 
dr. Petru Verliču, ki jim vsako leto to sre-
čanje tudi omogoči.  

»Srečanje težjih invalidov je priložnost, 
da se srečamo tudi vsi tisti člani, ki jim inva-
lidnost ali bolezen ne dopuščata udeležbe 
na naših sicer zelo številnih aktivnostih,« je 
o tem vsakoletnem dogodku dejala Ani-
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ca Perme in povedala, da v društvu skozi 
vse leto organizirajo različne delavnice, 
izlete, srečanja, kopalne dneve.

Vse aktivnosti seveda niso primer-
ne za vse, a se trudijo, da bi vsak našel 
kakšno tudi zase. Posebej je izpostavila 
njihova ponedeljkova srečanja. »Veliko-
krat je za boljše počutje potrebna samo 
sprememba okolja in klepet s prijatelji ali 
znanci. Pridite,« je dejala.

Ker pa se že bliža naš zadnji mesec 
v letu, je to srečanje izkoristila za prilo-
žnost, da je vsem članicam in članom 
društva zaželela veliko zdravja, miru in 
osebnih zmag.

Članice in člane društva je na sreča-
nju pozdravil tudi župan dr. Peter Verlič. 
»Prav vesel sem, da vas vidim skupaj, da ste 
dobre volje,« je dejal in jim med drugim 
povedal, da je bil ravno pred nekaj dnevi 
na predstavitvi knjige našega rojaka, lju-
bljanskega pomožnega škofa msgr. dr. 
Antona Jamnika, Svet osamljenih tujcev. 
V tej knjigi pravi, da živimo v 21. stole-
tju, ko imamo telefone, računalnike, te-
levizorje, a med seboj postajamo vedno 
bolj odtujeni. Tako ugotavlja, da druga-
če ne bo šlo, kot da se kdaj podružimo, 
dobimo skupaj. Ljudje smo socialna bi-
tja. »In vaše društvo, vaša predsednica to 
zelo spodbuja, saj vidite, koliko aktivnosti 
ste imeli v letošnjem letu, res vse čestitke 
za to,« je še dejal župan ter tudi on vsem 
zaželel vse najlepše v prihodnjem letu in 
seveda tudi v prihodnjem letu veliko raz-
ličnih dogodkov.

Pred skupnim kosilom, ki je sledilo, 
so članice in člani društva prisluhnili še 
predavanju Marjana Kastelica, doktorja 
veterinarske medicine. Spregovoril je o 
veterini na splošno, o odnosu med lju-
dmi in živalmi ter o živalih, naših spre-
mljevalcih.

Na srečanju pa so vsi skupaj tudi če-
stitali predsednici Anici Perme ob nje-
nem rojstnem dnevu, ki ga je praznovala 

ravno ta dan, ter ji zapeli rojstnodnevno 
pesem.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Babice pečejo in ustvarjajo

Povzetek dela za leto 2018

Ni še dolgo, ko smo si zaželeli sreč-
no, pa zopet prihaja zima in prazniki, ko 
bomo pekli piškote in sladice  pa tudi 
ustvarili kaj lepega za darilo.  Čeprav 
smo babice raje malo bolj skromne, pa 
naj vam napišemo, da še vedno delamo 
in ustvarjamo pod geslom BABICE PEČE-
JO, pa tudi šivajo in klekljajo.  Spomladi, 
pred veliko nočjo, smo imele odmevno 
razstavo  v knjižnici, drevo, okrašeno z 
ročno izdelanim cvetjem in ptički, so 
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Rekreativke 2-krat tedensko v telovadniciNastop združenih pevskih zborov v Stični

Novice iz Društva upokojencev Šmarje - Sap

krasili sladki  popsi, ki so se jih najbolj 
razveselili otroci, saj je bil lep občutek 
pobrati z drevesa slaščico, s katero se 
posladkaš. Po razstavi se nam je naglo 
bližala pomlad, tako da smo se tudi ba-
bice prepustile vrtu, srečevali smo se na 
kavici in klepetu. Prišla je jesen in zopet 
pogon, da se predstavimo na prireditvi 
Grosuplje v jeseni. Skupaj s skupino Ažur 
smo imele stojnico z drobnimi ročnimi 
izdelki, pa tudi sveže pečenih mišk ni 
manjkalo. V Cankarjevem domu smo se 

prvega in drugega oktobra udeležile fe-
stivala za tretje življenjsko obdobje. Pe-
kle smo sladke dobrote in grosupeljsko 
pogačo, ki je lepo zadišala v Cankarje-
vem domu. Ob tej priliki se zahvaljujemo 
Pekarni Grosuplje za darovane rogljičke. 
Tretji dan so razstavljale skupina Ažur - 
klekljanje  in idrijske čipke.      

Sedaj so delavnice ob četrtkih v dru-
štvu zopet zaživele.  Dela se iz ličkanja, 
venčke iz naravnih materialov, pa tudi 
na ekološke vrečke nismo pozabile.  V 

decembru je dogajanje v Izoli, kjer sta 
prijavljeni dve naši mojstrici in dve men-
torici. Smo edino društvo, ki se  že šest 
let udeležuje teh delavnic.  Za zaključek 
leta pa vas vabimo 21. 12. 2018 v Zlati 
kotiček v Mercator centru Grosuplje ob, 
17. uri, na novoletni koncert, da skupaj 
nazdravimo prihajajočemu letu in se po-
sladkamo.

Srečno !
Babice pečejo in ustvarjajo

DU  Grosuplje

JESENSKI MESECI

Veliko se ja dogajalo pri nas, skoraj 
vsakodnevno. Kot da se držimo prijazne-
ga povabila Marjana Sedmaka, predse-
dnika Osrednje slovenske pokrajinske 
zveze DU Ljubljana: Ne samevajte, pri-
družite se nam.

IZLET ob reki Krki: V Dvoru smo si 
ogledali Muzej železarstva. V tem kraju 
je v 19. stoletju delovala železarna, ki je 
bila med tremi največjimi v avstro-ogr-
skem cesarstvu. Bili smo v destilarni in 
čokoladnici v Obrhu pri Podturnu. Sledil 
je še ogled Žužemberka. Vse zelo zani-
mivo.

SREČANJA: Na tradicionalnem sre-
čanju sedmih društev upokojencev 
Območne zveze Dolenjske je bilo kar 
70 Šmarčanov, skupaj z drugimi pa pre-
ko 400. Uživali smo ob spremljanju kul-
turnega programa in nagovorih gostov, 
tudi našega župana dr. Petra Verliča. 
Potem pa smo si privoščili še večurno 
druženje ob priboljških in dobri glasbi. 

Bili smo tudi na martinovanju v Dobre-
polju. Naša ekipa jim je zelo razposajeno 
krstila vino, potem pa smo se vsi skupaj 
še dolgo zabavali.

REKREACIJA v društveni organizaciji: 
Torek je dan za igranje šaha. Večurno 
igranje v društveni pisarni. Šahirali pa so 
tudi v prijateljskem društvu v Ljubljani. 
Na odprtem turnirju v kulturnem domu 
v Šmarju, ki se ga je udeležila tudi moj-
strica Ana Srebrnič, so se dobro odrezali. 
Pikadisti so neumorni. Poleg rednih vaj 
je ženska ekipa zmagala na prehodnem 
pokalu območne zveze DU. Rekreacija v 
telovadnici je zelo dobro obiskana, pa 
naj bo to naša upokojenska kot tudi od 
vseh drugih skupin raznih panog in sta-
rosti udeležencev. Planinci so bili na 4 
pohodih po Dolenjski. 

DRUGO DELO: Obiskali smo vse jubi-
lante. Imeli smo sejo upravnega odbora, 
ki ga večinsko sestavljajo poverjeniki 

za delo na terenu. Brez njih ne gre. Do 
novega leta bodo zbrali še prijave za 
silvestrovanje, ki bo v sredo, 26. 12., pri 
Slamarju. Najstarejšim bodo raznesli po 
domovih darila in jim voščili. Malo pa 
smo se že pogovarjali o volilnem obč-
nem zboru v letu 2019, ki bo v nedeljo, 
17. februarja. 

Hvala županu in uslužbencem občine, 
predsedniku in članom sveta KS Šmarje 
in vsem drugim za uspešno sodelovanje.

Zahvaljujemo se članom društva za 
velik obisk dejavnosti in za vso dobro 
voljo, ki jo s svojim obiskom prinašajo 
med nas. Tako veselo se bomo družili še 
naprej.

Srečno in čimbolj zdravo leto 2019 
vam želi vodstvo društva.

Predsednica Anka Fabjan
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Srečanje upokojencev in drugih starejših iz občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje 

V soboto, 24. novembra 2018, je v 
Športni dvorani Osnovne šole Stična 
potekalo tradicionalno srečanje upoko-
jencev in drugih starejših iz občin Grosu-
plje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Poleg 
članic in članov društev upokojencev iz 
omenjenih treh občin so se seveda sre-
čanja udeležili tudi njihovi predsednice 
in predsedniki: iz Grosupljega Drago An-
dročec, iz Šmarja - Sapa Ana Fabjan, iz 
Ivančne Gorice Matjaž Marinček, iz Stič-
ne Nada Hauptman, iz Šentvida pri Stični 
Jože Kenda, iz Višnje Gore Milojka Zadel, 
iz Dobrepolja Marija Tegel in iz Velikega 
Gabra Jožica Štrempfelj.

Prav tako so srečanju prisostvovali 
gostje: župan občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič, podžupan občine Ivančna Gorica 
Tomaž Smole, predsednik Mestne zveze 
upokojencev Ljubljana - Osrednjeslo-
venske pokrajinske zveze društev upo-
kojencev Marjan Sedmak in direktorica 
hotela Delfin Izola Nina Golob.

Družabno srečanje so tudi letos lepo 
popestrili nastopajoči s petjem, glasbo 

in tudi plesom. Prisotni gostje, med njimi 
naš župan dr. Peter Verlič, pa so zbrane 
tudi nagovorili.

Srečanje je letos potekalo malo po-
zneje, kot smo sicer vajeni, župan pa je 
zato vse zbrane nagovoril z naslednjimi 
besedami: »Ampak nič ne de, tale polna 
dvorana pomeni, da ni važno, koliko sto-
pinj je zunaj, važno je, koliko stopinj je v 
srcih, in vidim, da te stopinje tukaj vedno 
bolj naraščajo.«

Vzdušje je bilo res prijetno. Župan pa 
je z zbranimi delil tudi lepo novico, da je 
revija Eko dežela pred kratkim izvedla 
anketo, v kateri so postavljali različna 
vprašanja v povezavi s kakovostjo življe-
nja v naših občinah, in občina Grosuplje 
je bila, ko je šlo za vprašanje, kako oce-
njujemo skrb občine za ranljivejše sku-
pine prebivalcev, med večjimi občinami 
uvrščena na 3. mesto. Veseli smo, da so v 
naši občini med drugim prepoznali skrb 
za starejše, ki jim je potrebno posvečati 
posebno pozornost.

Naš zdravstveni dom z novim pri-

zidkom je lepo urejen, poskušali pa mu 
bomo dati tudi več vsebine in tako uvesti 
nove zdravstvene programe. K temu so 
nas spodbudile moderne bolezni, pred-
vsem demenca. Zato se bomo povezali z 
vodilnimi strokovnjaki v Sloveniji in po-
skušali vsaj začeti s programi za krepitev 
zdravja, predvsem kar zadeva omenjeno 
bolezen. Da bo tudi starost lepa.

Področje zdravja sicer primarno spa-
da pod Ministrstvo za zdravje, tako da 
se podajamo na novo pot in upamo, da 
nam bo uspelo, da se nam bodo pri tem 
pridružile tudi druge občine, na ta način 
pa bomo lokalne skupnosti mogoče dale 
tudi neko spodbudo državni ravni, da se 
bodo tudi tam bolj zavedali, da zdravje 
je pomembno.

Župan je vsem zaželel veseli decem-
ber, veliko zdravja in prijetnih trenutkov, 
v prihodnjem letu pa še več zdravja in še 
boljšega počutja.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Ekipa Vadbenega centra Grossgym spodbuja mlade in 
nagovarja starejše h gibanju in zdravemu načinu življenja

Septembra po kolajne na dve državni prvenstvi

Ekipa Vadbenega centra Grossgym 
se skrbno zavzema za varno in pravilno 
gibanje. Spodbujamo mlade in nagovar-
jamo starejše h gibanju in zdravemu na-
činu življenja. Kvaliteto in strokovnost je 
v nas prepoznal košarkarski trener Tilen 
Hojč, s katerim smo sklenili sodelovanje. 
Grossgym je ekipo U15 in U17 opremila 
z majčkami, osebni trener Uroš Skubic 

pa jim je približal pravilne gibe in njihov 
pomen za njihov šport. Veseli smo, da bo 
ekipa nosila ime Košarkarski klub Gros-
sgym Grosuplje. Mlade igralce podpira-
mo, jih spodbujamo in jim želimo odlič-
no sezono, ki pa se že kaže, saj ravno v 
tem času zmagujejo na tekmah v tujini. 

Ravnateljica Majda Fajdiga in vzgo-
jiteljice VVZ Kekca v okviru projekta 

22. in 23.  septembra 2018 je v Ljublja-
ni potekalo prvo državno prvenstvo me-
šanih parov z zračno puško in pištolo na 
10 m. Nove olimpijske strelske discipline, 
ki jo je organiziralo Strelsko društvo Lo-

trič, Železniki, se je udeležilo 27 parov, 15 
z zračno puško in 12 z zračno pištolo.

Izredno zanimivega tekmovanja sta 
se iz Strelskega društva Grosuplje ude-
ležila tudi Sara in Amadej Slak, ki sta na-
stopila v kategoriji mešanih parov mla-
dincev in mladink z zračno puško. V tej 
kategoriji je tekmovalo 8 parov, izmed 
katerih se je, po 40 strelih v kvalifikacijah, 
5 parov uvrstilo v finalni del tekmovanja. 
Sara in Amadej sta se v kvalifikacijah s 

796,4 krogi uvrstila na odlično 3. mesto. 
V finalnem tekmovanju pa sta kljub veli-
kemu pritisku obdržala 3. mesto in osvo-
jila bronasti kolajni.

Teden kasneje, 29. in 30. septembra 
2018, pa je Strelsko društvo Kovinar Or-
mož organiziralo že 21. državno prven-
stvo s samostrelom na 10 m. 

Iz SD Grosuplje se je tekmovanja prvič 
s samostrelom udeležila mladinka Re-
beka Slak. Zaradi majhnega števila pri-
javljenih je nastopila v kategoriji članic 
ter s 372 krogi osvojila naslov državne 
prvakinje.

Sorojencem čestitamo za uspehe ter 
jim želimo, da sledijo svojim ciljem in 
uživajo v strelskem športu tudi v priho-
dnje.

Mateja Kernjak Slak,  
foto: arhiv Strelskega društva Grosuplje
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Ekipa Športnega društva BUM se je udeležila odbojkarskega 
turnirja na Škofljici

Novoletni košarkarski turnir trojk v organizaciji Športnega 
društva BUM Grosuplje

V soboto, 17. 11. 2018, se je ekipa 
Športnega društva BUM iz Grosupljega 
udeležila tradicionalnega jesenskega re-
kreacijskega  turnirja v dvoranski odbojki 
za mešane ekipe. Po dobrih predstavah 
v skupinskem delu, kjer ekipa ni izgubila 
niti enega niza, je morala v finalu priznati 
premoč ekipi Mik-Mik in je tako osvojila 
odlično drugo mesto med osmimi sode-
lujočimi ekipami. ŠD BUM iz Grosupljega 
so zastopali: Špela Škulj, Petra Perme, 
Matevž Žnidaršič, Tadej Žnidaršič, Gre-
gor Zver in Zlatan Delič.

Lep pozdrav, ŠD BUM

V soboto, 1. 12. 2018, smo člani Špor-
tnega društva BUM iz Grosupljega orga-
nizirali novoletni košarkarski turnir trojk, 
ki je med 10.00 in 17.00 uro potekal v 
Športni dvorani PIL v Brezju pri Grosu-
pljem. Turnirja se je udeležilo kar 11 ekip, 
kar je bila lepa napoved odličnim pred-
stavam. V športnem delu je končno prvo 
mesto osvojila ekipa Stroji, drugo mesto 
ekipa ŠD Žalna, tretje mesto pa ŠD Št. Ju-
rij. Pokale najboljšim je podelil naš dober 
prijatelj in olimpionik, rokometaš David 
Miklavčič. Za dobro vzdušje smo člani 
ŠD BUM za bolj zmrznjene poskrbeli z 
vročim čajem in kuhanim vinom, ni pa 
manjkalo tudi mrzlega piva in odličnih 
čevapčičev, ki smo jih spekli ob koncu 
turnirja. Vsi skupaj smo se poslovili z že-
ljo, da turnir postane tradicionalen.

ŠD BUM Grosuplje

Promocija zdravja na delovnem mestu 
dvakrat tedensko pod okriljem trenerja 
Uroša Skubica nabirajo kondicijo, se uči-
jo pravilnih gibov, krepijo mišice, popra-
vljajo telesno držo in skrbijo za splošno 
dobro počutje. 

Dokazano je, da zmerno in redno 
gibanje krepi imunski sistem, posledič-
no je v kolektivu manj bolezni in s tem 
bolniškega staleža, poleg tega pa se v 

skupinski vadbi krepi kolektivni duh in 
se ustvarja prijetna delovna klima med 
sodelavci.  

Priznanje, ki pa nam resnično veliko 
pomeni, smo dobili pred kratkim. Ena 
najmočnejših in najbolj priznanih fitnes 
zvez profesionalcev AFP je Vadbene-
mu centru Grossgym podelila certifikat 
odličnosti na področju strokovnega 
znanja, celostne obravnave stranke ter 

osebnega trenerstva. 
Kdor organizacije AFP ne pozna, mu 

verjetno to nič ne pomeni. Meni to pri-
znanje pomeni, da sem z ekipo trenerjev 
v mojem centru na pravi poti, da poma-
gam ljudem do njihovih ciljev.

Marko Marinč
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Ko se prižgejo praznične luči 
sredi bele mrzle zime, 

prijateljstvo ogreje nam dlani 
in želja vzpne se iz srca v višine. 

Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi! 
Vse, kar  dobro je, naj za vekomaj ostane! 

Vse, kar je lepo, naj raste in cveti,
naj v miru sreča nežno vas objame.

Srečno, zdravo novo leto 2019 Vam želi
AK ŠPELA

 Člani AK ŠPELA

Zmagovalci mini atletike za leto 2018

Državni prvaki v mini atletiki

V začetku meseca novembra smo se 
člani Atletske šole teka preselili v vad-
beni center Apolon, kjer so nam ponu-
dili prostor za treninge. Zadnja tri leta 
smo treninge izvajali tudi pozimi zunaj, 
v letošnjem letu pa nam je lažje, saj dva 
treninga opravimo v najetem športnem 
centru Apolon in smo za to zelo hvale-
žni in se zahvaljujemo vodji Iztoku Tiva-
darju, en trening ob četrtkih pa opravi-
mo na stadionu. V klubu  se je članstvo 
povečalo in s tem tudi tekmovalni duh. 
Pripravljamo se na zimsko sezono z naj-
mlajšimi in starejšimi atleti. 

Prvi rezultati, ko imamo možnost iz-
vajati trening v najeti dvorani, so tu. V 
soboto, 24. 11. 2018, smo odšli v Terme 
Čatež, kjer je potekalo finale mini atleti-
ke. Sodelovalo je 9 ekip iz cele Slovenije. 
Mini atletika poteka štafetno, ekipa šteje 
šest članov. Atletsko šolo teka ŠPELA so 
zastopali člani: Naj Kadunc, Luka Panaj-
otov, Ela Zupančič, Lina Žlindra, Polona 
Janež, Pia Vesel in rezerva Kristina Škulj. 
Disciplin je bilo sedem in v petih discipli-
nah (vortex, skok v daljino, tek čez ovire, 
štafetni tek in vzdržljivostni tek 4 min) 
so člani Atletske šole teka ŠPELA osvojili 

prvo mesto, v dveh disciplinah (križ, met 
težke žoge) pa so osvojili četrto in drugo 
mesto, skupaj je to zadostovalo za na-
slov najboljših v Sloveniji in s tem naslov 
državnih prvakov.  

V klubu pa smo zelo ponosni na tre-
nerko Špelo Dizdarevič, saj je na trener-
skem posvetu na Otočcu dne 10. 11. 
2018 dobila srebrno značko za 20 let 
uspešnega trenerskega dela. 

Vsi, ki vas atletika, KRALJICA ŠPOR-
TOV, veseli, se nam lahko pridružite in 
spoznali boste atletiko. Vabljeni!

Ob izteku starega leta 2018 pa vam 
želimo vsem Srečno 2019.

Boštjan Mrvar
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Spomini 
in zahvale

ZAHVALA
V večnost je odšla draga mama, babica in 

prababica

FRANČIŠKA KADUNC,  
roj. KUŠAR 

(3. 7. 1924–28. 9. 2018) iz Grosupljega.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem 

za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darove za 
cerkev in svete maše. Zahvala g. župniku Janezu Šketu za 

opravljen cerkveni obred in darovane maše.
Posebna zahvala osebju DOMA TISJE, Črni Potok, Šmartno pri Litiji, za sprejetje in 
oskrbo. 
Hvala g. župniku Janezu Kvaterniku iz Šmartnega pri Litiji za obiske in duhovno 
podporo.
Zahvala  g. Adamiču, g. Perovšku, pevcem in praporščaku DU Grosuplje.
Hvala tudi Vam, ki ste jo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

(T. Pavček)

ZAHVALA
ob nepričakovani boleči izgubi našega 

dragega

IVANA NIMACA
(3. 1. 1941–18. 11. 2018) iz Male vasi pri 

Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter znancem za 
izrečena sožalja, pomoč, sveče ter cvetje in darovane maše. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnjo pot in vsem, ki ste sodelovali pri pogrebnem obredu.

Žalujoči vsi njegovi

OBVESTILO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Služba za register kmetijskih gospodarstev 
sporoča, da aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev (RKG, GERK) v obdobju od 28. 12. 2018 od 13. ure do 
20. 1. 2019 ne bo delovala, zaradi prehoda na nov koordinatni sistem in priprave podatkov za potrebe subvencijske kampa-
nje za leto 2019. 

Stranke torej v tem obdobju na Upravni enoti Grosuplje ne boste mogle  spreminjati podatkov v RKG oziroma  podatkov o 
GERK-ih kmetijskega gospodarstva. 

UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE 

VABILO

Vabimo na božični koncert 

Moškega pevskega zbora Samorastnik in Otroškega pevskega zbora Svetega Lovrenca, 

ki bo v domu SV. Lovrenca v Žalni, v sredo, 26.12. 2018 ob 14 uri.

Vljudno vabljeni!
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Ni konec, ko pride tvoj zemeljski 
konec.
Le vsakodnevno orodje pospraviš 
in se odpraviš k počitku.  
(Tone Kuntner)

ZAHVALA

Poslovil se je 

ANTON ZAJEC
iz Velike Loke pri Žalni

(25. 12. 1932 - 8. 11. 2018)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka in 
brata se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, vaščanom, sodelavcem in znancem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti k večnemu počitku. Hvala 
vsem za izrečene tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče, 
darovane svete maše in za darove cerkvi. Zahvaljujemo se 
zdravnici  Mijanovićevi  in njeni ekipi za strokovnost,  toplino 
in pomoč  v času očetove bolezni. Hvala tudi gospodu 
župniku Andreju Šinku za lepo opravljen pogreb in Moškemu 
pevskemu zboru Samorastnik za lepo zapete pesmi.

Žalujoči vsi njegovi

Tiho si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in pusti le spomine.

ZAHVALA

ob boleči izgubi našega 
dragega moža, atija, 
dedija in pradedija

JOŽEFA ŠTRUSA
(13. 2. 1933 – 19. 10. 2018)

s Plešivice pri Žalni.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za vsa izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in darovane maše. Hvala g. župniku Andreju 
Šinku za poslovilni obred in sveto mašo. Hvala tudi 
pogrebnemu zavodu Perpar za organizacijo in izvedbo 
pogreba. Hvala pevcem za lepo odpete pesmi slovesa in 
trobentaču.

Hvala vsem, ki ste se od našega dragega Jožefa poslovili in ga 
pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi 

Že v prejšnjem stoletju prelepa dolenjska je 
roža vzcvetela, vsega skupaj 86 rdečih 

cvetov je štela. Prvih 18 cvetov biserne 
modrine je objelo, pastirju brž meh je 

razvnelo. Že sliši v daljavi se Čebelar, 
ki v naših srcih pustil bo prav poseben 
dar. Slednjih 40 cvetov čez žitna polja 
že drvi, le kam se jim tako mudi? 
Skupaj z železno cesto gredo, zarana 
še otrokom pomahajo v slovo. Glej, 

zunaj kostanj že je dozorel, ga ata 
svojim vnučkom je pogrel, še predno 

roži 85. cvet je odletel. Poslednji cvet 
zazibal se samo ter nežno, mirno stekel v 

nebo. Pravijo, da s spokojnim tokom se igra ter 
z nebeško zarjo radostno kramlja. A roži novo seme je 

vzkalilo, le kdo ve, koliko cvetov to tokrat svetu podarilo.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega moža, ata, dedka 

in tasta

FRANCA AVŽINA 
(5. 9. 1932–15. 11. 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče 
in cvetje. Hvala tudi g. Adamiču, gospodu župniku Šketu, dr. 
Hvali ter negovalkam iz Doma starejših občanov. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili 
v spominu.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Nikoli ne bomo več peli,
kakor smo peli skupaj,
nikoli več tako veselili,
kakor smo se veselili skupaj.
                                     (T. Kuntner)

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

ANICE KRIŽMAN
(31. 7. 1932–7. 11. 2018) s Spodnje Slivnice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in vaščanom za izrečene besede sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče, darove za cerkev in maše.
Posebno se zahvaljujemo sosedom za pomoč pri pripravi 
pogreba in lepo opravljen pogrebni obred, ge. Danici Kutner 
za dolgoletno vodenje mame pri pevskem zboru, cerkvenim 
pevcem Zgodnja Danica za čutno odpete pesmi, g. Tonetu 
Adamiču za poslovilne besede, trobentaču in ge. Eli Erjavec za 
nesebično pomoč.
Hvala g. župniku Janezu Šketu za poslovilni obred in sv. maše. 
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo spremljali na zadnji 
poti.

Žaljujoči vsi njeni
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Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

Po hudi bolezni nas je, 
star komaj 70 let, zapustil 
naš dragi mož, ata, dedek, 
pradedek, tast in brat

MARTIN BABIČ
(17. 11. 1948–16. 11. 2018)

iz Spodnje Slivnice pri Grosupljem.

Za večletno pomoč in razumevanje se iskreno zahvaljujemo 
medicinskemu tehniku Robiju iz ZD Videm - Dobrepolje in 
osebju onkološkega inštituta. Posebno se zahvaljujemo PGD 
Sp. Slivnica za organizacijo in izvedbo pogreba, gospodu 
župniku Frančišku Novaku za poslovilni obred in sveto mašo, 
gospe Hemi Gorc za pomoč in pevcem za čutno zapete pesmi. 
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjene sveče in darove 
cerkvi.
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga spremljali na 
zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi 

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
             (Simon Gregorčič)

ZAHVALA
Poslovil se je naš dragi 
mož, ati, dedi, brat in 
stric 

MILAN KASTELEC
(26. 5. 1944–2. 11. 2018)

iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, 

cvetje in darovane maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 

njegovo zadnjo pot in ga ohranili v lepem spominu. 

Hvala g. Adamiču in g. župniku Janezu Šketu za poslovilni 

obred in sveto mašo.

Žalujoči vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

V 63. letu se je od nas 
poslovil

JOŽE SKUBIC
(19. 1. 1956–27. 11. 2018)

iz Velike Stare vasi 6.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, še posebej sosedi Nataši Štrubelj, ter znancem za 
izrečene besede sožalja, podarjene sveče, darove za cerkev in 
svete maše. 

Hvala g. župniku Janezu Šketu za poslovilni obred in sveto 
mašo. 

Hvala gasilskemu društvu Polica za izvedbo pogreba.

Hvala pevcem PRIJATELJI iz Šentvida pri Stični.

Žalujoči vsi njegovi  

Tam, kjer si ti,
ni ne sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še 
živi.

Nihče ne ve, kako boli,
ko se zavemo, da te več ni.

ZAHVALA
V cvetu mladosti nas je 

mnogo prezgodaj zapustil 
naš ljubljeni sin, brat, vnuk, 

nečak in prijatelj

SEBASTJAN CEGLAR
(3. 3. 2000–26. 11. 2018)

z Malega Vrha pri Šmarju – Sapu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sošolcem in učiteljem za izrečeno sožalje, lepe besede ter 
podarjeno cvetje.
Posebna zahvala gre sosedom in vaščanom za podporo in 
tolažbo ob boleči izgubi.
Hvala Vrtnarstvu Frbežar za pripravo aranžmajev in ureditev 
vežice.
Hvala g. Adamiču in g. Perovšku za organizacijo žalne 
slovesnosti ter g. župniku dr. Bojanu Korošaku za opravljen 
pogrebni obred.
Za vedno bo ostal v naših srcih.

Žalujoči vsi njegovi



V slovo Tonetu Bohincu (1931-2018), prvemu grosupeljskemu župniku 

V duši mi odmevajo
skrivnostni glasovi —
božje ljubezni, veselja, miru. (Tone Bohinc, Božični zvonovi)

V Grosupljem je mlada župnija, saj utrip življenja pestri šele od leta 1964, pred tem je bila 35 let ekspozitura, duhovna 
izpostava šmarske župnije. V spominu prebivalcev so ostali trije ekspoziti, Anton Ravnikar, Anton Golè in predvsem kot 
zadnji Karel Papež. Ekspozit Golè je že v letu 1936 na škofijo poslal predlog za ustanovitev župnije, a je čas okoli vojne 
udejanjenje preprečil. 

Z dekretom za šmarskega kaplana je leta 1963 v Grosuplje prišel Tone Bohinc, ravno v času poteka drugega vatikan-
skega koncila, ki je prinesel več novosti v življenje Cerkve, predvsem pa je prenovil potek liturgije. Ekspozit Bohinc je takoj 
začel s postopkom za ustanovitev župnije, obenem pa se je lotil prilagajanja stare cerkve sv. Mihaela duhu koncila in iz nje – 
skupaj z arhitektom - marsikaj umaknil, dodal pa Kregarjeve vitraže. Nova župnija je zaživela v avgustu 1964 in stara cerkev 
je bila premajhna za razvijajoče se okolje, zato je začel s pripravo za gradnjo nove cerkve ter v letu 1970 pridobil gradbeno 
dovoljenje in gradnja se je takoj pričela. Ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik je v juniju 1972 že blagoslovil novo cerkev. 

Da so v tako kratkem času v Grosupljem ustanovili župnijo, zgradili cerkev in župnišče, ima "nedvomne zasluge župnik 
Tone Bohinc, in to ne le zaradi svojih organizacijskih sposobnosti, ampak tudi zaradi korektnega odnosa do oblasti, soci-
alizma in narodnoosvobodilnega boja. Vseskozi je delal v korist celotne slovenske Cerkve in širil prostor demokratičnih 
pravic Cerkve in vernikov. Ob Bohinčevih velikih osebnih odpovedih in žrtvah je bila gradnja cerkve prej kot v dveh letih 
zaključena, arhitektura cerkve pa dokazuje ne le arhitektov, temveč tudi župnikov izredni čut za sodobno estetiko in so-
dobne pastoralne potrebe." (Müller, 1997, 10-11.)

Tone Bohinc se je rodil 14. junija 1931 v župniji Javorje nad Škofjo Loko, v naselju Murave. Med vojno je celo kuhal žga-
nje za bolnišnico Franja in kot partizanski kurir nosil pošto čez Blegoš na Primorsko. Od zgodnjega otroštva je v njem tlela 
želja, da bi postal duhovnik, zato je že med vojno, ko ni bilo duhovnika, v cerkvi vodil molitve ob nedeljah in praznikih, 
vodil je celo verske pogrebe za padle partizane. Pri odločitvi za poklic mu je pomagal rojak prof. dr. Maks Miklavčič, teolog 
in arhivar. Pred odhodom v malo semenišče mu je v letu 1945 zbolela mama, zato ji je stregel noč in dan. Drugo jutro po 
njenem pogrebu je vstopil v malo semenišče v Ljubljani in ta dogodek ga je spremljal vse življenje. 

Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1958 v Ljubljani; duhovniško službo je opravljal kot kaplan v knapovski župniji 
Zagorje ob Savi; v letu 1963 pa je prišel v Grosuplje in se z vso vnemo in sposobnostmi vpregel v bitje nastajajoče župnije. 
Ob vsem pastoralnem delu, ki ga je polno zaposlovalo, ob gradnji cerkve in župnišča, je bil tudi član zveze borcev in SZDL, 
ob vsem je deloval v okviru duhovniškega društva in verskih komisij. Kasneje je bil še predsednik Društva slovenskih du-
hovnikov. Bil je dejaven tudi na socialnem cerkvenem področju in pomagal pri reševanju perečih problemov slovenskega 
duhovništva, saj je bil goreč zagovornik dialoga. 

Od leta 1983 je bil župnik v Kropi, nato še v Retečah pri Škofji Loki. Upokojitev je preživljal v župniji Ljubljana-Trnovo. 
Domačini se še spominjajo, da je imel v župnišču pisarno s knjigami do stropa in na steni podobo matere božje z dete-

tom, ki je bila prestreljena s streloma iz gestapovskega revolverja. 
Zgodaj je v Koledarju Mohorjeve družbe in Družinski pratiki začel objavljati pesmi; pa tudi različne prispevke o duhov-

nikih in pastoralni službi. Po nekdanjem poliškem župniku Jožetu Gregoriču je prevzel uredništvo Družinske pratike za leto 
1991, namenil pa mu je tudi poslovilni govor ob pogrebu v Stični. V času simpozija o Louisu Adamiču (1981) je v Glasniku, 
glasilu Slovenskega duhovniškega društva, napisal o njem daljši prispevek. Nekatere njegove pesmi so tudi uglasbili. 

Duhovnik Tone Bohinc je še v jugoslovanskem času prejel nekaj priznanj, med njimi red zaslug za narod s srebrno zvez-
do in plaketo Ilegalca, to je odličje mesta Ljubljane. 

Za knjigo ob srebrni obletnici nove cerkve v Grosupljem je v uvodu napisal: "Kljub vsem tegobam pa vesel priznam, da 
so bila leta gradnje moja najlepša duhovniška leta. Osebno so mi najbolj v spominu ostali nekateri dogodki, med njimi, ko 
so vzidali v temelj kamen, ki sem ga prinesel z vrha Triglava za simbol povezave in pripadnosti slovenstvu in Cerkvi." Tu 
lahko dodamo, da je bil navdušen planinec. 

V spominu nam bo ostal še s poslanico: "Maksima mojega življenja je pravzaprav dobrota. Brez dobrote je vse zlagano. 
Ni vse ljubezen; več je dobrota, ker vključuje ljubezen. Zato bodimo dobri." 

V nekrologu za duhovnikom Lokarjem je povzel duhovnikovo življenje, kot bi pisal o sebi: "Vseskozi je doživljal lepote in 
tegobe, sončne in senčne strani, srečo Gospodovega vinograda in težo božjega kamnoloma. Na župnijah je doživljal velike 
radosti, srečeval pa se je tudi s trpkostmi in preizkušnjami...".  

Po Bohincu je bil peti župnik v grosupeljski fari dr. Franc Šuštar, ki je sedaj kot pomožni ljubljanski škof, ob somaševanju 
duhovnikov, vodil pogrebni obred v njegovi domači fari Javorje nad Škofjo Loko 21. oktobra 2018. Od nekdanjega župnika 
Toneta Bohinca so se poslovili tudi grosupeljski farani. 

Zbral Drago Samec
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Svetli, vedri,
išče, zapisuje,
kuje in snuje:

Leopold Sever

Kako je Jože ob darila prišel 

Dolenjec Jože je šel študirat  in je v Ljubljani najel skromno stano-vanje. Da bi mu prišlo ceneje, je vzel za »cimra«  Prleka Frančka, prav tako študenta. Visokošolca sta bila finančno suha ko poper in zato bolj lačna ko sita. Bilo je nekaj pred božičem, ko se je Franček póčil po čelu: »Veš kaj, v Prlekiji imam teto Nežo, ki pridela marsi-kaj; k njej se odpeljeva in se založiva.« Sklep je obveljal in že prvo soboto sta bila lakotnika na vlaku za Štajersko. Tam pa ni šlo vse po načrtu. Nečak Franček teti že prej ni bil po volji in tudi tokrat ji je priznal, da ne moli in da ne hodi k maši, medtem ko je Jože zatrdil, da to počenja v veliki meri. Izpoved je imela kajpak težke gmotne posledice: Agneza je ob slovesu napolnila Jožetovo potovalko z mesenim in testenim, nečaku pa niti krajca kruha ni dala v torbo. Franček se je na povratku kislo držal, potem pa začel: »Jože, veš, teta se je zmotila; tisto, kar je dala tebi v torbo, je bilo meni na-menjeno,« in je del  Jožetovega brašna preselil v svoj cekar. To je 
večkrat ponovil in do 
Zidanega Mosta je bila 
Frančkova posoda pol-
na, Jožetova pa prazna. 
Jože kajpak ni ugovar-
jal, le njegov obraz je 
od Zidanega Mosta 
dalje po kislosti močno 
spominjal na Frančkov-
ega ob slovesu od tete 
Nežike. No, da bo resni-
ci zadoščeno, nekaj ma-
lega je potem tudi Jože 
použil od darovanega.

Leopold Sever 

Hudomušnice

Začetnik v zaporu sedi pred televizorjem in se čudi 

izboru. Nazadnje se obrne k sotrpinom:

»Kaj kriminalk ne gledate?«

»Nak,« enoglasno pojasnijo vprašani, »v njih naši nikoli 

ne zmagajo!«

Župnik in cerkovnik sta šla na Martinovo blagoslavljat 

vino. Ker je bilo pijače dosti, sta se ga oba nalezla in 

nemočno obsedela za mizo.

Nenadoma se cerkovnik nagne k župniku in ga zaupno 

vpraša: »Verjamete v vstajenje?« Župnik malo pomisli 

in odvrne: »Naslednje pol ure zagotovo ne.« 

Ciril pri delu ni bil posebej vesten. Ko si je amatersko 

zidal garažo, je skrbno zabetoniral stene, po odstranitvi 

opažev pa se je vse sesulo. Besen je nesel vezivo v 

analizo. V laboratoriju pa so mu pojasnili: »V vašem 

betonu ni bil cement, ampak umetno gnojilo.«

»Dala sem ženitni oglas, pa so se mi javili sami prašiči,« 

potarna stara devica Danijela. 

»Kaj so bili res vsi umazani?« ne more verjeti prijateljica.

»Tega nisem preverjala,« odvrne Danijela, »prašiči so 

bili po kitajskem horoskopu.«

Rešitve:  1. c, 2. c,  3. b, 4. , 5. c.

Kdor ga reši, je na konju (brez ročajev)

KVIZ, KI SKUŠA BITI NERESEN

1. Vsi imamo radi človeka z:
    a) Cu-srcem 
    b) SiO₂-srcem
    c) Au-srcem

2. Poišči stvar, ki je v imenski povezavi z digitalno 
tehnologijo:
    a) slon
    b) hiška
    c) miška

3. Kateri izraz je najbolj dolenjski?
    a) koló
    b) kalú
    c) kaló
  
4. Čigavi predniki so nekdaj imeli noge?
     a) ščukini
     b) slepčevi
     c) pijavkini

5.  Kdo bi najbolj temeljito napravil red v vzgoji in 
izobraževanju?
                a)                                  b)                                c)

Marta, pomiri se! Volitve so se zavlekle, ker smo večkrat šteli 

glasovnice, pa se nam še ni izšlo.

Nič čudnega, saj ste vsi videli dvojno!
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V Velikih Laščah na trgu  
oddamo lokal 50 m2 s skladiščem 20m2. 

Cena po dogovoru. 

Tel. 031 332 679

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

Veljavnost od 18. 10. do 26. 11. 2018.www.lekarnaljubljana.si

in
energično
v pisano

jesen

izbrano iz kataloga ugodnosti

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno 
ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 18. 10. do 26. 11. 2018 oz. do prodaje zalog.

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA
Osteoporoza in vpliv telesne vadbe na zdravje kosti. V torek, 13. 11. 2018, ob 18.00, Viteška dvorana, Križanke. 
Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali prek e-pošte: kartica.zvestobe@lekarna–lj.si.
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redna cena: 6,22 €

cena s Kartico zvestobe

4,98 € POPUST: 
20%1

MALČEK MANDLJEVO OLJE 
150 ml

redna cena: 13,67 €

cena s Kartico zvestobe

12,30 € POPUST: 
10%3

WAYA® FORTE KAPSULE
15 kapsul
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

BETAGLUKAN PLUS
30 kapsul
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 17,89 €

cena s Kartico zvestobe

14,31 € POPUST: 
20%3

VITAMIN C 180 MG 
20 šumečih tablet
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 2,48 €

cena s Kartico zvestobe

1,98 € POPUST: 
20%1



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Sreda, 19. 12. ob 18. uri Dan samostojnosti in enotnosti in 8. obletnica Združenja VSO Kulturni dom Grosuplje
Združenje VSO in Občina 
Grosuplje

Petek, 21. 12. ob 19. uri Praznični koncert zbora Artvoicess Dvorana Glasbene šole Grosuplje
Glasbena šola Grosuplje 
(Artvoicess)

Petek, 21. 12. ob 19.30. uri AKORDIKA, večer muzikalov Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Sobota, 22. 12., 29. 12. 2018 in 
5. 1. 2019 od 14. do 17. ure Od kod prihajajo jaslice - RAZSTAVA JASLIC SVETA 

Turenček pri farni cerkvi v Šmarju 
- Sapu

Turistično društvo Šmarje - Sap

Sobota, 22. 12. ob 17.30. uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - DOMŽALE (1. liga - 12. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje
Ženski košarkarski klub 
Grosuplje

Nedelja, 23. 12., 30. 12. 2018 in 
6. 1. 2019 od 8.30 do 12. ure in 
od 14. do 17. ure

Od kod prihajajo jaslice - RAZSTAVA JASLIC SVETA 
Turenček pri farni cerkvi v Šmarju 
- Sapu

Turistično društvo Šmarje - Sap

Ponedeljek, 24. 12.  
ob 22.30. uri Pohod z baklami k polnočnici na Polici

ZBOR: Pred gasilskim domom na 
Polici

PGD Polica

Torek, 25. 12. ob 17. uri Božični pohod na Stari grad nad Čušperkom ZBOR: Pred kapelo v Čušperku Turistično društvo Kopanj

Sreda, 26. 12. ob 9. uri Maša za domovino ob dnevu samostojnosti in enotnosti  
v župniji Polica

Župnija Polica Župnija Polica

Sreda, 26. 12. ob 17. uri Nočni pohod s svetilkami na Magdalensko goro
ZBOR: Adamičeva ploščad v 
Grosupljem

Mladinski svet Grosuplje in 
Študentski klub Groš

Sobota, 29. 12. ob 16.30. uri "PRID`MO SI VOŠČIT" Večerni pohod z lučkami  
po KS Šmarje - Sap

ZBOR: Trg pred cerkvijo v Šmarju 
- Sapu

Turistično društvo Šmarje - Sap

Sobota, 29. 12. ob 17.30. uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - TRIGLAV (1. liga - 13. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje
Ženski košarkarski klub 
Grosuplje

Petek, 4. 1. ob 19. uri BOŽIČNI KONCERT ŽPZ Biser pod vodstvom Fernanda 
Mejiasa z gosti APZ France Prešeren Kranj

Cerkev sv. Mihaela Grosuplje ŽPZ Biser, KD Lotos Grosuplje

Torek, 8. 1. ob 19. uri Očetove stopinje - 2. večer iz cikla Barve glasbe in besede
Dvorana Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižica Grosuplje

Sreda, 9. 1. ob 17.30. uri Dobili smo pasjega mladička – kaj pa zdaj? – kinološko 
predavanje Mojce Sajovic

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižica Grosuplje

Četrtek, 10. 1. in 24. 1.  
ob 17. uri Pravljično-igralna ura za otroke (2 - 4 let)

Pravljična soba Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 10. 1. ob 18. uri Psihološki mehanizmi osvobajanja in globinsko razumevanje 
življenskih procesov - predavanje Siniše P. Minardija

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 11. 1. ob 19.30. uri TRIJE VAŠKI SVETNIKI, komedija  
(igra gledališka skupina KD Mokrc)

Kulturni dom Grosuplje KD Mokrc, ZKD Grosuplje

Sobota, 12. 1. ob 17.15. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - ŽOK TRIGLAV KRANJ  
(1.B liga - 11. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip-Flop

Sobota, 12. 1. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - PARKLJI (2. liga – 13. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje
Moški košarkarski klub 
Grosuplje

Sreda, 16. 1. ob 11. uri S knjižnico v svet (pravljično-igralna ura za otroke,  
ki ne obiskujejo vrtca)

Pravljična soba Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 16. 1. ob 17. uri Bralna čajanka - tematika: Ženske
Galerija Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 18. 1. ob 18. uri PODELITEV PRIZNANJ ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2018 Avla OŠ Louisa Adamiča Grosuplje ZŠO Grosuplje

Petek, 18. 1. ob 19. uri Komedija Toneta Partljiča – Slikar na vasi Kulturni dom Šmarje-Sap Kulturno društvo Šmarje-Sap

Ponedeljek, 21. 1. ob 18. uri Osvobajanje od strahov, jeze, napetosti, občutka krivde in 
negotovosti – predavanje Siniše P. Minardija

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižica Grosuplje

Četrtek, 24. 1. ob 10. uri Strokovni seminar "DAVČNI OBRAČUN IN OSTALE DAVČNE 
NOVOSTI"

Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Četrtek, 24. 1. ob 19. uri Iz mnogih dežel – pogovor ob predstavitvi knjige Louisa 
Adamiča

Kulturni dom Grosuplje
ZKD Grosuplje, JSKD OI Ivančna 
Gorica, Založba Sophia, KD 
Teater Grosuplje

Petek, 25. 1. ob 19. uri Komedija Toneta Partljiča – Slikar na vasi Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, KD Šmarje-Sap

Sobota, 26. 1. ob 20. uri KOŠARKA – moški: GROSUPLJE - ECE TRIGLAV  
(2. liga - 15. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje
Moški košarkarski klub 
Grosuplje

Sreda, 30. 1. ob 19.30. uri PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST, glasbena komedija  
(Igrata: Lado Bizovičar in Gašper Konec/Jure Godler)

Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, SiTi Teater

Sobota, 2. 2. ob 17. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE II - GEN-I VOLLEY II  
(3. liga zahod – 13. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip-Flop

Sobota, 2. 2. ob 19.30 uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - MOZIRJE (1.B liga – 14. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip-Flop

Vsako soboto in nedeljo v 
decembru ob 15. uri Ogled Županove jame s svetilkami Županova jama TOD Županova jama Grosuplje

Vsak torek ob 17.30. uri Ure pravljic za otroke (4 - 9 let)
Pravljična soba Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Vsak petek 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

Vsak petek ob 15. uri Učenje hrvaškega jezika 
Računalniška soba Mestne 
knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje 
v sodelovanju s hrvaškim 
ministrstvom za izobraževanje

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

Mestna knjižnica Grosuplje


