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info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

Terme Dobrna, od leta 1403

SENIOR ODDIH

  

   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,
 ✓ kopalni plašč v sobi,
 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od doma do Term Dobrna in  

 nazaj, brez omejitve kilometrov, po vsej Sloveniji.

Paket velja do 29. 12. 2019.

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

BREZPLAČEN PREVOZ od doma in nazaj

Terme Dobrna, že od leta 1403

 

NA ZALOGI 
VELIKO  
MODELOV 
KLOBUKOV! 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2019 3Oglasi

 že 25 let

Z 

VAMI  

IN ZA  

VAS 

Knut 90x127,5.indd   2 8/10/17   6:27 PM

Ekološka jabolka TOPAZ v 
vaši bližini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekološka kmetija  
Bregar 
Znojile pri Krki 5 
1301 Krka 
 
041 562 999 (Iztok) 
031 389 700 (Pavla) 
eko@kmetija-bregar.net 
www.kmetija-bregar.net 
 

Letos so jabolka topaz, opal in sirius zelo kvalitetna 

Prodaja na domu, 
možna tudi dostava 

green printing company

en

viro
nment-friendly

40 let izkušenj

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

www.partnergraf.si

OFFSET TISK DIGITALNI TISK

XXXL TISK DODELAVA TISKOVIN

oglas 180 x124.indd   1 22. 10. 2018   13:08:59



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, dragi bralec Grosupeljskih odmevov!

Lepo pozdravljena, sedaj pa že v letu 2019, v prvi in hkra-
ti drugi številki našega glasila, saj si v februarju, kot ste že 
navajeni, tudi mi vzamemo nekaj prostega časa. Neverjetno, 
kako hitro čas beži, zato ga moramo čim bolj koristno upo-
rabiti. Še eno leto je za nami ter, upamo, eno lepo, srečno, 
srčno in uspešno pred nami. Ni dolgo od kar relativno dolgih 
božično-novoletnih počitnic, pa že so pred nami nove, vsaj za 
šoloobvezne otroke in njihove starše. 

Za nami je leto, v katerem smo imeli kar dvojne volitve, za občino so bile pomembnejše 
zadnje, v katerih smo izvolili novega, starega župana, nekaj novih občinskih svetnikov, 
večina pa ima za sabo že enega ali več mandatov. Podobno je tudi v svetih krajevnih sku-
pnosti, v občini jih imamo deset: največja KS je Grosuplje, sledijo Šmarje – Sap, Polica, 
Št. Jurij, Mlačevo, Račna, Žalna, Sp. Slivnica, Škocjan in Ilova Gora.

Za naše bralce objavljamo pogovor z novim, starim direktorjem občinske uprave, ki je v 
preteklih dveh mandatih delovala odlično, upamo, da se v takem ritmu nadaljuje. 

Gradiva za časopis imamo vedno veliko in ponovno želim poudariti, naj pisci upoštevajo 
omejitve glede dolžine, ki jih najdete na spletu pod Grosupeljski odmevi, navodila za 
dopisovalce.

Od večjih dogodkov, objavljenih v tekoči številki, naj omenim še izbor za najboljše špor-
tnike za leto 2018 v naši občini.

Ostanite dobri in srčni, čeprav nekateri pravijo, da je dobrota sirota. To večkrat verjetno 
tudi drži, vendar le kratkoročno, na daljši rok pa se dobrota obrestuje, vsaj v osebnem 
zadovoljstvu, kar je najpomembnejše, saj se tega ne da kupiti z nobenim denarjem. Iz 
prakse mnogih je vidno, da več ko ljudje imajo materialnih dobrin, bolj so nesrečni in več 
je razbitih družin. 

Srečno, srčno in optimistično naprej.

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 12. marca, na e – naslov:

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

Prva večja prireditev v začetku letošnjega leta v naši občini je bila 
posvečena športnicam in športnikom. Občinska športna zveza se 
je za dosežke v športu v lanskem letu s priznanji zahvalila vsem 
tistim, ki so na področju športa s svojimi uspehi vidno zazna-
movali občino Grosuplje v domačem in širšem prostoru. Mene 
je predvsem razveselilo, ko sem na odru med dobitniki priznanj 
videl mnogo mladih, ki so v roke prejemali priznanja. Vsem do-
bitnikom res iskreno čestitam. Skozi šport, ki predstavlja predvsem trdo garanje, odrekanje,  vzpone in padce, 
poraze in zmage, se kujejo izkušnje za šolo življenja. Še prav posebna vzpodbuda pa je za nas vse zagotovo sve-
tovno priznana olimpijska legenda gospod Miro Cerar, skromen po srcu in velik po svoji dostopnosti do soljudi, 
predvsem pa velika vzpodbuda za mlade grosupeljske športnike. Res, nikoli ne zamudi podelitve priznanj špor-
tnikom v domači občini. Ponosni smo, da je naš občan! 

Na občini je naša temeljna usmeritev predvsem zagotavljanje primerne infrastrukture za šport in rekreacijo. 
Tako smo zgradili nogometno igrišče z umetno travo in ga osvetlili z reflektorji, predvidena je tudi ureditev gar-
derob in strelišča na mestu sedanjega dotrajanega objekta, za šolo Brinje pa imamo skate park. Šola Polica ima 
novo športno dvorano, dodatna telovadnica je zgrajena v nadgrajenem prizidku v osnovni šoli Šmarje – Sap, 
obnovljena je obstoječa telovadnica v osnovni šoli Louisa Adamiča na Tovarniški v Grosupljem, ki že v leto-
šnjem letu dobiva povsem novo športno dvorano skupaj s prizidkom z osmimi novimi učilnicami. V letošnjem 
letu bosta sprejeta občinska podrobna prostorska načrta za ureditev športnega parka Brezje, ki bo v neposredni 
bližini naselja Sončni dvori postal naš osrednji park športa in rekreacije s športnimi površinami za različne na-
mene, predviden pa je prostor za še eno večnamensko športno dvorano. Drugi občinski podrobni prostorski na-
črt pa predvideva ureditev mestnega parka Koščakov hrib. Za zdravstvenim domom je že sedaj urejena pove-
zovalna pot do vrha hriba, od tam pa se lahko po obstoječih peš poteh odpravite do hotela Kongo. Mestni park 
predvideva veliko površin za sprehajanje, rekreacijo, adrenalinski park, okrepčevalnico, fitnes na prostem in še 
bi lahko našteval. Športna igrišča pa smo zgradili po mnogih krajevnih skupnostih, kot npr. v Račni in na Poli-
ci, v gradnji je že igrišče Zavrh na Sp. Slivnici, kmalu bomo uredili tudi igrišče na Veliki Ilovi Gori.  

Ker so pred vrati že zimske šolske počitnice, Vam vsem želim predvsem zdravega duha v zdravem telesu!

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje



6 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2019 Iz občinske hiše

Pogovor z direktorjem občinske uprave mag. Dušanom 
Hočevarjem

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je osnovno šolo končal v 
Šmarju – Sapu in šolanje nadaljeval na 
srednji elektrotehniški šoli. Diplomiral 
je na višji tehniški varnostni šoli ter na 
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehno-
logijo, specializiral in magistriral pa na 
Fakulteti za upravo. Izobraževanje na-
daljuje na doktorskem študijskem pro-
gramu.

Predno je prišel na občino Grosuplje, 
je delal kot podsekretar, kasneje kot 
vodja sektorja za ekonomske in tehnič-
ne zadeve in namestnik generalnega 
sekretarja vlade RS.

Na vseh lokalnih volitvah od leta 
2002 dalje je bil na listi SDS izvoljen za 
občinskega svetnika v Občinskem svetu 
Občine Grosuplje. Do leta 2010 je Klub 
svetnikov SDS Grosuplje tudi vodil. V 
mandatnem obdobju 2006–2010 je bil 
izvoljen za predsednika Odbora za ko-
munalno infrastrukturo, prostor in eko-
logijo in člana Komisije za volitve, ime-
novanja in administrativne zadeve. V 
novembru 2010 je bil imenovan za pod-
župana občine Grosuplje, od februarja 
2011 naprej je svojo funkcijo opravljal 
poklicno. V letu 2012 je kot direktor ob-
činske uprave prevzel vodenje občinske 
uprave, kar opravlja še danes.

Vstopili smo v leto 2019, je za vami 
naporno leto, kako se ga boste spomi-
njali?

Za nami je leto dvojih volitev in velikih 
projektov za občino Grosuplje. Leto, ki 
je za nami, je bilo naporno, a dobro leto 
in želim si, da bo tudi naprej tako. Dela 
v naši občini ne zmanjka, večkrat pra-
vim, da se obveznosti in naloge vrtijo kot 
mlinsko kolo, nikoli se ne ustavijo. Naša 
občina je z dobrimi 20.000 prebivalci ena 
večjih v tem delu Slovenije, poleg tega 
smo še upravno središče, imamo sedež 
dveh medobčinskih skupnih uprav in vse 
to prinaša delo, naloge in obveznosti.

Omenili ste tudi projekte v občini 
Grosuplje, kateri so bili?

Največji in najpomembnejši je bil se-
veda nov nadvoz in povezovalna cesta v 
smeri naselij Sončni dvori in Brezje. Veliko 
pa se je z izgradnjo pločnikov postorilo 
na varnosti v prometu, pričela se je gra-

dnja plinovodnega omrežja, ki pomeni 
trajno in ekološko oskrbo občine Grosu-
plje z zeleno energijo, gradili in obnavljali 
smo vodovode in kanalizacije, urejali av-
tobusna postajališča, vaške centre, obno-
vili kilometre cest, verjetno bi lahko izpo-
stavili lokalni cesti proti Žalni in na Veliki 
Ilovi Gori. 

Pri zdravstvenem domu smo odprli 
novo lekarno, s katero smo omogočili, da 
je pot od zdravnika do zdravil kar najkraj-
ša, vsem nam uporabnikom zdravstvenih 
storitev prijazna.

Šola na Tovarniški je v novo šolsko leto 
vstopila z obnovljeno telovadnico, špor-
tni park Brinje je vsebinsko obogatil nov 
športni poligon za vadbo na prostem, z 
novo povezovalno potjo, ki bo nosila ime 
Pot sreče, pa se je pričel razvoj Koščako-
vega hriba kot osrednjega rekreacijskega 
središča mesta Grosuplje. 

Z uspešno pridobljenimi evropskimi 
sredstvi za projekt Vezi narave smo pri-
čeli z novo zgodbo na Radenskem po-
lju, uspešno smo pridobili tudi evropska 
sredstva za izgradnjo parkirne hiše P + R 
Grosuplje. In še in še.

Kaj pa ostali, bolj mehki projekti?
Vse leto se je veliko dogajalo na špor-

tnem, kulturnem in turističnem podro-
čju. Zelo aktivni so bili tudi v gasilskih in 
ostalih društvih. Bilo je kar nekaj okroglih 
obletnic delovanja naših društev. Kole-

sarski maraton treh občin je bil lani že 20., 
z rekordno udeležbo, posebej veseli smo, 
da je vedno več tudi udeležencev Družin-
skega maratona, staršev z otroki. Lepo je 
uspel naš tradicionalni festival Grosuplje 
v jeseni, del katerega je bil lani prvič tudi 
Grosupeljski tek, ki ga je odprla atletinja 
Maruša Mišmaš. V december smo tradi-
cionalno vstopili s prižigom novoletnih 
lučk in miklavževanjem. Vseh dogodkov 
je bilo v občini toliko, da jih je težko nave-
sti, kaj šele opisati. Tako je koledar prire-
ditev in dogodkov vsak mesec poln.

Naj v lanskem letu vseeno še posebej 
izpostavimo dogodke, ki so se zvrstili v 
mestni knjižnici ob 120. obletnici rojstva 
Louisa Adamiča, že 10. po vrsti smo se od-
pravili na pohod Po poti kulturne dedišči-
ne Šmarje - Sap, naravoslovna učna pot 
Po sledeh vodomca pa nas v svoji razširje-
ni obliki od Cerovega po novem popelje 
vse do Županove jame in Tabora Cerovo.

Delovna pot iz vašega življenjepisa 
je polna delovnih izzivov in izkušenj 
na različnih področjih, kako pa gleda-
te na prehojeno službeno pot v Občini 
Grosuplje?

Moja služba na Občini Grosuplje je 
zgodba o zarečenem kruhu … Ko sem 
služboval na Vladi RS, na generalnem se-
kretariatu Vlade RS, sem večkrat na glas 
dejal, da na lokalno raven pa ne bom šel. 
Potem smo zmagali leta 2010 in potreb-
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no je bilo prevzeti odgovornost. Zmaga 
na volitvah je šele vstopnica, sledi delo 
in realizacija obljubljenega. Že Albert Ein-
stein je trdil, da je genialnost sestavljena 
iz odstotka nadarjenosti in 99 odstotkov 
trdega dela. Delo je nezamenljiv del for-
mule kakršnegakoli uspeha. Da bi dosegli 
več od tistega, kar dosegajo povprečneži, 
moramo delati več, z več energije, moč-
neje in pametneje. Šele ko v 4 letih izpol-
niš obljubljeno, si lahko pogumno rečeš, 
delamo naprej, in greš z dvignjeno glavo 
na nove volitve.

Pa greste radi v službo?
Tisti, ki me bolje poznajo, vedo, da sem 

deloholik. Da sem mnogokrat ob 5h zju-
traj pri Fortuni na kavi, 15 minut čez pa 
že v pisarni. Prevečkrat se moj delavnik 
konča zvečer, tukaj pa so še obveznosti 
preko vikenda. Če pa se vrnem k bistvu 
vprašanja, da, zelo rad grem v službo 
zaradi izjemnih sodelavcev in zaradi do-
brih projektov. Uspešen si lahko samo, če 
imaš oboje. Ekipa občinske uprave Gro-
suplje je izjemen, motiviran tim strokov-
nosti in delavnosti, zato smo tako uspe-
šni in to nam priznavajo tudi neodvisni 
ocenjevalci od zunaj. Ni pomembno, da 
je vsak posameznik najboljši, pomemb-
no je, kako med seboj sodelujemo. Zato 
je občinska uprava prejemnik mnogih 
certifikatov, med njimi Zlatega certifikata 
USO (upravljavska sposobnost občine) in 
certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 
9001:2015. Z županom se zavedava, da se 
vključevanja in sodelovanja zaposlenih 
ne da kupiti, tako kot nove pisalne mize. 

Kako pa sodelujete z županom?
Prijateljsko. Midva sva velika prijatelja 

in to je tisto, kar šteje. Če se navežem na 
prejšnje vprašanje, so poleg dobre ekipe 
pomembni tudi dobri projekti. Z župa-
nom sva za ta mandat pripravila 22 pro-
jektov in na nas vseh je, da jih v največji 
možni meri realiziramo. Župan je izredno 
širok in razgledan človek, ki s svojim po-
gledom naprej in izkušnjami mirno in sta-
bilno pelje občino Grosuplje po poti na-
predka. Njegova lanska zmaga je zmaga 
za vse nas občane, verjemite. 

Najvišji organ v občini je občinski 
svet, glede na vaše dolgoletne izku-
šnje z delom v občinskem svetu me za-
nima, kako gledate na delo in sodelo-
vanje v občinskem svetu s perspektive 
direktorja občinske uprave?

V občinski svet sem bil izvoljen vse 
od leta 2002 naprej, a delo v njem danes 

poteka povsem drugače, kot je potekalo 
v preteklosti. Z županom sva iz Ljubljane 
prinesla mnogo izkušenj, kako je potreb-
no vsebinsko in postopkovno stvari pelja-
ti, da se projekti hitreje in bolje realizirajo. 
Seje potekajo v skladu s Poslovnikom, 
gradiva so pravočasno in dobro pripra-
vljena, svetniki izkušeni in pripravljeni 
sodelovati. Sodelovanje med strankami 
je dobro, glede na slovensko merilo celo 
odlično, tisti, ki zavračajo sodelovanje in 
nasprotujejo brez argumentov, pa po na-
vadi na volitvah dobijo tudi izstavljen ra-
čun, tako se je na zadnjih lokalnih volitvah 
tudi zgodilo. Rad sodelujem s komerkoli v 
dobro naše občine in naj povzamem be-
sede našega rojaka Aleksandra Čeferina, 
ki je ob nekem pogovoru dejal »spoštu-
jem vsakogar, ne bojim se nikogar«.

Trenutno ima župan pri svojem delu v 
občinskem svetu izjemno podporo strank 
in neodvisne liste Mladi za Grosuplje, kar 
je dober obet za prihodnost naše občine.

Že vrsto let ste tudi predsednik OO 
SDS Grosuplje. V letu 2018 ste v okvi-
ru SDS vodili okrajni volilni štab za 
volitve v Državni zbor RS, nato pa še 
občinski volilni štab za lokalne volitve. 
Kako ste zadovoljni z rezultati držav-
nozborskih in lokalnih volitev in kako 
bi ocenili volilno kampanjo lokalnih 
volitev?

Junija smo v stranki SDS, ki jo v Gro-
supljem vodim že 15. leto, dosegli z eki-
po za našega predsednika Janeza Janšo 
izjemen rezultat na volitvah v DZ RS. Na 
jesenskih lokalnih volitvah pa je bila pod-
pora občank in občanov in zmaga naše-
ga kandidata dr. Petra Verliča izjemna, 
najboljša v obljubljanski regiji, prav tako 
je kot edina med političnimi strankami 
rezultat v občinskem svetu izboljšala 
SDS. Volilno kampanjo v splošnem oce-
njujem kot korektno, je pa bilo v ozadju 
nekaj poskusov nizkih udarcev in zlorabe 
medijskega prostora. Moja želja za naprej 
je, da sodelujemo lokalno in tekmujemo 
globalno.

Na konstitutivni seji OS v mesecu 
decembru sta bila potrjena župan in 
občinski svet, tako lahko načrtujemo 
prihodnost. Kakšni pa so načrti za ra-
zvoj naše občine za leto 2019?

Prva in najresnejša naloga je priprava 
proračunov za 2019 in 2020. V njem bo-
sta dve prioriteti, gradnja parkirne hiše za 
občino in izgradnja prizidka 8 učilnic OŠ 
LAG in nove športne dvorane. Vse ostalo 
bo podrejeno tema dvema projektoma, 

saj bosta oba zahtevala znatna finančna 
sredstva. Pričeli bomo s pripravami na 
gradnjo zadrževalnika Veliki potok, za ka-
terega pričakujemo gradbeno dovoljenje 
letos, s pripravami projektov za mesto 
Grosuplje, za osrednji trg, pešcono Ko-
lodvorsko in izgradnjo poslovno stano-
vanjskega objekta na mestu stare davčne 
ob Taborski. 

Kje pa boste dobili vsa potrebna 
sredstva?

Proračun Občine Grosuplje sam ne 
zagotavlja razvoja, ki ga peljemo zadnjih 
8 let. Da smo se tako uspešno razvijali, 
je zasluga priprave dobrih projektov in 
uspešno črpanje EU in državnih sredstev, 
zadnji dve leti še posebej delovanje usta-
novljenega Medobčinskega razvojnega 
centra, ki išče evropske razpise in sred-
stva. Vlada je v zadnjih 4 letih popolno-
ma neuspešna pri črpanju, tako sploh ni 
na voljo razpisov za slovenske občine, 
ostanejo nam le direktne prijave, kjer pa 
smo, hvala bogu, zelo uspešni. Si pa v 
prihodnosti obetamo več razpisov, pa ne 
zaradi boljše vlade, ampak zaradi zaključ-
ka evropske perspektive, ko bodo morali 
odpreti vrata denarju, ki pripada Sloveni-
ji, da le–ta ne bo ostal nepočrpan.

Kako pa vaši zasebni načrti za 2019?
Prvi, delovni del, je opraviti obveznosti 

v 2. letniku doktorskega študija, uspešno 
izpeljati naloge predavatelja dveh mo-
dulov na Fakulteti za upravo ter izpeljati 
vse naloge v Kontroli zračnega prometa 
RS in Javnem komunalnem podjetju Gro-
suplje, kjer opravljam naloge predsedni-
ka NS ter člana NO sklada za financiranje  
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško.

Drugi, zasebni del, pa je narediti več 
za svoje zdravje, uspešno prevoziti čim 
več kilometrov na dveh kolesih in preži-
veti čim več kakovostnega časa doma in 
z družino.

In za konec nam, prosim, povejte, 
kako vidite občino Grosuplje čez 20 
let?

Občino Grosuplje vidim kot razvito, 
sodelujočo skupnost, zeleno predmestje 
prestolnice, občino, na katero si lahko po-
nosen, in mesto, v katerega se rad vračaš. 

Občino Grosuplje vidim kot občino 
dobrega življenja.

Brane Petrovič
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V sredo, 12. decembra 2018, je v dvo-
rani Družbenega doma Grosuplje pote-
kala 1. redna (konstitutivna) seja Občin-
skega sveta Občine Grosuplje. 

Na seji so bili potrjeni štiriletni man-
dati (2018–2022) članom Občinskega 
sveta Občine Grosuplje, ki so bili izvolje-
ni na lokalnih volitvah 18. 11. 2018. Člani 
Občinskega sveta Občine Grosuplje so: 
Petra Zakrajšek, Sabina Roštan, dr. Božo 
Predalič, Nejc Kolmančič, Urša Leah Pre-
dalič, Štefka Zaviršek, Nik Gorišek, Miha-
el Hočevar, Jože Berdajs, Ivan Gajić, Vera 
Šparovec, Violeta Trontelj, Janez Pintar, 
Marija Rački, Matjaž Trontelj, Valentina 
Vehovec, Žan Skubic, Alja Knep, Nives 
Rupčič, Andrej Bahovec, Uroš Vodopi-
vec, Nevenka Zaviršek, Alojz Bavdek, Iz-
tok Vrhovec in Bruno Brajdič.

Prav tako je bilo na seji ugotovljeno, 
da je bil za župana Občine Grosuplje 
tudi za mandatno obdobje 2018–2022 
na lokalnih volitvah 18. 11. 2018 v prvem 
krogu izvoljen dr. Peter Verlič, ki je na seji 
tudi slovesno prisegel. Slovesna prisega 
župana dr. Petra Verliča se je glasila:

»Prisegam, da bom svojo dolžnost 
opravljal vestno in odgovorno, spoštoval 
pravni red Republike Slovenije in Občine 

Grosuplje, spoštoval interese in potrebe 
lokalne skupnosti in z vsemi močmi delo-
val za blaginjo občine Grosuplje in njenih 
občank in občanov.«

Občinski svetnice in svetniki pa so na 
konstitutivni seji imenovali tudi že Ko-
misijo za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, in sicer v sestavi: pred-

sednik komisije dr. Božo Predalič, pod-
predsednik komisije Žan Skubic in člani 
komisije: Nejc Kolmančič, Matjaž Tron-
telj, Mihael Hočevar, Nik Gorišek in Uroš 
Vodopivec.  

Video posnetke sej si lahko ogledate 
na: https://grosuplje.si/. 

Jana Roštan

Slovesna prisega župana dr. Petra Verliča

1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Grosuplje 

Petra Zakrajšek
SDS

Urša Leah Predalič
SDS

Sabina Roštan
SDS

Mihael Hočevar
SDS

dr. Božo Predalič
SDS

Vera Šparovec
SDS



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2019 9Iz občinske hiše

Janez Pintar
SDS

Nives Rupčič
SDS

Nejc Kolmančič
SMC

Štefka Zaviršek
NSi

Alja Knep
LMG-Mladi za Grosuplje

Marija Rački
SDS

Alojz Bavdek
SDS

Violeta Trontelj
SMC

Matjaž Trontelj
NSi

Jože Berdajs
SLS

Žan Skubic
SDS

Iztok Vrhovec
SDS

Andrej Bahovec
SMC

Nik Gorišek
LMG-Mladi za Grosuplje

Uroš Vodopivec
SLS
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V sredo, 12. decembra 2018, je v dvo-
rani Družbenega doma Grosuplje pote-
kala slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Grosuplje ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti. Pričetek sta naznanili 
himni Republike Slovenije in Evropske 
unije, zbrane občinske svetnice in sve-
tnike, sodelavke in sodelavce iz občinske 
uprave, direktorja občinske uprave mag. 
Dušana Hočevarja in vse ostale goste, je 
nato slavnostno nagovoril župan dr. Pe-
ter Verlič.

V letu 2018 smo obeležili 100 let od 
konca 1. svetovne vojne, na kar nas je v 
svojem govoru spomnil tudi župan. Raz-
mišljal je, da je bil tedaj, ko se je ta vojna 
začela, svet v nekakšnem prepričanju, da 
se ga da preurediti tudi na takšen način. 
Bile so centralne sile, bile so sile antan-
te. Monarhije so se takrat borile za večji 
vpliv, gospodarski, ekonomski, ozemelj-
ski, ob tem pa so na bojiščih umirali mož-
je, ko so napredovali za centimetre. Gor-
je, strah, groza, spremenilo pa se ni nič. 

Zgodilo se je samo to, da je stara avstro-
-ogrska monarhija razpadla, Slovenci pa 
smo se takrat znašli v novi državi, kasne-
je preimenovani v Kraljevino Jugoslavijo.

To gorje, za katerega so mislili, da se 
ne more ponoviti, se je ponovilo kma-
lu. V še hujši obliki. Z 2. svetovno vojno. 
Spet so narodi, ljudje, v 2. svetovni vojni 
še veliko civilnega prebivalstva, trpeli in 
umirali. In Slovenci smo se znašli v drugi 
državi, tokrat tudi pod drugim režimom, 
ki ga danes javno že kar vsi označujemo 

Učenci Glasbene šole Grosuplje Gašper Viršek Ravbar, Vid Čakš, Tjaš 
Ilaš in Izabela Martina Dernulc so zaigrali na trobila

Slavnostni nagovor župana dr. Petra Verliča ob dnevu samostojnosti  
in enotnosti

Ivan Gajić
SD 

Bruno Brajdič
Romski svetnik

Nevenka Zaviršek
SD 

Valentina Vehovec
DeSUS

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti 
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kot komunistično diktaturo.
Čakali smo samostojnost. Želeli smo 

si jo. Bili smo narod, a nismo bili država. 
S tem, ko smo s plebiscitom vsi soglasno 
rekli, zdaj pa bomo Slovenci sami na svo-
jem, smo si s tistim pogumom, ki mu da-
nes ob tem prazniku pravimo enotnost, 
izborili svojo državo, svojo domovino.

Župan je tako dejal, da smo danes 
ponosni na svojo himno, Zdravljico, da 
smo ponosni na svojo zastavo, na svoj 
grb. In bodimo ponosni tudi na evrop-
sko himno. Evropa se je po 2. svetovni 
vojni nekaj naučila. Postala je demokra-
tična zveza. Evropska unija je zveza de-
mokratičnih narodov. Ob tem je župan 
dejal, da ga zato razžalosti, ko včasih pri-
merjajo in pravijo, da smo Slovenci zdaj 
tako kot včasih v Jugoslaviji. Institucije, 
ki so se v vseh teh letih v Evropski uniji 
razvile, smo najbrž res malo preveč zbi-
rokratizirali.

A verjame, da se bo Evropa, ki je zgra-
jena na demokratičnih vrednotah, na 
demokratičnem vrednostnem sistemu, 
okrepila in našla pogumne voditelje. V 
naši soseščini jih tudi že imamo. Predse-
dnik vlade Republike Avstrije ponosno 
pove, da je državljan Republike Avstrije 
in tudi Evropejec.

Kot je dejal župan, naši sedanji vladi 
žal tega poguma malo manjka. Da bi 
rekli, tu smo doma, poskrbeli bomo naj-
prej zase. Potem pa seveda ponudili go-
stoljubje tudi drugim.

Od aktualnega predsednika vlade, kot 
nekdanjega župana, pa bi med drugim 
pričakoval, da bo od svojih koalicijskih 
partnerjev takoj zahteval dvig povpreč-
nine občin na 630 evrov. A ni tako.

Župan je še dejal, da Občina Grosu-
plje želi biti ponosen sestavni del naše 
slovenske države. Želimo biti dober, 
odličen kamenček v mozaiku občin, ki 

sestavljajo našo državo. In želimo izva-
jati in delati samo dobre projekte. Zato 
pa potrebujemo tudi dobre ljudi na Gre-
gorčičevi.

Ob koncu govora pa je vsem zbranim 
voščil z naslednjimi besedami: »Želim 
vam ponosno praznovanje dneva samo-
stojnosti in enotnosti. Lepe, vesele božične 
praznike, mirne, v okviru tistih, ki jih imate 
najrajši. Potem pa veselo, srečno, zado-
voljno, zdravo in uspešno novo leto.«

Ženski pevski zbor Biser in učenci 
Glasbene šole Grosuplje, Gašper Viršek 
Ravbar, Vid Čakš, Tjaš Ilaš in Izabela Mar-
tina Dernulc na trobilih ter Mark Česnik 
na harmoniko, so prireditev obogatili še 
s pesmijo in glasbo. In dan samostojno-
sti in enotnosti smo obeležili vedro, po-
nosno, slavnostno.

Jana Roštan

Ženski pevski zbor Biser
Učenec Glasbene šole Grosuplje Mark 

Česnik je zaigral na harmoniko.
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2. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

V sredo, 23. januarja 2019, je v dvo-
rani Družbenega doma Grosuplje po-
tekala 2. redna seja Občinskega sveta 
Občine Grosuplje. 

Občinski svetnice in svetniki so tokrat 
na seji imenovali več odborov in komisij, 
v katerih svetniki temeljiteje razpravljajo 
o posameznih problematikah, usklajuje-
jo mnenja in sprejemajo zaključke:
• Odbor za prostor, komunalno in-

frastrukturo in ekologijo v sestavi: 
Mihael Hočevar (predsednik), Nejc 
Kolmančič (podpredsednik), Žan Sku-
bic, Alojz Bavdek, Nik Gorišek, Andrej 
Omahen, Davor Kastelec, Tadej Sku-
bic in Aleš Planinšek.

• Odbor za družbene dejavnosti v se-
stavi: Matjaž Trontelj (predsednik), 
Janez Pintar (podpredsednik), Vera 
Šparovec, Petra Zakrajšek, Violeta 
Trontelj, Jože Berdajs, Tanja Kastelec, 
Ana Zupančič in Tamara Rozman.

• Odbor za gospodarstvo in turizem v 
sestavi: Uroš Vodopivec (predsednik), 
Ivan Gajić (podpredsednik), Marina 
Rački, Nives Rupčič, Sabina Roštan, 
Urška Berlan, Brigita Jakopin, Janez 
Svetek in  Zlatko Jagodič.

• Odbor za kmetijstvo v sestavi: Urša 
Leah Predalič (predsednica), Valenti-
na Vehovec (podpredsednica), Mari-
na Rački, Violeta Trontelj, Marina Re-
bolj, Matjaž Perme, Toni Jeršin.

• Odbor za mednarodno sodelovanje 
v sestavi: Janez Pintar (predsednik), 
Sabina Roštan (podpredsednica), Alja 
Knep, Urša Landis in Eva Drobnič.

• Statutarno-pravno komisijo v sestavi: 
Janez Pintar (predsednik), Nevenka 
Zaviršek (podpredsednica), Sabina 
Roštan, dr. Božo Predalič, Tilen Vese-
njak, Andrej Peterle in Jože Resman.

• Komisijo za pritožbe, peticije in po-
ravnave v sestavi: Alojz Bavdek (pred-
sednik), Nives Rupčič in Grega Štrus.

• Komisijo za spremljanje položaja 
romske skupnosti v občini Grosuplje 
v sestavi: Iztok Vrhovec (predsednik), 
Valentina Vehovec (podpredsednica), 
Andrej Bahovec, Janez Pintar, Matjaž 
Trontelj, Nevenka Zaviršek, Bruno 
Brajdič, Jasmin Hudorovac, Dušan 
Brajdič, Nikolaj Ferjan in Slavko Hudo-
rovac.
Imenovali so tudi Nadzorni odbor 

Občine Grosuplje, in sicer v sestavi: mag. 
Martin Nose, Alojzija Fink, mag. Natalija 

Duračak Bitenc, Sabina Podržaj in mag. 
Natalija Njavro.

Za predstavnico lokalne skupnosti v 
Svet lokalnih skupnosti Centra za social-
no delo Ljubljana so imenovali Uršo Lan-
dis, dali pa so tudi soglasje k imenovanju 
Petre Zakrajšek za direktorico javnega 
zavoda Zavod za turizem in promocijo 
»Turizem Grosuplje«.

Informacije, pobude in vprašanja 
svetnikov

Občinska svetnica Sabina Roštan je 
zastavila vprašanje o izgradnji parkirne 
hiše P + R Grosuplje. Zanimalo jo je, ali 
je že izbran izvajalec, kdaj je predviden 
pričetek gradnje in kako bo urejeno par-
kirišče za občino v času gradnje.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je  odgovoril, da gre za kar 
vročo temo zadnje dni, saj se veljavnosti 
dovolilnic, ki so podeljene v mestu Gro-
suplje za trajno parkiranje, iztekajo, vsi 
tisti, ki so imeli dovolilnico na parkirišču 
za občino, pa bodo letos dovolilnice do-
bili samo za dva meseca. Računamo na-
mreč, da se bo potem že lahko pričelo z 
gradnjo.  

Ko se bo začela gradnja parkirne hiše, 
bo  že samo gradbišče vzelo več kot pol 
prostora za parkirišča za občino, in če bi 
omogočili, da bi bila veljavnost dovolil-
nic za čez celo leto, bi s tem onemogočili 
parkiranje vsem tistim, ki mogoče gredo 
med tednom na upravno enoto, občino, 
sodišče in po drugih opravkih.

Povedal je še, da postopek javnega 
naročanja, ki smo ga izbrali za izbiro iz-

vajalca, ni odprti postopek, ampak smo 
se odločili za konkurenčni postopek s 
predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti. Želimo namreč dobiti čim boljšo 
ceno. Trenutno pa je na trgu gradbincev 
velika gneča in so zato tudi cene na trgu 
zelo visoke.

Ta postopek je v skladu z zakonom 
razdeljen na dve fazi. Prva predstavlja 
ugotavljanje sposobnosti potencial-
nih ponudnikov. Lokacijo si je ogledalo 
12 ponudnikov, kar je bilo tudi pogoj v 
postopku javnega naročanja, 6 podjetij 
iz Slovenije pa je nato oddalo tudi vso 
dokumentacijo za predhodno ugotav-
ljanje sposobnosti, le enega od teh še-
stih še čakamo, da nam pošlje referenco. 
Ko bo odločitev, da je teh 6 ponudnikov 
usposobljenih, pravnomočna, jih bomo 
pozvali k oddaji ponudbe. Takrat bomo 
seveda izbrali najcenejšega ponudnika.

Če ne bo zapletov pri oddaji ponud-
be, ocenjujemo, da bi lahko v mesecu 
aprilu začeli že z gradnjo. To si zelo želi-
mo, vendar pa, žal, v času gradnje na ve-
čjem delu parkirišča ne bo mogoče par-
kirati. Ko bo gradbinec izbran, se bomo 
sicer z njim poskušali dogovoriti, da bi 
gradbišče zasedlo čim manj prostora za 
občino in da bo tako še nekaj parkirnih 
mest ostalo za potrebe mesta. Vendar pa 
bo gradnja zahtevna, obsežna, tako da 
bomo zagotovo tudi na prometu čutili, 
da se zadaj za občino gradi velik objekt.

Občinski svetnik Žan Skubic je za-
stavil vprašanje o urejanju športnega 
rekreativnega središča Koščakov hrib. 
Občina Grosuplje je konec lanskega leta 
uredila pot na Koščakov hrib, zato ga je 
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Župan dr. Peter Verlič s soprogo Barbaro Tekavec Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar s soprogo mag. Janjo Garvas Hočevar

Županov novoletni sprejem

V četrtek, 13. decembra 2018, smo se 
v dvorani Družbenega doma Grosuplje 
na srečanju, ki ga je priredil župan dr. Pe-
ter Verlič, zbrali občinski svetniki, gospo-
darstveniki, predstavniki zavodov, pred-
sedniki krajevnih skupnosti, predsedniki 
društev in vsi, ki soustvarjamo življenje v 
naši občini Grosuplje.

Veseli, ponosni in zadovoljni smo. Za 
nami je namreč še eno uspešno leto, ko 
smo veliko lepega in dobrega naredili, 
prispevali k prijetnejšemu in bolj kako-
vostnemu življenju občank in občanov 
Grosupljega.

Tako smo se ob ogledu kratkega 
filmčka sprva sprehodili skozi iztekajoče 
leto 2018 in ob tem obudili spomine na 
nekatere največje dogodke, ki so se zgo-
dili v tem letu, od odprtja nove lekarne 
pri zdravstvenem domu in novega nad-
voza proti Sončnim dvorom, do prazno-
vanj številnih okroglih obletnic, ki so jih 
obeležili naši zavodi, naša društva.

Zbrane pa je nato nagovoril gostitelj 
srečanja, župan dr. Peter Verlič.

Povedal je, da je ravno dan prej po-

tekala konstitutivna seja novega Občin-
skega sveta Občine Grosuplje, in zato je 
vsem novoizvoljenim občinskim svetni-

cam in svetnikom tudi čestital. Uspešno 
delo še naprej pa je zaželel tudi direktor-
ju občinske uprave mag. Dušanu Hoče-

zanimalo, kakšne vsebine se načrtujejo 
in kdaj se bo z urejanjem Koščakovega 
hriba nadaljevalo.

Direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar je povedal, da so čez cel Košča-
kov hrib gozdne poti že lepo speljane, 
urejene, potrebujejo le nekaj vzdrževa-
nja. Manjkala pa je ta dostopna pot iz 
smeri zdravstvenega doma, ki smo jo v 
prvem delu pred zimo uredili. Tam je ze-
mljišče v celoti v lasti enega lastnika, zato 
smo se z njim dogovorili za služnostno 

pot, jo odmerili in jo tudi uredili. Tako 
smo dobili povezavo med zdravstvenim 
domom in Kongom.

To bi lahko poimenovali kot 1. fazo 
urejanja Koščakovega hriba. Nekoliko se 
nam je sicer zavlekla, saj je Ministrstvo za 
kulturo zahtevalo arheološke preveritve, 
tako pa smo morali celo traso, ki smo jo 
urejali, tudi arheološko sondirati. Šele po 
pozitivnem soglasju Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije smo nato 
to pot lahko uredili.

Večji posegi, urejanja ter dodajanja 
vsebin v rekreacijsko središče pa bo sledi-
lo po sprejemu občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, ki že dolgo teče. Ta 
sicer nima nekih ovir, a je pogoj zanj, da 
mora biti prej sprejet občinski prostorski 
načrt. Kar zadeva občinski prostorski na-
črt, pa nam, žal, kljub mnogim obljubam, 
sestankom, prošnjam še vedno ni uspelo 
pridobiti dveh pozitivnih mnenj, in sicer 
mnenja Ministrstva za kmetijstvo in pa 
mnenja Direkcije RS za vode.

Vsebine, ki so umeščene v Občin-
ski podrobni prostorski načrt Koščakov 
hrib, so pustolovski park, otroška igrišča, 
forma viva, trim steza, pohodne poti, 
skratka, veliko jih je, namenjene pa bodo 
vsem nam občankam in občanom in pa 
samemu mestu.

Parkirišča pri zdravstvenem domu so 
bolj prosta ob koncih tedna, ko bo ver-
jetno gozd bolj obljuden. Tako bo špor-
tno rekreativno središče Koščakov hrib 
nudilo možnost parkiranja in možnost 
rekreacije.

Video posnetke sej si lahko ogledate 
na www.grosuplje.si.

Jana Roštan
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Pianist Nejc ŠkoficVoditeljica Tea Rozman

Combo zasedba Big banda Grosuplje s pevko Urško Strnad

varju.
Dejal je, da smo lahko ponosni na ve-

liko investicij, projektov, ki so se zgodili v 
letu 2018, za katere pa smo zaslužni vsi v 
tej dvorani, vsak na svoj način. Župan si 
zato želi, da bi bilo tako tudi v prihodnje, 
da bi se tudi v naslednjem mandatu vsi 
trudili, sodelovali, prispevali vsak na svoj 
način k temu, da bo Grosuplje leta 2022 
še lepše, še boljše, še uspešnejše in da se 
bomo v tej občini imeli še bolj radi.

Na občini se bomo zagotovo trudili, 
vložili vso svojo energijo, znanje, vede-
nje, ter poskusili pridobiti kar čim več 
sredstev, kjerkoli se bo dalo, da bomo iz-
polnili 22 nosilnih projektov, da nam bo 
v tej občini lepo in še lepše.

»Začeli bomo z gradnjo prizidka k 
Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje z 
8 učilnicami in novo športno dvorano ter 

z gradnjo parkirne hiše po sistemu P + R, 
da bomo mogoče kakšen avto več zadr-
žali tukaj in šli naprej z javnim prevozom. 

Skratka, želimo biti moderni, sodobni in 
del vseh trendov, ki nas delajo uspešne,« je 
še dejal župan.

Vsem je zaželel lep, topel, blagoslo-
vljen božič, da ga preživimo s tistimi, ki 
jih imamo najraje, v prihodnjem letu pa 
veliko pozitivne energije, zdravja, dobrih 
poslovnih rezultatov, uspehov, tako da 
bomo ob letu osorej, ko se spet srečamo, 
rekli, da je za nami eno lepo leto.

Tudi tokrat je bila na županovem 
novoletnem sprejemu z nami Combo 
zasedba Big banda Grosuplje s pevko 
Urško Strnad, za lepo, praznično vzdušje 
ob druženju, ki je sledilo, ob prijetnemu 
klepetu, sklepanju še trdnejših, pa tudi 
novih prijateljskih vezi, je poskrbel pia-
nist Nejc Škofic. Skozi prireditev nas je 
popeljala Tea Rozman.

Jana Roštan
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Konstitutivne seje svetov krajevnih skupnosti

V ponedeljek, 17. decembra 2018, 
v torek, 18. decembra 2018, in v sredo, 
19. decembra 2018, so potekale konsti-
tutivne seje vseh naših 10 krajevnih sku-
pnosti: Grosuplje, Ilova Gora, Mlačevo, 
Polica, Račna, Spodnja Slivnica, Škocjan, 
Šmarje - Sap, Št. Jurij in Žalna.

Na sejah so bili potrjeni štiriletni man-
dati (2018–2022) članom svetov krajev-
nih skupnosti, izvoljeni pa so bili tudi 
njihovi predsedniki in podpredsedniki.

Svet Krajevne skupnosti Grosuplje
 
• predsednik Iztok Vrhovec
• podpredsednik Matjaž Pirc
• Marija Rački
• Nevenka Duša
• Marjan Jakopin
• Renato Bedene
• Janez Žitnik
• Marjan Jože Kralj
• Jožef Škrjanc
• Vera Šparovec
• Andrej Godec
• Stanko Dežman
• Anton Lampret

Svet Krajevne skupnosti Ilova Gora
 
• predsednica Romana Hrovat
• podpredsednik Andrej Kambič
• Janko Pajk
• Alojz Jamnik
• Vesna Mehle

Svet Krajevne skupnosti Mlačevo 

• predsednik Anton Novljan
• podpredsednik Janez Svetek
• Tjaša Galjot
• David Kastelec
• Jure Janežič
• Benjamin Steklačič
• Vida Kastelic Hočevar
• Davor Kastelec
• Jan Grum

Svet Krajevne skupnosti Polica

• predsednik Mitja Gioahin
• podpredsednica Katja Ličen Pajenk
• Igor Žitnik
• Miha Glavič
• Tomaž Jančar
• Damjan Vidic
• Anže Kozlevčar
• Ludvik Kokole
• Marjan Makše

Svet Krajevne skupnosti Račna 

• predsednik Rajko Palčar
• podpredsednik Jože Berdajs
• Jože Okorn
• Andreja Derenda
• Matic Gruden
• Dejan Ahčin
• Boštjan Novljan
• Janez Starec
• Roman Šteh

Svet Krajevne skupnosti  
Spodnja Slivnica 

• predsednik Alojz Bavdek
• podpredsednik Tibor Gazi
• Tadej Knez
• Janez Grden
• Danijel Nagelj

Svet Krajevne skupnosti Škocjan 

• predsednik Martin Tomažin
• podpredsednik Igor Ponikvar
• Janez Sever
• Darinka Virant
• Marta Smole
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polovici marca in v če bodo vremenske 
razmere dopuščale, takoj za tem prične-
mo tudi z gradnjo.

V parkirni hiši bo za namen parkiranja 
P + R zagotovljenih 161 parkirnih mest, 
vse skupaj jih bo sicer 222. Parkirna hiša 
bo omogočala tudi polnjenje električnih 

vozil, zaprto kolesarnico za 40 koles, ob 
njej pa tudi polnjenje električnih koles.

Parkirna hiša P + R Grosuplje se bo 
tako pridružila že dobro vzpostavljeni 
mreži P + R parkirišč Ljubljane z okolico.

Jana Roštan

Svet Krajevne skupnosti Šmarje - Sap
 
• predsednik Janez Pintar
• podpredsednik Andrej Struna
• Marjan Štrubelj
• Aljaž Nučič Skok
• Jožef Muhič
• Jože Mehlin
• Marjan Kastelic
• Darja Štibernik
• Aleš Zakrajšek
• Branko Petrovič
• Sonja Boh

Svet Krajevne skupnosti Št. Jurij 

• predsednica Marinka Rebolj
• podpredsednik Peter Goršič
• Vladimir Belcar
• Boštjan Valentinčič
• Jože Krivec
• Mojca Koritnik
• Tomaž Omahen
• Anton Mehle
• Miha Primec
• Toni Jeršin

Svet Krajevne skupnosti Žalna 

• predsednica Danijela Pirman
• podpredsednik Franc Zaviršek
• Rok Jaketič
• Martin Javornik
• Jure Janša
• Luka Javornik
• Janko Roštan
• Peter Menard
• Lazar Dragaš

Jana Roštan

Z gradnjo parkirne hiše P + R Grosuplje pričnemo že spomladi

Občina Grosuplje se je s projektom 
»P + R Grosuplje« uspešno prijavila na 
javni razpis Ministrstva za infrastrukturo 
in tako za izgradnjo parkirne hiše dobi-
la tudi nepovratna sredstva evropske 
kohezijske politike v višini 1.655.732,80 
evrov. Ta bo stala na parkirišču pri občini 
oz. poleg avtobusne in železniške po-
staje v Grosupljem. Uporabniki parkirne 
hiše P + R Grosuplje bomo tako lahko 
svoja vozila parkirali v parkirni hiši in se 
do glavnega mesta odpeljali z mestnim 
avtobusom 3G ali z vlakom. Parkirnina 
pa ne bo dražja, kot je vožnja do prestol-
nice in nazaj v Grosuplje.

Gre za spodbujanje javnega prevoza 
na način, da uporabo osebnega avto-
mobila zamenja kombinacija uporabe 
zasebnega in javnega prevoza, parkirna 
hiša naj bi tako privabila tudi voznike, ki 
bi sicer parkirno mesto iskali v Ljubljani.

Ta način prevoza do naše prestolnice 
bo prispeval k razbremenitvi cest proti 
Ljubljani in po samem mestu, s tem pa 
bomo prispevali tudi k znižanju izpustov 
škodljivih toplogrednih plinov in trdih 
delcev.

Gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
parkirne hiše P + R Grosuplje smo prido-
bili in objavili tudi že javno naročilo za 
izbiro izvajalca. Podpis pogodbe z izbra-
nim ponudnikom je predviden v drugi 
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Projekt RECOV - Občina Grosuplje participirala na mednarodni 
konferenci v Santorsu

V okviru projekta REthniking COllabo-
rative Values for public services - RECOV 
je potekal že drugi izmed štirih med-
narodnih dogodkov. Junija lani je bila 
organizirana mednarodna konferenca 
v Makedoniji, v Skopju, tokrat pa se je 
skupina predstavnikov  občine Grosu-
plje, direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar s sodelavkama Tjašo Pleško 
in Jano Roštan, udeležila mednarodne 
konference v Italiji. Ta je potekala od 16. 
do 18. januarja 2019 v Santorsu. 

Osrednja tema mednarodne konfe-
rence v Santorsu so bile javne storitve, 
ki so namenjene sodelovanju in ki spod-
bujajo vključevanje prebivalstva, pri če-
mer smo se osredotočili na izgradnjo in 
upravljanje javnih prostorov za skupno 
delo in bivanje (building and managing 
of public co-working spaces and co-ho-
using).

Na konferenci so nas pozdravili župan 
občine Santorso Franco Balzi, podpred-
sednik organizacije ALDA (The European 
Association for Local Democracy) Ales-
sandro Perelli in generalna sekretarka 
organizacije ALDA Antonella Valmorbi-
da.

Župan Franco Balzi je vsem udeležen-
cem projekta izrekel prijetno dobrodo-
šlico v občini, s 6.000 prebivalci, ki jo ob-
daja čudovita narava. Je pa Santorso tudi 
prvi industrializiran kraj v Italiji, njegova 
industrija je temeljila na volni. Sicer pa je 
povedal, da je ponosen na njihovo so-
delovanje v evropskih projektih, da kot 
majhna občina sodelujejo v evropskih 
mrežah in s svojo aktivnostjo prispevajo 
tudi k razvoju Evropske unije. Vsem ude-
ležencem projekta je zaželel uspešno 
delo, z dobrimi rezultati.

Predstavnika organizacije ALDA Ales-
sandro Perelli in Antonella Valmorbida 
pa sta izpostavila pomen sodelovanja 
predstavnikov različnih občin, mest in 
civilnih družb v Evropi. Pomembno je, 
da se sliši tudi njihov glas, njihov pogled 
na družbeni in gospodarski razvoj lokal-

nih skupnosti, saj imajo prav ti v svojem 
vsakdanjem življenju, pri svojem vsakda-
njem delu direkten kontakt s prebivalci, 
z državljani Evropske unije. 

V okviru projektov, kot je ta, pa se 
predstavniki mest in občin ter civilne 
družbe srečujejo, razpravljajo z name-
nom, da bi uprave lokalnih skupnosti 
delovale še boljše, oz. kot je tudi namen 
projekta RECOV, da bi prebivalci lokalnih 
skupnosti aktivneje sodelovali v proce-
sih njihovega razvoja ter s tem prispevali 
k bolj vključujoči in demokratični družbi. 

Tako Alessandro Perelli kot tudi Anto-
nella Valmorbida sta tudi poudarila, da 
je pred Evropsko unijo velik izziv. V maju 
bodo namreč potekale volitve v Evropski 
parlament, ki bodo pomembno vplivale 
na prihodnost Evrope in njenih prebival-
cev. Zato je zelo pomembno, da se jih 
udeležimo.

V nadaljevanju konference smo ude-
leženci projekta razpravljali o možno-
stih, kako bi lahko lokalno prebivalstvo 
kar najbolj vključili v proces razvoja lo-
kalnih skupnosti, jih spodbudili k aktiv-
nemu delovanju v lokalnih skupnostih, 
k sodelovanju, k razvijanju in deljenju 
svojih idej. Kakšne strategije in metode 
bi lahko za to uporabili, na kakšen način 
bi lahko bili kot občinska uprava vključe-

ni tudi v delovanje javnih prostorov. Po-
sebno pozornost smo namenili javnim 
prostorom, kjer bi posamezniki lahko so-
delovali, si pomagali in se spodbujali pri 
razvijanju skupnih idej in projektov. Ene-
ga takšnih, Megahub v bližnjem Schiu, 
smo si tudi ogledali.

Projektni partnerji smo na tridnevni 
konferenci predstavili tudi svoje lokalne 
aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru pro-
jekta RECOV. Tjaša Pleško, ki vodi projekt 
v naši občini, je ostalim partnerjem pred-
stavila našo največjo vsakoletno priredi-
tev Grosuplje v jeseni, na kateri pa se je 
lani s svojo stojnico obiskovalkam in obi-
skovalcem prireditve predstavljal tudi 
projekt Recov. Predstavniki iz občine 
Grosuplje, ki so se udeležili prve medna-
rodne konference, ki je potekala v Sko-
pju, so tako obiskovalce stojnice pobliže 
seznanili s projektom in z njimi delili tudi 
svoje izkušnje iz delavnic in spoznavanja 
s tujimi partnerji v Skopju.

Projekt RECOV, ki ga Evropska unija 
sofinancira iz programa Evropa za dr-
žavljane, se je sicer začel 1. marca 2018 
in bo trajal vse do 29. februarja 2020. V 
projekt, katerega osrednji cilj je krepitev 
zavesti evropskega državljanstva ter ci-
ljev Evropske unije, je vključenih deset 
partnerjev iz devetih držav, Makedonije, 
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Francije, Italije, Slovenije, Portugalske, 
Srbije, Albanije, Latvije in Romunije. Vo-
dilni partner v projektu je Občina Centar, 
Skopje, v projektu pa sodeluje tudi Obči-
na Grosuplje. Projekt se izvaja preko se-
minarjev, razprav in delavnic, pri čemer 

je vseskozi poudarek na sodelovanju in 
komunikaciji vseh partnerjev. Vključuje 
različne aktivnosti tako na lokalnem kot 
mednarodnem nivoju. V okviru projekta 
bodo potekali štirje mednarodni dogod-
ki. Prvi je, kot rečeno, potekal v Make-

doniji, drugi v Italiji, sledila pa bosta še 
mednarodna dogodka na Portugalskem 
in v Belgiji.

Jana Roštan

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar s sodelavko Tjašo 
Pleško na sestanku s koordinatorico projektov pri ALDI Anno Ditto

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar in sodelavka Tjaša Pleško 
iz medobčinskega razvojnega centra 
sta se v petek, 18. januarja 2019, v pro-
storih urbanega centra v Thienah, v Ita-
liji, sestala s koordinatorico projektov pri 
ALDI (Evropsko združenje za lokalno de-
mokracijo) Anno Ditto, sestanku sta pri-
sostvovala tudi vodja Urbanega centra 
Thiene Adelina Tadiello in predstavnik 
Občine Thiene Nicola Marolla.

Občina Thiene ima okoli 24.000 prebi-
valcev in med drugim svojo veliko prilo-
žnost vidi v razvoju turizma. Posebnost 
v mestu Thiene je tamkajšnja katedrala, 
zanimivi pa so tudi teater, muzej krščan-
stva, knjižnica, grad, lepa je tudi narava. 
V Thienah je tudi sedež Urbanega centra 
Thiene, ki združuje 22 občin. 

Na sestanku so govorili o prioritetah, 
ki jih ima naša občina, o prioritetah, ki 

jih ima Občina Thiene, in o možnostih za 
sodelovanje na evropskih razpisih. Tudi 
Občina Thiene je ena izmed aktivnih 
članic ALDE. Izmenjali pa so si tudi nekaj 

svojih izkušenj in dobrih praks, ki jih ima-
mo na področju projektov.

Jana Roštan

Skavti prinesli Luč miru iz Betlehema tudi v prostore občinske hiše

V ponedeljek, 17. decembra 2018, sta 
nas v občinski hiši obiskala naša skavta 
ter županu dr. Petru Verliču, direktorju 
občinske uprave mag. Dušanu Hočevar-
ju in vodjem uradov izročila Luč miru iz 
Betlehema.  

Kot sta povedala, želijo skavti v tem 
prazničnem času sporočilo miru pone-
sti vsem našim občankam in občanom, 
v vsak dom, pa seveda tudi širše, vsem 
nam Slovencem, vsem nam Evropejcem, 
sporočilo miru želijo ponesti po vsem 
svetu. Prav vsak namreč lahko prispeva 
delček k miru v svetu.

Poslanica Luči miru pa se je tokrat gla-
sila:

Plamen je v mojih rokah. Gori in me 
greje. Prepričala me je njegova toplota 
in privabila njegova svetloba. Zdaj imam 
priložnost, da ga širim naprej - poiščem 
bližnjega, začutim njegovo stisko, se daru-

jem zanj in mu pomagam.
Toda kako? 
Ko sprejmem mir v svoje srce, sem po-

doben sveči, ki je sprejela plamen. Da 

ohrani plamen, mora sveča goreti. Prav 
tako moram jaz, da ohranim mir, darova-
ti samega sebe. Vendar sveča z gorenjem 
izginja, človek pa nikoli ne izgine, če gori 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2019 19Iz občinske hiše

Sprejem štipendistov Občine Grosuplje 2018 / 2019

Občina Grosuplje je za šolsko leto 
2018/2019 podelila štipendije 65 dija-
kom in študentom. Štipendiste je v četr-
tek, 24. januarja 2019, v prostorih Druž-
benega doma Grosuplje sprejel župan 
dr. Peter Verlič in jim čestital za uspeh, 
da so prišli do občinske štipendije. Pra-
vilnik je namreč kar strog, tako da meni, 
da staršem ni potrebno biti v skrbeh, da 
njihovi otroci ne bi bili pri svojem šolanju 
uspešni, in so lahko ponosni na njih. »Mi 
pa bomo ponosni na njih v prihodnosti, ko 
bodo tisto, kar na tej občini, v tej državi, v 
tej Evropi mi počnemo, oni nadaljevali, in 
jaz sem prepričan, da še boljše in z več zna-
nja, kot pa smo to uspeli mi,« je dejal.

Župan jim je nato povedal nekaj splo-
šnih informacij o naši občini, pa tudi ka-
kšno zanimivo dejstvo, ki ga zagotovo še 
niso vedeli. Predstavil jim je tudi večje 
projekte, na katerih delamo, nove ideje, 
pobude, seveda tudi njihove, pa so ve-
dno dobrodošle.  

Trenutno najbolj aktualna projekta 
sta gradnja parkirne hiše P + R Grosuplje, 

ko bomo lahko svoje avtomobile parkira-
li v Grosupljem in se do naše prestolnice 
odpeljali z avtobusom ali vlakom, in gra-
dnja nove športne dvorane pri Osnovni 
šoli Louisa Adamiča na Tovarniški.

Začelo se bo z urejanjem Trga Gro-
suplje, ko bomo Kolodvorsko cesto 
preuredili v pešcono, ki bo povezovala 
trga pred knjižnico in železniško posta-
jo. Upamo pa, da bomo lahko kaj kma-
lu sprejeli tudi naš prostorski načrt, da 
bomo lahko nadaljevali z urejanjem 
športnega rekreativnega središča Košča-
kov hrib, nekakšnega mestnega parka, in 
kasneje tudi Športnega parka Grosuplje. 
Da vsebin za šport in rekreacijo v našem 
mestu ne bo manjkalo.

Župan je še povedal, da je bila odlo-
čitev, da tri občine, Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Trebnje, skupaj ustanovimo 
medobčinski razvojni center, pravilna. 
Njegova poglavitna naloga je že od vse-
ga začetka bila, da poskušamo pridobiti 
evropska sredstva za tiste projekte, ki 
jih država izpusti. In lahko vidimo, da 

se je kar nekaj lepih projektov že začelo 
odvijati. So pa namenjeni bolj mehkim 
vsebinam, kot jih radi poimenujemo. Ti 
spodbujajo spoznavanje, srečevanje, 
druženje ljudi med seboj po Evropi, 
pokrivajo pa tudi področja, kot so ohra-
njanje narave, ohranjanje biotske razno-
vrstnosti. Tako bomo lahko zdaj tudi 
vsakoletno prenašanje žabic čez cesto 
dolgotrajno uredili.

Nekaj več besed pa je župan namenil 
tudi področju turizma v naši občini, kjer 
se nam prav tako obeta večji korak v ra-
zvoju.

Dodelitev štipendij Občine Grosuplje 
sicer ureja Odlok o podeljevanju štipen-
dij Občine Grosuplje. Na javnem razpisu 
za dodelitev štipendije Občine Grosuplje 
za šolsko leto 2018/2019 je bilo dodelje-
nih 65 štipendij, od tega 35 študentom 
in 30 dijakom. Točkoval se je učni uspeh 
in izven šolske dejavnosti. Višina štipen-
dije za šolsko leto 2018/2019 znaša 100 
evrov mesečno.

Jana Roštan

iz ljubezni.
Vem, da nas je več, ki gorimo. Skupaj 

lahko ustvarimo mogočen ogenj, ki ga ne 
bo pogasil noben nemir.

Delimo plamen - zanetimo mir.

Župan dr. Peter Verlič se je skavtoma 
zahvalil za to lepo potezo in dejal, da 

tudi sam upa, da bo ta plamenček prišel 
v kar čim več hiš v naši občini, z njim pa 
mir, dobro, sreča, ljubezen, povezanost, 
sodelovanje.

Skavtoma, ki sta nas obiskala, in tudi 
vsem ostalim skavtom je zaželel vse do-
bro, veliko poguma ter srečno in zdravo 
v  letu 2019.

Svetovni sprejem Luči miru iz Betle-
hema so izvedli  15. decembra 2018 v 
Novi katedrali v Linzu. Ta svetovna akcija 
letos obeležuje že 30-letnico, v Slovenijo 
pa Luč miru iz Betlehema letos prihaja 
28. leto zapored.

Jana Roštan
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V nacionalni preventivni akciji »Mobilni telefon« je sodelovala tudi 
Občina Grosuplje

Obisk starejših članov Kluba seniork in seniorjev SDS Grosuplje

Nacionalna preventivna akcija »Mo-
bilni telefon« se je pričela v ponedeljek, 
14. januarja 2019, in bo trajala do nede-
lje, 27. januarja 2019. Ta poteka pod slo-
ganom »Med vožnjo uporabljaj pamet, 

ne pametnega telefona«, njen namen 
pa je opozarjati voznike, da se z uporabo 
mobilnega telefona v prometu zmanjšu-
je zbranost in pozornost na sprejemanje 
ključnih informacij iz okolja in tako po-
večuje tveganje za nastanek prometne 
nesreče.

Med uporabo mobilnega telefona je 
uporabnikova pozornost zmanjšana v 
kar treh vidikih zaznavanja in upravlja-
nja, in sicer:
• vidnem - namesto na cesto in okolje 

je pogled usmerjen v zaslon telefona,
• telesnem - roke niso na volanu ali kr-

milu vozila, pač pa na napravi,

• miselnem - miselni procesi so usmer-
jeni v dogajanje, ki ga sporoča napra-
va.
V času akcije je naše občinsko redar-

stvo, ki tudi sicer veliko deluje na pre-
ventivi, v okviru terenskih akcij opozar-
jalo na uporabo mobilnih telefonov med 
vožnjo ter našim občanom zato razdelilo 
večje število letakov. Na uporabo mo-
bilnega telefona med vožnjo pa so nas 
opozarjali tudi plakati po naših šolah, v 
mestni knjižnici, v zdravstvenem domu 
in na drugih lokacijah.

Jana Roštan

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

Člani IO KSS SDS Grosuplje smo dne 17. decembra 2018 obiskali bolne in ostarele člane SDS Grosuplje. 
Obiska so bili zelo veseli. Vsi skupaj smo si zaželeli vesele božične praznike, veselo praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti ter srečno, mirno in zadovoljno leto 2019. 

Danijel Nagelj,  predsednik KSS SDS Grosuplje 
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Ponovoletno srečanje občinskega odbora NSi Grosuplje

V četrtek, 10. januarja 2019, smo v 
Občinskem odboru NSi-Grosuplje orga-
nizirali ponovoletno srečanje za članice 
in člane našega odbora, podpornike ter 
kandidatke in kandidate, ki so nas za-
stopali na listi za volitve v občinski svet 
in svete krajevnih skupnosti. Srečanje je 
potekalo v prostorih gostilne Slamar v 
Šmarju - Sapu, kjer smo ob okusni pogo-
stitvi analizirali aktualne notranjepolitič-
ne dogodke občine Grosuplje in ocenili 
lokalne volitve v Občinski svet Občine 
Grosuplje.

Občutno smo izboljšali volilni rezultat 
izpred štirih let (10,53 % prejetih glasov 
na volitvah 2018) tako v procentih kot 
tudi v absolutnem prejemu glasov. Izvo-
ljena svetnika Štefka Zaviršek in Matjaž 
Trontelj bosta konstruktivno izvajala 
program Nove Slovenije v občinskem 
svetu in pripomogla k nadaljnji rasti 
vpliva stranke. Na srečanju sta se nam 

pridružila tudi župan občine Žužemberk 
Jože Papež, ki nam je v svojem nagovo-
ru posredoval vse značilnosti njihove 
kampanje, ki je botrovala njegovemu 
uspehu, in gospod evroposlanec Lojze 
Peterle, ki pa nam je posredoval aktu-
alne dogodke v zvezi z evropskim par-
lamentom in prihajajočimi evropskimi 
volitvami. Na občinskem odboru stranke 
smo sprejeli operativni program delova-
nja našega odbora za naslednja štiri leta 

(2018–2022) in  najprej povabili na 2. ša-
hovski turnir Lojzeta Peterleta, ki bo 10. 
2. 2019, ob 16. uri, v prostorih Kulturne-
ga doma Šmarje - Sap. Vsi ljubitelji šaha 
vljudno vabljeni na turnir (prijava na te-
lefon 031 793 435, Andrej Peterle).

KRŠČANSKI DEMOKRATI se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste zaupali glas 
naši stranki. Ob tem pa vabimo vse, ki 
želite aktivneje sodelovati v naših ak-
tivnostih in v naših organih, da se nam 
pridružite. Veseli bomo vsakega vašega 
predloga za ureditev naše občine (pišite: 
grosuplje@nsi.si) in vam bomo pri tem 
po svojih močeh pomagali.

Občinski odbor Nove Slovenije - krščanski 
demokrati občine Grosuplje

Občinski odbor Nove Slovenije - krščanski demokrati Grosuplje
 vsem občankam in občanom občine Grosuplje iskreno čestita k slovenskemu kulturnemu prazniku. 

Ob tem prazniku se vsem kulturnim organizacijam, ustvarjalcem, poklicnim ustanovam in prostovoljnim posameznikom, 
številnim kulturnim društvom, pevskim zborom in gledališkim skupinam 

širom občine in vsem ostalim, ki s svojim delovanjem prispevajo, 
da slovenska kultura v družini evropskih narodov ohranja svojo prepoznavnost, iskreno zahvaljujemo za ohranjanje 

slovenskega kulturnega izročila, običajev, tradicije in s tem tudi naroda. 

Želimo vsem doživeto praznično razpoloženje.
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Dekanijsko srečanje mladih v Žalni

Bodimo pokončni občani in državljani!

Žalska mladinska skupina je 11. janu-
arja 2019 organizirala Dekanijsko sre-
čanje mladih. Dogodek se je začel s sv. 

mašo, ki sta jo vodila duhovnika Andrej 
Šink in Matevž  Mehle. Slednjega smo 
na srečanje povabili kot gosta. Zaupal 

nam je nekaj svojih življenjskih izkušenj 
in nas napolnil z močjo, da naj vztraja-
mo v stvareh, kot je mladinski verouk, in 
dejavnostih, ki jih organiziramo v sklopu 
le-tega, saj konec koncev na mladih svet 
stoji.  Od njega smo izvedeli tudi mno-
go koristnih informacij glede delovanja 
SKAM-a in celotne organizacije Stične 
mladih. Vmes so potekale tudi zabavne, 
družabne igre, s katerimi smo se mladin-
ci iz raznih župnij med seboj spoznali in 
povezali. Na koncu je sledilo še druženje 
ob prigrizkih in pijači. Mladi smo med 
seboj izmenjali stike, da si bomo lahko 
pomagali in delili nasvete tudi med le-
tom. Glavni in največji pomen celotnega 
srečanja pa je v Njem, ki nas je, preko 50 
mladih, združil in zbližal.

Petra Štibernik

Mnogo premalo se zavedamo, da živi-
mo v zelo lepi državi Sloveniji, kjer vlada 
mir. To  je zelo velika vrednota, ki pa se 
lahko hitro spremeni, če ne bomo dovolj 
pozorni in sledili našim vrednotam in ci-
ljem. Pripadnost je zelo pomembna vre-
dnota. Otroke že zelo zgodaj vzgajajmo, 
kako pomembna je pripadnost družini, 
šoli, kraju, kjer živimo, in naši državi. Ta 
pripadnost je v naših učnih načrtih mno-
go premalo poudarjena, mnogo prema-
lo naši otroci v šoli izvedo o osamosvoji-

tveni vojni za Slovenijo. Na srečo imamo 
v naših osnovnih šolah veliko učiteljev, ki 
se zavedajo, kako pomembna je vredno-
ta pripadnosti in o tem z učenci sprego-
vorijo.

Prav vesela sem, ko je naš župan dr. 
Peter Verlič, ki je bil prisoten na Polici, 
pri  maši za domovino pregovoril  tudi 
o tej vrednoti. Pozval je, da naj v vseh 
krajevnih skupnostih na pomemben in 
viden kraj postavimo drogove s sloven-
sko zastavo. Na Polici, v Šmarju že vihra 

slovenska zastava. Prepričana sem, da 
bodo to storili tudi v ostalih krajevnih 
skupnostih. 

Bodimo pokončni in ponosni, da smo 
Slovenci, da imamo lepo državo Slove-
nijo, prizadevajmo si za dobre medse-
bojne odnose, podpirajmo družine z 
več otroki, da bodo čez leta po naši lepi 
deželi se smejali in jokali otroci naših ko-
renin - slovenskih korenin.

Angelca Likovič

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prijavnice 
na www.ooz-grosuplje.si, kjer preverite 
pogoje subvencionirane udeležbe zara-
di sofinanciranja občine Grosuplje:

• Seminar »DAVČNI OBRAČUN 2018 
IN OSTALE DAVČNE NOVOSTI«, če-
trtek, 24. 1. 2019, ob 10.00, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. 

• USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRI 
DELU, sreda, 6. 3. 2019, ob 15.00, v 
Domu obrtnikov v Grosupljem.

• Brezplačno »DAVČNO IN RAČUNO-
VODSKO SVETOVANJE S TADEJO 
BUČAR, svetovalko za podjetni-
štvo«, v petek, 8. 3. 2019, med 8.00 
in 15.00 uro, Dom obrtnikov v Gro-
supljem. Projekt bo izveden v okviru 
SPOT Osrednja slovenska regija.

• Seminar »BLAGOVNE ZNAMKE – 
marketinško orodje za uvajanje in 
upravljanje blagovnih znamk«, če-
trtek, 14. 3. 2019, ob 13.00, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. Seminar bo 
izpeljan v okviru projekta Interreg 
Italia – Slovenija in je za udeležence 
popolnoma brezplačen. 

NOVOLETNO OBDAROVANJE OTROK 
NA OOZ GROSUPLJE: V torek, 11. 12. 
2018, smo na OOZ Grosuplje, tako kot 
vsako leto, v Kulturnem domu Grosuplje 
za otroke naših članov in njihovih za-
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V jaslice sta zašla tudi Snoopy in pingvin.Najdete katalonsko posebnost - caganerja?

Božično mesto z jaslicami v sredini
Šmarski župnik dr. Bojan Korošak in lastnica večine kompletov 

Meta Zoran

poslenih organizirali ogled gledališke 
predstave ter prihod dedka Mraza z 
obdaritvijo otrok. Prireditve se je ude-
ležilo več kot 100 otrok, ki so skupaj z 
svojimi starši do zadnjega kotička na-
polnili dvorano. 

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 vpra-
šanja poslovne narave. 

Janez Bajt, sekretar OOZ Grosuplje

Od kod so prišle jaslice v Šmarje - Sap? Od vsepovsod.

Konec leta 2018, leta evropske kultur-
ne dediščine, je v adventnem času Turi-
stično društvo Šmarje - Sap v Turenčku 
ob šmarski cerkvi pripravilo razstavo ja-
slic sveta. Na ogled je bilo postavljenih 
več kot 60 kompletov jaslic,  in vsake 
posebej so pripovedovale edinstveno 
zgodbo, značilno za okolje, od koder so 
prišle.  

V uvodnem delu odprtja razstave je 
župnik dr. Bojan Korošak predstavil zgo-

dovinski izvor jaslic in način postavljanja 
skozi obdobja, od zgodnjega krščanstva 
dalje. Meta Zoran, lastnica večine razsta-
vljenih eksponatov, pa je podala kratek 
opis nastajanja njene zbirke jaslic. Sledil 
je krajši koncert božičnih pesmi Mešane-
ga pevskega zbora U3 UTŽO Grosuplje. 

Na razstavi smo si lahko ogledali 60 
kompletov, od tega 45 Mete Zoran, naše 
krajanke in športne novinarke TV Slove-
nija, ki jaslice kupuje na zasebnih in služ-

benih potovanjih po Evropi in drugih ce-
linah. Tako so v Šmarje - Sap prišle jaslice 
s Kitajske, ZDA, Rusije, Turčije in Irana, 
Južne Amerike, Kanade in še bi lahko na-
števali. Ostale so prispevali krajani. 

Župnik dr. Bojan Korošak je prispeval 
zbirko afriških jaslic, ki jih je v domovino 
prinesel misijonar Stane Kerin. Obisko-
valci so lahko občudovali prelepe jaslice 
iz Svete dežele, izrezljane iz oljke, več kot 
100 let staro podobico z motivom svete 
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Najmlajša vodička Neja Podržaj

Pisane poljske krakovske jaslice

družine, stare stenske jaslice ... Osnovno-
šolca sta z veseljem prinesla svoje otro-
ške jaslice iz serije Playmobil. Iz Grosu-
pljega so prišle leta 1946 v begunskem 
taborišču Spittal izdelane jaslice, ročno 
delo Alojza Žitnika. 

TD Šmarje - Sap je vse dni odprtja 
omogočilo voden ogled po razstavi, ki 
ga je strokovno in obogateno s številni-
mi zgodbami izpeljala Meta Zoran. Znala 
je pritegniti tako predšolske otroke kot 
mladino in ostale obiskovalce, kar so v 
knjigi vtisov mnogi tudi izrazili. Izvedeli 
smo lahko veliko zanimivosti o postavlja-
nju jaslic drugod po svetu. Morda najbolj 
zanimiva figura je del katalonskih jaslic, 
t.i. “caganer”, v prevodu “gnojilec”, kmet 
z rdečo kapo, ki je skrit v jaslicah v polo-
žaju opravljanja velike potrebe, s spušče-
nimi hlačami in iztrebkom na podstavku. 
Figura je del njihove kulturne dediščine 
vsaj od 18. stoletja, ko so ga začeli posta-
vljati v jaslice v upanju, da njegovi plodni 
izločki v zemljo prinesejo bogato letino. 
Iz Krakova izhajajo “szopki krakowskie”, 
nenavadne pisane jaslice, ročni izdelki 
iz kartona in pisane folije, tudi ovojnega 
papirja od bombonov in drugih sladka-
rij. Glavni motiv je krakovska katedrala, 
pred njo pa stojijo sveta družina in osta-
le figure. Iz New Yorka so prišle jaslice 
Arašidkov, slavnih junakov stripa o Char-
lieju Brownu, njegovih prijateljih in psu 

Snoopyju. Izstopale so še jaslice z Irske s 
keltskimi vzorci, pa pravoslavna ikona z 
motivom Jezusovega rojstva, veliko bo-
žično mesto iz ZDA, eskimske jaslice z 
losom, haskijem in pingvinom, pa papir-
nate jaslice enega najbolj znanih čeških 
ilustratorjev, Josefa Lade.

V predprostoru Turenčka so bila raz-

stavljena likovna dela na temo Naša dru-
žina, ki so jih naslikali učenci OŠ Šmarje 
- Sap.

Razstavo si je vse do 6. 1. 2019 ogle-
dalo izjemno veliko obiskovalcev ne le 
iz našega kraja, temveč tudi iz drugih 
krajev Slovenije. Glas do njih so pone-
sli slovenski mediji, ki so se zanimali za 
ta šmarski dogodek, med drugim radio 
Ognjišče, tednik Družina, dnevnik Slo-
venske novice ter spletna portala Aleteia 
in Kam z mulcem. Prav nihče ni razstave 
zapustil ravnodušen. Jaslice so vsakemu 
segle do srca.

Dogajanje je privabljalo pozornost 
tudi zaradi preproste, a učinkovite po-
stavitve v okroglo sobo prek 600 let 
starega Turenčka. Elegantni razstavni 
elementi so lahkotno podpirali bogato 
vsebino. Zanje hvala podjetju Stil Inže-
niring. Hvala tudi Skupini Žito za sladke 
dobrote in vsem ostalim za obilno po-
moč in podporo. 

 Naj zaključimo z zapisom ene od nav-
dušenih obiskovalk: »Prekrasno, od ideje 
do izvedbe. Pozna se, da je zbirano in 
pripravljeno z ljubeznijo.«

In dodajmo: ponovno se je izkazalo, 
da k odlično izpeljanemu dogodku naj-
več pripomoreta  povezanost in sodelo-
valni odnos krajanov z društvom.

Turistično društvo Šmarje - Sap 

Svečana podelitev priznanj vodnikom po naravoslovni učni 
poti PO SLEDEH VODOMCA

V torek, 18. decembra 2018, je v 
dvorani Družbenega doma Grosuplje 
potekala svečana podelitev priznanj za 
opravljeno izobraževanje vodnikov v na-
ravnem okolju po naravoslovni učni poti 
PO SLEDEH VODOMCA.

Prejemnike priznanj so s svojo priso-
tnostjo počastili župan občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar, predsednik Turi-
stične zveze Slovenije Peter Misja, po-
močnik direktorja Zavoda za gozdove 
Slovenije Jože Mori, predsednik komisije 
za razvoj turizma v gozdnem prostoru 
pri TZS in predsednik komisije za »naj 
pot« Jože Prah ter direktorica KTRC Ra-
deče Marija Imperl. 

»Tam, kjer se konča Ljubljana in začne 
mehkoba dolenjskih gričev in zelenih do-
lin, tu smo doma v občini Grosuplje. Tu se 
prepleta mestni vrvež s tihožitjem podeže-

lja. Tu vas vedno pozdravimo s prijaznim 
nasmehom, širokim in odprtim srcem,« je 
dobrodošlico v naši občini prisotnim go-
stom izrekel župan dr. Peter Verlič, prija-
zen pozdrav na svečanem dogodku pa 
je namenil tudi prejemnikom priznanj in 
vsem ostalim prisotnim.

Povedal je, da se turizem v naši občini 
prebuja. Tudi po zaslugi vseh turistič-
nih društev, ki so se povezala in snujejo 
novo pot. Na pobudo predsednika Tu-
rističnega društva Cer Cerovo Marjana 
Koščaka smo dobili naravoslovno učno 
pot Po sledeh vodomca, ki povezuje 
tudi naši naravni znamenitosti Župano-
vo jamo in Tabor Cerovo. Z novo čistilno 
napravo lepše skrbimo za naš Krajinski 
park Radensko polje, dragoceno je tudi 
arheološko najdišče Magdalenska gora. 
In ker smo v bližini Ljubljane, verjame, da 
bomo znali v prihodnje to še bolj izkori-
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Novi vodniki po naravoslovni učni poti Po sledeh vodomca

stiti, čeprav je res, da se moramo sprva 
naših lepot zavedati domačini. »Pri tem 
pa nam boste pomagali tudi vi, ki danes 
prejemate priznanja kot naši novi vodniki, 
kot ambasadorji razvoja turizma v občini 
Grosuplje,« je še dejal župan ter pove-
dal, da bo tudi novoustanovljeni Zavod 
za turizem Grosuplje začel v polni meri 
delovati, ki bo strokovna podpora dru-
štvom, da bomo lahko še bolj uspešni. 
»Hvala lepa vsem, ki snujete turizem, hva-
la lepa za vaš trud,« je še dejal.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik 
društva Cer Cerovo Marjan Koščak. »Ko 
smo konec maja na Cerovem slovesno od-
prli gozdno naravoslovno učno pot Po sle-
deh vodomca, smo že snovali nove načrte, 
kako bomo pripravili izobraževanje članic 
in članov turističnih društev Cer Cerovo, 
Županova jama, Tabor Št. Jurij in Lovska 
družina Taborska jama,« je dejal. 

Povedal je, da je društvo Cer v Logu 
pod vasjo Cerovo z vodjo programa iz-
obraževanja Andrejo Lotrič izvedlo izo-
braževanje za 16 lokalnih vodnikov v na-
ravnem okolju. Znanje, ki so ga pridobili, 
pa so skupaj s Turistično zvezo Slovenije, 
Zavodom za gozdove Slovenije in Turi-
stičnim društvom Cer Cerovo nadgra-

dili še s programom izobraževanja 25 
vodnikov v naravnem okolju na krožni 
učni poti Po sledeh vodomca. Program 
izobraževanja so vodili Jože Prah, pred-
sednik komisije za razvoj turizma v na-
ravnem okolju pri Turistični zvezi Slove-
nije in predsednik komisije za »naj poti«, 
Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče 
in Andreja Lotrič, vodja izobraževalnih 
vsebin v turističnem društvu Cer Cerovo 
s sodelavcema Urško Vilhar in Markom 
Slapnikom. 

»V društvu Cer smo posebej ponosni na 
mlajše člane, ki sodelujejo v tem projektu. 
Vodniki vseh naštetih društev pa so tudi 
zagotovilo, da bo učna pot živela in se raz-
vijala,« je še dejal  in se zahvalil podjetju 
Sauter Automatika, ki je sponzoriralo 
izo braževalni program društva Cer, prav 
tako gre zahvala Občini Grosuplje, pre-
davateljem, partnerjem projekta in stro-
kovnim sodelavcem, ki so jim pomagali 
na poti k cilju.

 Predsednik Turistične zveze Slovenije 
Peter Misja je povedal, da ima turizem 
v naši državi izredno velik potencial, in 
novim vodnikom iskreno čestital. Vo-
dnikom je iskreno čestital in jim zaželel 
uspešno vodenje tudi pomočnik direk-

torja Zavoda za gozdove Slovenije Jože 
Mori. Z nami je med drugim delil nasle-
dnjo misel: »Ljudje, med drugim, v gozd 
zahajamo tudi zato, da si napolnimo bate-
rije, da ponovno srečamo sami sebe, svoje 
bistvo. Tako vidimo, da najboljše stvari v 
življenju pravzaprav niso stvari, ampak 
da je to lahko ptičje petje, da so to lahko 
najrazličnejše oblike življenja, ki jih opazu-
jemo v gozdu, da so to lahko najlepši raz-
gledi na naše koščke domovine.«

Vodenje v naravnem okolju in njegov 
pomen sta nam nato predstavila Jože 
Prah in Marija Imperl, kako je potekalo 
izobraževanje vodnikov po naravoslovni 
učni poti Po sledeh vodomca pa nam je 
podrobneje predstavila Andreja Lotrič. 

Ob koncu je sledilo še osrednje deja-
nje, svečana podelitev priznanj novim 
vodnikom po naravoslovni učni poti Po 
sledeh vodomca. Ponosni smo, da je bilo 
teh kar 25.

Z glasbo sta svečani dogodek obarva-
la duo Klara in Ernest, prireditev je pove-
zovala Tadeja Anžlovar.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Predsednik komisije za razvoj turizma v gozdnem prostoru pri TZS in 
predsednik komisije za »naj pot« Jože Prah
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Brezplačni pohodi in ogledi ob svetovnem dnevu turističnih 
vodnikov po občini Grosuplje in Cistercijanskem samostanu Stična
Lepo vabljeni na predstavitve naravne in kulturne dediščine:

Petek, 8. 2. 2019, ob 10. uri, Kopanj, ogled Prešernove sobe
Zbirno mesto: pred cerkvijo ● Informacije: Matic Gruden, 051 370 933

Sobota, 9. 2. 2019, ob 10. uri, Krajinski park Radensko polje, severni del in grad Boštanj
Zbirno mesto: informativna tabla na Grajskem vrtu Boštanj ● Informacije: Marija Kavšek, 041 761 216

Četrtek, 21. 2. 2019, ob 10.30. uri, Krožna učna pot Po sledeh vodomca, vaško jedro Cerovo in Log
Zbirno mesto: vas Cerovo, izhodiščna točka NUP ● Informacije: A. Grablovic, 040 389 742, M. Kavšek, 041 761 216

Četrtek, 21. 2. 2019, ob 15. uri, Županova jama, ogled zimske Ledenice
Zbirno mesto: vhod v Županovo jamo ● Informacije: Lučka Jere, 040 645 341

Sobota, 23. 2. 2019, ob 10. uri, Šmarje – Sap, zgodovina in kraj
Zbirno mesto: pred cerkvijo ● Informacije: David Tomažin, 041 979 044

Sobota, 23. 2. 2019, ob 15. uri, Protiturški tabor Cerovo s cerkvico sv. Nikolaja
Zbirno mesto: informativna tabla ob cesti ● Informacije: Janez Kozlevčar, 031 660 028

Nedelja, 24. 2. 2019, ob 15. uri, Cistercijanski samostan Stična, Muzej krščanstva na Slovenskem
Zbirno mesto: glavni vhod v samostan ● Informacije: Sara Primec, 031 882 314 

Vodenja bodo trajala 1 uro. 
Vljudno prosimo za primerno obutev, pa tudi pohodne palice bodo dobrodošle. 
          Marija Kavšek

Odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev - pomlad 2019

DATUM NASELJE ZBIRNO MESTO ČAS ZBIRANJA

torek 19.03.2019 Mala Ilova Gora
Račna 
Veliko Mlačevo
Polica

Pri igrišču pred vasjo
Parkirišče za kulturnim domom
Parkirišče pred gasilskim domom
Parkirišče pred družbenim domom

14.30 – 15.00 h
15.30 – 16.00 h
16.30 – 17.00 h
17.30 – 18.30 h

sreda 20.03.2019 Škocjan
Mala vas pri Gr.
Spodnja Slivnica
Žalna                         

Parkirišče pri družbenem domu
Parkirišče za družbenim domom
Parkirišče pred kulturnim domom
Parkirišče pred trgovino

14.30 – 15.00 h
15.30 – 16.30 h
17.00 – 17.30 h
18.00 – 18.30 h

četrtek 21.03.2019 Šmarje - Sap
Sončni dvori
Grosuplje

Parkirišče pri gasilskem domu
Pred kotlovnico
Parkirišče pri sodišču

15.00 -  16.00 h
16.30 – 17.00 h
17.30 – 18.30 h

Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča občane občine Grosuplje, da bo v spomladanskem času odvažalo  nevarne odpad-
ke iz gospodinjstev po naslednjem vrstnem redu: 

Plan zbiranja nevarnih odpadkov:

Med nevarne odpadke spadajo topila, kisline, barve, laki, olje in ma-
ščobe, detergenti, zdravila, baterije, akumulatorji, fluorescentne cevi in 
drugi živosrebrni odpadki, prazne tlačne posode, fotokemikalije, pesti-
cidi in tudi majhna odpadna električna in elektronska oprema zunanje 
dimenzije do 25 cm.
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V letu 2018 smo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in 
Ivančna Gorica zbrali skupaj 11.915 ton komunalnih odpadkov, 
od tega 8.247 ton ločenih frakcij ter 3.668 ton mešanih komu-
nalnih odpadkov (črni zabojnik). S tem smo izboljšali rezultat 
zbrane količine ločenih frakcij iz leta 2017 za 2,64 %. Skupaj 
smo tako zbrali že 69,21 % ločenih frakcij, kar je razvidno na 
spodnjem grafu. 

Graf 1: Prikazuje v odstotkih razmerje med količino ločeno zbranih 
frakcij – modra barva, in količino ostanka odpadkov v črnem 
zabojniku – rdeča barva.

Vse mešane komunalne odpadke, ki jih zberemo v črnem za-
bojniku, odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko biološko 
obdelavo. V grafu 2 je prikazana količina odpeljanih odpadkov 
za leto 2016, 2017 in 2018.  V letu 2018 smo povečali količino 
odpeljanih odpadkov za 2,93 % glede na leto poprej. Razlog je 
v tem, da smo v letu 2018 kar za 8,89 % zbrali več komunalnih 
odpadkov kot v letu 2017. 

Graf 2: Mesečni prikaz zbranih ostankov komunalnih odpadkov v letu 
2016, 2017 in 2018, ki jih odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko 
biološko obdelavo.

V preteklem letu smo povečali količine zbranega papirja in 
kartona, mešane embalaže, steklene embalaže, odpadne ele-
ktrične in elektronske opreme, odpadnih nagrobnih sveč, od-
padnih kovin in odpadne lesene embalaže, nekoliko manj kot 
v preteklih letih pa smo zbrali nevarnih odpadkov in odpadne-
ga lesa. Zaradi razmeroma deževnega poletja smo v letu 2018 
zbrali za 18,8 % več bioloških odpadkov kot v preteklem letu.

Graf 3: Prikaz količine zbranih ločenih frakcij od leta 2005, ko smo 
postavili nove ekološke otoke, do vključno leta 2018.

Cilj Javnega komunalnega podjetja Grosuplje v letu 2019 je 
količino ločeno zbranih frakcij glede na zbrane odpadke še ne-
koliko povečati na način, da bomo nadaljevali z ozaveščanjem 
uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov in pogosteje 
tudi izvajali kontrolo. Uporabnike bomo sprva opozorili na ne-
pravilno ločevanje, v primeru ponavljajočega se neupošteva-
nja opozoril in nasvetov pa bomo v reševanje tovrstnih zadev 
vključili tudi Medobčinski inšpektorat.

V letu 2019 prav tako načrtujemo izvedbo zbirnih akcij, in 
sicer dve zbirni akciji nevarnih odpadkov, zbirno akcijo za od-
padno električno in elektronsko opremo ter akcije zbiranja sta-
rega, odpadnega papirja v sodelovanju z osnovnimi šolami z 
območja vseh treh občin.

Vse informacije o ločevanju odpadkov lahko najdete tudi na 
naši spletni strani odpadki.jkpg.si.

Kako uspešni smo bili pri zbiranju komunalnih odpadkov  
v letu 2018?
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Zdravstveno vzgojni center Grosuplje

Pomagajmo žabicam čez cesto

Copatki za nedonošenčke

V mesecu marcu bo toplo in vlažno vreme spodbudilo selitev 
dvoživk. Iz gozdnih prezimovališč se bodo odpravile do vode, kjer 
se bodo lahko razmnoževale. Na robu Radenskega polja, na cesti 
Mlačevo - Račna, bomo tudi letos pomagali dvoživkam pri varnem 
prečkanju ceste na njihovi selitveni poti, pričetek projekta pa je od-
visen od vremenskih razmer. Če želite sodelovati, nam pošljite spo-
ročilo na zabice@radenskopolje.si, da vas bomo obvestili o začetku 
prenašanja.

Društvo Preplet

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

Ker zdrav življenjski slog pozitivno 
vpliva na preprečevanje nastanka bo-
lezni, bomo občanom tudi v letu 2019 
ponudili raznovrstne aktivnosti za 
ohranjanje in izboljševanje zdravja. 

S tem namenom bomo tudi letos v zdra-
vstvenem domu organizirali delavnice, kot 
so: Zdravo hujšanje, Opuščanje kajenja, 
Tehnike sproščanja, Gibam se, Podpora pri 
spoprijemanju s tesnobo, Zdrava prehra-
na, Ali sem fit, Zdrav življenjski slog …

Organizirali bomo tudi teste telesne 
pripravljenosti s strokovnim svetova-

njem, ob različnih svetovnih dnevih 
ozaveščanja o kroničnih bolezni pa vam 
bomo ponudili raznovrstne brezplačne 
meritve. Spomladi in jeseni bomo za ob-
čane pripravili že tradicionalni Občinski 
test hoje itd.

Aktivnosti ne bo manjkalo. 

Kako se nam pridružite?

Za kakršna koli vprašanja smo dose-
gljivi na elektronski pošti: zvc@zd-grosu-
plje.si ali telefon: 01 7818 400.

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

Delavnosti ZVC-ja se večinoma izva-

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

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

Medeja Bučar, dipl. m.s., 
Zdravstveni dom Grosuplje

OBVESTILO 
NOVA ZAKONODAJA S PODROČJA PRAVIC INVALIDOV
Z dnem 1. 1. 2019  sta začela veljati dva nova zakona s področja pravic invalidov, katerih določbe bodo pomembno prispe-
vale k samostojnemu, neodvisnemu in kvalitetnemu življenju invalidnih oseb v skupnosti. Gre za Zakon o osebni asistenci 
(Ur.l. RS, št. 10/17, 31/18) ter Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Ur.l. RS, št. 30/18).

Center za socialno delo Ljubljana, Enota Grosuplje

V VVZ Kekec Grosuplje že vrsto let pletemo in 
kvačkamo copatke za nedonošenčke za porodnišni-
co Ljubljana. Tako sva tudi letos obiskali porodnišni-
co in obuli male nožice. Bilo je ganljivo, prijetno in 
veselo.

Vesna Viršek in Tatjana Vatovec
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Božičnica Vrtca Jurček v kulturnem domu Grosuplje, 18. 1. 2019

Božično-novoletno ustvarjanje OŠ Brinje

V sredo, 28. 11. 2018, ob 17.00 uri, 
smo se v avli OŠ Brinje Grosuplje zbrali 
starši in učenci 3.a in 3.b razreda. Z učite-
ljicama Heleno Tavčar in Marušo Poplas 
smo krepko zavihali rokave in se lotili iz-
delave najrazličnejših izdelkov: voščilnic, 
ogrlic, smrečic, božičkov, bunkic, zvezd 
in še česa. Ob koncu delavnice je bila 
priložnost za prijetno druženje in klepet. 

Starši smo poskrbeli za piškote in slad-
ke prigrizke, učiteljici pa sta pripravili 
božični čaj.  V veselem predprazničnem 
vzdušju se je v šoli na božično-novole-
tnem bazarju med 10. 12. 2018 – 14. 12. 
2018 zbrala množica staršev, babic, ded-
kov in drugih obiskovalcev, ki so si z nav-
dušenjem ogledovali in kupovali izdelke, 
ki so med prazniki polepšali marsikateri 

dom. Polovica izkupička od prodanih iz-
delkov je namenjena v šolski sklad, po-
lovico pa je dobil posamezni oddelek.  
Hvala vsem, ki ste se odločili za nakup. 
Želimo si, da bi vsi otroci lahko prazno-
vali december tako čarobno, kot smo ga 
praznovali mi.

Nika Černivec-Cilenšek
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Hiška eksperimentov za darilo v PŠ Št. Jurij

V Vrtcu Jurček smo našo letošnjo bo-
žičnico načrtovali že za 6. decembra. To 
je za nas vsako leto pravi družinski pra-
znik, ko se zberemo, da bi kot družina 
praznovali. Z veliko veselja in zagona 
so se vaje in priprave na nastop začele 
in skupaj smo vstopali v božično zgod-
bo. Nato pa je le tri dni pred načrtovano 
božičnico med otroke prišel virus noric. 
Čez noč je doma ostala več kot polovica 
otrok. Vsi plakati, obvestila in letaki so že 
bili v vseh gospodinjstvih v Grosupljem 
in Šmarju - Sapu. Ni kazalo drugače, kot 
da božičnico prestavimo, da bi vsi otroci 
lahko doživeli ta trenutek. Ko so prazniki 
minili, so se vzgojiteljice in otroci ponov-

no začeli pripravljati. Ni lahko, ko začneš 
v drugo, vendar smo poskusili uresničiti 
vsaj naš del, da bi najprej med nami gra-
dili prave medsebojne odnose. Vzdušje 
božiča smo gradili skupaj. Na vajah v 
dvorani smo se vsi trudili, da smo se po-
slušali, si pomagali, se spodbujali in se 
veselili malih in velikih uspehov.

Na božični predstavi je otroke priča-
kala polna dvorana staršev, bratcev in 
sestric, babic in dedkov ter prijateljev. 
Otroci in vzgojno osebje so bili svečani, 
usmerjeni v zgodbo, ki so jo želeli po-
sredovati naprej. Otroci so peli glasno in 
doživeto prelepe božične pesmi, ki so se 
jih naučili. Tako polne dvorane še ni bilo! 

Zares vsakemu velika hvala za takšno 
podporo. Še dolgo smo se zadržali v po-
govoru ob pecivu in čaju. Neki očka je 
pripomnil: »Najdite način, da bi tudi oče-
tje in mamice lahko sodelovali v takšni 
predstavi!« In mamica je takoj dodala: 
»Eno leto mamice, eno leto pa očetje!« 

Bili smo priča še enemu čudežu, ki 
se zgodi takrat, ko se imamo res radi. 
Predstava je spreminjala v prvi vrsti nas 
same. Skupaj smo prehodili pomembno 
pot, na kateri smo lahko rasli kot vzgojno 
osebje in osebnosti. Hvaležni smo za to 
rast.

Kolektiv Vrtca Jurček

December je čas praznovanj, skupnih 
druženj, obdarovanj ...

Šentjurski učenci so bili v letu 2018 
zelo pridni, zato so jim decembrski dobri 
možje pripravili zares veliko preseneče-
nje. V petek, 14. 12. 2018,  je PŠ Št. Jurij 
namreč gostila Hiško eksperimentov in 
tako postala pravo središče znanosti za 
en dan. Vse skupaj se je začelo v telova-
dnici, v kateri sta svečano zadoneli šol-
ska himna in himna Hiše eksperimentov.

Ravnateljica, vodja šole in predstavni-
ca Hiše eksperimentov so nam zaželele 
obilo raziskovanja, učenja, kritičnega 
razmišljanja in užitkov pri izvedbi pet-
desetih poskusov, ki so nas čakali v te-
lovadnici. Postavljali smo most iz pena-
stih gradnikov, opazovali mešanje barv, 
poskusili smo dvigniti različne uteži na 
različnih škripcih, opazovali smo delo-
vanje magnetov,  poskusili smo zavezati 
vezalke s kleščami, spoznali, kako potuje 
zvok, se preizkusili v optičnih prevarah z 
ogledali, videli smo, kolikšna je razdalja 
od Lune od Zemlje …

Ob 12.00 nas je čakalo še eno prese-

nečenje. Deležni smo bili ogleda zanimi-
ve dejavnosti Jajčkologija. Bi vam uspelo 
trdo kuhano jajce spraviti skozi vrat ste-
klenice? Nam je.

Tudi starši, dedki, babice in krajani so 
se lahko sprostili in si vzeli čas za razisko-
vanje. Ob 16.00 pa se je naša zanimiva, 
eksperimentalna in poučna dogodivšči-

na zaključila, a hkrati v nas pustila mno-
go novih predstav ter znanj o delovanju 
naravnih zakonov.

Najlepša hvala Miklavžu, Božičku in 
dedku Mrazu. Bilo je čudovito!

Kolektiv PŠ Št. Jurij
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Svet osamljenih tujcev, pogled na sodobni svet izpod peresa 
etika dr. Antona Jamnika  

Zvon nam oznanja večer, božič, ljubezen in mir, 

V Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani 
so 13. novembra 2018 predstavili novo 
knjigo dr. Antona Jamnika Svet osamlje-
nih tujcev.  

Navzoči so bili: naš krajan in predse-
dnik Državnega sveta Alojz Kovšca, dr. 
Franci Šuštar, pomožni škof ljubljanske 
nadškofije in hkrati naš bivši župnik,  Ja-
nez Mervič, dr. med., dr. Peter Verlič, naš 
župan, Ivan Jordan, župan občine Ško-
fljica, Anton Zakrajšek, takratni župan 
občine Velike Lašče in mnogi povabljeni, 
ki smo napolnili dvorano do zadnjega 
kotička. 

 Povezovalec na konferenci je bil ure-
dnik Tine Logar, ki je predstavil avtorja 
knjige  dr. Antona Jamnika, in pisce spre-
mne besede. Leta 1961 rojeni avtor je 
mladost preživel na Ilovi Gori, osnovno 

šolo je končal v Grosupljem, gimnazijo 
pa v Stični. Na Teološki fakulteti v Lju-
bljani je diplomiral leta 1987, magistri-
ral z delom Sveto med transcendenco 
in imanenco, doktoriral pa leta 1997 z 
disertacijo z naslovom Rawlsov poskus 
etične utemeljitve liberalizma. Je avtor 
več knjig, objavil je številne razprave, 
piše v znanstvene revije po svetu. Po letu 
2005 se zelo intenzivno posveča sodelo-
vanju na mednarodni ravni. Zadnja leta 
predava po različnih univerzah v Evropi 
in drugod po svetu.  

Dr. Jamnik se je v knjigi osredotočil na 
medčloveške odnose, na vprašanje etike 
in morale v sodobnem svetu, na vse več 
»tujcev« med nami, ki so indiferentni do 
sveta okoli sebe. Propada moralnih vre-
dnot ne more zaustaviti nobena zakono-

daja, ostaneta nam le vzgoja in prepriče-
vanje. Med  drugimi je spremno besedo 
z naslovom Kako se res etično odločati? 
v knjigo prispevala tudi Grosupeljčanka 
Manica J. Ambrožič, novinarka in odgo-
vorna urednica informativnega progra-
ma TV SLO.

Jamnik sodobni liberalizem vidi kot 
uničujočo ideologijo, ki s poveličeva-
njem individualizma in pragmatizma 
ljudi zapira v osamo in jim jemlje smisel. 
Človeka vodi v razklanost in v njem pu-
šča praznino, ki kar kliče po tem, da jo 
nekdo zapolni. Sodobni čas kar kliče, da 
se ob tej knjigi s problemom seznanimo. 
Knjiga je dosegljiva tudi v Mestni knjižni-
ci Grosuplje. 

Marija Kavšek

je v večernih urah  odmevala pesem 
pred hramom kulture v Grosupljem, kjer 
je v petek, 7. 12. 2019, potekal koncert 
božičnih pesmi v izvedbi Ženskega pev-
skega zbora Magdalena in Moškega pev-
skega zbora Samorastnik. Učenki glas-
bene šole Lea Aksentijevič in Ana Hren 
sta zaigrali na čelo. Harmonija glasbe 
in pesmi je ogrela naša srca in pregnala 
decembrski mraz. Čarobnost dogodku 
pa so dodali prijazni zaposleni in prostor 
Mestne knjižnice Grosuplje. 

Naj bo pesem v letu 2019  jezik Ljube-
zni, Miru in Zdravja,

želimo Magdalene.
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BUDDY RICH & ROCK SWINGS, božično-novoletni koncert  
Big banda Grosuplje

Glasba od srca – dobrodelni koncert ansambla Artes liberales 
in Župnijske karitas Grosuplje

V soboto, 15. decembra 2018, je dvo-
rano Kulturnega doma Grosuplje že tra-
dicionalno dodobra napolnil božično-
-novoletni koncert Big banda Grosuplje, 
BUDDY RICH & ROCK SWINGS, kot so ga 
člani Big banda Grosuplje poimenovali 
tokrat.

Koncert je bil v prvem, instrumental-
nem delu, posvečen glasbi enega najve-
čjih in najbolj vplivnih bobnarjev vseh 
časov, to je Buddy Rich, ameriška jazzo-
vska legenda, v drugem delu pa se jim 
na odru pridružil vokalist Miha Reber-
nik, s katerim so pripravili program rock 
skladb v jazzovski preobleki.

Med številnimi obiskovalci koncerta 
sta bila tudi direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar s soprogo mag. Ja-
njo Garvas Hočevar in predsednik Držav-
nega sveta RS Alojz Kovšca. Zadovoljni 
člani Big banda Grosuplje pa so po kon-
certu na svoji facebook strani zapisali: 
»Hvala vsem za obisk! Dvorana je pokala 
po šivih, energija na in pod odrom pa je 
bila nepozabna,« ter vsem zaželeli lepe 
praznične dni. 

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič  

Božični prazniki so posebni. Tudi če 
nismo verni, v nas zbudijo posebna ču-
stva, predvsem radodarnost in dobro-
delnost. Glasbeniki ansambla Artes libe-
rales in grosupeljska župnijska karitas so 
18. decembra 2018 organizirali koncert v 
dobrodelne namene, knjižnica pa je dala 
na voljo prostor.  

Vse obiskovalke in obiskovalce večera 
je pozdravil predsednik Župnijske kari-
tas Grosuplje Iztok Vrhovec. Poudaril je, 
da je vesel, da že drugič sodelujejo s tem 
izvrstnim ansamblom na dobrodelnem 
koncertu. Zbrana sredstva bodo name-
nili za pomoč družinam v stiski.

Za uvod v glasbeni večer smo poslu-
šali nekoliko skrajšano pripoved o boži-
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Vsako leto, ko so se bližali decembrski 
prazniki, je na vajah Mešani pevski zbor 
U3 začel prepevati božične in novoletne 
pesmi. Nekaj let niso zbrali poguma, da 
bi nastopili. Leta 2017 so se opogumili in 
zapeli v trgovini Spar v Grosupljem. Peti 
v hrupu blagajn in hitečih ljudi s polnimi 
nakupovalnimi vozički je bila posebna, 
malce neprijetna izkušnja. Zato so se 
tokrat odločili, da 19. decembra 2018 za-
pojejo v pevcem bolj prijaznih prostorih, 
v dvorani Mestne knjižnice Grosuplje.

Z venčkom slovenskih ljudskih bo-
žičnih pesmi, ki jih je izbrala in skupaj 
povezala njihova dirigentka Gabrijela 
Cedilnik, so začeli ta praznični večer. Na 
klaviature je zbor pri tem venčku in še 
ves večer spremljal korepetitor Primož 
Cedilnik. Solisti so bili basist Tine Zibel-
nik, tenorist Tone Zalar in sopranistka 
Marija Samec. Izbrane odlomke iz del 
znanih slovenskih pesnikov in pisateljev 
je izbrala Marija Samec, brali pa so jih Ivo 
Puhar, Tine Zibelnik in Marija Samec. Na 

zvončke je zaigral Ivan Zalar, s kraguljčki 
pa je nastopila Anica Zalar.

Spomnili so se tudi 200-letnice na-
stanka najbolj znane in v tem času naj-
večkrat zapete božične pesmi Sveta noč.  
MePZ U3 Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Grosuplje je z večerom božič-
no-novoletnih pesmi in izbrano besedo 
zaželel vsem lepe, mirne, tople božične 
praznike, v novem letu pa vsega dobre-
ga obilo.

D. Samec, foto: Vera Puhar

ču iz zbirke Sadovi večerne zarje, ki jo je 
napisal župnik z avstrijske Koroške Lovro 
Kaselj, Franci Zorko pa je prebral pesem 
Slavka Zavirška Vse je domače.V čitalnici 
Mestne knjižnice Grosuplje je klasična 

glasba zazvenela v vsej lepoti. Solistka 
na violini v Bachovem Koncertu za vio-
lino, godala in basso continuo v E-duru 
je bila violinistka Mojca Menoni Sikur. 
Petnajstčlanski orkester je zaigral še Mo-

zartov Adagio in fugo v C-molu, zaključili 
pa so s Schubertovimi Petimi nemškimi 
plesi. 

Marija Samec, foto: Vida Curk

Večer božično-novoletnih pesmi – koncert MePZ U3

Večer Barve glasbe in besede 2018/2019: Očetove stopinje

Poteka že šesta sezona koncertov Bar-
ve glasbe in besede v dvorani Mestne 
knjižnice Grosuplje. Za drugi koncert 
sezone 2018/2019, ki smo ga glasbeniki 
in recitatorji naslovili Očetove stopinje, 
je uvod napisala Katja Bricelj. Opomni-
la nas je na  elementarno vlogo očetov 
v življenju družine. Bedřich Smetana je 
namreč napisal Trio v g-molu, op. 15–1, 
kmalu po smrti pet let stare hčerke. Sme-
tana je bolečino lažje kot z besedami iz-
razil z glasbo, pesnika Pavček in Zlobec, 
ki ju je usoda enako tepla, pa sta morala 
takšne muke ubesediti. To je usojenost 
pesnikov – tudi najhujše mora na papir. 
Najprej smo poslušali Sukovo Elegijo, 
op. 23, recitatorji Ivo Puhar, Rozi For-
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Generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo 
Predalič

tuna, Franci Zorko in Katja Bricelj pa so 
glasbo pospremili s prozo Majde Senčar 
in izbrano poezijo.

V besedi in glasbi smo iskali odnose 
med očeti in sinovi ter hčerkami. Čudo-
vita glasba uigranega ansambla Ars Mu-
sica nas je popeljala v svet češke glasbe, 
ki je nihala od tragike do vere v življenje. 
Beseda je sledila tem čustvom in skupaj 
zaokrožila prelep čustven večer.

Marija Samec, foto: Vera Puhar

Praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter 8. obletnica 
Združenja VSO

V sredo, 19. decembra 2018, je v dvo-
rani Kulturnega doma Grosuplje poteka-
la prireditev ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti ter 8. obletnici Združenja za 
vrednote slovenske osamosvojitve. 26. 
decembra bo namreč minilo 28 let od 
razglasitve rezultatov plebiscita o samo-
stojni Sloveniji, ki je potekal 3 dni prej, 
23. decembra. S ponosom smo se spo-
mnili dogodkov, ki so botrovali, da smo 
Slovenci končno uresničili svoje sanje, ži-
vljenje v samostojni in demokratični dr-
žavi, v domovini Sloveniji. Pred natanko 
8 leti pa je bilo ustanovljeno tudi Zdru-
ženje za vrednote slovenske osamosvo-
jitve, ki združuje ljudi, ki so aktivno so-
delovali pri osamosvojitvi slovenskega 
naroda, pa tudi posameznice in posame-
znike, ki jim vrednote in ideali slovenske 
osamosvojitve predstavljajo navdih za 
današnje in prihodnje delovanje.

Ob tej priložnosti so nas nagovorili 

generalni sekretar Združenja VSO dr. 
Božo Predalič, župan občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič ter poslanec Državnega 
zbora in eden ključnih slovenskih osa-
mosvojiteljev Janez Janša.

Generalni sekretar združenja dr. Božo 
Predalič je sprva nekaj besed povedal o 
samem združenju, o katerem je dejal, da 
nam že njegovo ime pove, da je njegovo 
osnovno poslanstvo ohranjanje vrednot, 
tistih, ki so združile Slovence, da so sto-
pili skupaj in popeljali Slovenijo na pot 
osamosvojitve. Delo tega združenja je 
pomembno zato, ker danes mnogi mladi 
niti ne vedo, kdo so glavni osamosvoji-
telji, kdo je zaslužen za to državo, kako 
je nastala naša domovina, samostojna 
Slovenija.

Župan dr. Peter Verlič nas je v svojem 
govoru spomnil na slovenske zastave, ki 
ponosno plapolajo po naši občini. Če se 
po avtocesti pripeljemo iz smeri Ljublja-

ne, nas slovenska zastava pozdravi že pri 
prvem izvozu, v krožišču. Če zapeljemo 
z avtoceste pri drugem izvozu, so bomo 
do Grosupljega pripeljali po naši glav-
ni vpadnici, imenovani Cesta dr. Jožeta 
Pučnika. Slovenske zastave pa ponosno 
plapolajo tudi v naših krajevnih skupno-
stih, na boštanjskem gradu na Mlače-
vem, na Ostrem vrhu v Račni, slovensko 
zastavo so postavili tudi na Ilovi Gori in 
na Polici.

»In prepričan sem, da bo slovenska 
zastava kmalu ponosno plapolala v vseh 
naših 10 krajevnih skupnostih. V naši ob-
čini smo se tudi odločili, da bomo varo-
vali našo kulturno dediščino, ki izhaja iz 
krščanskih vrednot. Zvečer, če se popelje-
te po naši občini, so vse naše lepe cerkve 
razsvetljene in osvetljene. To so na sim-
bolni ravni tisti kamenčki, ki nam pove-
do, da smo tukaj doma. Da smo Slovenci. 
In v naši občini smo na to ponosni,« je še 

Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič
Poslanec Državnega zbora in eden ključnih 

slovenskih osamosvojiteljev Janez Janša
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dejal župan.
»Spominjamo se dni, ki so rodili pra-

znik, ki ga imamo danes, enega od dveh 
največjih praznikov samostojne Sloveni-
je. Leto 1990, čas pred 28 leti, je bilo tako 
zgoščeno, da bi lahko o kateremkoli dnevu 
v tistem letu, ki bi si ga skušali priklicati v 
spomin, veliko govorili. Ampak omenimo 
danes samo tisto, kar je najpomembnejše, 
zaradi tega, ker se to skuša včasih zelo ne-
upravičeno potiskati v ozadje. Tega velike-
ga praznika, dneva slovenske samostojno-
sti in enotnosti, se ne bi mogli spominjati, 
ker ga niti ne bi bilo, če aprila tistega leta 
na prvih večstrankarskih volitvah koalici-
ja Demos ne bi dobila večinske podpore 
ljudi. To podporo pa je dobila zaradi dveh 
ključnih točk svojega programa, to je de-
mokratizacija in osamosvojitev Slovenije,« 
pa so bile uvodne besede poslanca Jane-
za Janše, ki nas je nato v svojem govoru 
popeljal skozi nekaj ključnih dogodkov 
tistega časa. O plebiscitu za samostojno 
Slovenijo, 23. decembra 1990, pa je de-
jal: »Zato lahko danes praznujemo dan, ko 
je slovenski narod stopil iz neke sence zgo-
dovine na sončno stran in postal gospodar 
na svoji zemlji. Na podlagi edine odločitve 
v naši zgodovini, ko si je narod dejansko 
pisal sodbo sam. In s to sodbo je nastala 
samostojna in neodvisna slovenska drža-
va«.

Poslanec Janez Janša je poudaril, da 
ko je Slovenija postala samostojna, se je 
s tržnim gospodarstvom sprostila tudi 
podjetniška pobuda in dokazali smo, da 
zmoremo enako, včasih pa tudi več kot 
ostali evropski narodi. V ekonomskem 
smislu smo začeli dohitevati Evropo in 
leta 2008 prišli na 91 % evropskega pov-
prečja. V času, ko smo glasovali za samo-
stojno državo decembra leta 1990, smo 
bili na okoli 40 %. V tem primeru gre za 

svetlo plat naše zgodovine. Naslednja 
svetla plat je bila reforma lokalne samo-
uprave leta 1994. Nove slovenske občine 
so po tem, ko so dobile neko samostoj-
nost, ko so iz nekdanjih komun postale 
občine, šele prav zaživele. Od kulture do 
vsega tistega, kar omogoča ljudem bolj-
še življenje.

Med svetle plati bi zagotovo lahko 
uvrstili tudi uspešno slovensko pot v 
številne mednarodne organizacije, v 
Evropsko unijo, v Nato. Evropska unija 
je sicer danes pred mnogimi izzivi, ki si 

jih pred štirinajstimi leti, ko smo se o njej 
odločali in ko smo vanjo vstopali, nismo 
predstavljali, ampak kljub temu je to da-
leč najbolj varno okolje, v katerem smo 
Slovenci kadarkoli v naši zgodovini žive-
li, in smo dolžni, da prispevamo k temu, 
da bo takšno tudi ostalo, oziroma da se 
bo še izboljšalo.

Ima pa naša zgodovina tudi temne 
plati. Še od takrat, ko na samem začetku 
nove demokratične sile niso imele zado-
sti glasov za ustavne spremembe, izha-
jajo problemi tako imenovane nedokon-
čane tranzicije.

Poslanec Janez Janša pa je v svojem 
govoru tudi pohvalil delo v očini Grosu-
plje, v okolju, ki je pristno, avtentično, 
slovensko in evropsko.

Vsi trije govorniki so nam ob koncu 
zaželeli vesel in blagoslovljen božič, po-
nosno praznovanje dneva samostojnosti 
in enotnosti ter vse dobro v prihodnjem 
letu.

Za uvodoma zapeto slovensko hi-
mno, ki ji je sledil lep splet slovenskih 
domoljubnih pesmi, je poskrbel Moški 
pevski zbor Samorastnik, za nekaj vese-
lih skladb ob koncu prireditve pa harmo-
nikarji Marjana Skubica.

Jana Roštan

Moški pevski zbor Samorastnik

Harmonikarji Marjana Skubica
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Maša za domovino in recital v župnijski cerkvi na Polici

V sredo, 26. decembra 2018, na Štefa-
novo in ob dnevu samostojnosti in eno-
tnosti, je v župnijski cerkvi na Polici pote-
kala maša za domovino, ki jo je daroval 
župnijski upravitelj, msgr. dr. Jože Plut. 
Kot nekdanji vojaški vikar je poudaril, da 
moramo spoštovati, ljubiti svojo državo 
in jo braniti. Zato izobešajmo zastavo, 
skrbimo za slovenski jezik. Na plebiscitu 
smo se odločili, da bomo živeli v samo-
stojni in demokratični državi Sloveniji. 
Prizadevanja za demokratično državo se 
niso končala leta 1990, ampak se mora-
jo nadaljevati, sicer lahko tisto, kar smo 
dobili, hitro izgubimo. Bogu smo se za-
hvalili za vse naše žene in može, ki so sa-
njali in hrepeneli po  samostojni državi 
in končno udejanjili  samostojno državo. 

Po maši so s slovensko himno naznanili 
recital, ki so ga letos na Polici pripravili že 
devetič. Nagovoril nas je tudi župan dr. 
Peter Verlič, ki se tudi zavzema, da ob dr-
žavnih praznikih ponosno izobesimo slo-

vensko zastavo tudi po naših domovih. 
Ponosni smo, ker smo glavno vpadnico v 
našo občino poimenovali po očetu osa-
mosvojitve, dr. Jožetu Pučniku. Župan je 
obljubil, da bomo v naši občini  Grosu-

plje še naprej delali in razvijali enotnost, 
povezanost, sodelovanje, predvsem pa 
dobre projekte za boljše življenje vseh 
nas. »Želim vam ponosno praznovanje 
dneva samostojnosti in enotnosti, vesel 
Božič in srečno novo leto 2019. Bog živi 
Slovenijo,« nam je vsem zaželel. Misli, ki jih 
je sestavil Rudi Rome, prvi župan Občine 
Grosuplje po osamosvojitvi, sta povezova-
la Sara Lindič in Matej Berčan. Spomnili so 
nas na 100. obletnico smrti Ivana Cankar-
ja in 100. obletnico konca 1. svetovne voj-
ne. Peli so Vokalna skupina Stezice, Poliški 
oktet in Otroški pevski zbor Župnije Polica, 
na orgle nam je zaigral Jože Smrekar, na 
harmoniko pa Maj Šeme. Nastop so za-
ključili s skupno pesmijo »Podaj mi roko«. 

Milena Nagelj, foto: Brane Petrovič
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Na praznik sv. Štefana je dvorana 
Župnijskega doma svetega Lovrenca v 
Žalni zdaj že tradicionalno rezervirana 
za praznično vzdušje božičnih melodij. 
Pevci moškega pevskega zbora Samo-
rastnik smo tudi letos pripravili pester 
glasbeni program in obet znanih božič-
nih napevov je v Žalno privabil veliko 
naših zvestih poslušalcev. 

Samorastniki pod vodstvom zboro-
vodje Draga Zakrajška smo se predstavili 

s sklopom božičnih pesmi v priredbah 
za moški zbor, z naborom domoljubnih 
pesmi pa smo primerno obeležili tudi 
državni praznik. V veliko veselje nam je 
bilo združiti pevske moči tudi z našimi 
mladimi gosti.

Koncert so z mladostno energijo in 
ubranim petjem obogatili pevci Otroške-
ga pevskega zbora sv. Lovrenca iz Žalne, 
ki so skupaj z uglašenimi instrumenta-
listi pod taktirko Sare Oven in Elizabete 

Košir pripravili pravi balzam za ušesa. 
 Skozi koncert nas je s čudovitim raz-

mišljanjem popeljala mojstrica pisane 
besede Maja Zajc Kalar. 

Samorastniki smo bili veseli številne 
publike. Skupaj smo se zadržali ob do-
mačih dobrotah ter zaokrožili praznični 
dan v dobri družbi.  

Mojca Hribar, foto: Brane Petrovič

»Nikar ne dremajte!«
Božični koncert MoPZ SAMORASTNIK

Praznični večerni pohod »PRID'MO SI VOŠČIT«

V soboto, 29. decembra 2018, smo se 
Šmarčanke in Šmarčani ter številni drugi 
iz okoliških krajev zbrali v središču Šmar-
ja - Sapa, na trgu pred cerkvijo, in se od-
pravili na tradicionalni praznični večerni 

pohod »Prid'mo si voščit.« Na pohod 
smo se odpravili v dveh smereh: ena 
skupina je krenila proti Rimski cesti, nato 
mimo Malega Vrha skozi Veliki Vrh proti 
Zacurku in nazaj v Šmarje - Sap, druga 

skupina pa čez Farovški hrib proti Para-
dišču, skozi Cikavo na Sela in prav tako 
nazaj v Šmarje - Sap, na trg pred cerkvijo.

Tam se je, ob jaslicah, pričel kratek 
kulturni program, ob spremljanju kate-
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Pobožični čas v »Biserni« preobleki

rega smo se lahko pogreli s toplim na-
pitkom.

Zbrane pohodnike je v svojem imenu 
in v imenu organizatorja, Turističnega 
društva Šmarje - Sap, pozdravil predse-
dnik društva Jože Grozde. Ob tej prilo-
žnosti je vse, ki si še niso uspeli ogledati 
v Turenčku razstave jaslic sveta »Od kod 
prihajajo jaslice«, povabil, da si jih ogle-
dajo, na ogled so bile namreč vse do 6. 
januarja, vsem pa je zaželel tudi vse do-
bro v letu 2019.

K besedi je nato povabil še predsedni-
ka Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Jane-
za Pintarja in župana dr. Petra Verliča.

»Takole pravi nemška modrost. Na sve-
tu je zmeraj ples. Ampak samo za tiste, ki 
znajo plesati. Tako je tudi v Šmarju. Vedno 
se nekaj dogaja, ampak samo za tiste, ki to 
znajo doživeti. Zato vam v letu 2019 želim, 

da bi znali plesati,« je dejal predsednik 
krajevne skupnosti Janez Pintar, k tej že-
lji pa še dodal, da bi znali biti tudi zado-
voljni, srečni, da bomo zdravi.

Zbrane pohodnike je pozdravil župan 
dr. Peter Verlič. 

Večkrat je bila izražena želja, da bi v 
tem prazničnem času jaslice postavili v 
Grosupljem, na Kolodvorski cesti. Tam 
jih zaenkrat še ni, so ga pa zato toliko 
bolj razveselile postavljene jaslice na 
trgu pred cerkvijo v Šmarju - Sapu.

Spomnil pa nas je tudi na nedavno 
spominsko prireditev ob 100. obletnici 
konca 1. svetovne vojne, ki je poteka-
la prav na tem mestu. Mogoče je šel ta 
dogodek v Sloveniji kar malo mimo nas, 
a če pomislimo, kako so si takrat, pred 
100 leti, želeli miru, lahko rečemo le, da 
je mir zelo potreben. »In jaz vam želim v 

naslednjem letu predvsem to, da doživimo 
svoj mir najprej v sebi, potem s svojimi bli-
žnjimi, z našimi prijatelji, in seveda, želim 
si miru v občini, v Sloveniji, v Evropi in v 
svetu. Če bomo imeli mir, se znali za njega 
potruditi, pride zraven sreča, pride zraven 
ljubezen, pride zraven radost in vse tisto, 
kar potrebujemo za to, da bo prihodnje 
leto še lepše, kot je bilo letošnje. Srečno in 
lepo praznujte,« je še dejal župan.

Nato smo prisluhnili lepim božičnim 
in domoljubnim pesmim, ki so nam jih 
zapeli pevci Moškega pevskega zbora 
Šmarje - Sap, preden pa smo se po kon-
certu razšli, smo vsi skupaj ob jaslicah 
zapeli še Sveto noč, nekaj veselih in po-
skočnih pesmi pa je nato član Turistične-
ga društva Šmarje - Sap Matic zaigral še 
na harmoniko.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Od vseh strani je zazvonilo, od vzhoda 
in od zahoda; od neizmernega neba so lile 
božične pesmi, vrele so iz zimske zemlje. To 
je bil dan, ko se je rodil Človek, in vsa srca 
so se odpirala njemu v hvalo in ljubezen, 
vsa srca so zahrepenela k njemu. //…// Ni 
ga bilo tisto noč ubogega srca, ki bi veselo 
ne vztrepetalo.

Ivan Cankar, Hiša Marije Pomočnice 

Tudi v petek, 4. januarja 2019, so naša 
srca veselo vztrepetala, saj se je v grosu-
peljski cerkvi sv. Mihaela obetal čudovit 
večer božičnih pesmi. Pevke Ženske-

ga pevskega zbora Biser smo namreč 
gostile Akademski pevski zbor France 
Prešeren Kranj, s katerim smo izvedli po-
novitev božičnega koncerta, ki smo ga 
decembra že imeli v Kranju.

Koncert smo pričele gostiteljice s po-
pularno božično pesmijo ukrajinskega 
skladatelja Carol of the Bells, nadaljeva-
le pa z dvema slovenskima priredbama 
Marija pa svet' Jožef sta rajžala in vsem 
dobro znano Kaj se vam zdi. Ob spremlja-
vi odličnega pianista Lovra Freliha smo 
zapele tri skladbe – kajkavsko božično 
ljudsko Spi, moja rožica, In the bleak mi-

dwinter in Rutterjevo Angelsko pesem. 
Nastop smo zaključile v živahnih afriških 
ritmih s tradicionalno afriško božično 
African Noel.

S Kranjčani nas poleg ljubezni do zbo-
rovskega petja povezuje tudi naš zbo-
rovodja Fernando Mejias, ki APZ France 
Prešeren Kranj vodi že skoraj 5 let. Zbor 
je septembra 2018 vstopil v 50. sezono 
neprekinjenega delovanja in sodi v vrh 
slovenskega zborovskega poustvarjanja. 
Redno sodeluje na zborovskih festivalih 
in tekmovanjih doma in v tujini. Je po-
memben ambasador slovenske kulture, 

Pesem Sveta noč je ob 200-letnici ta večer zazvenela tudi v združeni zasedbi nastopajočih zborov. 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2019 39Kultura

za kar je prejel več občinskih odlikovanj 
in bronasto plaketo Slovenske vojske. 
Prejšnji mesec je prejel tudi veliko Pre-
šernovo plaketo Mestne občine Kranj.

APZ France Prešeren Kranj je svoj na-
stop pričel s pesmijo Audete, gaudete, 
nadaljeval pa z Adeste fideles, v prevodu 
Hitite, kristjani. Sledile so priredbe slo-
venskih skladateljev Tomca, Merkuja in 

Močnika – Eno je dete rojeno, Ta dan je 
usega veselja in Pastirci, al' sliš'te. V ame-
riški The Little Drummer Boy se je zboru 
ob klavirski spremljavi Lovra Freliha pri-
družil mladi tolkalist Tilen Markič. Sledili 
sta skladbi Johna Rutterja v prepesnitvi 
Irme Močnik Pesem o rojstvu in Božična 
uspavanka.

Sodeč po obrazih poslušalcev, ki so 

napolnili grosupeljsko cerkev, smo uspe-
li pričarati prijeten pobožični večer, buč-
ni aplavzi pa so za nastopajoče veliko 
priznanje in tudi motivacija za izvedbo 
projektov, ki smo si jih zastavili za leto 
2019.

Manca Zaviršek, ŽPZ Biser;  
foto: Boštjan Maver

V novo leto s polnim zagonom v Mestni knjižnici Grosuplje

Nova zgoščenka ljudskih pesmi skupine Mlada zarja

Novo leto smo v Mestni knjižnici Gro-
suplje začeli kar s tremi različnimi prire-
ditvami. V torek, 8. januarja, smo ogreli 
hladen zimski dan z glasbeno literarnim 
večerom Očetove stopinje iz cikla Barve 
glasbe in besede. Bralci so brali besedi-
la na temo odnosov med očeti, sinovi 
in hčerami. Poleg pesmi Slavka Zavir-
ška, Toneta Pavčka, Cirila Zlobca, Otona 
Župančiča in Silve Mizerit je bila ena iz-
med njih tudi zgodba Zapete pravljice 
Grosupeljčanke Majde Senčar iz knjige 
Okruški. Tudi gospa Majda se je naše pri-
reditve udeležila z veseljem. Klavirski trio 

Ars Musica, ki ga sestavljajo Jerneja Gre-
benšek na klavirju, Mojca Menoni Sikur 
na violini in Martin Sikur na violončelu, 
so zopet čudovito popestrili večer z glas-
bo Josefa Suka in Bedřicha Smetane.

Sredin večer nam je s kinološkim pre-
davanjem popestrila Mojca Sajovic, ki 
je govorila o prehrani, vzgoji, šolanju in 
zdravju psa. Izvedeli smo veliko zanimi-
vega in uporabnega za vzgojo našega 
psa. 

V četrtek pa se je začel nov cikel pre-
davanj z delavnico psihoterapevta in pi-
satelja Siniše P. Minardija. Tokratna tema 

cikla je Osvobajanje, prvo predavanje pa 
je nosilo naslov Psihološki mehanizmi 
osvobajanja in globinsko razumevanje 
življenjskih procesov.

Petra Kremžar

»Skupina pevcev Mlada zarja iz Čušperka sodi med tiste 
redke kulturne osamelce, ki zmorejo s svežimi in  mladostnimi 
glasovi suvereno, natančno in intonančno izjemno čisto vo-
diti večglasne linije v načinu, ki je nekoč veljalo za spontano 
ljudsko petje. Pevci Mlade zarje so redki, če ne kar unikatni v 
tem, da so glasbeno izobraženi in kljub temu ohranjajo pozi-
tiven odnos do ljudskih pesmi, da jim ta glasbena zvrst kljub 
načelni preprostosti ni dolgočasna in da tudi v njej vidijo tako 
vsebinski kot glasbeni izziv. To vodi v odlične rezultate, ki sem 
jih sama doživela ob snemanju za oddajo Slovenska zemlja v 
pesmi in besedi.«

Tako je zapisala Simona Moličnik, mag. historične muziko-
logije in glasbena urednica za glasbo Prvega programa Radia 
Slovenije. V glasbenih oddajah Slovenska zemlja v pesmi in 
besedi ter Dobra glasba, dober dan predstavlja ustno izroče-
no glasbeno tradicijo in vse tiste pojavne glasbene oblike, ki se 
dotikajo ljudske glasbe slovenskega prostora.

»Glede na to, da je trenutna kondicija pevcev zelo dobra, 
jim predlagam, da jo »ujamejo« v zvočni zapis. Priporočam in 
podpiram izdajo zvočnega albuma,« je še zapisala in pevci so z 
veseljem sledili temu priporočilu.

Tako je decembra 2018 zgoščenka z naslovom »Naših 10 let« 
zares »ugledala luč sveta«. Na njej je 20 ljudskih pesmi, za kate-
re želimo, da ne bodo šle v pozabo. Zavedamo se, da ima ljud-
ska pesem nizek odstotek poslušalcev. Premalo se zavedamo 
svojih korenin, kar se odraža na relativno majhnem zanimanju 
za tovrstno zvrst. Vseeno verjamemo in upamo, da boste ob 
poslušanju naše zgoščenke uživali in da vam bo segla do srca.

Ob izidu se lepo zahvaljujemo Občini Grosuplje in JSKD Re-
publike Slovenije za finančno podporo in Zvezi kulturnih dru-
štev Grosuplje za pomoč pri izvedbi projekta.

Olga Gruden,
vodja skupine za ljudske pesmi  

Adamičeva cesta 15_ 1290 Grosuplje_ www.gro.sik.si
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Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

NAPOVEDUJEMO...

Sreda, 6. 2., ob 19.00, Kulturni dom Grosuplje
PODELITEV NAGRAD ZKD GROSUPLJE, slovesnost

Vsako drugo leto ZKD Grosuplje podeli nagradi posamezniku in skupini za  izjemne dosežke ustvarjalnega in pou-
stvarjalnega dela na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za vsa področja ljubiteljskega delovanja: gledališko, 
glasbeno, likovno, filmsko, folklorno, literarno, založniško in multimedijsko, za kulturno vzgojo in izobraževanje, raz-
iskovalno delo, strokovno svetovalno, organizacijsko, mentorsko delo ter ohranjanje kulturne dediščine. Nagrajenci 
prejmejo kipec, ki predstavlja keltskega bojevnika, ki je bil kot relief najden na čeladi na Magdalenski gori. Kipec je 
delo akademskega kiparja Jirija Kočice.  
Tokrat bodo nagrade podeljene v sklopu slovenskega kulturnega praznika. V kulturnem programu si boste lahko 
ogledali dramatizirane odlomke iz del Louisa Adamiča, predvsem o njegovi mladosti in odhodu v ZDA, ki ga bodo 
izvedli igralci iz gledaliških skupin, ki so vključene v ZKD Grosuplje. Poleg gledališčnikov pa bodo program popestrili 
tudi člani skupin drugi umetniških zvrsti, ti pa naj zaenkrat ostanejo presenečenje. Vabilo velja predvsem članom 
ZKD Grosuplje, pa seveda tudi vsem, ki jim je kultura in umetnost v veselje in užitek.
Vabljeni!

Četrtek, 14. 2., ob 17.00 in 18.00, Kulturni dom Grosuplje
Otroški abonma
Miniteater Ljubljana: TRIJE PRAŠIČKI, lutkovna predstava za otroke

 Zgodba o treh prašičkih in požrešnem volku, o strahu in modrih odločitvah, o lenobi in vztrajnosti ter o zmagi 
dobrega nad zlim.

VABLJENI NA 13. POHOD  
PO PREŠERNOVI POTI IZ GROSUPLJEGA NA KOPANJ

Univerza z tretje življenjsko obdobje Grosuplje in Zveza kulturnih društev Grosuplje 
prijazno vabita na:

13. POHOD PO PREŠERNOVI POTI
v petek, 8. februarja 2019.

Zbirno mesto: Kulturni dom Grosuplje, ob 8.00 uri.

Po Prešernovi  Zdravljici se bomo podali na pot z lokalnimi vodiči po evropski pešpoti E6 do Spodnje Slivnice in nato skozi 
gozd do vasi Predole, kjer bo kratek postanek.

Sledil bo spust do Račne in potem mimo kapelice na kraški osamelec, 392 m visoki Kopanj s cerkvijo, župniščem in 
podružnično šolo nad slikovitim Radenskim poljem.

Ob 10.30. uri bo kulturni program v cerkvi na Kopanju.

Obetajo se zimske razmere. Pot ni zahtevna, primerna je tudi za družine. Pohodnikom priporočamo nepremočljivo športno 
obutev, gamaše, dereze, topla oblačila, pohodne palice, v nahrbtniku malo pijače in prigrizek.  Na Kopanju si bodo lahko 
privoščili topel čaj.

Utrujene pohodnike bo za povratek v Grosuplje  čakal  avtobus.

Obeta se razgiban in prešeren praznik.

Info: ZKD Grosuplje ● T  01/786 40 28 ● grosuplje@kultura .si ● www.kultura.si
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Petek, 15. 2., ob 20.00, Kulturni dom Grosuplje
ALYA, Valentinov koncert z gosti

Alya svojo letošnjo koncertno sezono začenja za Valentinovo - tokrat bo, s svojo spremljevalno za-
sedbo odličnih glasbenikov, v kulturnem domu Grosuplje, pripravila prav poseben glasbeni večer 
z ‘okusom’, ki bo še bolj oseben, intimen in na katerem bo Alya PREMIERNO predstavila nekaj novih 
pesmi iz prihajajočega albuma, hkrati pa poslušalcem ponudila tisto najboljše iz preteklih let svojega 
glasbenega ustvarjanja, v drugačnih - akustičnih aranžmajih.
Na odru se ji bo pridružil odličen MPZ OŠ Brinje Grosuplje, ki bodo skupaj z Alyo odpeli nekaj njenih 
največjih uspešnic.
Po koncertu pa sledi pravo sladko razvajanje - pogostitev vseh obiskovalcev s kozarčkom 'Penine 
Alya', Radgonskih goric!
Število vstopnic je omejeno, zato pohitite z nakupom v predprodaji!

Petek, 22. 2, ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje
Špas teater: MENOPAVZA, komedija

Štiri ženske v “fantastičnih” letih so na razprodaji damskega perila. Nič nimajo skupnega, razen čipka-
stega nedrčka IN: izgube spomina, navalov vročice, nočnega potenja, ne dovolj seksa, preveč seksa 
in … saj veste!
Ta noro zabavni muzikal o dramatičnosti menopavze se dogaja ob velikih hitih iz 70-ih, 80-ih in 90-ih.
To je EDINA menopavza, ki jo imajo moški noro radi! V njej prepoznajo svoje žene, mame, sestre, 
prijateljice… mladini pa bo naenkrat vse bolj jasno glede mam in babic.
Igrajo: Salome, Helena Blagne, Zvezdana Mlakar in Urška Vučak Markež.

ZKD Grosuplje
Informacije: T: 01/786 40 28, E: grosuplje@kultura.si, www.kultura.si

Predprodaja vstopnic: vsak torek in četrtek, od 12.00 do 16.00, in vsako sredo, od 17.00 do 19.00, v Kulturnem domu.

Gledališka skupina Pod odrom

DohoDnina
vabi na ogled komedije v dveh dejanjih

Vabljeni!

DAVČNA 

TAJNOST

Prodaja vstopnic pol ure pred predstavo. 
Vstopnice lahko rezervirate na 

info@dfg.si ali 051 374 475.

nedeljo, 17. marca 2019, ob 18.00,  
v Kulturnem domu Grosuplje.

Režija: Alenka Jeraj 

Vsebina: 
Valentinu Dolinarju računalnik pomotoma pri 

dohodninski napovedi dodeli dva otroka. Valentin 
si misli: »Dobra ideja, da plačaš manj dohodnine,« 

in vsako leto doda še kakšnega otroka.
Nekega dne pa se najavi davčni inšpektor, katerega 

naloga je ugotoviti dejansko stanje. Kaj pa zdaj?

Avtor: Jean-Jacques Bricaire
Prevod: Aleš Berger

Igrajo:
Valentin Dolinar, lastnik reklamne agencije – Žiga Drnovšek

Filip, strežaj – Andrej Špacapan
Andrej Lampret, davčni inšpektor - Anton Dvoršek

Martina, posredovalka manekenk - Božena Števančec
Ingrid, manekenka - Manca Tjaša Špacapan

Barbara, stevardesa – Alenka Križman Černič
Jan, študent – Kim Novak 
-----------------------------------------

maskerka, kostumografka – Anita Indihar Dimic
šepetalka – Andreja Podržaj Modic
ozvočenje, luč, efekti – Luka Tavželj

Predstavo so  
omogočili:
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4. nočni pohod s svetilkami na Magdalensko goro

V sredo, 26. decembra 2018, ob pra-
znovanju dneva samostojnosti in eno-
tnosti, smo se izpred Adamičevega 
spomenika v Grosupljem odpravili na 
tradicionalni, že 4. nočni pohod s svetil-
kami na Magdalensko goro. Z nami sta 
bila tudi predsednik Študentskega kluba 
Groš Lovro Trilar in predsednica Mladin-
skega sveta Grosuplje Urša L. Predalič, ki 
pa je tudi naša občinska svetnica. Prav 
tako se nam je na pohodu pridružil ob-

činski svetnik Janez Pintar.
Pred cerkvijo sv. Magdalene smo 

prisluhnili slovenski himni, ki ji je sledil 
kratek kulturni program ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti. Zbrane poho-
dnike je v imenu Študentskega kluba 
Groš in Mladinskega sveta Grosuplje 
pozdravil Lovro Trilar in vsem čestital ob 
državnem prazniku, Anton Krampelj pa 
nas je spomnil na pomen tega praznika, 
na prelomen dogodek v dolgotrajnem 

boju za samostojno nacionalno državo. 
»Na današnji dan, pred 28 leti, je slovenska 
skupščina razglasila rezultate plebiscita, 
na katerem se je slovenski narod odločno 
izrekel za samostojno in neodvisno drža-
vo Slovenijo. Kot nam sporoča že samo 
ime praznika, ob tem dnevu slavimo dve 
pomembni vrednoti, samostojnost in eno-
tnost,« je dejal. Ob tem pa je še posebej 
izpostavil pomen enotnosti, ki je ob to-
vrstnih slavjih pogosto zapostavljena. Z 

Petek, 8. 3., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje; ZKD Grosuplje
HELP! A Beatles Tribute & Combo Big Band Grosuplje, koncert

HELP! A Beatles Tribute je skupina, ki s svojim energičnim vzdušjem ter veliko natančnostjo izvaja glasbo legen-
darnih The Beatles. Z neoporečnimi, izjemno natančnimi in obenem energičnimi izvedbami skladb skupine The 
Beatles, bodo HELP! A Beatles Tribute v vas vzbudili občutek, da ste dejansko na koncertu liverpoolske četverice. 
Koncert vsebuje zaščitne znake skupine The Beatles, vključno s kostumografijo ter glasbenimi inštrumenti, upora-
ba slednjih pa omogoča rekonstrukcijo kvalitete zvoka skupine The Beatles, ki publiko ponese nazaj v šestdeseta. 
Na koncertu skupine boste lahko slišali izvedbe klasik iz zgodnje, pa vse do kasnejše ustvarjalne dobe legendarnih 
The Beatles, kot so Can’t Buy Me Love, Yesterday, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Here Comes The Sun, 
Hey Jude in še mnoge druge. Pridite na koncert skupine HELP! A Beatles Tribute in se prepustite glasbi, ki je za 
vedno spremenila svet!
Skupina je za koncert v Grosupljem združila moči z Big bandom Grosuplje, tako da bo ta koncert še posebej zani-
miv in malce drugačen!
V Grosupljem so že nastopili lani februarja, na večer, ko je zapadlo največ snega v letu. Tako da vabimo tudi vse 
tiste, ki ste lani vstopnice rezervirali, ampak se koncerta zaradi vremena niste mogli udeležiti!

Četrtek, 28. 3., ob 17.00. in 18.30. uri, Kulturni dom Grosuplje
Otroški abonma
Lutkovno gledališče Ljubljana: MEDVED IN MALI, predstava za otroke

Medved in mali je na videz preprosta zmešnjava. Nekega dne se iz izgubljenega jajca izleže raček, ki že od 
samega začetka misli, da je medved. Medvedov obraz je namreč prvo, kar zagleda. Za črkami zgodbe in 
drevesi namišljenega gozda se skriva nekaj izjemno bistvenih vprašanj o sobivanju in sprejemanju drugih. 
Ali je vse, kar je videti drugače, tudi zares tako drugačno od nas samih? Koliko svojega časa in pozornosti 
smo pripravljeni nameniti odnosom z drugimi ljudmi?
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osamosvojitvenim bojem smo dosegli 
cilj, samostojnost, a pomembno je tudi 
širše ozadje tega boja, ki ne bi bil uspe-
šen, če med nami ne bi bilo enotnosti. 
23. decembra 1990 je namreč slovenski 
narod dosegel najvišjo stopnjo soglasja 
v zgodovini, saj se je kar 95 % volivcev iz-
reklo za samostojnost. Več take enotno-
sti bi Slovenci potrebovali tudi danes.

Ob koncu govora se je ozrl tudi na 
mlade v naši državi in dejal, da bi bile po-
trebne konkretne spremembe v mladin-
ski politiki, ki je bila ob sproščanju varče-
valnih ukrepov v zadnjih letih potisnjena 
na stranski tir. »Hkrati pa je dolžnost nas 
mladih, da podpiramo druge starostne in 
družbene skupine v njihovem boju za pra-

vice, saj se bomo le z medgeneracijskim 
povezovanjem in razumevanjem težav 
drugih lahko poenotili in zagotovili dobro-
bit naroda kot celote,« je še dejal.

Nato pa smo prisluhnili še Maši An-
drojna, ki nam je prebrala odlomek iz 
Cankarjeve pesmi Oblast. V letošnjem 
letu smo namreč Slovenci obeležili tudi 
120. obletnico smrti Ivana Cankarja, pi-
satelja, pesnika, esejista in politika, veli-
kega Slovenca.

Po kratkem kulturnem programu smo 
se v prijetni družbi nekoliko pogreli ob 
toplem čaju in kuhanem vinu ter okrepili 
s prigrizki, nato pa se odpravili nazaj pro-
ti centru mesta.

Študentski klub Groš in Mladinski svet 

Grosuplje pa vse občanke in občane že 
sedaj lepo vabita, da se nam pridružite 
tudi naslednje leto, da se v prijetni druž-
bi razgibamo, nadihamo svežega zraka 
in seveda skupaj tudi ponosno obeleži-
mo dan samostojnosti in enotnosti.

Za Mladinski svet Grosuplje
Jana Roštan

   

Izpitno obdobje v GROŠ-u

Zagraški gasilci v letu 2018 podirali rekorde

Novo leto smo začeli s tradicional-
nim projektom Enodnevnimi smučanji 
z GROŠ-em. Prvi smučarski dan smo se 
smučarji in deskarji spuščali po belih 
strminah v Mokrinah (Nassfeld). Smučat 
gremo še tri sobote, in sicer 2. 2. 2019 v 
Turracher Hohe, 23. 2. 2019 v Bad Klein-
kirchheim in 2. 3. 2019 v Katschberg. 

Izpitno obdobje je tu in v GROŠ-u po-
skrbimo za brezplačno tiskanje in veza-
vo študijske literature. Poleg tega pa so 
prostori ŠK GROŠ tudi primeren in miren 
kotiček za učenje. Od 20. 1. 2019 do 20. 

2. 2019 lahko pokličete na telefonsko 
številko 041-358-392 in se najavite. Eki-
pa ŠK GROŠ želi vsem študentom veliko 

sreče in uspeha pri učenju in opravljanju 
izpitov ter čim manj stresa!

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

Z GROŠ-em ni nikoli dolgčas!

Urša Košak, ŠK GROŠ

Člani in članice PGD Zagradec so v 
letu 2018 poleg 6 intervencij precej časa 
namenili delu z mladimi, rednemu delu 
in operativnim vajam, izvedli čistilno 
akcijo po vasi in okolici, menjali so tudi 
slovensko zastavo na boštanjskem gra-
du, udeležili so se kongresa slovenskih 
gasilcev v Mariboru in raznih proslav 
društev v zvezi, Florijanove maše v Žalni, 
pogrebov in aktivno sodelovali s člani-
cami A PGD Ivančna Gorica in Račna. V 
jeseni so tudi začeli z zbiralno akcijo za 
nabavo novega gasilskega vozila. Še po-
sebej pa so bili uspešni na tekmovalnem 
področju.

Takoj po novem letu, pa do zaključka 
24. 3. 2018 v Šmartnem pri Litiji, so se 
člani A PGD Zagradec pri Grosupljem 
začeli udeleževati tekmovanj v zimski 
ligi v spajanju sesalnega voda (SSV), ki 
ga organizira Gasilska zveza Slovenije 

(GZS). Med petimi tekmami so bili 1-krat 
prvi, 1-krat drugi, na ostalih treh tekmah 
pa vedno visoko v prvi polovici, kar je na 
koncu zadostovalo, da so z odlično eki-
po iz PGD Starše pri Ptuju zasedli 2. me-
sto med 33 tekmujočimi ekipami. 

V posameznih krogih tekmovanj 
SSV pa so že v Mirni Peči 27. 1. prvikrat 
prekosili državni rekord in vajo opravili 
v 13,72 sekunde. Še na istem tekmo-
vanju je nato državni rekord popravila 
njihova domača ekipa PGD Hmeljčič, a 
so ga Zagradčani že na tekmovanju v 
Cerkljah na Gorenjskem (soorganiza-
tor PGD Zalog pri Cerkljah) 24. 2. spet 
izboljšali in ga postavili pod magično 
mejo 13 sekund na 12, 93, kar je za-
dostovalo tudi za evropski rekord. Le-
-tega imajo trenutno še vedno v svoji 
posesti.

7. 4. 2018 se je tekmovalna enota po-

dala na tekmovanje v Avstrijo v kraj Bi-
schofstetten in tam med 111 tekmoval-
nimi ekipami zasedla 19. mesto, za kar so 
prejeli poseben pokal, saj so se uvrstili v 
drugi krog tekmovanja in tako med naj-
boljše ekipe. Dobili pa so še pokal za naj-
boljšo ekipo v regiji. 

Poleg teh tekmovanj so se udeležili 
več meddruštvenih in drugih tekmovanj, 
iz katerih so iz Krke med 10 tekmujočimi 
ekipami prinesli pokal za 1. mesto, v je-
seni pa med 19 tekmujočimi pokal za 3. 
mesto s tekmovanja SSV Gasilske zveze 
Gorenjske v Komendi. Žal jim na mokrih 
tekmovanjih v Ponovi vasi in Velikem 
Mlačevem zaradi poškodb posameznih 
članov in posledično nujne zamenjave 
ni uspelo ujeti pravega tekmovalnega 
ritma.

Pravico gasilskega tekmovanja GZS 
na državni ravni v Gornji Radgoni v sep-
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Tekmovalna enota člani A PGD Zagradec, ki je kar dvakrat podrla državni 
rekord v spajanju sesalnega voda skupaj s trenerjem Miho Hrovatom iz 
Ivančne Gorice - od leve: Grega Kastelec, Jošt Duša, Gregor Zupančič, 

Benjamin Kastelic, Samo Kadunc, Matic Miklič in Jakob Kastelec. V 
končnem seštevku pa je osvojila 2. mesto.

V štafeti na vrh planiške velikanke v kategoriji »profesionalne štafete« je 
prva pritekla ekipa PGD Zagradec pri Grosupljem v sestavi Jošt Duša, Gregor 

Kastelec, Nejc Hvala in Samo Kadunc.

40 let uspešnega dela

tembru 2018 pa so si izborili že v letu 
2017 s predhodnim 2. mestom na občin-
skem tekmovanju v Grosupljem in nato 
tudi z 2. mestom na regijskem tekmo-
vanju v Kočevju. Med 45 ekipami so se 
uvrstili na 21. mesto.

Posebno velik uspeh so dosegli 15. 
9. 2018 v Red Bull Run 400, tekmova-
nju v teku štafete (Professional Relays) 
na velikanko v Planici, kjer so med 21 
poklicnimi enotami gasilcev, policistov 

in vojakov osvojili 1. mesto. Za njimi so 
bili tekmovalci iz Avstrije (Feuerwehr 
Matrei in Osttirol), 3. pa PGD Žažar. 

Tekmovanje v letošnji zimski ligi SSV 
se je že začelo 19. januarja letos v Staršah 
pri Ptuju, od koder so Zagradčani prine-
sli pokal za 2. mesto. Čakata pa jih še dve 
tekmovanji v Keblju – Slovenska Bistrica 
in v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem. 

GZS je glede na dosedanje uspehe 
PGD Zagradec v SSV sprejela predlog, 

da društvo organizira zaključno tekmo-
vanje, ki bo v soboto, 9. marca 2019 od 
15. ure dalje, v telovadnici Podružnične 
šole Polica.

Vabljeni vsi občani občine Grosuplje, 
še posebej pa člani in članice ter mladi 
gasilci in gasilke!

Jože Miklič – GČ2,  
alias gasilec veteran J€žek Zagraški

Društvo paraplegikov ljubljanske 
pokrajine je 13. decembra 2018 pod ča-
stnim pokroviteljstvom predsednika RS 
Boruta Pahorja ter v družbi članov, so-
delavcev in gostov obeležilo 40 let uspe-
šnega dela. Društvo je bilo ustanovljeno 

5. decembra 1978, skozi štiri desetletja 
pa ga je vodilo pet predsednikov. 

Na slovesnem dogodku, prepletenem 
z glasbo, poezijo, dobrodelno noto in 
poklonom ljudem, ki so v preteklih de-
setletjih pomembno prispevali k razvoju 

društva, je podobo in poslanstva društva 
predstavila predsednica Mirjam Kana-
lec, z nagovorom pa se ji je pridružil tudi 
njihov član in predsednik Zveze paraple-
gikov Slovenije Dane Kastelic. 

Ob praznovanju so se s projekcijo 

Proslava ob 40. obletnici društva
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V petek, 18. januarja 2019, je v avli 
Osnovne šole Brinje Grosuplje potekala 
športna svečanost s podelitvijo priznanj 
najbolj uspešnim športnikom v letu 
2018.

Prireditve so se udeležili župan ob-
čine Grosuplje dr. Peter Verlič, predse-
dnik Slovenske olimpijske akademije 
in ambasador za šport, strpnost in fair 
play Miro Cerar, gostitelj prireditve in 
predsednik Zveze športnih organizacij 
Grosuplje mag. Mitja Lončar ter seveda 
nagrajenke, nagrajenci in ostali podpor-
niki športa.

Nagovorila sta nas predsednik Zve-
ze športnih organizacij Grosuplje mag. 
Mitja Lončar in župan dr. Peter Verlič, 
za tem pa je s podelitvijo priznanj sledil 
pregled naših najuspešnejših športnic in 
športnikov v letu 2018, ki sta jim prizna-
nje podelili Zveza športnih organizacij 
Grosuplje in Občina Grosuplje.

Predsednik Zveze športnih organiza-
cij Grosuplje mag. Mitja Lončar je pove-
dal, da s podelitvijo priznanj za športne 

dosežke športnice in športnike nagradi-
mo za njihove vidnejše rezultate, ki so 
jih dosegli v preteklem letu na različnih 
tekmovanjih, ki so potekali tako na dr-
žavnem kot tudi na svetovnem nivoju. 
Namen podeljenih priznanj je predvsem 
motivacija prejemnikom za njihovo na-

daljnje delo, vsem ostalim športnicam 
in športnikom pa izziv, da bi bili v priho-
dnosti med nagrajenci tudi sami.

Dodal je, da se je potrebno zavedati, 
da so vsi dosežki športnikov trud poseb-
ne volje, vztrajnosti in motivacije vsake-
ga posebej, da redno izvajajo treninge, 

izvirnih fotografij – nemih, vendar zgo-
vornih pričevalk bogate zgodovine, 
zazrli v preteklost. Vse od ustanovitve 
organizacije slovenskih paraplegikov in 
tetraplegikov skozi čas burnih političnih 
in gospodarskih dogajanj, pa do danes. 
V nadaljevanju poti so predstavili izvaja-
nje socialnih programov in številne po-
membne mejnike, ki so društvo zazna-
movali na vseh področjih.

V obeležje visokega jubileja je bila 
vpeta tudi akcija zbiranja denarja za na-
kup novega kombija, ki ga društvo nujno 
potrebuje za varen prevoz članov. Med 
prireditvijo je njihov slikar Željko Ver-
telj, ki slika z usti, ustvarjal sliko »Potok v 
zimi« in jo namenil licitaciji. In tudi vodi-
telj Robert Pečnik – Pečo je nekaj minut 

namenil  udeležencem, da so »odklenili« 
svoje mobilne telefone in družno poslali 
SMS sporočilo na številko 1919 z besedo 
KOMBI5. Akciji pa se lahko pridružite 
tudi vi in na TRR SI56 6100 0001 8731 
144 nakažete svoj prispevek. 

Na proslavi so se spomnili tudi čla-
nov, ki so s svojim delom v preteklosti 
uspešno krmarili društvo in ga poma-
gali pripeljati do prepoznavnosti, ki jo 
ima danes. Nekdanjim predsednikom 
so podelili plakete društva, drugim za-
služnim članom pa priznanja. Prizna-
nje je za sodelovanje in podporo prejel 
tudi Mercator, d. d. Zahvalili so se tudi 
vsem partnerjem, občinam, invalidskim 
organizacijam, inštitucijam, sponzorjem 
in donatorjem ter drugim, ki so z njimi 

sodelovali in jih podpirali. Še posebej pa 
krovni organizaciji Zvezi paraplegikov 
Slovenije. Brez njihove pomoči ne bi do-
segli takih uspehov.

Slovesen dogodek so popestrili in 
obogatili: mlada harfistka Taja Rijavec 
s Konservatorija za glasbo in balet v 
Ljubljani, pesnica društva in večkratna 
nagrajenka Darinka Slanovec, plesni 
par kluba Zebra - Martina in Roman ter 
Nuša Derenda. 

Za Društvo paraplegikov ljubljanske 
pokrajine

Jože Globokar, foto: Tomaž Demšar

Podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2018 

Čebelarsko društvo Grosuplje oddaja v najem poslovni prostor.
  
Objekt se nahaja na mirni lokaciji, Spodnje Blato 20a.
Prostor je velikosti 111 m2 in ima vso ustrezno infrastrukturo (elektrika, voda, telefon,  
internet, kanalizacija ...).
Primeren je npr. za gostinski lokal, pisarniške prostore, atelje, skladišče, stanovanje ...
Če vas zanima, nas pokličite na tel. 041 351 773 ali 040 649 399. 
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da po najboljših močeh nastopajo na 
tekmovanjih. V športnem udejstvova-
nju se pridobivata tako vztrajnost kot 
samodisciplina, posledično pa se pri po-
samezniku krepi tudi samozavest, ki je 
temelj osebnega razvoja. Svoj prispevek 
dosežkom dodajo tudi strokovni delavci 
v športu, ki svoje bogato znanje prenaša-
jo na športne navdušence ter pomagajo 
pri izvajanju letnega programa športa v 
občini Grosuplje. Omeniti pa je potreb-
no tudi vse tiste, ki športnicam in špor-
tnikom, športnim delavcem stojijo ob 
strani v domačem okolju.

Prav tako gre zasluga za priznanja 
tudi Občini Grosuplje, ki s sofinancira-
njem letnega programa športa ob stro-
kovni pomoči Zveze športnih organizacij 
Grosuplje ustvarja pogoje za uspešno 
športno udejstvovanje naših športnic in 
športnikov. Usmeritev, ki temelji na delu 
z mladimi, se je izkazala za pravilno. Bi pa 
bili veseli, če bi bilo mogoče, da bi se še 
nekoliko več sredstev namenilo za špor-
tne dejavnosti.

In kot predsednik Zveze športnih or-
ganizacij Grosuplje mag. Mitja Lončar 
to rad stori ob takšnih dogodkih, je tudi 
tokrat vsem športnicam in športnikom, 
dobitnicam in dobitnikom priznanj po-
ložil na srce, naj bodo s svojim športnim 
načinom življenja vzor predvsem mlaj-
šim, tako na športnem področju kot tudi 
izven njega. Naj bosta na prvem mestu 
njihovih vrednot »zdrav duh v zdravem 
telesu« in obnašanje v duhu »fair play-a«.

»Vsem današnjim nagrajencem še en-
krat iskreno čestitam za dosežen rezultat 
v letu 2018 in za priznanja, ki jih boste 
prejeli na današnji prireditvi. Vsem špor-
tnikom pa želim veliko zdravja, dobre volje 
in motivacije, da boste lahko uživali tako 
na treningih kot tudi na tekmovanjih,« je 
še dejal.

Vsem dobitnicam in dobitnikom pri-
znanj za športne dosežke je že vnaprej  

čestital tudi župan dr. Peter Verlič. »In 
prepričan sem, da bodo priznanja našla 
posebno mesto na policah doma ali pa 
v klubskih prostorih. Z vami pa ga najbrž 
delijo tudi vsi tisti, ki spodbujajo vas, ki ste 
prejeli to priznanje, da ne omagate v zno-
ju, ampak da lepo napredujete,« je dejal 
ter dodal, da k temu zagotovo pripomo-
re tudi Zveza športnih organizacij Grosu-
plje.

Tudi Občina Grosuplje bo šport še na-
prej spodbujala, predvsem z razvojem 
infrastrukture za šport in rekreacijo. »Že 
letos pričnemo z gradnjo nove športne 
dvorane ob prizidku k Osnovni šoli Louisa 
Adamiča na Tovarniški, upam pa, da bo 
po dolgoletnih mukah in težavah z držav-
no administracijo končno sprejet tudi ob-
činski podrobni prostorski načrt za Športni 
park Grosuplje in za športno rekreativno 
središče Koščakov hrib,« je še dejal.

Posebej lepo pa je na svečanosti poz-
dravil tudi olimpionika Mira Cerarja, za 
katerega je prepričan, da je danes po-
membna spodbuda vsem mladim za to, 
kam se lahko pride. Vsem je zaželel veli-
ko športa in rekreacije tudi v letu 2019.

Kot rečeno, je sledila podelitev pri-
znanj športnikom iz najrazličnejših disci-
plin, kot so strelstvo, košarka, odbojka, 
karate, plezanje …

JUBILEJNO PRIZNANJE ZLATI ZNAK 
ZVEZE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
GROSUPLJE ZA 40 LET DELA V 
ŠPORTU JE PREJEL JOŽE KOLENC.

Jože Kolenc se je s strelstvom začel 
ukvarjati leta 1970 v Strelskem društvu 
Branko Ivanuš iz Ljubljane. Po končani 
policijski akademiji je leta 1977 sledil 
stopinjam svojega očeta in postal član 
Strelskega društva Grosuplje. S svojim 
talentom in prizadevnostjo je hitro po-
stal član prve ekipe društva.

V svoji strelski karieri je dosegel vrsto 
vidnih uvrstitev. Med drugim se mu je 
večkrat uspelo uvrstiti na državna prven-
stva nekdanje skupne države. Leta 1984 
je osvojil prestižno »Zlato puščico«, ko je 
v Ljubljani premagal vse takratne naj-
boljše slovenske strelce, vključno z Raj-
mondom Debevcem.

Leta 1985 je prevzel odgovorno delo 
predsednika društva in na tej funkciji 
vztrajal kar pet mandatov. Pod njegovim 
vodstvom se je društvo začelo razvija-
ti v eno uspešnejših strelskih društev v 
Sloveniji. Istočasno je prevzel tudi vlogo 
glavnega trenerja v društvu. Pod njego-
vim mentorstvom se je članski ekipi že 
naslednje leto uspelo uvrstiti v 1. sloven-
sko ligo s serijsko zračno puško. V njej je 
tekmovala do sezone 1993/1994.

Leta 1992 je Strelska zveza Slove-
nije sprejela odločitev, da v sezoni 
1994/1995 serijsko zračno puško na naj-
pomembnejših državnih tekmovanjih 
zamenja standardna zračna puška, s ka-
kršno se tekmuje tudi na mednarodnih 
tekmovanjih. Pred grosupeljskimi strelci 
je bil zato velik izziv: zagotoviti dovolj 
finančnih sredstev za nakup novih pušk 
in s tem svojim tekmovalcem omogoči-
ti sodelovanje na najvišji ravni strelskih 
tekmovanj. Društvo je bilo pri tem uspe-
šno, pri čemer gre glavna zasluga za to 
nagrajencu Jožetu Kolencu. Članska eki-
pa Strelskega društva Grosuplje je tako v 
sezoni 1994/1995 nadaljevala z nastopa-
njem v prvi državni ligi, v kateri nepreki-
njeno nastopa še danes.

Jože Kolenc je nato nov izziv našel v 
streljanju z zračno pištolo, s katero se do 
leta 1995 v društvu niso ukvarjali. Uspelo 
mu je navdušiti dovolj mladih strelcev, 
da se je zadeva prijela. Hitro so se poka-
zali sadovi kvalitetnega dela, s tem pa so 
prišli tudi uspehi grosupeljskih strelcev 
v tej strelski disciplini. Poleg članske eki-
pe z zračno puško  danes v prvi državni 
ligi nastopa tudi članska ekipa z zračno 
pištolo.

Znanje, pridobljeno z opravljeno di-
plomo trenerja strelstva, in izkušnje, ki 
jih je nabral v svoji bogati strelski karieri, 
uspešno prenaša na mlajše tekmovalce. 
Produkt njegovega dela je vrsta odličnih 
strelcev, ki jih je dalo Strelsko društvo 
Grosuplje. Med njimi so številni državni 
reprezentanti in dobitniki medalj z dr-
žavnih prvenstev, tako v posamični kot v 
ekipni konkurenci. Še posebej je potreb-
no omeniti njegovega varovanca Željka 
Moičevića, ki je leta 2009 z reprezentan-
co Slovenije osvojil 1. mesto na evrop-



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2019 47Šport

skem prvenstvu v streljanju z malokali-
brsko puško v trojnem položaju.

Odlično strokovno delo v društvu, ka-
terega temelje je postavil Jože Kolenc, 
je privedlo do tega, da je Strelska zveza 
Slovenije Strelsko društvo Grosuplje v 
zadnjih enajstih letih kar devetkrat pro-
glasila za najboljše strelsko društvo v 
Sloveniji.

Naj ob tej priložnosti omenimo, da je 
Jože Kolenc v letu 2010 prejel tudi naj-
višje priznanje Zveze športnih organiza-
cij Grosuplje, Zlato plaketo za izjemen 
prispevek pri razvoju športa v občini 
Grosuplje, Strelska zveza Slovenije pa 
mu je leta 2009 podelila Zlato plaketo za 
dolgoletno strokovno delo v strelstvu.

PRIZNANJA ZVEZE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2018 SO 
PREJELI NASLEDNJI ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI:

Strelci REBEKA SLAK, JAN KOLENC 
in ROK IVANC - člani Strelskega dru-
štva Grosuplje

Rebeka Slak je v letu 2018 osvojila 1. 
mesto v konkurenci šestih tekmovalk na 
državnem prvenstvu v streljanju s samo-
strelom na 10-metrski razdalji v katego-
riji članic. Nastopila je tudi na državnem 
prvenstvu z malokalibrskim orožjem in 
osvojila 3. mesto v mladinski konkurenci 
z malokalibrsko puško v položaju leže. 
Na tekmovanju je sodelovalo pet strelk.

Jan Kolenc je v letu 2018 najboljše 
rezultate dosegel na mednarodnem 
turnirju za pokal Trzina, kjer je osvojil 
1. mesti tako v konkurenci mešanih pa-
rov, sodelovalo je 29 parov, kot v kon-
kurenci posameznikov, sodelovalo je 44 
strelcev. Ob tem je postavil nov državni 
rekord finalne serije. Nastopil je tudi na 
državnem univerzitetnem prvenstvu 
in osvojil 2. mesto v konkurenci osmih 
strelcev. S tem se je uvrstil na 7. svetov-
no univerzitetno prvenstvo v Maleziji, 
kjer je osvojil 34. mesto v konkurenci 
49-ih tekmovalcev.

Rok Ivanc je v letu 2018 na državnih 
prvenstvih osvojil 4. mesto z zračno pi-
štolo in 6. mesto z malokalibrsko pištolo 
na 50 metrov. Prvi dosežek mu je uspel v 
konkurenci 59-ih, drugi pa v konkurenci 
28-ih strelcev. Zelo uspešno je nastopil 
tudi na dveh mednarodnih turnirjih v 
Trzinu, na katerih je obakrat osvojil prvo 
mesto. Na prvem v konkurenci 43-ih, na 
drugem pa v konkurenci 58-ih strelcev.

Košarkarja LUKA TEKAVČIČ - član 
Košarkarskega kluba Grosuplje in 
MAŠA GABRIJEL - članica Ženskega 
košarkarskega kluba Grosuplje

Luka Tekavčič je v minuli sezoni igral 
za kadetsko in mladinsko ekipo Košar-
karskega kluba Grosuplje. V državnih 
prvenstvih je s kadeti osvojil 15. mesto, 
z mladinci pa 8. mesto.

Luka je bil tudi član državne kadetske 
reprezentance do 16 let, ki je na evrop-
skem prvenstvu A divizije v Novem Sadu 
osvojila 13. mesto v konkurenci 16-ih 
ekip. Luka je bil s 30-imi točkami in osmi-
mi skoki najbolj zaslužen za zmago nad 
Črno goro na tekmi, ki je odločala o ob-
stanku v družbi najboljših evropskih re-
prezentanc.

Maša Gabrijel je v sezoni 2017/2018 
nastopala za ekipo članic Ženskega ko-
šarkarskega kluba Grosuplje in z njo v 
državnem prvenstvu osvojila 5. mesto v 
konkurenci osmih ekip.

Maša je bila tudi članica državne re-
prezentance mlajših članic do 20 let, ki 
je na evropskem prvenstvu A divizije na 

Madžarskem osvojila 14. mesto v konku-
renci 16-ih ekip.

PRIZNANJE ZVEZE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2018 STA 
PREJELI NASLEDNJI EKIPI:

Mladinska cheer-plesna skupina 
Tial Junior ŠPORTNEGA KLUBA TIAL

Cheer-plesna skupina Tial Junior se je 
v letu 2018 skozi tri kvalifikacijske tekme 
uvrstila na finale državnega prvenstva 
cheer-plesnih skupin, tako v konkuren-
ci pom plesnih skupin, kot v konkurenci 
hip-hop plesnih skupin. Med cheer pom 
plesnimi skupinami je nato osvojila 2. 
mesto v konkurenci osmih skupin, med 
cheer hip-hop plesnimi skupinami pa 3. 
mesto v konkurenci šestih skupin.

Skupina je vadila pod strokovnim 
vodstvom trenerke Maše Anžur.

Ekipa ČLANIC ODBOJKARSKEGA 
DRUŠTVA FLIP-FLOP

Ekipa članic Odbojkarskega društva 
Flip-Flop je v letu 2018 osvojila 1. mesto 
v 2. državni odbojkarski ligi - zahod, kar 
je pomenilo skupaj 11. mesto v držav-
nem prvenstvu, v katerem je nastopalo 
54 ekip. S tem si je pridobila možnost 
nastopanja v 1. A državni ligi, ki pa so 
jo v grosupeljskem klubu zavrnili, saj fi-
nančne zmožnosti kluba ne omogočajo 
nastopanja v najvišjem rangu tekmova-
nja. Ekipa se je tako uvrstila v novousta-
novljeno 1.B državno ligo in po prvem 
delu tekmovanja zaseda vrh prvenstve-
ne razpredelnice.
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MALO BRONASTO PLAKETO Zveze 
športnih organizacij Grosuplje za 
športne dosežke v letu 2018 so prejeli 
naslednji športnice in športniki:

Strelka SARA SLAK - članica Strel-
skega društva Grosuplje

Sara Slak je na državnem prvenstvu z 
zračno puško v kategoriji kadetinj osvo-
jila 2. mesto v konkurenci 26-ih strelk. 
Na državnem prvenstvu z malokalibrsko 
puško je med kadetinjami v položaju 
leže osvojila 1. mesto v konkurenci 6-ih 
strelk. Z bratom Amadejem sta nastopi-
la tudi na državnem prvenstvu mešanih 
parov v streljanju z zračno puško in v 
konkurenci mladincev osvojila 3. mesto. 
Tekmovalo je 8 parov.

Zaradi vseh teh dosežkov jo je Strel-
ska zveza Slovenije proglasila za drugo 
najboljšo strelko v letu 2018 v kategoriji 
kadetinj.

Karateista MATEJ GORIŠEK in TI-
MON ADAMIČ - člana Shotokan karate 
kluba Grosuplje

Matej Gorišek je v letu 2018 osvojil 2. 
mesto na državnem prvenstvu v borbah 
do 70 kg v kategoriji kadetov do 15 let. 
Uspešen je bil tudi na pokalnih tekmova-
njih Karate zveze Slovenije, saj je v bor-
bah osvojil po eno prvo, drugo in tretje 
mesto.

Sodeloval je tudi na vrsti ostalih tur-
nirjev in osvojil 1. mesto v Velenju in Lju-
bljani, 2. mesto v Kranju, 3. mesto pa v 
Trbovljah, Laškem, Postojni in Mariboru.

Timon Adamič je v letu 2018 osvojil 
2. mesto na državnem prvenstvu v bor-

bah do 63 kg v kategoriji kadetov do 15 
let. Sodelovalo je 11 tekmovalcev.

Sodeloval je tudi na 19. Balkanskem 
prvenstvu za kadete, mladince in mlaj-
še člane, ki je potekalo med 30. novem-
brom in 2. decembrom v Dubrovniku na 
Hrvaškem. Timon je na tem tekmovanju 
dosegel odlično uvrstitev, saj je osvojil 5. 
mesto v konkurenci 32-tih tekmovalcev 
iz dvanajstih držav.

Košarkarici ANITA MERLAK in PIA 
FISTROVIČ - članici Ženskega košar-
karskega kluba Grosuplje ter košar-
kar MARK FILIP IVANKOVIČ - član Ko-
šarkarskega kluba Grosuplje

Anita Merlak in Pia Fistrovič sta v 
minuli sezoni igrali za ekipe kadetinj, 
mladink in članic Ženskega košarkarske-
ga kluba Grosuplje. V državnih prven-
stvih sta s kadetinjami osvojili 3. mesto, 
z mladinkami 2. mesto, s članicami pa 5. 
mesto.

Anita in Pia sta bili tudi članici državne 
mladinske reprezentance do 18 let, ki je 
nastopila na evropskem prvenstvu A di-
vizije v Vidmu v Italiji, kjer je naša izbrana 
vrsta osvojila 16. mesto.

Mark Filip Ivankovič je v minuli se-
zoni igral za ekipi starejših pionirjev in 

kadetov Košarkarskega kluba Grosuplje. 
V državnih prvenstvih je s starejšimi pi-
onirji osvojil 3. mesto, s kadeti pa 15. 
mesto. Ob tem je bil najboljši strelec za-
ključnega turnirja starejših pionirjev. Na 
treh tekmah je dosegel 93 točk, izbran 
pa je bil tudi v najboljšo peterko turnirja.

Mark Filip je bil tudi član kadetske dr-
žavne reprezentance do 16 let, ki je na 
evropskem prvenstvu A divizije v Novem 
Sadu osvojila 13. mesto v konkurenci 16-
ih ekip.

MALO SREBRNO PLAKETO Zveze 
športnih organizacij Grosuplje za 
športne dosežke v letu 2018 sta 
prejeli naslednji ekipi:

Ekipa STAREJŠIH PIONIRJEV KO-
ŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa starejših pionirjev Košarkarske-
ga kluba Grosuplje je v letu 2018 osvo-
jila 3. mesto v državnem prvenstvu, v 
katerem je sodelovalo 97 ekip. Mladi 
grosupeljski košarkarji so se uvrstili na 
zaključni turnir osmih najboljših ekip dr-
žavnega prvenstva in v četrtfinalu brez 
večjih težav s 105:81 odpravili maribor-
ski AKK Branik. V polfinalu so se pomerili 
z gostitelji turnirja, ekipo Nove Gorice, in 
v napeti končnici tesno izgubili z izidom 
81:83. Še bolj tesno je bilo v tekmi za 3. 
mesto, saj so naši košarkarji novomeško 
Krko ugnali zgolj s točko razlike. Izid je bil 
76:75.

Ekipo je v sezoni 2017/2018 vodil tre-
ner Andraž Ulčar.

Ekipa KADETINJ ŽENSKEGA KO-
ŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE
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Ekipa kadetinj Ženskega košarkarske-
ga kluba Grosuplje je v letu 2018 osvojila 
3. mesto v državnem prvenstvu, v kate-
rem je sodelovalo 16 ekip. Na zaključ-
nem turnirju državnega prvenstva so se 
grosupeljske košarkarice v polfinalu po-
merile z ekipo Cinkarne Celje. V napeti 
končnici so bile srečnejše Celjanke, ki so 
srečanje odločile v svojo korist z izidom 
70:68. V obračunu za tretje mesto so se 
nato naše košarkarice pomerile z gosti-
teljico turnirja, ekipo Maribora, in sre-
čanje brez večjih težav dobile z izidom 
68:56.

Grosupeljske košarkarice so nastopa-
le pod strokovnim vodstvom trenerja 
Predraga Radovića.

MALO SREBRNO PLAKETO Zveze 
športnih organizacij Grosuplje za 
športne dosežke v letu 2018 so prejeli 
naslednji športnice in športniki:

Karateistka HANA DEBELJAK - čla-
nica Shotokan karate kluba Grosuplje

Hana Debeljak je v letu 2018 osvojila 
1. mesto na državnem prvenstvu v bor-
bah do 54 kg v kategoriji kadetinj do 
15 let. Nastopila je tudi na Balkanskem 
prvenstvu za kadete, mladince in mlaj-
še člane v Dubrovniku, na katerem je v 
borbah do 54 kg osvojila 5. mesto v kon-
kurenci 32-ih tekmovalk iz desetih držav.

Pohvali se lahko tudi s kopico odličnih 
uvrstitev z različnih mednarodnih turnir-
jev. Tako je v Laškem osvojila 3. mesto 
v konkurenci 12-ih tekmovalk, v Čačku 
3. mesto v konkurenci 17-ih tekmovalk, 
v Čakovcu 3. mesto v konkurenci 19-ih 
tekmovalk, na Reki 2. mesto v konkuren-
ci 40-ih tekmovalk, v Plznu 3. mesto v 
konkurenci 21-ih tekmovalk in v Postojni 
3. mesto v konkurenci 12-ih tekmovalk, 
vse v borbah do 54 kg v konkurenci ka-
detinj do 15 let.

Košarkarica LEA DEBELJAK – čla-
nica Ženskega košarkarskega kluba 
Grosuplje

Lea Debeljak je v minuli sezoni igrala 
za ekipe kadetinj, mladink in članic Žen-
skega košarkarskega kluba Grosuplje. 
V državnih prvenstvih je s kadetinjami 
osvojili 3. mesto, z mladinkami 2. mesto, 
s članicami pa 5. mesto. Ob tem je bila 
na zaključnem turnirju kadetskega dr-
žavnega prvenstva izbrana v najboljšo 
peterko turnirja, na zaključnem turnirju 
mladinskega državnega prvenstva pa 
proglašena za najbolj borbeno igralko 
turnirja.

Lea je bila tudi članica državne mla-
dinske reprezentance do 18 let in z njo 
nastopila na evropskem prvenstvu A di-
vizije v Vidmu v Italiji, kjer je naša izbra-
na vrsta osvojila 16. mesto. Prvič v svoji 
karieri je nastopila tudi za člansko držav-
no reprezentanco, za katero je odigrala 
zadnji dve tekmi kvalifikacij za evropsko 
prvenstvo, preko katerih si je naša izbra-
na vrsta drugič zapored izborila sodelo-
vanje na prvenstvu stare celine.

Športni plezalec ŽIGA ZAJC - član 
plezalne sekcije Ascendo Planinskega 
društva Grosuplje

Žiga Zajc je v letu 2018 v državnih 
prvenstvih osvojil 2. mesto v težavno-
stnem plezanju in 5. mesto v balvan-
skem plezanju, oboje v kadetski kate-
goriji, v članski konkurenci pa 4. mesto v 
hitrostnem plezanju.

Uveljavil se je tudi v mednarodnem 
merilu. Kot član slovenske reprezentan-

ce je nastopil na svetovnem in evrop-
skem prvenstvu za mlajše starostne ka-
tegorije in na obeh tekmovanjih dosegel 
vrsto odličnih uvrstitev. Na svetovnem 
prvenstvu v Moskvi je v kadetski katego-
riji osvojil 11. mesto v konkurenci 77-ih 
tekmovalcev balvanskega plezanja, 26. 
mesto v konkurenci 66-ih tekmovalcev 
hitrostnega plezanja in 27. mesto v kon-
kurenci 72-ih tekmovalcev težavnostne-
ga plezanja. Na evropskem prvenstvu v 
avstrijskem Imstu pa 7. mesto v konku-
renci 49-ih tekmovalcev težavnostnega 
plezanja, 11. mesto v konkurenci 59-ih 
tekmovalcev balvanskega plezanja ter 
20. mesto v konkurenci 41-ih tekmoval-
cev hitrostnega plazenja.

Nastopal je tudi v evropskem pokalu 
in na tekmi v Münchnu v težavnostnem 
plezanju osvojil 2. mesto v konkurenci 
44-ih tekmovalcev.

BRONASTO PLAKETO Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za športne 
dosežke v letu 2018 so prejeli 
naslednji športnice in športniki:

Košarkarici TEJA GORŠIČ in MOJCA 
AHAC - članici Ženskega košarkarske-
ga kluba Grosuplje

Teja in Mojca sta v minuli sezoni igrali 
za ekipi mladink in članic Ženskega ko-
šarkarskega kluba Grosuplje. V državnih 
prvenstvih sta z mladinkami osvojili 2. 
mesto, s članicami pa 5. mesto.

Teja Goršič je bila ob tem na zaključ-
nem turnirju mladinskega državnega 
prvenstva izbrana v najboljšo peterko 
turnirja. Bila je tudi članica državne re-
prezentance mlajših članic do 20 let, ki 
je na evropskem prvenstvu A divizije na 
Madžarskem osvojila 14. mesto v konku-
renci 16-ih ekip.

Mojca Ahac pa je bila članica državne 
mladinske reprezentance do 18 let, ki je 
nastopila na evropskem prvenstvu A di-
vizije v Vidmu v Italiji, na katerem je naša 
izbrana vrsta osvojila 16. mesto.
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Karateistka SARA STANKO - članica 
Shotokan karate kluba Grosuplje

Sara Stanko je v letu 2018 na držav-
nih prvenstvih osvojila 1. mesto v bor-
bah do 61 kg v kategoriji mlajših članic in 
2. mesto v borbah do 61 kg v kategoriji 
članic.

Nastopila je tudi na nekaterih močnih 
mednarodnih turnirjih, pri čemer je naj-
večji uspeh dosegla  na 27. veliki nagradi 
Hrvaške v Samoborju, kjer je v konkuren-
ci 23-ih tekmovalk iz enajstih držav med 
mlajšimi članicami osvojila 2. mesto v 
borbah do 61 kg.

Strelka KLAVDIJA JEROVŠEK - čla-
nica Strelskega društva Grosuplje

Klavdija Jerovšek je v letu 2018 
osvojila 3. mesto na državnem prven-
stvu z zračno puško. Sodelovalo je 27 
strelk. Z zračno poško je nastopila tudi 
na državnem univerzitetnem prvenstvu 
in si z 2. mestom zagotovila nastop na 
svetovnem univerzitetnem prvenstvu v 
Maleziji, na katerem je osvojila 5. mesto 
v konkurenci 48-ih tekmovalk.

Klavdija je nastopila tudi na nekate-
rih močnih mednarodnih turnirjih in v 
Novem Sadu osvojila 3. mesto v konku-
renci 53-ih tekmovalk, v Rušah 4. mesto 
v konkurenci 46-ih tekmovalk, v Zagrebu 
8. mesto v konkurenci 65-ih tekmovalk, 
v Plznu na Češkem pa 11. mesto v kon-
kurenci 114-ih tekmovalk, vse z zračno 
puško v članski kategoriji.

BRONASTO PLAKETO Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za športne 
dosežke v letu 2018 je prejela 
naslednja ekipa:

STRELSKO DRUŠTVO GROSUPLJE 
- za uspehe svojih strelcev v ekipnih 
tekmovanjih

Na državnih prvenstvih so ekipe Strel-
skega društva Grosuplje v letu 2018 do-
segle nekaj vidnih uvrstitev. Tako so v 
streljanju z zračno pištolo člani osvojili 
2. mesto v konkurenci 14-ih ekip, v stre-
ljanju z malokalibrsko pištolo na 50-me-
trski razdalji pa 1. mesto v konkurenci 
petih ekip. Ista ekipa je z zračno pištolo 
osvojila tudi 1. mesto na mednarodnem 
turnirju za Pokal Trzina, kjer je nastopilo 
8 ekip. S tretjima mestoma z državnega 
prvenstva se ponašata ekipi mladink in 
mladincev v streljanju z zračno puško.

Kljub skromni konkurenci je potrebno 
pohvaliti tudi ekipi kadetinj z zračno in 
malokalibrsko puško. Ob prvih mestih z 
državnega prvenstva se lahko obe ekipi 
pohvalita tudi z novima državnima re-
kordoma.

Zaradi dosežkov svojih strelcev je bilo 
Strelsko društvo Grosuplje že devetič 
proglašeno za najboljše strelsko društvo 
v državi.

SREBRNO PLAKETO Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za športne 
dosežke v letu 2018 je prejel 
naslednji športnik:

Strelec MAJ KADUNC - član Strel-
skega društva Trzin

Maj Kadunc je na državnem prven-
stvu z zračno puško v kategoriji mladin-
cev osvojil 1. mesti tako med posamezni-
ki, kot v ekipni konkurenci. Na državnem 
prvenstvu z malokalibrsko puško je 
prav tako med mladinci osvojil 2. mesti 
v položaju leže in v trojnem položaju. Z 
osvojenim 3. mestom na državnem uni-
verzitetnem prvenstvu se je uvrstil na 
svetovno univerzitetno prvenstvo, ki se 
je odvijalo v Maleziji, vendar pa tam ni 
dosegel vidnejše uvrstitve.

Zaradi svojih uspehov v letu 2018 ga 
je Strelska zveza Slovenije proglasila za 
najboljšega strelca leta v kategoriji mla-
dincev.

SREBRNO PLAKETO Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za športne 
dosežke v letu 2018 sta prejeli 
naslednji ekipi:

Ekipa MLADINK ŽENSKEGA KOŠAR-
KARSKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa mladink Ženskega košarkarske-
ga kluba Grosuplje je v letu 2018 osvojila 
2. mesto v državnem prvenstvu, v kate-
rem je nastopalo štirinajst ekip. Na za-
ključnem turnirju najboljših štirih ekip, ki 
ga je gostila grosupeljska Športna dvora-
na Brinje, so se grosupeljske košarkarice 
v polfinalu pomerile z ekipo ljubljanske 
Ježice in bile prepričljivo boljše z izidom 
60:43. V finalu jim je nasproti stala ekipa 
Cinkarne Celje. Pred polnimi tribuna-
mi domače športne dvorane so celjske 
košarkarice upravičile vlogo favoritinj. 
Grosupeljčanke so sicer nudile dostojen 
odpor, a to ni bilo dovolj za kaj več kot 
častni poraz. Na koncu je bil izid 67:57 za 
celjsko vrsto.

Grosupeljske košarkarice so nastopa-
le pod strokovnim vodstvom trenerja 
Slavka Duščka.
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Ekipa MLADINK ODBOJKARSKEGA 
DRUŠTVA FLIP-FLOP

Ekipa mladink Odbojkarskega društva 
Flip-Flop je v sezoni 2017/2018 osvojila 
3. mesto v državnem prvenstvu, v kate-
rem je sodelovalo 46 ekip. Na zaključ-
nem turnirju najboljši štirih ekip držav-
nega prvenstva se je grosupeljska vrsta, 
ki so jo sestavljale izključno doma vzgo-
jene igralke, v polfinalu pomerila z do-
mačinkami turnirja, igralkami Nove KBM 
Branik iz Maribora. Štajerke so bile boljše 
in slavile s 25:19 in 25:18. V obračunu za 
3. mesto so se Grosupeljčanke nato po-
merile z ekipo Ljubljane. Po izgubljenem 
prvem nizu, ki so ga Ljubljančanke dobi-
le z 28:26, so grosupeljske odbojkarice 
strnile svoje vrste in drugi niz s 25:21 od-
ločile v svojo korist, nato pa prepričljivo s 
15:6 dobile še tretji, odločilni niz.

Ekipa je nastopala pod strokovnim 
vodstvom trenerja Simona Krakarja.

REKREATIVNA TEKMOVANJA V 
NAMIZNEM TENISU, BALINANJU, 
KOŠARKI IN MALEM NOGOMETU

NAMIZNI TENIS

Medobčinskega rekreativnega prven-
stva v namiznem tenisu se je udeležilo 6 
ekip.
1. mesto je osvojila ekipa KGG - KRKA I
2. mesto je osvojila ekipa KGG - KRKA II
3. mesto je osvojila ekipa VELIKE LAŠČE

BALINANJE

Medobčinskega prvenstva v balina-
nju se je udeležilo 7 ekip.
1. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI 

KLUB GROSUPLJE
2. mesto je osvojila ekipa IVANČNA GO-

RICA
3. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI 

ŠPORTNI KLUB MRAVLJICA

KOŠARKARSKE TROJKE

Občinskega prvenstva v košarki se je 
udeležilo 7 ekip.
1. mesto je osvojila ekipa ŠPORTNO 

DRUŠTVO GROSUPLJE
2. mesto je osvojila ekipa ŠPORTNO 

DRUŠTVO ŽALNA 2
3. mesto je osvojila ekipa ŠPORTNO 

DRUŠTVO ŠT. JURIJ

MALI NOGOMET

Občinskega prvenstva v malem no-
gometu se je udeležilo 7 ekip.
1. mesto je osvojila ekipa SILVECO 

SPORT GROSUPLJE
2. mesto je osvojila ekipa ŠPORTNO 

DRUŠTVO RAČNA
3. mesto je osvojila ekipa MLAČEVO – 

ELSTAB

»Šport osvobaja naše telo in hrani naš 
duh. Šport ljudi združuje in povezuje. S 
športnikom se smeje in joka in trese vsa 
skupnost. Šport je ekipa in športnik navi-
jač in gledalec kot del ekipe. Je družina. 
Ne glede na vse razlike, ki se med nami ka-
žejo vsak dan, ima šport to zmožnost, da 
jih zabriše in nas združi v eno,« je bila ena 
izmed misli, ki jo je ta večer delila z nami 
Tea Rozman, ki je prireditev povezovala. 
Svečan pridih športnemu dogodku pa 
so z glasbo dodali tudi učenci Glasbene 
šole Grosuplje: violinistka Katarina Grum, 
harmonikar Mark Česnik, citrarka Pavlina 
Šifrar in violončelistka Ivana Šifrar.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Citrarka Pavlina Šifrar in violončelistka Ivana Šifrar

Ambasadorja gibanja

Gibam, ti gibaš, on giba. Zakaj ne gi-
bamo vsi?

V najini naravi je, da se gibava. Vsak 
dan. In želiva spodbudit mlade, starejše 
in najstarejše, da  najdejo svojo telova-
dnico, svoj kotiček narave, svoj način gi-
banja in se mu prepustijo. 

Kako spodbudit ljudi h gibanju? Tako, 
da si sam vzor. Fitnes zveza profesional-
cev AFP je v nama videla več kot samo 
osebna trenerja. AMBASADORJA GIBA-
NJA. Nekoga, ki ljudi spodbuja k varne-
mu in pravilnemu gibanju ter skrbi za 

svoje zdravje, in nama podelila Certifikat 
odličnosti za strokovno znanje in profe-
sionalno opravljanje poklica osebni tre-
ner v Vadbenem centru Grossgym.

Kaj je vaša letošnja novoletna zaob-
ljuba? Več gibanja? Držite se jo, najdite 
nekoga, ki vas bo spodbujal in že čez eno 
leto ste lahko presenečeni, kakšne spre-
membe boste deležni.    

Marko Marinč in Sandra Vidmar

Violinistka Katarina Grum in harmonikar Mark Česnik
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Državna prvakinja na 600 m Hana Mohar

Člani Športnega društva BUM novo sezono jadranja na deski  
že začeli

Člani Športnega društva BUM 
iz Grosuplja smo letos sezono ja-
dranja na deski začeli že zelo zgo-
daj. Za ta letni čas temperaturno 
neobičajno radodarni naravni 
pogoji z vetrom severne smeri do 
13 KT in s sunki do 17 KT so nam 
omogočili izvedbo treninga na 
vodi že 2. januarja, ko smo v Piran-
skem zalivu ob temperaturi morja 
13 °C in temperaturi zraka 12°C ob 
prijetnem soncu po dvomeseč-
nem premoru obnovili občutke za 
drsenje na vodi.  

ŠD BUM Grosuplje

Dne 19. 1. 2018 smo v ranih jutranjih 
urah odšli na državno prvenstvo Slove-
nije v Celje. Ko smo prispeli v Celje, smo 
se pričeli ogrevati, kmalu je sledil štart 
trenutno naše najboljše atletinje Pie Le-
bar, letnik 2006. S štartne črte je krenila 
sunkovito in se držala najboljših. Sledil 
je ciljni finiš, Pia je v cilj pritekla s časom 
1.54,29 in na 600 m osvojila 3. mesto. To 
je v dvorani odličen rezultat, saj se teče 
100 m in sunkovit ovinek (tu se atlet sko-

raj ustavi) in nazaj 100 m … Kmalu za njo 
je sledil start Hane Mohar, letnik 2007, 
prav tako na 600 m. Vedeli smo, da je v 
Haninih nogah veliko naboja, pa čeprav 
je prvič nastopila na DP. Krenila je odloč-
no in vodila od starta do cilja ter posta-
vila čas 1.54,00. Sledil je štart najboljše 
skupine letnika 2007 in pri članih AK 
ŠPELA se je začel boj stotink. Pogled na 
semafor in na stezo je bil napet. Vendar 
so kmalu dekleta pritekla v cilj s slabšim 
rezultatom, kot ga je imela Hana Mohar 
in v en glas smo veseli vzkliknili, da smo 
na vrhu. Hana Mohar je postala državna 
prvakinja Slovenije v dvorani za dekleta. 
Na štartu smo imeli še eno orožje, in si-
cer Nežo Ferfolja, ki je prvič nastopila na 
50 m z ovirami in nas 
razveselila z odličnim 
tekom in 3. mestom 
na državnem prven-
stvu. Na svojem prvem 
nastopu na državnem 
prvenstvu je nastopila 
še Maruša Jurjevčič in 
nas na 60 m opozorila, 
da se tudi v AK ŠPELA 
odlično teče na kratke 
proge (19. mesto).

Dne 12. 1. 2018 pa 
so na državnem prven-
stvu Slovenije v Slo-
venski Bistrici nastopili 
letniki 2008 in 2009 in 

AK ŠPELA so zastopali Nika (7. mesto) in 
Luka Nidorfer (9. mesto), Luka Panajotov 
(16. mesto)  in Rožle Konc (15. mesto). Vsi 
omenjeni tekmovalci so nastopili v teku 
na 400 m in prav vsi so pokazali, da sto-
pajo na pot odličnih atletov in že trkajo 
na vrata starejši ekipi. 

Glede na odlične nastope v zimski se-
zoni se že veselimo poletne sezone, še 
preje pa odidemo na priprave v Medulin, 
kjer bomo še dvignili formo. 

Čestitke vsem atletom in trenerki, ki 
nikoli ne obupa in trdo stoji za svojimi 
varovanci.

Pripravila: Urška Vidrih

Pia Lebar, Hana Mohar, Neža Ferfolja
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Podmladek RK Grosuplje na mednarodnem turnirju v Poreču 

Zgodovinski uspeh članske ekipe RK Grosuplje 

Od petka, 21. 12. 2018, do nedelje, 23. 
12. 2018, so se fantje selekcij mlajših deč-
kov A in B, ter starejših dečkov A udeležili 
20. mednarodnega rokometnega turnir-
ja v Poreču. Fantje so se odlično odreza-
li. Dokazali so, da je timsko delo pot do 
uspeha. Vse fante lahko pohvalimo za 
borbenost in fair play igro. Rezultat ni bil 
pomemben: držali so se reka - važno je 
sodelovati in se zabavati. 

Polni novih vtisov in spoznanj so se v 
nedeljo zvečer vrnili domov in si obljubi-
li, da se prihodnje leto ponovno vrnejo 
še boljši – še močnejši.

Za RK Grosuplje: Tina Pirc

Naša članska ekipa je 22. 12. 2018 v 
okviru osmine finala rokometnega poka-
la Slovenije gostovala v Cerkljah na Go-
renjskem. Z zmago se je uvrstila med 8 
najboljših ekip v pokalnem tekmovanju 
RZS. V četrtfinalu bomo najverjetneje 
edini predstavniki tretjeligaških (2. DRL) 
klubov – to možnost ima sicer še RD 
Moškanjci-Gorišnica, ki tekmo 1/8 finala 
proti RK Trimo Trebnje igra v letu 2019. 
Uspeh v pokalnem tekmovanju je eden 
večjih v zgodovini kluba. 

Ekipa RK Grosuplja je s suvereno zma-
go končala koledarsko leto 2018 in nam 
s tem na najlepši način zaželela uspeha 
polno novo leto 2019.

Naši igralci so tekmo pričeli sijajno in 
v uvodnih minutah dokazali, da je priso-
tna velika želja po zmagi. Vsem so želeli 
pokazati, da je bil poraz v ligaškem delu 
proti istemu nasprotniku v Radovljici le 
posledica "slabega dne".

Po sijajnem začetku so na odmor odšli 
z rezultatom 9:12. V drugem polčasu so 
naši junaki prednost le še stopnjevali in 
jo ohranjali med tremi in petimi goli. Do-
mačinom so v končnici tekme pošle vse 
moči, tako da so varovanci Miloša Aksen-
tijevića utrujenost Gorenjcev izkoristili in 
potrdili končno zmago z izidom 21:28.

Vsi igralci v naši ekipi si za borbenost 
na igrišču zaslužijo iskrene pohvale. Po-

sebna pohvala gre tudi trenerju Milošu 
Aksentijevića in ostalim članom ekipe. 
Fantje so na igrišču dokazali, da so pra-
va "klapa". S takšnim pristopom se nam 
v nadaljevanju sezone ni potrebno bati 
uspeha.

Žreb četrtfinalnih parov pokala Slove-
nije bo na sporedu 31. januarja 2019, ob 
12. uri, v prostorih RZS-ja. Vse rokometne 
navdušence in ostale Grosupeljčane že 
sedaj vabimo v dvorano Brinje 13. marca 
2019, kjer bomo priča zgodovinski tekmi 
¼ finala pokala Slovenije.

Za RK Grosuplje: Damijan Kitak
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Spomini 
in zahvale

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali, 
v hišo Očetovo šli.
           (A. M. Slomšek)

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše 
mame, stare mame in 
prababice

IVANE KASTELIC
(24. 3. 1925–28. 10. 2018)

z Rimske ceste 1,  Šmarje - Sap.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in vaščanom za vsa izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in 
darovane svete maše ter darove za cerkev.
Posebno se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju ZD Grosuplje, 
ki ji je nudilo vso potrebno zdravstveno oskrbo.
Hvala gospodu župniku dr. Bojanu Korošaku za duhovno oskrbo, 
poslovilni obred in pogrebno sveto mašo.
Hvala Moškemu pevskemu zboru Šmarje - Sap in vnukom za 
čutno zapete pesmi na pokopališču ter mešanemu cerkvenemu 
pevskemu zboru župnije Šmarje - Sap za lepo petje pri pogrebni 
sveti maši.
Hvala vnukinji Barbari za ganljive poslovilne besede.
Hvala g. Adamiču in g. Perovšku za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste se od naše mame poslovili in jo pospremili na 
zadnjo pot.

Žalujoči vsi njeni

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvojega glasu ne sliši.
Zato pa pot nas vodi tja,
kjer rože ti cvetijo in sveče v 
spomin gorijo.

ZAHVALA

Utrujen od bolezni je 
zaspal naš dragi mož, ati 
in dedi

DRAGO ZAKRAJŠEK
(18. 10. 1955–15. 1. 2019)

z Velikega Vrha pri Šmarju – Sapu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečene besede sožalja, podarjene 
sveče, cvetje ter darovane maše.
Hvala g. župniku Bojanu Korošaku za poslovilni obred in 
sveto mašo, pevcem iz ansambla Popotniki, citrarki Evi ter g. 
Adamiču in g. Perovšku.
Za vedno boš ostal v naših srcih.

Žalujoči vsi njegovi

Solze žalost naj blažijo, a spomin naj ne zbledi,
vsi, ki v večnosti živijo, na svetu puščajo sledi.

ZAHVALA 
Ob izgubi našega dragega 

STANETA VIRŠKA
(1. 11. 1948–11. 12. 2018) iz Medvedice 3

se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v 
trenutkih njegovega slovesa s tega sveta. Hvala vsem 

zdravnikom, medicinskemu in patronažnemu osebju, ki ste 
mu pomagali lajšati trpljenje zadnjih mesecev, še posebna 

zahvala dr. Mijanović in dr. Kokalj Kokot ter sestri Sonji in g. Robiju.  
Hvala tudi župniku g. Boštjanu Modicu za vse obiske na domu, lepo opravljen 
obred pogreba in svete maše.  Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste nam 
izrekli sožalje, našega ata obiskali v poslovilni vežici, darovali za svete maše in 
cerkev in ga pospremili na pokopališče. Hvala g. Adamiču za organizacijo pogreba, 
ter g. Gerlu in pevcem za ubrano petje med sveto mašo in na pokopališču. Vsem 
iskrena hvala.                                                                                                                  Vsi njegovi

ZAHVALA
V večnost je odšla

STANISLAVA GRUM
(31. 3. 1927–5. 12. 2018)

s Plešivice pri Žalni.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
darovane sveče in maše.

Zahvala tudi g. župniku, pogrebnemu zavodu Perpar in pevcem KUD Prijatelj.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči vsi njeni
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Srce je onemoglo,  
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin  
bo za vedno ostal …

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil  
naš dragi

JANEZ KASTELIC 
(18. 7. 1934–26. 11. 2018)  

iz Velike Račne 39.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom 
in prijateljem za izrečeno sožalje, za stisk roke, objem, 
vzpodbudno besedo, za podarjeno cvetje, sveče, darove za 
cerkev in svete maše.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pogrebni slovesnosti, še 
posebej župniku Janezu Kebetu za lepo opravljen pogrebni 
obred, gasilskemu društvu Račna za izvedbo pogreba, 
pevskemu zboru in Alešu Kastelicu za poslovilni govor in 
vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Žalujoči vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše, 
brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas. 
                    (M. Kačič)

ZAHVALA

Poslovila se je 

TEREZIJA MENARD,  
roj. GARVAS,

 (16. 12. 1920–24. 12. 2018)
iz Velike Loke 39 pri Žalni.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče, darovane svete maše in za darove cerkvi. 
Hvala g. župniku Andreju Šinku za obiske na domu in lepo 
opravljeno pogrebno mašo in hvala tudi g. Tonetu Adamiču 
za poslovilni obred. Hvala g. župniku s Police dr. Jožetu Plutu 
za somaševanje pri pogrebni maši. Zahvala tudi Moškemu 
pevskemu zboru Samorastnik za lepo zapete pesmi slovesa. 
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na zadnji 
poti.

Žalujoči vsi njeni 

Sonce sije, dež rosi,
lunca sije, zvezdico migljajo,
a ena najbolj žari,
to si, naš ata, ti.
Pogrešali te bomo vsi,
delo in trud ostaja,
spoštovali ga bomo vsi.

ZAHVALA

LUDVIK HREN
 (30. 3. 1928–6. 1. 2019)

Malo Mlačevo

Ob izgubi moža, očeta, dedka in pradedka Ludvika Hrena se 
zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, 
darovali za maše, sveče, cvetje, cerkvene namene.

Hvala za lep pogrebni obred gospodu župniku Andreju Šinku, 
pevcem, izvajalcu Tišine in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Zahvala velja tudi ZD Grosuplje, dr. Dolinarju, dr. Kremkerju 
za skrb in poslušnost, enako ge. Janji, ge. Romani, dr. Vukelič, 
tudi UKC Ljubljana za skrb in lajšanje bolečin v zadnjih dneh.

Zahvaljujemo se tudi znancem, prijateljem, sorodnikom in 
vaščanom.

Žalujoči vsi domači

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše 
drage mame, tašče, sestre, 
tete, babice in prababice

ANTONIJE TOMAŽIN
(31. 5. 1928–8. 1. 2019)

z Malega Vrha pri Šmarju – Sapu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in vaščanom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče, darove za cerkev in svete maše.

Posebna zahvala vnuku za tople besede slovesa, g. župniku 
dr. Bojanu Korošaku za lepo opravljen pogreb, pevcem za 
čutno odpete pesmi in trobentaču, pogrebni službi, osebju 
zdravstvenega doma in patronažnima sestrama ge. Andreji in 
ge. Janji za strokovno oskrbo na domu.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Žalujoči vsi njeni



Naš grosupeljski domoznanec in etnolog dr. Boris 
Kuhar (*31.8.1929-†11.12.2018) je bil večni popotnik, 
pa naj si bo to po zemeljski obli ali po slovenskem in 
dolenjskem domoznanstvu ter kulinariki, v decembru 
2018 pa je zaključil svojo zemeljsko pot. Pokopan je na 
ljubljanskih Žalah. 

Etnologa dr. Borisa Kuharja so odlikovale neustavlji-
ve radovednost, ustvarjalnost ter predanost etnološkim 
vsebinam; ukvarjal se je tudi s študijem neevropskih 
kultur, posebej afriških, pa s spreminjanjem slovenske 
vaške kulture, šeg in prehrane.

Najprej je po vojni bil novinar pri Slovenskem poro-
čevalcu (predhodniku časopisa Delo). V časopisnih pri-
spevkih se je posvečal opisom krajev, zanimivostim in 
kulturi, posebej ga je pritegnila Afrika s svojo pestrostjo, 
umetnostjo in maskami ter vlogo ženske v tamkajšnji 
družbi. Sicer pa ga je pot vodila tudi po drugih konti-
nentih. Od začetkov televizije (1957) je bil na RTV Lju-
bljana zaposlen kot scenarist, snemalec in urednik. 

Ob novinarskem delu je diplomiral na Oddelku za 
etnologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti. Pot ga je v 
letu 1962 pripeljala na direktorsko mesto Slovenskega 
etnografskega muzeja (SEM), ki ga je zasedal vse do 
upokojitve v letu 1987. V letu 1965 je tudi doktoriral. 

V muzeju so pripravili številne odmevne razstave, s 
katerimi so gostovali po Jugoslaviji, Evropi in ZDAti. Z 
zbirkami neevropskih kultur se je SEM naselil  v gradu 
Goričane pri Medvodah, kjer so gostili nekaj izjemnih 
gostujočih razstav, med njimi izstopa El Dorado: zlato 
iz Kolumbije predšpanske kulture. Po njegovi zaslugi je 
v Slovenijo prišla Foitova zbirka, ena največjih afriških 
zbirk v Sloveniji. 

Slovenski etnografski muzej je v njegovem času imel 
zbirko lončarstva v gradu Podsmreka pri Višnji Gori, 
upravljal pa je še Jurčičevo rojstno hišo na Muljavi in 
Adamičevo hišo v Prapročah pri Grosupljem. 

Dr. Boris Kuhar je kot etnolog naredil prve filmske 
zapise za televizijsko predvajanje. Sam je posnel 18 fil-
mov v Sloveniji, zamejstvu ter v Afriki. V letu 1958 se je 
kot scenarist in režiser podpisal pod prvi dokumentarni 
film na slovenski televiziji - Borovo gostüvanje. Običaj 
je strokovno objavil še v stanovskem glasilu Slovenski 
etnograf, kateremu je bil v času svojega direktorstva 
tudi urednik. 

Kot etnologa so ga – ob vsej etnološki radovednosti 
- vseskozi posebej zanimale prehranjevalne navade v 
svetu in pri nas. Opažanja in izsledke je pridno objavljal 
v periodiki in publikacijah. Odkrivanja kulinaričnih skriv-

nosti skozi zgodovino se je loteval na razstavi Hrana in 
kuha v antični Emoni (1989) in v pregledni publikaciji 
Emona in rimska kuhinja (1996). Več gradiva mu je nudil 
novi vek, ki ga je predstavil na razstavi Kuhinja v baroku 
(1988) in v soavtorstvu izdani izjemni publikaciji Samo-
stanska kuhinja (2002). Kuhinjo v 19. stoletju je predsta-
vil v obsežni izdaji Kuharica v Prešernovem času  (2005). 
Meščanski kuhinji se je posvetil v dveh predstavitvah: 
Dobra meščanska kuhinja (2007) in v publikaciji Slove-
nija: izbrana meščanska kuhinja (2009). 

Preteklost in sodobnost je povezoval s prirejeno kla-
sično publikacijo Sodobna slovenska kuharica Felicite 
Kalinšek (2009) ter posameznimi izbori, sintezo sodob-
nosti pa je podal v knjižici Domača hrana za zdravo ži-
vljenje (Grosuplje, 2004). 

Svoje znanje kuharske umetnosti je gradil na ljud-
skem izročilu, ki ga je podal v priročnikih Prazniki in pra-
znične jedi na Slovenskem (1992) ter Sto značilnih jedi 
slovenskih pokrajin (1998). 

Posebej je izpostavil še svoji najljubši pokrajini in se-
danji Dolenjski in rodni Štajerski posvetil dva zgledna 
pregleda, Dolenjska in belokranjska kuhinja (2002) ter 
Štajerska kuhinja (2003), kjer je ob obsežnih uvodih po-
dal še značilne in izbrane recepte. 

Bil je tudi začetnik predstavljanj dobrih gostiln in nji-
hove ponudbe. Najprej jih je predstavljal v časopisih, 
najboljše pa v pregledu Kam na dobro kosilo? (1997). 
Več časa mu je vzel priročnik Štruklji (2015); sodeloval 
pa je še pri publikaciji Božični kruh ali poprtnik na Slo-
venskem (2016). 

V vseh izdajah je jedi sam preskusil in jih priredil da-
našnjim prehranskim trendom za zdravo prehrano; vse 
izdaje pa je nadgradil s temeljitimi uvodi ter zgodovin-
skimi okviri, kar je popestril z anekdotami in citati. Vse 
njegove knjige z jedmi in recepti vsebujejo lepe foto-
grafije predstavljenih in pripravljenih jedi, za kar se je 

Etnolog dr. Boris Kuhar se je poslovil

"Kruh je dar božji in vse, kar je povezano z njim, je obred."
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sam potrudil, saj mu je bila podoba sestavni del recepta. 

Obsežnejših izdanih publikacij se mu je nabralo vsaj 
18, več pa ima uredništev, priredb in izborov, posame-
zne izdaje so izšle celo kot miniaturke. Nepregledna je 
množica njegovih prispevkov v periodiki in zbornikih 
ter izdajah Narodnega muzeja in SEM. Naš domoznanec 
pa je postal že s prvimi svojimi etnološkimi izdajami, saj 
mu je naše okolje nudilo gradivo za njegovo usmeri-
tev. Takoj z nastopom poslanstva direktorja v SEM se je 
v letu 1962 pojavil v vaseh Škocjanskih hribov in začel 
sam raziskovati ljudsko kulturo, v poletnem v času od 
22. junija do 12. julija v letu 1964 pa je s terensko ekipo 
iz muzeja sistematično prečesal vseh 12 tukajšnjih vasi. 

Nasledek teh raziskav je njegova doktorska diser-
tacija: Ljudska materialna kultura v Škocjanskih hribih 
na Dolenjskem s posebnim ozirom na spremembe po 
osvoboditvi (1965), ki obsega kar 332 strani; opaže-
no razstavo z naslovom Včeraj in danes v Škocjanskih 
hribih je leta 1966 pripravil v muzeju. Disertacija je luč 
sveta zagledala v poljudni in prirejeni izdaji z naslovom 
Odmirajoči stari svet vasi (1972) pri Prešernovi družbi v 
danes nedosegljivi nakladi 22.050 izvodovSkoraj leto 
dni je tedaj skupaj preživel v Škocjanskih hribih na te-
renskem delu. Sam pravi: ''Tu sem bival v vseh letnih ča-
sih, ob praznikih, ob vseh važnejših priložnostih in delu 
prebivalcev. Pomagal sem kmetom pri poljskih delih, 
lovil z njimi polhe in praznoval življenjske jubileje, držal 
prašiču rep ob kolinah, bil gost na njihovih gostijah in 
bedel z njimi ob mrliču. Z magnetofonom, z beležnico 
in fotografskim aparatom sem lezel na strehe s krovci, 
ko so še krpali slamnate strehe, bil pri zidarjih in tesar-
jih, ko so postavljali nove hiše. V zimskih večerih sem z 
ljudmi sam rezal zobotrebce in poslušal pripovedi zobo-
trebčarjev. Skratka, Škocjanci so me vzeli za svojega.'' In 
res, Škocjanci so ga imenovali kar 'naš Kuhar'. 

Stike s prebivalci teh krajev je ohranjal več kot pol 
stoletja in spremljal stalno spreminjanje življenja. Spo-
znavanje ljudske kulture mu je odkrivalo poznavanje 
nas samih. Žal mu je bilo, ko se mu pred očmi 'podirata, 
na eni strani čudovito lep, kot solza čist, pa tudi krvav od 
žuljev trpeči kmetov pravljični svet.' Želel ga je popisati 
takega, kot je bil nekoč, pa tudi, kakršen je bil včeraj in 
je danes. 

Z upokojitvijo pa se je še bolj povezal z našim oko-
ljem in postal Grosupeljčan. V turističnem vodniku po 
sedanji grosupeljski občini Lepote in zanimivosti Grosu-
pljega in okolice (1995) se je s sestavkom Šentjurijska 
dolina posvetil naseljem in posebnostim Škocjanskih 
hribov. 

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine (Ško-
cjan pri Turjaku, 2008) je pripravil tudi razstavo Ko smo 
bili še vsi kmetje, kjer je na razstavi z zgibanko predstavil 
zametek in osnovo etnološke zbirke v Škocjanu pri Tur-
jaku, ki je zajemala tudi ptičji in polšji lov. 

Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Grosuplje 
je predaval etnologijo in domoznanstvo ter s slušatelji 
tri leta raziskoval kapelice v občini Grosuplje, kar so leta 
2010 kronali s publikacijo Naše kapelice. 

Članice Društva podeželskih žena Sončnica Grosu-
plje so ga vedno povabile, da je v nagovoru ob odprtju 
velikonočnih razstav podal etnološki uvod. Tudi v letu 
2018 je na razstavi šunk v testu predstavil velikonočna 
obredja in šege ter spomnil na simboliko velikonočnih 
jedi. 

Ob svoji 80-letnici je septembra 2009 v Mestni knji-
žnici Grosuplje pripravil razstavo spominov in spomin-
kov s svojih potovanj ter izbor iz svoje muzejske zbirke; 
razstava se je selila še na Muljavo in bila je dobro obi-
skana. 

Kot etnolog je bil znan že v časih, ko je bilo treba še 
pojasnjevati, kaj besedi etnolog ali etnograf pomenita. 
S predavanji, z razstavami in s pisanjem člankov je ši-
ril znanje o etnologiji. Pogosto je sam dejal, da ga ime 
izdaja. In med terenskimi raziskavami se je šalil, češ da 
so si etnologi iz muzeja pripeljali svojega kuharja kar s 
seboj. 

V vsem tem času je prejel kar nekaj nagrad, med nji-
mi Tomšičevo nagrado za novinarsko delo in Valvasor-
jevo nagrado, ki jo za pomembno življenjsko delo na 
področju muzealstva in pri ohranjanju in popularizaciji 
kulturne dediščine podeljuje Slovensko muzejsko dru-
štvo, ob tem da je postal še častni član dveh strokovnih 
nacionalnih združenj, Slovenskega muzejskega društva 
(2007) in Slovenskega etnološkega društva (2008). Žu-
panova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje 
ga je predlagalo za priznanje Turistične zveze Slovenije, 
saj je vse njegovo delo tudi v službi turizma in gesla o 
'moji deželi – lepi in gostoljubni'. Bil je tudi predsednik 
Rotary kluba Grosuplje, zaradi prispevka h kakovosti ži-
vljenja pa je bil razglašen za viteza v redu sv. Fortunata. 

Kot navdušen ribič je bil član Ribiškega društva Gro-
suplje, kjer je s članstvom spletel prav prijateljske vezi. 

Zadnji njegovimi članki so bili objavljeni v prilogi 
časopisa Delo Super 50, kjer je vsak mesec prispeval le-
tnemu času prilegajoč se kulinarični sestavek o šegah 
in jedeh.  

Iz svojega desetletja zbiranega gradiva je izbiral 
teme za naslednje objave. V delu je imel še etnološko 
monografijo občine Grosuplje; večje delo, ki ga je leta 
pripravljal, pa naj bi bila knjiga o čarovništvu na Sloven-
skem. Prikrajšani smo za načrtovane publikacije, prav 
tako pa tudi za njegovo vpetost v naše bivanje, kjer ga 
bomo močno pogrešali. Dr. Boris Kuhar je pač postal in 
ostaja naš! 

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

Leopold Sever

Kako se je Mici za atomsko razorožitev 
prizadevala

Gorenčeva mama Micka je bila dobrodušna in miroljubna ženska, zategadelj še posebej ni marala vojn in  drugih spopadov. Že med prvo svetovno vojno je kot mlado dekle slišalo, da padajo vojaki na frontah in videlo prihajati domov pohabljene ranjence, pogo-sto brez roke ali noge. Še hujše je bilo v drugi vojni, ki je divjala na naših tleh in povzročila številne žrtve, neizmerno razdejanje in sovraštvo. Tokrat so trpeli tudi otroci, ki so se ponesrečili z odvr-ženim strelivom – samo v njeni župniji je bilo pet hudih nesreč z orožjem. Po vsem tem kar ni mogla razumeti, kako so mogli v Ameriki izdelati  še hujše orožje – atomsko bombo. Ko pa je zve-dela, da imajo to orožje tudi Rusi, se je odločila ukrepati. Pri priči je vzela v roke papir in pisala svojemu bratu v Ameriko. V pismu je bil med drugim tudi tale rdeče podčrtan zapis: »Dragi Janez, povej vašim v Ameriki, naj se nehajo igrati z atomsko bombo; bo komu roko odtrgalo, potlej bo pa gmah. Sporoči tudi Rusom.« Najbrž ne bomo nikoli zvedeli, če sta brat Janez in njegova hči Mery kaj storila v tej smeri. Tudi če sta ukrepala, je bilo njuno prizadevanje neučinkovito, kajti atomsko orožje še danes straši po vsem svetu. 

 Leopold Sever

Hudomušnice

Jože zgrne časopis in poroča ženi: »Tule sem prebral, 

da je med redovnicami komaj osem odstotkov devic.« 

»Križ božji, saj to ni mogoče,« se začudi žena, »vse 

ostale so pa …?

»No, ostale so pa kozorogi, ribe, vodnarji, tehtnice in 

podobno.«  

Oče pride iz službe in se začuden ozira po hiši. 

»Kje pa je mama?« vpraša otroke.

»Mama je šla pred dvema urama za pet minut k sosedi 

na klepet,« pojasnijo nasledniki.

Peter praznuje stoti rojstni dan. Redko priliko 

izkoristijo novinarji in ga vse sorte sprašujejo; tudi to, 

če se spominja ženske, ki jo je prvič poljubil.  Peter 

resignirano zamahne z roko in odvrne: »Dajte no, še 

tiste se ne, ki sem jo nazadnje!«

Mama: »Metka, bodi pametna; kakšno prihodnost pa 

vidiš s Franceljnom, ki ni nič posebnega.« 

Metka: »Ooja, mama, ooja. Na občini, kjer je Francelj v 

službi, so mi povedali, da je izkoristil največ evropskih 

sredstev v Slovenji.« 

R e š i t v e:  1. a, 2. ok. 4 000, 3. b, 4. c,  5.b.

Kdor ga zmore, ta je brihten

KVIZ, KI SKUŠA BITI DUHOVIT 

1. Brezasti vol je: 
    a) svetlodlak
    b) temnodlak
    c) rjavodlak

2. Koliko je v naši občini po verjetnostnem računu telesnih 

levičarjev?
 
……..

3. Linhartov Matiček se je:
    a) kesal
    b) ženil
    c) na glavo postavljal

4.  Koliko »kosmatih« je v znanem vzkliku?
     a) sto
     b) dvesto
     c) tristo

5. Za kaj je (po ljudsko) šlo v upodobljenem dvoboju?
    a) za to, katera je lepša 
    b) za to, katera bo dobila moške hlače
    c) za to, katera bo izvoljena v občinski svet

- Mulc, spet si tacal po blatu, glej, da si boš dobro obrisal noge!
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Sreda, 30. 1. ob 17. uri Rudolf Maister: sto let severne meje -  
predstavitev knjige dr. Mihaela Glavana Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 30. 1. ob 19.30 uri PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST, glasbena komedija z Ladom 
Bizovičarjem Kulturni dom Grosuplje Siti Teater, ZKD Grosuplje

Četrtek, 31.1., 14.2.,  28.2. in 14.3. 
ob 17.30 uri Pravljično-igralna ura za otroke (2 - 4 let) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 2. 2. ob 14.45 uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - TRIGLAV (1. liga - 18. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje 

Sobota, 2. 2. ob 17.30 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 20. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - MOZIRJE (1.B liga - 14. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Torek, 5. 2. ob 18. uri Cankar v stripu - predstavitev knjige Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 6. 2. ob 19. uri PODELITVE NAGRAD ZKD GROSUPLJE, prireditev Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Četrtek, 7. 2. ob 19. uri In ljubezen tudi - glasbeno literarni večer iz cikla Barve glasbe in 
besede z Nuško Drašček Rojko Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 7. 2. ob 20.45 uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - MARIBOR (1. liga - 16. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje 

Petek, 8. 2. ob 8. uri 13. TRADICIONALNI POHOD PO PREŠERNOVI POTI s kulturnim 
programom na Kopanju START: Kulturni dom Grosuplje UTŽO Grosuplje, ZKD Grosuplje

Petek, 8. 2. ob 10. uri Organiziran ogled Prešernove sobe na Kopanju Zbirno mesto: pred cerkvijo na 
Kopanju

Zavod za turizem in promocijo 
»Turizem Grosuplje«

Petek, 8. 2. ob 20.30 uri ROKOMET: GROSUPLJE - SEVNICA (2. liga – 11. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 9. 2. ob 10. uri Organiziran ogled severnega dela Krajinskega parka Radensko polje 
in gradu Boštanj

Zbirno mesto: informativna tabla na 
Grajskem vrtu Boštanj

Zavod za turizem in promocijo 
»Turizem Grosuplje«

Sreda, 13. 2. ob 17.30 uri Dopolnilne metode zdravljenja psov - kinološko predavanje Mojce 
Sajovic Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 14. 2. ob 17. in 18. uri Miniteater Ljubljana: TRIJE PRAŠIČKI, lutkovna predstava za otroke Kulturni dom Grosuplje Miniteater Ljubljana, ZKD Grosuplje

Petek, 15. 2. ob 20. uri ALYA, valentinov koncert z gosti Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Sobota, 16. 2. ob 17.15 uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE – VITAL LJUBLJANA  
(1.B liga – 16. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 16. 2. ob 20. uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - KONJICE (1. liga – 20. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje 

Ponedeljek, 18. 2. ob 18. uri Osvobajanje v odnosih od pričakovanj bližnjih ljudi in tudi od svojih 
lastnih, nekonstruktivnih pričakovanj - predavanje Siniše P. Minardija Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 20. 2. ob 17. uri Bralna čajanka - tema Moški Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 20. 2. ob 18. uri Camino - potopisno predavanje Sonje in Franca Gliha ter Janeza 
Češarek Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 21. 2. ob 10.30 uri Organiziran ogled Krožne učne poti Po sledeh vodomca, vaškega 
jedro Cerovo in Loga pod vasjo Cerovo

Zbirno mesto: vas Cerovo, izhodiščna 
točka NUP

Zavod za turizem in promocijo 
»Turizem Grosuplje«

Četrtek, 21. 2. ob 15. uri Organiziran ogled Županove jame in zimske Ledenice Zbirno mesto: vhod v Županovo jamo Zavod za turizem in promocijo 
»Turizem Grosuplje«

Četrtek, 21. 2. ob 18. uri Odprtje razstave fotografij Toneta Stojka Lučka Koščak in 
pripovedovalski večer Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 22. 2. ob 19.30 uri MENOPAVZA, glasbena komedija Kulturni dom Grosuplje Špas teater, ZKD Grosuplje

Sobota, 23. 2. ob 10. uri Organiziran ogled Šmarja - Sapa, zgodovina in kraj Zbirno mesto: pred cerkvijo v Šmarju 
- Sapu

Zavod za turizem in promocijo 
»Turizem Grosuplje«

Sobota, 23. 2. ob 15. uri Organiziran ogled protiturškega Tabora Cerovo s cerkvico sv. Nikolaja Zbirno mesto: informativna tabla ob 
cesti

Zavod za turizem in promocijo 
»Turizem Grosuplje«

Sobota, 23. 2. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - TERME OLIMIA PODČETRTEK (2. liga 
– 18. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Moški košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 2. 3. ob 17. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE II - ZOK NOVO MESTO II  
(3. liga zahod – 16. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 2. 3. ob 19.30 uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - ZOK SETO PTUJ  
(1.B liga – 18. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Ponedeljek, 4. 3. ob 18. uri Proces osvobajanja v zdravi relaciji otrok-starš in starš-otrok - 
predavanje Siniše P. Minardija Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Torek, 5. 3. ob 19. uri Pusti peti moj'ga slavca - glasbeno literarni večer iz cikla Barve glasbe 
in besede Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 7. 3. ob 18. uri Jolandin večer s prijatelji Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 8. 3. ob 8. uri Brezplačno davčno in računovodsko svetovanje Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Petek, 8. 3. ob 19.30 uri HELP! A Beatles Tribute & Combo Big Band Grosuplje, koncert Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Petek, 8. 3. ob 20.30 uri ROKOMET: GROSUPLJE - ARCONT RADGONA  
(2. liga - 13. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 9. 3. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - TROTI (2. liga - 20. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Moški košarkarski klub Grosuplje

Ponedeljek, 11. 3. ob 8. uri Območno srečanje otroških gledališki skupin, 1. del Kulturni dom Grosuplje JSKD OI Ivančna Gorica, ZKD 
Grosuplje

Torek, 12. 3. ob 8. uri Območno srečanje otroških gledališki skupin, 2. del Kulturni dom Grosuplje JSKD OI Ivančna Gorica, ZKD 
Grosuplje

Torek, 12. 3. ob 18. uri Najvišji vrhovi celin - predstavitev knjige Vikija Grošlja Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 13. 3. ob 8. uri Območno srečanje lutkovnih skupin Kulturni dom Grosuplje JSKD OI Ivančna Gorica, ZKD 
Grosuplje

Četrtek, 14. 3. ob 13. uri Delavnica "BLAGOVNE ZNAMKE - marketinško orodje za uvajanje in 
upravljanje blagovnih znamk" Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Četrtek, 14. 3. ob 19. uri Iz mnogih dežel - pogovor ob predstavitvi knjige Louisa Adamiča 
Grosuplje Kulturni dom Grosuplje

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

Četrtek, 14. 3. ob 20.45 uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - AKSON ILIRIJA (1. liga – 24. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje 

Petek, 15. 3. ob 18. uri Evropski večer Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 16. 3. ob 15.30 uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - ARNE TABOR 69 (3. liga center – 16. 
krog) Nogometni stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

Sobota, 16. 3. ob 17.15 uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE II - LUKA KOPER II (3. liga zahod – 18. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 16. 3. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - CELJE (2. liga - 21. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Moški košarkarski klub Grosuplje

Nedelja, 17. 3. ob 18. uri Jean-Jacques Bricaire: Dohodnina, komedija Kulturni dom Grosuplje Kulturno društvo Fran Govekar Ig, 
ZKD Grosuplje

Vsak torek ob 17.30 uri Ure pravljic za otroke (4 - 9 let) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsak petek od 10. do 12. ure Biba se s knjigo ziba: srečanje za nosečnice in mamice z dojenčki Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsak petek ob 15. uri Učenje hrvaškega jezika Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje in 
hrvaško ministrstvo za izobraževanje

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


