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Renault KOLEOS
Izberi drugačno pot.

Že od

199 € /mesec

*Mesečni obrok velja za model Renault Koleos ZEN Energy dCi 175 X-Tronic ob obrestni meri 3,99 % ob nakupu prek Renault Financiranja z vključenim rednim popustom v višini 2000 € in bonusom staro za novo
1000 €. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu 8,2–8,4 l/100 km. Emisije CO2 163–168 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6C. Emisija NOx: 0,0373–0,0438 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00012–0,00017 g/km. Število delcev (x10 11):
3,14–4,63. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO 2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Renault priporoča

Vaš trgovec v Grosuplju
AVTOVAL d.o.o.
Pod jelšami 2, 1290 Grosuplje

renault.si

www.avtoval-renault.si
e-mail: prodaja.renault@avtoval.si
tel: 01 78 11 305; 051 603 670
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Srčen pozdrav obema. Spet smo pred prazniki, zato v uredništvu
želimo vsem vesele velikonočne praznike ter prijetno praznovanje dni okoli prvega maja, ki so po navadi kar krajše počitnice, ki jih večina izkoristi za krajše ali daljše izlete in potovanja,
seveda, kdor si to lahko privošči. So pa stvari, ki si jih lahko
privoščimo vsi, to so sprehodi in pohodi po naši lepi občini, saj
imamo kar nekaj turističnih točk, ki jih je vredno obiskati, kot
na primer Magdalensko goro, Kopanj in Radensko polje, Županovo jamo, Tabor Cerovo, Park Cerovo z učno potjo in še mnogo ostalega, saj ima vsak od 66
krajev v občini gotovo kakšno znamenitost.
V naši občini je veliko društev in do konca marca so morala vsa poslati podatke o poslovanju
na AJPES, nekaj večjih smo tudi tokrat obiskali. Med največjimi so vsekakor društva upokojencev, številčna pa so tudi gasilska, kulturna in športna društva. Vsem, ki dobro delajo,
čestitamo, saj je delo v društvih ena od najbolj razširjenih dejavnosti, kjer se ljudje družijo in
koristno izrabljajo svoj prosti čas. Priporočam vsakemu, da se vključi v katero od društev, kjer
se najbolj prepozna, tako lahko naredi nekaj koristnega zase in za širšo skupnost, saj je človek
nenazadnje družabno bitje in potrebuje druženje. Razmislite, kaj bi vas najbolj veselilo in sledite svojemu pozitivnemu razmišljanju. Še posebej je druženje koristno in priporočljivo tudi
za starejše in osamljene občane. Ti se poleg ostalega lahko vključijo tudi v centre aktivnosti za
starejše občane, ki jih je vsako leto več.
Kot smo že vajeni, se na območju naše občine veliko dogaja. Občinski svet je sprejel zelo
razvojno naravnan proračun in v prihodnjih mesecih lahko pričakujemo odprtje kar nekaj
novih gradbišč, zato bo potrebno včasih tudi malo več strpnosti.
V maju bomo spet priča volitvam, tokrat za poslance v Evropski parlament. V tej številki vam
predstavljamo volišča ter navodila za volitve, v naslednji pa se nam bodo predstavili kandidati v plačljivih oglasih. Volitve bodo v nedeljo, 26. maja, zato bomo z naslednjo izdajo glasila
nekoliko pohiteli. Za volilno pravico so si ljudje skozi zgodovino močno prizadevali, zato spoštujmo njihov trud in se volitev vsekakor udeležimo, saj največkrat izvoljene kritizirajo prav
tisti, ki se volitev sploh ne udeležijo.
Vsem želim veliko srečnih sončnih dni in veliko ljubezni,
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Brane Petrovič, odgovorni urednik
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Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word. Zaradi velikega števila
prispevkov in zaradi želje uredništva, da čim večjemu številu ljudi omogoči povedati svoje mnenje, bomo
objavljali prispevke, dolge do največ 30 tiskanih vrstic (cca. 2500 znakov). Vsa besedila morajo biti podpisana s polnim imenom in priimkom. Digitalne fotografije naj ne bodo vstavljene med besedilo, ampak
naj bodo posredovane samostojno. K fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis)
in obvezno avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da članke ustrezno skrajša in v primeru,
če v skladu s programsko zasnovo časopisa ne sodijo v nobeno od rubrik, ne objavi. V uredništvu nismo
zavezani, da se z vsemi prispevki tudi strinjamo.
DIMENZIJE IN DODATNA NAVODILA ZA PRIPRAVO OGLASOV: celostranski pokončni 185 x 260 mm, 1/2 ležeči 185 x 127,5 mm, 1/4 pokončni 90 x 127,5 mm, 1/8 ležeči 90 x 61 mm. Vsi oglasi so barvni. Format datoteke
naj bo *.PDF ali *.JPG.
GROSUPELJSKI ODMEVI – GLASILO PREBIVALCEV OBČINE GROSUPLJE
Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič • Uredniški
odbor: Gregor Steklačič, Janez Pintar, Marija Samec, Matjaž Trontelj, Maja Zajc Kalar, Zlatko Jagodič • Naslov
uredništva: Občina Grosuplje, 1290 Grosuplje, Taborska 2 (hišna centrala 788 87 50) • Elektronski naslov:
odmevi@grosuplje.si • Lektoriranje: Marija Samec (oglasi in razpisi niso lektorirani) • Fotografija na naslovnici:
Peter Zakrajšek • Oblikovanje in tisk: PARTNER GRAF d.o.o., Gasilska c. 3, 1290 Grosuplje

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila.
Vaše prispevke pričakujemo do 7. maja, na e – naslov:
grosupeljski.odmevi@gmail.com
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Nagovor župana
Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih
odmevov!
Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Grosuplje sta bila sprejeta občinska proračuna za letošnje in prihodnje leto. Za obe leti
je predvideno približno 21 milijonov evrov izdatkov za uresničevanje potreb, ki so nam predpisane z zakonodajo. Hvala vsem
sodelavkam in sodelavcem na občinski upravi, ki so v pripravo
proračuna vložili veliko truda in dela. Vloženi napor je prinesel
konkretne rezultate, letošnje leto se občini ne bo treba zadolževati. Najbolj pomembno pa je, da je s sprejetjem
proračuna dana zelena luč za uresničevanje 22 nosilnih projektov za Grosuplje 2022. Prva dva, izgradnja novega prizidka k osnovni šoli Louisa Adamiča na Tovarniški v Grosupljem in poleg njega nove športne dvorane,
sta že dobila konkretno podlago. Z izbranim izvajalcem CGP Novo mesto smo tik pred zaključkom redakcije
podpisali pogodbo o izgradnji obeh objektov. Kasneje bo sledil še podpis pogodbe za opremo. V času gradnje pa
vljudno naprošam vse učenke in učence, starše in zaposlene za veliko mero strpnosti in potrpežljivosti, saj bo
po izgradnji za vse veliko bolje.
Letos velika noč skoraj sovpada s prvomajskimi prazniki. Konec meseca bo zato obarvan z velikonočnimi dobrotami, tradicionalnim žegnanjem jedi na veliko soboto in veselo Alelujo na velikonočno nedeljo. Verujočim
dajejo ti prazniki poseben notranji pomen, vsem pa želim, da bi velika noč bila vesela in sproščena ter da bo
zadišalo po domači šunki, potici in hrenu. To pa je naša, slovenska tradicija, na katero smo lahko ponosni in je
del naše kulturne identitete.
Vsem tudi čestitam ob 1. maju, prazniku dela. Ob tem si predvsem želim, da bi tisti, ki jim je bila zaupana odgovornost vladanja v tej naši ljubi Sloveniji, znali izkoristiti možnosti črpanja evropskih sredstev, ki so spodbujevalec novih investicij in novih delovnih mest. Zaenkrat Vladi pri tem ne gre najbolje.
Želim Vam, da praznike preživite karseda mirno, prijetno in predvsem v dobri družbi!

Vaš Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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4. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

V sredo, 20. marca 2019, je v dvorani
Družbenega doma Grosuplje potekala
4. redna seja Občinskega sveta Občine
Grosuplje. Občinski svetnice in svetniki so tokrat na seji obravnavali kar 14
točk dnevnega reda in med drugim
sprejeli tudi Odlok o proračunu Občine
Grosuplje za leti 2019 in 2020, prvega
v višini 21.889.001 evrov, drugega pa v
višini 22.312.778 evrov.
Župan dr. Peter Verlič je ob tej točki
dnevnega reda povedal, da smo proračun od zadnje seje, na kateri je bil sprejet osnutek proračuna, še enkrat skrbno
pregledali. Vemo že, da sta dve najpomembnejši investiciji: izgradnja parkirne
hiše P + R Grosuplje, pri kateri je z vidika
stroškov pozitivno to, da imamo zagotovljenih 1,7 milijonov evrov evropskih
sredstev, negativno pa je to, da bo treba razliko dofinancirati, ter prizidek k
Osnovni šoli Louisa Adamiča s športno
dvorano in 8 učilnicami, kjer pa gre v celoti za sredstva iz občinskega proračuna.
Obe investiciji tako predstavljata
obremenitev letošnjega in prihodnjega
proračuna. Občinski svetnice in svetniki
so to razumeli in temu izrazili podporo
že s sprejetjem osnutka proračuna, za
kar se jim je župan še enkrat lepo zahvalil. Smo pa seveda pri pripravi predloga
proračuna sledili tudi njihovim pripombam oz. predlogom.
Župan je še povedal, da je vesel, da je
naša občina investicijsko tako dobro naravnana. So namreč tudi potrebe, kmalu
nas bo 21.000.
Ob robu teh dveh investicij smo dobili
tudi zelo pozitivno novico, da je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo gradbeno
dovoljenje za izgradnjo zadrževalnika
Veliki potok. Samo spomnimo se, koli-

ko usklajevanj je bilo potrebnih, da smo
sprejeli občinski podrobni prostorski načrt. Z gradnjo zadrževalnika se bo tako
pričelo že v letošnjem letu, vrednost te
investicije pa je kar 11 milijonov evrov.
Že to jesen se prične tudi kompletna
prenova železniške postaje. Gre za investicijo, ocenjeno na 20 milijonov evrov. K
temu pa lahko dodamo še projekt plinifikacije naše občine.
Gre za res velike investicije v našo
občino, ki se deloma odražajo tudi v našem proračunu. Župan je tako dejal, da
če k vsem tem investicijam dodamo še
omenjeni dve veliki iz občinskega proračuna, da bo z vidika investicij vlaganje v
našo občino res veliko. »Mislim, da je to
zgodovinsko in da smo lahko tega res veseli,« je še rekel župan in dodal: »Kajti to
je kapital, ki ga vlagamo v izboljševanje
standarda prebivalk in prebivalcev občine
Grosuplje.«
Ravno dan pred sejo je imel sestanek
z županom Novega mesta mag. Gregorjem Macedonijem in ostalimi kolegi župani ob dolenjski železniški progi in odločili so se, da bodo ustanovili evropsko
združenje za teritorialno sodelovanje,
kar pomeni, da bo železniška proga Ljubljana–Novo mesto–Karlovac–Zagreb
postala ne samo prioriteta razvoja regionalne železniške infrastrukture, ampak bo pomenila tudi razvoj na vsem
tem področju. Grosuplje pa je tukaj pomembno vozlišče.
Pri avtobusni postaji v Grosupljem
v bližnji prihodnosti dobimo tudi prvo
kolesarnico za električna kolesa, pa tudi
sodoben prikazovalnik, ki bo poleg informacij o odhodih avtobusov in vlakov
ponujal še druge.
Na parkirno hišo ne smemo gledati
kot ekonomsko kategorijo, zato je tudi

sofinancirana s sredstvi Evropske unije. V
tem primeru gre za spodbujanje trajnostne mobilnosti. »Kajti čez 5 let se bomo
spomnili tega današnjega dne, ko bomo
v Ljubljano lahko potovali samo z vlaki.
Takrat bomo ugotovili, da smo pred 5 leti
naredili dobre korake, dobre stvari,« je še
dejal župan.
Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar pa je še dodatno pojasnil,
da gre v primeru gradnje parkirne hiše P
+ R Grosuplje in prizidka k Osnovni šoli
Louisa Adamiča za dve res veliki investiciji v zelo kratkem času. V letošnjem letu
tako prinašata odhodke za 5,7 milijonov
evrov, drugo leto pa za 5,5 milijonov
evrov. To je za investicijski del zelo veliko, kljub temu smo glede na pripombe
in želje članov občinskega sveta, ki so jih
podali na osnutek proračuna, na določenih področjih sredstva dvignili, na določenih pa smo jih morali žal zmanjšati ali
pa smo projekte, predvsem tiste manjše,
prestavili v načrtu razvojnih programov
na prihodnja leta.
Prizidek k osnovni šoli je nujno potreben. V zadnjih letih smo v sodelovanju z
osnovnimi šolami izkoristili vsak prazen
prostor, prilagodili smo tudi urnike. Nataliteta v naši občini narašča, česar smo
seveda veseli.
Z gradnjo parkirne hiše pa hkrati pričenjamo tudi z urejanjem centra mesta
in z jasnim signalom spodbujanja javnega potniškega prometa. In glede na to,
da nam je zanjo uspelo pridobiti tudi 1,7
milijonov evrov evropskih sredstev, se ji
seveda ne želimo odreči.
»Da strnem, v teh časih sta oba proračuna izjemno investicijsko naravnana, in
prepričan sem, da bomo celotna občina in
vsi občanke in občani od teh dveh investicij imeli veliko in da ju bomo tudi s pridom
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Občinski svetnice in svetniki so tokrat
na seji sprejeli tudi: Načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2019 in 2020; Letni program
športa v Občini Grosuplje za leto 2019;
Sklep o določitvi cene programov
vzgoje in izobraževanja v zasebnih
vrtcih s koncesijo Občine Grosuplje:
Zasebni vrtec Sonček Grosuplje, Zasebni vrtec Kobacaj Grosuplje, Zasebni
vrtec Jurček Mala vas, Zasebni vrtec
Biba Šmarje - Sap, Zasebni vrtec Malček Veliko Mlačevo; Odlok o turistični
in promocijski taksi v Občini Grosuplje; Sklep o ureditvi meje med občino
Grosuplje in občino Škofljica; Sklep o
ureditvi meje med občino Grosuplje in
občino Velike Lašče; Sklep o določitvi
višine cen oskrbe s pitno vodo v občini
Grosuplje; Sklep o določitvi višine cen
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje; Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami v
občini Grosuplje; Sklep o določitvi cen
ravnanja z odpadki v občini Grosuplje;
Sklep o določitvi cen 24-urne dežurne
službe v okviru pogrebne dejavnosti
na območju občine Grosuplje.
Informacije, pobude in vprašanja
svetnikov
Občinski svetnik Andrej Bahovec
(SMC) je zastavil vprašanje glede avtobusne postaje na Čušperku. Ta je namreč na privatnem zemljišču, zato ga je
zanimalo, kdaj v najkrajšem času bi bilo
to možno urediti.
Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar je pojasnil, da je cesta, ki
gre skozi Čušperk, državna. Na državni
cesti pa kot občina ne moremo urejati
avtobusnih postajališč. Smo pa se za to
že dogovorili z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, tako da smo sedaj v fazi projektiranja tako ureditve in
razširitve ceste kot tudi ureditve novih
avtobusnih postajališč.
Občinska svetnica Vera Šparovec
(SDS) je v spodbudo županu, direktorju
in občinski upravi delila svojo osebno
izkušnjo, ko jo je poklicala gospa iz sosednje občine, tam prav tako občinska
svetnica, z vprašanjem, kaj dela občina
Grosuplje, da s tako eksplozijo napreduje. Da se na vseh koncih in krajih izvajajo
investicije, da se zadeve usklajeno rešujejo, da se pridobivajo evropska sredstva
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in podobno. Dejala je še, da se na območju naše občine namreč res neverjetno
veliko dela.
Občinska svetnica Marina Rački
(SDS) je vprašala, kdaj bo sprejet Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje,
kako je z urejanjem državnih cest, to so
Adamičeva cesta, v nadaljevanju Cesta
na Krko s križiščem pri Bambiču in potem naprej proti Velikem Mlačevemu,
zanimalo pa jo je tudi, kako je z urejanjem kolesarskih poti v naši občini.
Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar je glede SD OPN 1 Občine
Grosuplje povedal, da smo že v letu 2017
prejeli pozitivno mnenje 21 nosilcev urejanja prostora in da se že vse od takrat
trudimo za pridobitev samo še dveh,
tako da se zadeva res že dolgo vleče,
zato se tudi mi že resno sprašujemo, ali
gre mogoče za nagajanje ali kaj drugega bi lahko bil razlog. Sicer smo ravno
prejšnji teden z enim od teh dveh imeli še zadnje usklajevanje. Tako imamo
upanje, da bomo OPN še pred poletjem
lahko sprejeli na seji, tudi zato, ker sta s
tem OPN-jem pogojena tudi dva občinska podrobna prostorska načrta, in sicer
OPPN Športni park Grosuplje in OPPN
Koščakov hrib.
Glede Adamičeve ceste je dejal, da
je projekt že v fazi recenzije PZI, in če
bodo sredstva v Republiki Sloveniji na
voljo, se bo gradnja pričela že letos, najkasneje pa drugo leto. Tudi krožišče pri
Bambiču je terjalo kar precej naporov, a
se je projektantska rešitev našla. In tudi v
tem primeru velja, da če bodo sredstva
zagotovljena, bo to krožišče drugo leto
že urejeno. Že letos pa bomo pričeli z
rekonstrukcijo dela ceste proti Velikemu
Mlačevemu, in sicer s preplastitvijo cesti-
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šča od prehoda čez železniško progo do
konca industrijske cone, z umiritvenim
otokom za promet in z izgradnjo površin
za kolesarje in pešce. Ta investicija je vredna skoraj 700.000 evrov, manjši delež
bo financirala tudi občina.
Kar zadeva kolesarske poti pa so v fazi
načrtovanja. V skladu z dogovorom za
razvoj regij se projektirajo v več smereh,
proti Velikemu Mlačevemu, Spodnji Slivnici in v smeri proti Šmarju - Sapu.
Občinska svetnica Sabina Roštan
(SDS) je ob tej priložnosti povedala, da
je vesela, da so sprejeli proračun, ki je
razvojno naravnan in bo omogočil pomembne nove pridobitve za občane. Si
pa tudi želi, da bomo lahko kmalu pričeli
z urejanjem Koščakovega hriba in novega športnega parka. Županu in občinski
upravi je zaželela uspešno delo.
Občinski svetnik Janez Pintar (SDS)
pa je opozoril, da po vsej Sloveniji poteka velika centralizacija, kar se tiče bančnih avtomatov in ukinjanja pošt. V tem
primeru gre sicer za poslovne odločitve.
Centralizacija pa se dogaja tudi, ko gre
za politične odločitve. Zapirajo se volišča. V naši občini so bila ukinjena kar 4
volišča. Pohvala gre občinski volilni komisiji, ki je volišča ohranila, v Veliki Stari
vasi celo enega dodatno uvedla. A ko bo
šlo za evropske volitve, bo teh spet manj
in tega ne bi smeli dopustiti. Zato je vse
tiste, ki so člani okrajne volilne komisije,
pozval, da kaj storijo za to. Naj premagajo politične razprtije in ohranijo volišča
po vaseh.
Video posnetke sej si lahko ogledate
na www.grosuplje.si.
Jana Roštan
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Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska sredstva za
rekonstrukcijo Tabora Cerovo
Občina Grosuplje in Zavod za turizem
in promocijo »Turizem Grosuplje« sta v začetku leta, 3. januarja 2019, preko Lokalne
akcijske skupine Sožitje med mestom in
podeželjem na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
oddala vlogo za dodelitev nepovratnih
sredstev iz podukrepa - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost za projekt TABOR CEROVO - ZA PRIHODNOST.
V ponedeljek, 18. marca 2019, pa je
Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja izdala odločbo, da
se Občini Grosuplje in Turizmu Grosuplje
dodelijo sredstva v višini 62.280,54 evrov,
in sicer Občini Grosuplje v višini 59.160,89
evrov, Turizmu Grosuplje pa v višini
3.119,65 evrov. Delež iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
80 %, delež Republike Slovenije pa 20 %.
Pri Taboru Cerovo gre za leseno pritlično stavbo v obliki skednja, cca dve tretjini
tlorisa obsega zaprt, preostalo je nadkrit
prostor. Celota je krita z enotnim ostrešjem
brez izrazitih previsov. Zaradi zamakanja
in pritiska zemljine terena je konstrukcija
objekta žal delno strohnjena, delno aktivno črviva, fasadna obloga je pretežno pre-

perela, objekt pa je povešen in kot celota
dotrajan.
Za objekt je zato predvidena popolna
rekonstrukcija, ki bo obsegala zamenjavo
dotrajanih elementov in vzpostavitev v
novo funkcijo. Zaprti del v pritličju bomo
tako pregradili ter tam uredili informacijsko točko in javne sanitarije.
Sicer pa je Tabor Cerovo ena izmed
najpomembnejših turističnih znamenitosti naše občine in danes predstavlja tudi
enega najpomembnejših kulturnozgodo-

vinskih spomenikov v Sloveniji. Obzidje
okoli cerkvice sv. Nikolaja so na razgledni
vzpetini konec 15. stoletja zgradili okoliški
kmetje, da bi se zavarovali pred turškimi
vpadi na slovensko ozemlje.
Jana Roštan

Župan dr. Peter Verlič in predsednik uprave CGP Martin
Gosenca sta podpisala pogodbo za širitev Osnovne šole Louisa
Adamiča Grosuplje
V torek, 9. aprila 2019, sta župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in predsednik uprave CGP, d.d., Martin Gosenca
podpisala pogodbo za širitev Osnovne
šole Louisa Adamiča Grosuplje. Ob podpisu pogodbe pa sta se njima pridružila
tudi direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar s sodelavko za javna naročila Tanjo Rauh in ravnateljica Osnovne
šole Louisa Adamiča Grosuplje Janja
Zupančič.
»Spet je lep dan za občino Grosuplje,
za naše šolarke in šolarje, za starše, zaposlene,« je ob podpisu pogodbe dejal
župan dr. Peter Verlič in izbranemu izvajalcu podjetju CGP čestital. »To bo res
lepa šola in jaz se je že močno veselim. V
tem času, v času gradnje, pa seveda pro-

sim za potrpljenje in strpnost tako učence,
starše, kot tudi zaposlene,« je še dejal in
nam priporočil, naj spremljamo, kako bo
ta šola rastla. To je vedno lepo. »1. septembra 2020 pa bo v občini Grosuplje na
nebu spet zasijalo močno sonce, ko bomo
nov prizidek tudi predali svojemu namenu. Se že veselim,« je svoje besede sklenil
župan.
Predsednik uprave CGP Martin Gosenca se je zahvalil županu in tudi Občini Grosuplje za izkazano zaupanje pri
gradnji. »Imamo pa z gradnjo šol in na
splošno visokogradniških objektov veliko
izkušenj. Ena šola je bila zgrajena tudi za
Občino Grosuplje, pred letom, dve, na Polici,« je še dejal.
Ravnateljica Janja Zupančič pa je ob

podpisu pogodbe povedala, da nove
učilnice, nova športna dvorana pomenijo res veliko izboljšanje za pogoje dela,
kakovost pouka, za samo organizacijo
dela v šoli.
Obstoječi objekt Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje se bo razširil za
8 učilnic s pripadajočimi pomožnimi
prostori, kot so kabineti, garderobe, sanitarije, tehnični prostori itd. Širitev pa
bo obsegala tudi izgradnjo novega športnega objekta, v katerem bodo 3 vadbene površine z možnostjo organiziranja
uradnih panožnih tekmovanj (košarka,
odbojka, dvoranski nogomet …), s potrebnimi pomožnimi prostori (garderobe s tuši, sanitarije, prostor za športno
opremo …), tehničnim prostorom (za
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Ravnateljica Janja Zupančič, predsednik uprave CGP Martin Gosenca, župan dr. Peter Verlič, sodelavka za javna naročila Tanja Rauh in
direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar

hrambo tribun, stolov, zaščite poda in
drugih pripomočkov za organizacijo različnih dogodkov), prostorom za športne
pedagoge in drugimi potrebnimi spre-

mljajočimi prostori. Borilnice v obstoječem objektu šole bodo preurejene v
garderobe za učence.
Gre za okoljsko manj obremenjujočo

gradnjo. Pogodbena vrednost pa znaša
3.892.202,84 evrov z ddv.
Jana Roštan

Posvet o prilagoditvah stanovanj in hiš za varno starost v
okviru mreže starosti prijaznih mest in občin
Občina Grosuplje ima pridobljen certifikat »starosti prijazna občina«, zato v sklopu tega prirejamo razna izobraževanja in
posvete z namenom osveščanja starejših
občank in občanov o varnem staranju.
V četrtek, 11. aprila 2019, je Občina Grosuplje v Družbenem domu Grosuplje v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka
za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje izvedla posvet o prilagoditvah stanovanj in hiš za varno starost v okviru mreže
starosti prijaznih mest in občin. Na posvetu smo izvedeli, kako se da že z manjšimi in
ne nujno dragimi posegi ter pripomočki in
z ustreznimi prilagoditvami bistveno prispevati k varnem staranju doma. Posveta
se je poleg drugih predstavnikov občine
udeležila tudi Jelka Kogovšek, vodja urada
za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje. Na posvetu sta
zbranim starostnikom in starostnicam predavala dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka, ter Alenka Ogrin,
ki pa je udeležencem predstavila praktične
primere prilagoditev stanovanj in hiš za
starostnike.
Prilagoditev bivalnih prostorov - stano-

vanj in hiš ter javnega okolja je dokazano
ena najbolj uspešnih oblik preventive. V
današnjem času se še posebej v razvitem
svetu predvsem evropske družbe srečujemo s pospešenim procesom staranja prebivalstva ter s spremembami in težavami,
ki so s tem povezane. O staranju prebivalstva govorimo takrat, ko se delež prebivalstva nad izbrano starostno mejo (pogosto
je to doseženih 65 let) povišuje glede na
celotno prebivalstvo.
Staranje prebivalstva je tako eden resnih izzivov, pred katerim se je danes znašlo človeštvo. Prav zaradi tega je pomembno, da se ljudi o tem osvešča in izobražuje,

tako se potem tudi lažje spoprijemajo s
starostjo in problemi, ki pridejo z njo.
V prihodnjih številkah Grosupeljskih
odmevov pa vas bomo z nekaterimi pripomočki ter možnimi prilagoditvami stanovanj in hiš tudi seznanili. Da bo starost
varna in lepa.
Klavdija Mehle
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V nacionalni preventivni akciji »Počasneje je tudi varneje«
sodeluje tudi Občina Grosuplje
Prehitra vožnja je še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Agencija za varnost
prometa je zato v ponedeljek, 1. aprila
2019, v sodelovanju s Policijo začela prvi
del nacionalne preventivne akcije Hitrost, ki je potekala vse do nedelje, 14.
aprila 2019. Ponovili jo bodo še poleti,
junija in avgusta. V preventivni akciji pa
je tudi tokrat sodelovalo naše medobčinsko redarstvo.
Aktivnosti Agencije, Policije in tudi

našega redarstva so bile tako usmerjene v preventivno delovanje na področju
umirjanja hitrosti, torej v informiranje in
ozaveščanje s plakati, letaki, tudi knjižicami »Nekaj misli za povečanje varnosti
v prometu«, izvajal pa se je tudi poostren nadzor. V prvem dnevu radarskih
meritev je bilo v naši občini na petih
lokacijah zabeleženih kar 112 kršitev,
največja izmerjena hitrost v naselju pa
je znašala kar 88 km/h.
PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE
• Zavedati se moramo, da lahko že samo
10 km/h nad omejitvijo hitrosti (50
km/h) pomeni, da se naša pot ustavljanja podaljša kar za 12 m, kar pa je lahko
znotraj naselja usodno. Zato je za doseganje večje varnosti v cestnem prometu pomembno, da znotraj naselij in na
regionalnih cestah znižamo povprečne

hitrosti. Z znižanjem povprečnih hitrosti za samo 1 km/h bi znotraj naselja
število prometnih nesreč padlo za 4 %,
izven naselja pa za 2 % (rezultati tujih
raziskav).
• Na to, da je počasneje tudi zares varneje, kaže tudi podatek, da je verjetnost
smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h
kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 km/h pa
se verjetnost, da bo pešec zaradi trka
umrl, zmanjša na manj kot 10-odstotkov.
• Hitrost je ključen dejavnik tveganja za
najbolj ranljive skupine udeležencev
(pešce, kolesarje, starejše in otroke),
pomembna pa je tudi pri teži posledic
voznikov in potnikov v vozilih.
• Na avtocestah je hitrost pogosto povezana tudi s prekratko varnostno razdaljo med vozili.
Jana Roštan

OBVESTILO O VOLILNI PRILOGI
V naslednji številki lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi (5 - 2019) bo, skladno s »Sklepom o obsegu časopisnega prostora v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi v času volilne in referendumske kampanje«
izšla tudi volilna priloga pred evropskimi volitvami, ki bodo potekale v nedeljo, 26. maja 2019.
Sklep, s katerim se določajo pravila (obseg, pogoji in način) uporabe časopisnega prostora v lokalnem
časopisu Grosupeljski odmevi za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih kandidatov v času
volilne in referendumske kampanje v občini Grosuplje, je objavljen na spletni strani Občine Grosuplje, pod zavihkom »Grosupeljski odmevi«: https://grosuplje.si/objave/63, in še dodatno pod zavihkom »Evropske volitve 2019«: https://grosuplje.
si/objava/180433.
Rok za oddajo gradiva za objavo v volilni prilogi je PONEDELJEK, 13. MAJ 2019. Gradivo nam posredujte na: grosupeljski.
odmevi@gmail.com.

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

					

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

RAZPIS
o priznanjih Občine Grosuplje
za leto 2019
1. člen
Priznanja se podeljujejo najzaslužnejšim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za uspehe in dosežke,
ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem, kulturnem, gospodarskem, družbenem, znanstvenem, vzgojnoizobraževalnem, kulturnem ter drugih področjih.
Podeljuje se naslednja priznanja:
•
•
•

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

Priznanje Občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje se podeli posameznikom ali pravnim osebam za izjemne dosežke ali za
izredno življenjsko delo, zasluge ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj, promocijo, uveljavljanje in ugled občine na
javnem, gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, športnem, tehničnem, humanitarnem in drugih področjih.
Priznanje Občine Grosuplje s srebrnim znakom Občine Grosuplje se podeli posameznikom ali pravnim osebamza izjemne uspehe in
dosežke v daljšem obdobju na področju, na katerem delujejo.
Priznanje Občine Grosuplje z bronastim znakom Občine Grosuplje se podeli za pomembne enkratne dosežke, požrtvovalna ter humana
dejanja, za pomembne dosežke v krajšem obdobju delovanja, za prizadevnost na različnih področjih delovanja in kot spodbuda za
nadaljnje ustvarjalno delo ter ob pomembnem življenjskem ali delovnem jubileju posameznika ali pravne osebe.
3. člen
Predlog za podelitev priznanj lahko podajo občinska uprava, pravne osebe, zavodi, društva, krajevne skupnosti, druge organizacije in
skupnosti, politične stranke, člani občinskega sveta ter občani občine Grosuplje.
Posamezni predlagatelj lahko predlaga le po enega kandidata za vsako kategorijo priznanj, prav tako isti predlagatelj lahko predlaga isto
osebo le v eno kategorijo priznanj.
Predlog mora biti podan na predpisanem obrazcu, obvezno morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani podatki, ker bo v nasprotnem komisija
takšno vlogo štela za nepopolno.
Predpisani obrazci bodo na voljo na vložišču Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, in na občinski spletni stani:
http:/www.grosuplje.si.
O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Grosuplje s sklepom na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
4. člen
Rok za oddajo pisnih predlogov z obrazložitvijo na predpisanih obrazcih je 30 dni od objave na spletni strani Občine oz.
do petka, 10. maja 2019. Predloge posredujte na naslov:
OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje – s pripisom ''Priznanja''.
Datum: 10. 4. 2019									
Številka: 094 – 0001/2019								
										

OBČINA GROSUPLJE
ŽUPAN
Dr. Peter Verlič
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Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
26. 5. 2019
Predsednik Republike Slovenije je z
Odlokom o razpisu volitev poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 10/2019) razpisal
volitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.
Za dan glasovanja na volitvah je določena nedelja, 26. 5. 2019.
Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ureja Zakon o
volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, glede vprašanj,
ki jih ta zakon ne ureja, pa se smiselno
uporabljajo določbe Zakona o volitvah v
Državni zbor.
1. Volilna pravica državljanov Republike Slovenije
Volilno pravico za volitve v Evropski
parlament v Republiki Sloveniji ima vsak
državljan Republike Slovenije, ki bo na
dan glasovanja dopolnil 18 let starosti.
Izjemoma ima pravico voliti, ne pa tudi
pravico biti voljen, državljan, ki mu je
bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti
ali prizadetosti s pravnomočno sodno
odločbo popolnoma odvzeta poslovna
sposobnost ali podaljšana roditeljska
pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost pred 9. 8. 2006, pristojno sodišče pa posebej ni odločilo o
odvzemu pravice voliti in biti voljen. Pravice voliti in pravice biti voljen pa nima
državljan, ki je dopolnil 18 let starosti,
pa mu je bila zaradi duševne bolezni,
zaostalosti ali prizadetosti popolnoma
odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali
drugih oseb čez njegovo polnoletnost
ter ni sposoben razumeti pomena, namena in učinkov volitev, sodišče pa je v
postopku za odvzem poslovne sposobnosti ali podaljšanja roditeljske pravice
čez polnoletnost posebej odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen. Prav
tako nima volilne pravice za volitve v
Evropski parlament državljan Republike
Slovenije, ki je na podlagi lastne zahteve vpisan na volilni imenik v drugi državi
članici Evropske unije.
2. Volilna pravica državljanov drugih držav članic Evropske unije
Volilno pravico za volitve v Evropski
parlament v Republiki Sloveniji ima vsak

državljan druge države članice EU, ki:
• je na dan glasovanja dopolnil 18 let
starosti,
• ima veljavno dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče na območju Republike Slovenije
ali veljavno potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče
na območju Republike Slovenije,
• je vpisan v evidenco volilne pravice v
Republiki Sloveniji na podlagi zahteve za vpis in zanj ob preverjanju volilne pravice v matični državi niso bili
podani zadržki za vpis na volilni imenik v Republiki Sloveniji.
Na volitvah se lahko glasuje na voliščih, ki jih je določila Okrajna volilna komisija za območje, v katerega je volivec
vpisan v splošni volilni imenik, v nedeljo,
26. 5. 2019, od 7. do 19. ure, in v posebnih primerih, ki jih odloča zakon:
- Po pošti v Republiki Sloveniji lahko
glasujejo volivci, ki bodo na dan glasovanja v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo,
v priporu ali zavodu za prestajanje kazni,
tako da najpozneje 10 dni pred dnevom
glasovanja sporočijo Okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na tak način.
Zadnji dan za posredovanje obvestila je
sreda, 15. maj 2019. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo
odločbo pristojnega organa o priznanju
statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo
po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem
glasovanju po pošti velja do preklica.
- Na predčasnem glasovanju na
posebnem volišču na sedežu Upravne
enote Grosuplje, Taborska cesta 1, II.
nadstropje, v torek, 21., v sredo, 22. in
v četrtek, 23. 5. 2019, med 7. in 19. uro,
lahko glasujejo volivci, ki so vpisani v volilni imenik za območje okraja. Predhodna prijava ni potrebna, volivci naj imajo
s seboj osebni dokument in obvestilo
volivcu, ki ga bodo prejeli na dom.
- Na domu na dan glasovanja 26. 5.
2019 lahko glasujejo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na
volišču, v katerem so vpisani v volilni
imenik in bodo najpozneje 3 dni pred
dnevom glasovanja, to je do vključno 22.

5. 2019, sporočili Okrajni volilni komisiji Grosuplje na tel. št. 7810 910 ali 7810
942, da želijo glasovati na tak način.
- Na volišču, določenem za glasovanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja (OMNIA)
s sedežem na Upravni enoti Grosuplje,
Taborska cesta 1, II. nadstropje, na dan
glasovanja 26. 5. 2019, od 7. do 19. ure,
lahko glasujejo volivci, ki bodo na dan
glasovanja izven okraja svojega stalnega
prebivališča. Če želi volivec glasovati na
tak način, mora do srede, 22. 5. 2019, to
pisno sporočiti Okrajni volilni komisiji,
kjer ima prijavljeno stalno prebivališče
(obrazec vloge in naslovi Okrajnih volilnih komisij so na voljo na spletni strani
Državne volilne komisije).
Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije
in bodo na dan glasovanja v Republiki
Sloveniji ter želijo glasovati na volišču v
Sloveniji, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere uresničujejo volilno pravico, ali Državni volilni
komisiji.
SESTAVA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
GROSUPLJE
4. VOLILNA ENOTA, 3. VOLILNI OKRAJ
Sedež: Taborska cesta 1, Grosuplje,
tel. št. 7810 910, 7810 942, fax: 7810 919
PREDSEDNICA: 			
POLONCA MARJETIČ ZEMLJIČ
NAMESTNICA PREDSEDNICE:
MATEJA HREN
ČLANICA:				
MILENA STRNAD
NAMESTNIK ČLANICE:		
JANEZ SVETEK
ČLAN:					
ALEŠ TOMAŽIN
NAMESTNICA ČLANA:		
ANA ZUPANČIČ
ČLANICA:				
NEVENKA ZAVIRŠEK
NAMESTNIK ČLANICE:
NEJC KOLMANČIČ
TAJNICA OVK:			
DRAGICA URBAS
NAMESTNICA TAJNICE:
MARUŠKA SEVER
NAMESTNIK TAJNICE:
ROK IHAN
Dragica Urbas, tajnica OVK Grosuplje
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Republika Slovenija
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA GROSUPLJE
4. volilna enota, 3. volilni okraj
Številka: 041-6/2019-8
Datum: 4. 3. 2019
Na podlagi 4. in 19. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št.40/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in 59/17), 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št.
109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 73/17) ter Odloka o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament (Uradni list RS, št. 10/2019) je Okrajna volilna komisija Grosuplje na 1. seji dne 4. 3. 2019 sprejela naslednji

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ
Za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019, je Okrajna
volilna komisija Grosuplje na seji dne 4. 3. 2019 določila naslednja volišča in njihova območja:
I.
zap.
št.

oznaka
volišča

ime volišča

sedež volišča

območje volišča

dostopno
invalidom

7.

403010

DRUŽBENI DOM
GROSUPLJE I.

Taborska c. 1,
Grosuplje

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

da

8.

403011

DRUŽBENI DOM
GROSUPLJE II.

Taborska c. 1,
Grosuplje

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

da

9.

403012

OSNOVNA
ŠOLA LOUISA
ADAMIČA

Tovarniška
14, Grosuplje

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

da

10.

403013

OSNOVNA ŠOLA
BRINJE

Ljubljanska
cesta 40a,
Grosuplje

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

da

11.

403014

DOM
OBRTNIKOV
GROSUPLJE

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

da

13
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12.

403016

GASILSKI DOM
MALA ILOVA
GORA

Mala Ilova
Gora 21

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

da

13.

403017

GASILSKI
DOM VELIKO
MLAČEVO

Veliko
Mlačevo 6 a

Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo, Lobček, Zagradec pri
Grosupljem

da

14.

403020

GASILSKI DOM
POLICA

Polica 41

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

da

15.

403021

DRUŽBENI DOM
RAČNA

Velika Račna
24 b

Čušperk, Mala Račna, Predole,Velika Račna

da

16.

403022

ZADRUŽNI DOM
SP. SLIVNICA

Spodnja
Slivnica 16

Spodnja Slivnica

da

17.

403023

KRAJEVNA
SKUPNOST
ŠKOCJAN

Škocjan 20

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

18.

403024

GASILSKI DOM
PONOVA VAS

Ponova vas
27

Cerovo, Ponova vas

da

19.

403025

OSNOVNA ŠOLA
ŠT. JURIJ

Št. Jurij 14

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

da

20.

403026

PODRUŽNIČNA
ŠOLA ŽALNA

Žalna 1

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

da

21.

403028

GASILSKI DOM
LUČE

Luče 22 a

Luče

da

22.

403029

OSNOVNA ŠOLA
ŠMARJE-SAP I.

Šmarje-Sap,
Ljubljanska
c. 49

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

da

23.

403030

OSNOVNA ŠOLA
ŠMARJE-SAP II.

Šmarje-Sap,
Ljubljanska
c. 49

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

da

24.

403031

OSNOVNA ŠOLA
ŠMARJE-SAP III.

Šmarje-Sap,
Ljubljanska
c. 49

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

da

Okrajna volilna komisija Grosuplje določa tudi posebna volišča, in sicer:
• Volišče št. 901 za predčasno glasovanje dne 21. 5., 22. 5. in 23. 5. 2019 s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta
1, Grosuplje, v II. nadstropju – dostopno invalidom,
• volišče št. 970 – OMNIA za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, in sicer s sedežem na Upravni enoti
Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje, v II. nadstropju – dostopno invalidom, glasuje se v nedeljo 26. 5. 2019.
III.
Ta sklep se posreduje Upravni enoti Grosuplje, pristojni izpostavi geodetske uprave, Državni volilni komisiji in objavi v lokalnih
časopisih.
Polonca Marjetič Zemljič, univ. dipl. prav.
PREDSEDNICA
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE GROSUPLJE
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Vsem občankam in občanom Grosupljega,
članicam in članom Slovenske demokratske
stranke želimo vesele velikonočne praznike.

Kristus je vstal! Ljubezen je premagala sovraštvo,
Luč je premagala temo, Življenje je premagalo smrt.
Vsem občankam in občanom želimo blagoslovljene
velikonočne praznike, polne vere, upanja in ljubezni.

Naj vas praznik velike noči navda z novim
upanjem in pogumom za lep jutrišnji dan.
Občinski odbor SDS Grosuplje

SLS, občinski odbor Grosuplje

Srečanje članic in članov SDS iz Obljubljanske regije v Domžalah
V soboto, 13. aprila 2019, je potekalo srečanje članic in članov SDS
iz Obljubljanske regije. To se je tokrat odvilo v Domžalah, udeležili pa
smo se ga tudi članice in člani iz OO SDS Grosuplje. Na srečanju so nas
nagovorili kandidati in kandidatke za evropske volitve, in sicer aktualna evropska poslanka Romana Tomc, Alenka Forte ter Davorin Kopše,
z nami pa so bili tudi podpredsednik Državnega zbora Jože Tanko ter
poslanke in poslanci iz vrst SDS Alenka Jeraj, Boris Doblekar in mag.
Andrej Šircelj. Prijetno popoldne je minilo v veselem in sproščenem
vzdušju, zabaval nas je tudi ansambel Anžeta Šuštarja.
Občinski odbor SDS Grosuplje

Na fotografiji z evropsko poslanko Romano Tomc
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19. kongres Slovenske demokratske mladine

V soboto, 16. marca 2019, je v Rimskih
termah potekal že 19. kongres Slovenske
demokratske mladine, katerega smo se
udeležili tudi člani OO SDM Grosuplje.
V luči prihajajočih evropskih volitev
smo sprejeli resolucijo z naslovom "Evropa identitete, svobode in varnosti", v
kateri v SDM predstavljamo svojo vizijo

za prihodnost Evrope in prihodnost naše
suverene, svobodne, varne in močne domovine Slovenije znotraj Evropske unije,
ki jo morajo tvoriti svobodni, suvereni in
neodvisni evropski narodi. Potekale so
tudi volitve, na katerih je bil za predsednika SDM ponovno izvoljen poslanec
DZ Žan Mahnič.

V soboto, 6. aprila 2019, pa je potekala 1. konstitutivna seja Sveta SDM, kjer je
bil za podpredsednika Sveta SDM na državnem nivoju izvoljen naš predsednik
OO SDM Grosuplje Žan Skubic.
OO SDM Grosuplje

Na tržnici v Grosupljem
Na tržnici v Grosupljem smo tudi to pomlad,
natančneje v soboto, 6. aprila 2019, pripravili našo
pomladno stojnico. Ta nas je ob bližnjem dnevu
zdravja (7. april) spodbujala, da si prizadevamo za
zdrav življenjski slog, ob bližnjem dnevu Zemlje
(22. april) pa k skrbi za čisto okolje. Ravno teden
pozneje so bile v naši občini organizirane številne
čistilne akcije. Pomladna stojnica pa je bila tudi
priložnost, da se spomnimo bližajočega se dneva
Evrope (9. maj), ko obeležujemo rojstni dan Evropske unije, ko praznujemo mir
in enotnost Evrope.
Ženski odbor SDS Grosuplje

Naša stojnica je privabila lepo število mimoidočih. Hvala. :-)

Na obisku pri stanovalcih v Bivalni enoti Grosuplje, CUDV Draga
Članice ŽO SDS Grosuplje smo tudi
letos pred velikonočnimi prazniki, 15.
aprila 2019, obiskale stanovalce v Bivalni enoti Grosuplje, CUDV Draga. Razveselile smo jih z velikonočnimi darilci ter
jim zaželele lepe velikonočne praznike,
pa seveda naj ostanejo tako dobrovoljni
tudi naprej.
Ženski odbor SDS Grosuplje
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Od ukinjanja volišč do zapiranja pošt in naprej ...
V zadnjem času tudi na lastni koži pogosto občutimo pritisk države, ki izvaja
proces prikrite centralizacije. Ta se med
drugim kaže v ukinjanju oz. združevanju
okrajnih sodišč in centrov za socialno
delo, poskusih ukinjanja podeželskih
podružničnih šol, zapiranju manjših poštnih poslovalnic, zapiranju bolnišničnih
in zdravstvenih oddelkov in ne nazadnje
tudi v ukinjanju manjših oz. podeželskih
volišč. Posledično se seveda močno povečuje promet proti večjim mestom in
nazaj.
Okrajna volilna komisija s sedežem v
Grosupljem, v kateri imajo večino LMŠ,
SD, DeSUS in SMC, tako tudi za volitve poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament, ki bodo v nedeljo,
26. maja 2019, ni vzpostavila naslednjih
običajnih volišč: Čebelarski dom Spodnje Blato (območje volišča se pridruži
volišču v Domu obrtnikov Grosuplje),
volišče pri Janezu Ahlinu v Veliki Stari
vasi (območje volišča se pridruži volišču
Gasilski dom Polica), Gasilski dom Zagradec pri Grosupljem (območje volišča
se pridruži volišču Gasilski dom Veliko
Mlačevo) in Gasilski dom Velika Loka
(območje volišča se pridruži volišču v OŠ
Žalna).

Jasno je, da morajo volišča ustrezati
osnovnim standardom, ki omogočajo
tajno, hitro in tekoče glasovanje ter dostopnost invalidom. Prepričani pa smo,
da bi se v sodelovanju z Občino Grosuplje ter s krajevnimi skupnostmi našle
zadovoljive zamenjave za neustrezne
sedeže volišč. Če bi bilo le ščepec volje,
bi se tudi sedež volišča iz Čebelarskega
doma Spodnje Blato lahko preselil v Gasilski dom Gatina, kot je bilo to na lokalnih volitvah 2018. Pa te volje ni oz. je interes po zaprtju določenih volišč očiten.
V Slovenski demokratski stranki želimo zagotavljati pogoje za enakomeren
razvoj na območju celotne države in ne
le v mestih, ker se zavedamo, da izpraznjeno podeželje pomeni eventualno
nevarnost za priseljevanje z drugih koncev sveta, drugih kultur in drugih veroizpovedi. Prav tako želimo, da se enakomerni razvoj na območju celotne občine
Grosuplje ne kaže le v gradnji in asfaltiranju cest, ohranjanju poštnih krajevnih
poslovalnic, obnavljanju in gradnji šol,
podpiranju krajevnih kulturnih, športnih
in gasilskih društev s strani Občine Grosuplje ... temveč pričakujemo, da za vsa
ta naša prizadevanja sliši in ve tudi država ter nas pri tem tudi podpre. Okrajna

volilna komisija s sedežem v Grosupljem
– in njeni člani osebno – se bo tako morala odločiti, ali bo predstavljala vez med
lokalno skupnostjo in državo ali pa bo
zgolj vazal globoke države.
Če bi tudi Občina Grosuplje z županom dr. Petrom Verličem na čelu gledala
s tako priprtimi očmi kot člani OVK Grosuplje, predlagani s strani LMŠ, SD, DeSUS in SMC, v Šmarju - Sapu ne bi bilo
več pošte in ne bankomata, na Kopanju
ne bi imeli lepotice slovenskih podružničnih šol, ampak kup ruševin, otroci s
Police bi se vozili v povečano šolo v Grosupljem, saj šole na Polici seveda ne bi
bilo ... Začeto prikrito centralizacijo, ki se
navzven sicer kaže kot dobronamerno
zaostrovanje standardov in normativov
ter izboljševanje pogojev dela, je potrebno zaustaviti! V nasprotnem primeru bo
vedno bolj ogrožen obstoj podružničnih
šol, poštnih poslovalnic, reševalnih centrov, policijskih postaj in tudi gasilskih
društev.
OO SDS Grosuplje

Evropski večer z dr. Milanom Zverom
V petek, 15. marca 2019, je v Mestni
knjižnici Grosuplje potekal Evropski večer z dr. Milanom Zverom, osrednja nit
pogovora pa je bila aktualna politična
situacija v Evropski uniji in svetu, s posebnim poudarkom na odnosih Evropske unije z Združenimi državami Amerike. Organizatorja dogodka, Inštitut dr.
Jožeta Pučnika in evropski poslanec dr.
Milan Zver, ki je sicer tudi vodja slovenske delegacije Evropske ljudske stranke
v Evropskem parlamentu in član delegacije Evropskega parlamenta za odnose z
Združenimi državami Amerike, sta zato
k sodelovanju na pogovornem večeru
povabila tudi veleposlanika Vladimirja Kolmaniča, ki ima bogate izkušnje s
področja mednarodnih odnosov in diplomacije. Služboval je namreč v več
državah, nazadnje v Združenih državah
Amerike.
Pogovor je vodil novinar Boris Cipot,

Veleposlanik Vladimir Kolmanič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, predsednica
Sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika dr. Andreja Valič Zver, evropski poslanec dr. Milan Zver in
župan dr. Peter Verlič

različna vprašanja pa je evropski poslanec dr. Milan Zver poskušal pojasniti z
nekoliko bolj evropskega zornega kota
in veleposlanik Vladimir Kolmanič z nekoliko bolj ameriškega zornega kota.

Še pred pričetkom sicer zelo zanimivega pogovora je zbrane v dvorani knjižnice, še posebej župana dr. Petra Verliča in
direktorja občinske uprave mag. Dušana
Hočevarja, v imenu Inštituta dr. Jožeta
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Pučnika lepo pozdravila dr. Andreja Valič Zver. Kot je dejala, jim je dogodke v
naši občini še posebej lepo organizirati,
v Grosupljem, kamor se pripeljemo po
Cesti dr. Jožeta Pučnika. Za to so na inštitutu še posebej hvaležni in želijo si, da bi
temu zgledu sledila vsa Slovenija. S poimenovanjem cest, trgov, spomenikov
po tem našem resnično velikem očetu
samostojne slovenske države.
Dejala je, da živimo v času, ki je izjemno kompleksen, zapleten, lahko
rečemo tudi krizen, saj vsakodnevno
spremljamo takšne in drugačne novice,
večinoma slabe nam prinašajo mediji.
Živimo v času brexita, v času nevarne
balkanske soseščine, tukaj je vzpon Putinovega imperija z vsemi svojimi lov-

kami. In tukaj so odnosi z Združenimi
državami Amerike, ki je naša tradicionalna zaveznica, prijateljica, podpornica,
lahko rečemo tudi rešiteljica. A ti odnosi
v zadnjem času še nikoli niso bili tako
negotovi, kot so dandanes. Že Obama
je v času svojega mandata dejal, ne sicer
»America first«, ampak »Pacific first«, torej
najprej Pacifik, kar pa se je zelo poznalo
in se še danes pozna na odnosih z Evropo.
To pa so že bile iztočnice, ki so nas popeljale v pogovorni večer. Govora je bilo
o gospodarskih vprašanjih, s poudarkom na trgovinskem sporazumu med
EU in ZDA, o vprašanjih s področja varnosti, kjer smo se seveda dotaknili tudi
članstva v NATU, pogovor pa se je začel

z okoljsko tematiko in Pariškim sporazumom. Prav tako je beseda nanesla na
slovensko zunanjo politiko.
Vsekakor zanimiv večer, na katerem
pa je evropski poslanec dr. Milan Zver
vseeno dejal, da so se odnosi med ZDA
in Evropo res da kar precej spremenili,
a ne tako drastično in na tak način, kot
to prikazujejo glavni mediji. »Odnosi so
se poslabšali, vendar mislim, da smo z nekega zgodovinskega, civilizacijskega, kulturnega vidika obsojeni, da bomo držali
skupaj, še zlasti, ker je svet resnično razcepljen zaradi mnogih močnih dejavnikov, ki
rastejo, ki so vedno močnejši,« je še dejal.
Jana Roštan

Predstavnika NSi Grosuplje na letnem posvetu stranke
V soboto, 13. aprila 2019, je v Celju
potekal letni posvet stranke NSi, sočasno
s sejo Sveta stranke. Pomembno in odgovorno vlogo pri tem dogodku je imel

tudi občinski odbor NSi Grosuplje. Vodenje posveta, ki se ga je udeležilo preko
150 udeležencev, je bilo zaupano našemu predsedniku občinskega odbora

NSi Grosuplje Matjažu Trontlju, ki je tudi
predsednik sveta. Prav tako se je posveta
udeležil predstavnik občinskega odbora
NSi Grosuplje Janez Svetek. Osrednja tematika posveta so bile evropske volitve
in aktualno politično dogajanje v Sloveniji in Evropi. Na novinarski konferenci
ob robu letnega posveta je spregovoril
predsednik NSi Matej Tonin, ki je dejal,
da je Evropa pred številnimi izzivi. ”V NSi
se bomo zavzemali, da Evropi vrnemo
zaupanje in da Slovenija v EU dobi ugledno mesto,” je ob predstavitvi kandidatov in programa NSi za volitve v Evropski
parlament dejala tudi nosilka liste Ljudmila Novak.
Tajništvo OO NSi Grosuplje

Veselo in blagoslovljeno veliko noč 2019
voščimo krščanski demokrati občine Grosuplje
vsem občankam in občanom, članicam in članom,
podpornikom in prijateljem krščanske demokracije.
Velika noč je sporočilo velikega upanja,
ki nam kaže pot zmage življenja nad smrtjo.
Vsem želimo doživete in obogatene praznične dni,
doživete s slovensko tradicijo in kulturo.
Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski demokrati Grosuplje
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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 zaradi sofinanciranja občine Grosuplje:
• Strokovni seminar »ODDAJANJE NEPREMIČNIM ZA TURISTIČNE NAMENE«, v četrtek, 18. 4. 2019, ob 13.00,
Dom obrtnikov v Grosupljem. Razmišljate o ustvarjanju dodatnega zaslužka z oddajanjem sobe ali stanovanja
preko Airbnb-ja ali Bookinga? Na seminarju vam bodo predstavljene konkretne možnosti, kako se tega posla
lotiti. Spoznali boste različne pravno
organizacijske oblike opravljanja sobodajalstva, katere pogoje morate
izpolnjevati ter kakšne so vaše obveznosti in dajatve. Predstavljeni vam
bodo praktični primeri s Tolminskega,
od koder prihaja predavateljica. Vabljeni.

• Brezplačno »DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE« s Tadejo
Bučar, davčno svetovalko na OZS,
v petek, 31. 5. 2019, Dom obrtnikov
v Grosupljem. Projekt bo izveden v
okviru SPOT Osrednja slovenska regija.
• Seminar »Obveznosti iz novih gradbenih predpisov, vezano na izvedbo
del na gradbenih objektih s poudarkom na vpisu v imenik vodij del«, v
sredo, 5. 6. 2019, ob 17.00, tokrat izjemoma v Modri dvorani Jakličevega
doma na Vidmu v Dobrepolju. Predavatelj: Janko Rozman, sekretar Sekcije
gradbene stroke na OZS. Ali veste, da
se morate vsi, ki se ukvarjate z gradbeništvom, tudi monterji stavbnega
pohištva, steklarji, fasaderji, elektro

inštalaterji, inštalaterji centralnega
ogrevanja in drugi, do 31. 5. 2020
vpisati v imenik Vodij del? Kakšne
pogoje morate podjetja izpolnjevati
za vpis ter ostale novosti gradbenega
zakona, ki je začel veljati že 1. 7. 2018,
boste izvedeli na tem zelo aktualnem
seminarju. Vljudno vabljeni.
• USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRI
DELU, v sredo, 12. 6. 2019, ob 15.00,
Dom obrtnikov v Grosupljem.
• Dodatna pojasnila na OOZ Grosuplje,
ooz.grosuplje@ozs.si, 01-786 51 30,
www.ooz-grosuplje.si, kjer smo Vam
na voljo tudi za kakršna koli vprašanja
poslovne narave.
Janez Bajt, sekretar OOZ Grosuplje

Seminar o embalaži na OOZ Grosuplje

Pekarna Grosuplje, najbolj zaupanja vredna blagovna znamka
med pekovskimi izdelki
Znani so rezultati raziskave Trusted Brand 2019, ki je pod okriljem revije Reader‘s Digest Slovenija potekala že trinajsto leto. Med
blagovnimi znamkami, ki jim Slovenci najbolj zaupamo, je tudi Pekarna Grosuplje kot najbolj zaupanja vredna znamka za kruh in
pekovske izdelke.
Anketiranci so navedli svojo najbolj zaupanja vredno blagovno
znamko v 33 kategorijah. Raziskava je bila narejena na reprezentativnem vzorcu 1063 odraslih prebivalcev Slovenije, anketiranci pa
so navedli stopnjo zaupanja navedenih blagovnih znamk od 0 do
10.
Med 33 nagrajenci so za prehrambne izdelke nagrade prejeli še:
Fructal, Donat, Barcaffe, 1001 cvet, Alpsko mleko, Medex in ostali.
To pomembno priznanje blagovni znamki Pekarna Grosuplje v
podjetju Don Don sprejemamo z veliko hvaležnostjo do vseh naših
kupcev, ki so nas ocenili kot najbolj zaupanja vredne. Tudi v prihodnje bomo sledili tej poti in ustvarjali krušne izdelke, ki bodo potrjevali to zavezo.
Maja Maroša
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Otvoritev novega prodajno servisnega centra Renault
v Grosupljem
V četrtek, 11. aprila 2019, je podjetje
Avtoval odprlo nov prodajno servisni
center Renault. Slovesnega dogodka so
se udeležili direktor prodaje in prodajne mreže Renault Nissan Slovenija Anže
Sernel, župan občine Grosuplje dr. Peter
Verlič, direktor občinske uprave mag.
Dušan Hočevar, direktorica Turizma Grosuplje Petra Zakrajšek, predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca ter častni
kanonik in župnik s Kopanja Janez Kebe.
Uvodoma nas je na dogodku nagovoril in z nami ob tej priložnosti delil tudi
svojo osebno zgodbo direktor in solastnik podjetja Avtoval Tone Valentinčič.
Zaupal nam je, da se je vse skupaj začelo pred dobrimi 21 leti, ko je družba
Aktiva, na čelu z lastnikom Darkom Horvatom, sovražno prevzela Tehnounion.
Firmo, v kateri je delal 25 let kot tehnični
inštruktor na vozilih BMW in motornih
kolesih, zadolžen za področje cele Jugoslavije, predvsem za policijo, državne
ustanove, ministrstva, pa tudi privatne
stranke.
Mislil si je, da ta firma, takšna kot je
bila, na trdih finančnih temeljih, nikoli ne
more propasti. Zato je v njo tudi vlagal,
kupoval interne delnice. A prišlo je do
sovražnega prevzema, ki mu je prekrižal
veliko načrtov. Se pa je takrat začela njegova podjetniška kariera. Ni bilo lahko, a
na srečo mu je ekipa BMW-ja iz Münchna, na podlagi tega, kar je v tistih 25 letih naredil za firmo, stala ob strani in mu
omogočila, da je dobil pogodbo za prodajo in servisiranje vozil BMW in motornih koles v vasi Račna. Takšnih primerov
ni prav veliko in na to je bil zelo ponosen.
Kmalu po tem se mu je pri delu pridružila tudi žena Majda in pustila službo,
ki jo je imela na Zavodu za zdravstveno
varstvo Slovenije. Za veliko manj denarja in veliko več dela. Leta 2004 pa so
nato od občine kupili parcelo in zgradili
objekt BMW.
V letu 2014 so sklenili dogovor z Renaultom ter začeli tudi s prodajo in servisiranjem vozil Renault. A zavedali so se,
da bo potrebno slej ko prej narediti nekaj več, zgraditi nekaj novega, večjega,
primernega tej znamki.
»Bila so leta, ko ni bilo denarja za plače.
Morali smo vzeti kredit, domači si nismo
izplačevali dohodka, na dopust ni noben

pomislil. Ko pa je prišlo do tega, da je bil
denar, smo vlagali v izobraževanje, obnovo, opremo in v nove zgradbe. In pred
nami je sedaj naša nova pridobitev, nov
prodajno servisni center Renault, za katerega upamo, da poleg tega, da je pomemben za razvoj podjetja Avtoval, prispeva
tudi pozitiven in konstruktiven delček k
hitremu razvoju občine Grosuplje. Prav
tako upamo in želimo, da je to prispevek k
razvoju Renault poslovanja v Sloveniji,« je
povedal Tone Valentinčič.
Ob tej priložnosti se je posebej zahvalil tudi dr. Merviču, ki mu stoji on strani.
Gradnja objekta se je namreč zaradi njegove bolezni nekoliko zavlekla, a lansko
leto se je vseeno počutil dovolj močnega, da so se odločili za gradnjo in objekt
uspešno zgradili v zelo kratkem času.
Zato hvala tudi vsem izvajalcem. Posebno zahvalo pa je Tone Valentinčič ob
koncu izrekel še svoji družini, podpora je
tako ves čas prisotna.
Preden je sledil slovesen prerez traku
te velike pridobitve, so nekaj besed ob
tem pomembnem dogodku spregovorili
tudi direktor prodaje in prodajne mreže
Renault Nissan Slovenija Anže Sernel,
predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in župan dr. Peter Verlič.
Direktor prodaje in prodajne mreže
Renault Nissan Slovenija Anže Sernel je
dejal, da lahko sedaj tudi v Grosupljem, v
Avtovalu, kupimo nov avto, ki je proizveden v Sloveniji, v Novem mestu. To sta
Twingo in Clio. Sicer pa je Renault tradicionalno vodilna znamka po prodaji vozil, modeli Clio, Captur in Megane pa so
prvi v svojih segmentih. Zelo uspešni so

tudi v trženju lahkih gospodarskih vozil.
Zaupal pa nam je še, da s tem novim
objektom v Grosuplje prihaja tudi nova
znamka. To je Dacia.
»Ko sem pred 15 leti priromal v te kraje
in se naselil v Veliki Račni, sta v vasi izstopali dve stvari, cerkvica na vrhu Kopanja
in tabla BMW pred domačo hišo gospoda
Valentinčiča,« se je v svojem nagovoru
spominjal predsednik Državnega sveta
RS Alojz Kovšca. »Dolga pot je za vami,
gospod Tone. Dolga in strma, ampak strma navzgor,« je dejal.
Žal pa ni tako z vsemi slovenskimi
podjetji. Živimo v času, ko vladajoča politika podjetništva ne postavlja na pravo
mesto. Najdejo se celo taki, ki v življenju
še nikoli niso nič ustvarili in ki podjetnike, ki z vsem svojim imetjem, znanjem,
življenjem in delom jamčijo za kakovost
svojih storitev, pošiljajo v tujino, če jim
tukaj kaj ni všeč. »Vendar pustimo času
čas in upajmo, da bo tudi pot države počasi krenila navzgor in da bomo nekoč živeli v okolju, ki bo spoštovalo podjetništvo,
pridnost, delavnost, sposobnost,« je dejal.
Alojz Kovšča je še povedal, da ko je
pred 15 leti hodil po Radenskem polju in
opazoval delavnico gospoda Valentinčiča ter se čudil, kako da je tam, niti približno ni pomislil, da bo kar naenkrat vzniknila v Grosupljem in tudi zrastla. Izvedel
je tudi, da so že tretje leto zaporedoma
najboljši prodajalec BMW motociklov v
regiji centralne in vzhodne Evrope ter
eden izmed najboljših serviserjev. »Vsem
skupaj želim čim več uspehov, da bi odpirali nova delovna mesta, da našim ljudem,
predvsem mladim, z zdravo pametjo in
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pridnimi rokami ne bi bilo potrebno odhajati s trebuhom za kruhom v tujino, ampak
da bi ostajali tukaj,« je še dejal.
»V občini Grosuplje smo več kot ponosni in izrekam iskrene čestitke za ta vaš
uspeh,« pa je dejal župan dr. Peter Verlič.
Občina Grosuplje je pravzaprav presekana z avtocesto, železnico, z zgodovino prevozništva in tudi v našem grbu je
konjiček. Verjetno so že v davnini vedeli,
da se bomo ljudje premikali. A želimo se
premikati hitreje in bolje. In vsi tisti, ki se
bodo odločili za Renault ali BMW, imajo
v Grosupljem dobro izhodiščno točko.
»Slovenije ne premikajo tajkuni, ne premikajo je tisti, ki so izkopali finančne, bančne in druge luknje, ampak jo premikajo
družine, premikajo jo vsi tisti, ki verjamejo
v to, da delajo prav,« je še dejal župan in
ob tem dodal, da upa, da se bodo taki,
ki bodo znali izkopati luknje, umaknili, in
da bomo dali podjetništvu prosto pot.
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Želimo si, da se naša občina razvija, da
se razvijajo tudi naše krajevne skupnosti.
Razvija se tudi Račna, kjer smo v zadnjih
letih zgradili veliko pločnikov.
Po prerezu traku, ko smo nov prodajno servisni center Renault tudi uradno
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predali v uporabo, je častni kanonik in
župnik s Kopanja Janez Kebe objekt blagoslovil. Iva Kovačič in Marjeta Valentinčič pa sta večer popestrili s petjem in
glasbo.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Izobraževanje za čebelarsko turističnega vodnika tudi v občini
Grosuplje, v Čebelarskemu muzeju Koželj
Naše življenje je močno prepleteno
z življenjem čebel. Brez njih ne bi bilo
pridelkov, ki jih dajejo rastline, katerih
oprašitev je odvisna od čebel. Zato je Čebelarska zveza Slovenije letos že tretjič
organizirala izobraževanje za čebelarsko-turističnega vodnika za že usposobljene lokalne in druge vrste turističnih
vodnikov. Udeleženci smo bili z vseh
koncev države.
Pričeli smo s teorijo v Čebelarski zvezi
Slovenije, kjer smo poslušali predavanja
o zgodovini čebelarstva, pomembnih
osebnostih, ki so pripomogle h razvoju
in izobraževanju čebelarjev, o matici,
kraljici čebelje družine, čebeljih pridelkih
in izdelkih, pomembnih za naše zdravje,
skrbi za okolje in »zdravju« čebel in še
mnogo zanimivostih smo se naučili.
Drugi del pa je bil terenski. Najprej
smo obiskali čebelarske centre in čebelarje na Gorenjskem, potem smo se sprehodili po Čebelji poti po Ljubljani od parka Tivoli do Slovenskega etnografskega
muzeja.
Zadnji dan izobraževanja pa je bil najprej ogled Čebelarskega muzeja čebelarja Antona Koželja v Šmarju – Sapu, kjer je
bogata zbirka čebelarske kulturne dediščine. Že desetletja je strasten zbiralec
čebelarske literature: zapisov, zbornikov,

revij, knjig vse od leta 1700 dalje. Številni izjemni eksponati iz različnih obdobij
prikazujejo razvoj in rast čebelarstva na
Kranjskem skozi stoletja. Razstavljena
velika zbirka točil, panjev, čebelarskega
orodja in pripomočkov kaže obiskovalcu
neprestano dodelavo in predelavo pripomočkov za lažje čebelarjenje. V starih
časih so prevažali čebele na pašo s čebelarskim vozom s kranjiči; to so panji s
poslikano čelnico (panjsko končnico), ki
je služila za orientacijo čebeli.
Zbrani eksponati Emila Rotschutza iz
gradu Podsmreka pri Višnji Gori so ver-

jetno največja in edina zbirka trgovca s
kranjsko sivko po EU in svetu. Prodajni
katalogi so bili tiskani v več evropskih
jezikih, kar je razvidno z naslovnic iz leta
1866. Vsi razstavljeni predmeti so originali in izvirajo iz grajskih delavnic njegove družine.
Anton Koželj se je začel ukvarjati s
čebelarstvom najprej ljubiteljsko z nekaj
družinami. Sedaj gospodari s 400 družinami v stacionarnih čebelnjakih, na stojiščih z nakladnimi panji in treh prevoznih
enotah. Prideluje skoraj vse vrste medu,
čebelje izdelke in pridelke tudi v poslika-

21

22

GROSUPELJSKI ODMEVI |

Turizem

April 2019

ni embalaži kot darilni paket, izdelke iz
čebeljega voska lahko dobimo v njegovi
priročni trgovinici na domu ali ljubljanski tržnici pri ribarnici ob Ljubljanici. Za
poslikavo embalaže, za postavitev muzeja, gostoljubje, ki ga nudita obiskovalcem in še marsikaj, pa je zaslužna tudi
njegova žena Vida.
Pot nas je naprej vodila na Lanšprež
v občino Mirna, kjer je baročna kapela
Petra Pavla Glavarja. Ta je spomenik slovenskega čebelarstva v spomin na Petra
Pavla Glavarja, očeta umnega čebelarjenja v drugi polovici 18. stoletja na Kranjskem in je zaščitena kulturna dediščina.
V kapeli pred glavnim oltarjem je njegova grobnica. Na svoji drugi življenjski
postaji med dolenjskimi griči se je začel
posvečati kmetijstvu, zlasti čebelarstvu
in prosvetljevanju ljudi. Leta 1781 je
ustanovil prvo čebelarsko šolo.
Zadnja postaja pa je bilo srednjeveško mestece na holmu Višnja Gora. Ob
20. maju, svetovnem dnevu čebel, je bilo
tu slovesno praznovanje. Postavljen je
bil velik čebelnjak s poslikanimi čelni-

cami in ob našem obisku so čebele ob
sončnem popoldnevu že izletavale. Ob
stari šoli stoji velika skulptura kranjske
sivke avtorja Roberta Kuharja. Vredna je
ogleda v večernih urah, obdana z žarometi. V stari šoli naj bi pa zrasel čebelarski center, kar si dolenjska regija zanesljivo zasluži.
Čebelarji slovijo kot ljudje, ki so zalju-

bljeni v čebele in imajo izrazit občutek za
ohranjanje narave. Zato je prav, da smo
tudi vodniki izobraženi na tem področju
in ozavestimo obiskovalce o pomenu
avtohtone marljive kranjske sivke poleg
bogate kulturne in naravne dediščine.
Marija Kavšek, foto: Brane Petrovič

Certificirane lokalne turistične vodnice in vodniki Občine
Grosuplje 2019

Zavod za turizem občine Grosuplje je
organiziral tretje izobraževanje za lokalne vodnike. Prvo je bilo leta 2005, drugo
pa 2008. Tokrat se je udeležilo izobraževanja 12 novih slušateljev in 4 »stare«
vodnice. Izobraževanje je vodila WFTGA,
mednarodno akreditirana izobraževal-

ka turističnih vodnikov gospa Mateja
Kregar Gliha z dolgoletno prakso. Med
predavatelji so bili še: dr. Maja Bricelj, arheologinja, o zgodovini in kulturni dediščini Grosupljega in okolice v železni in
rimski dobi; doc. dr. Nataša Ravbar o krasoslovni in speleološki vrednosti okolice

Grosupljega, Marija Samec o etnologiji,
kulturni dediščini, znanih osebnostih v
občini; Luka Mrzelj, biolog, o živalstvu
kraškega sveta, Stane Peterlin o geološih razmerah v okolici Radenskega polja,
Jože Prah o vodenju v naravi, tehnikah,
kodeksu obnašanja v naravi, gozdu.

Turizem
Poudarek je bil na komunikacijskih
veščinah in tehnikah vodenja. Predstavila ga je vodja izobraževanja Mateja Kregar Gliha, mi pa smo ga morali pokazati
na praktičnem delu in tudi med samim
izobraževanjem. Izobraževanje je trajalo
100 ur.
To so bile teme, ki jih mora vsak vodnik obvladati poleg določenih, ki jih
predstavlja na posamičnih lokacijah
naše občine. Teoretični izpit je bil pisni
z 41 vprašanji, ki smo ga pisali polni dve
uri. Sedeli smo vsak v svoji klopi brez
prišepetavanja in prepisovanja. Praktični del pa je bilo avtobusno vodenje
in predstavitev kulturne in naravne dediščine na določenih lokacijah. To smo
opravili v sedmih urah.
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»Stare vodnice« se zavedamo, da
znanja ni nikoli dovolj, saj se učimo celo
življenje, zato smo redno obiskovale predavanja, pisale pisni izpit in opravile tudi
praktični del, čeprav ne bi bilo potrebno,
ker smo že imele licenco.
Vsi smo uspešno opravili izobraževanje in 3. aprila 2019 prejeli certifikat za
lokalnega turističnega vodnika občine
Grosuplje.
Turistični vodnik je oseba, ki obiskovalce vodi v njihovem izbranem jeziku
ter interpretira kulturno in naravno dediščino, ki je specifična za določeno področje, na gostom razumljiv-dostopen,
sprejemljiv način. Oseba ima licenco,
ki zagotavlja, da ima znanja, specifična
za določeno področje. To je definicija
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World Federation of Tourist Guide Associations, svetovne zveze turističnih
vodnikov. Turistični vodnik mora opraviti storitev profesionalno, odgovorno,
navedena dejstva morajo biti resnična, jasno nakazati razliko med dejstvi,
zgodbami, tradicijo, delovati pošteno do
naročnika in zaščititi ugled turizma (obiskovalce spomniti na spoštovanje okolja, znamenitosti), saj igramo tudi vlogo
ambasadorja.
Marija Kavšek

5. mednarodni Sejem zelenega turizma NATURO – Gornja
Radgona
Turistična zveza Grosuplje se je v sodelovanju z Zavodom za turizem Grosuplje udeležila 5. mednarodnega zelenega turizma in bivanja NATURO v Gornji
Radgoni od 12. 4.–14. 4. 2019.
Pomurski sejem s svojo lego na stičišču držav je istočasno ponudil obiskovalcem tudi 11. mednarodni sejem lova,
katerega glavna tematika sta bili lovstvo
in ribištvo.
Na obeh sejmih so sodelovale tri države in preko 300 razstavljavcev.
Sejem Naturo je predstavljal različne
oblike aktivnega oddiha v najbolj zelenih turističnih destinacijah, posebno
pozornost pa je namenil predstavitvi
projekta »Visit Pomurje«.
Turistična zveza Grosuplje pa je nastopala vse dni v sklopu Trajnostnega
turizma in zelenega bivanja v gozdu.
Predstavitev turističnih društev je bila
malce velikonočno obarvana … za poseben spomladanski pridih vsem obiskovalcem pa je poskrbel atraktiven »zeleni«
pirh, ki je nastal v Turističnem društvu
Šmarje - Sap.
Za promocijo je poskrbela tudi blagovna znamka Pekarna Grosuplje, članica skupine Don Don.
Spremljevalni program je bil bogato
obarvan z družabnimi prireditvami, ki so
kljub slabemu vremenu poskrbele za dobro razpoloženje.
V okviru strokovne predstavitve Turi-

zem v gozdnem prostoru je bila predstavljena naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca kot primer dobre prakse v
naravnem okolju.
Z Zavodom za gozdove smo se dotaknili teme vodenja po gozdu in tematskih poteh, doživetij v naravi, kako gozd
in naravo doživeti bolj pristno, a hkrati
doživljajsko.
Sejem smo zaključili s sloganom »Zagledani in povezani z naravo še naprej«.
Andreja Vesel
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Uspešno izveden že 14. Zdravček
V Zdravstvenem domu Grosuplje smo
januarja in februarja organizirali predavanja v sklopu zdravstveno vzgojnega
programa z naslovom Zdravček.
Zdravček 2019 je bil že štirinajsti po
vrsti. Namen vseh srečanj in predavanj je
bil podati koristne informacije, poučiti in
ozavestiti občane o določenih aktualnih
boleznih. Predavanja so izvedle mlade
zdravnice: Tina Krenker, Jasmina Lukač,
Katja Babnik, Ana Petek, specializantke družinske medicine Zdravstvenega
doma Grosuplje.

To je bila tudi priložnost, da se mlade
zdravnice predstavijo. Za njihovo delo se
jim iskreno zahvaljujemo.
Program Zdravček je zaživel leta 2006
na pobudo medicinske sestre Irene Koritnik, ki je v sodelovanju z zdravnikom
specialistom splošne medicine Darkom
Taseskim organizirala prva predavanja.
Zahvaljujemo se ji za ves trud, ki ga je
leta vlagala v projekt.
V letu 2018 se je na povabilo strokovnega vodje za pomoč pri organizaciji,
izvedbi in ozaveščanju skrbi za zdravje

programu pridružila Mojca Gruden, dipl.
med. sestra.
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo
za udeležbo in sodelovanje v razpravah.
Vabimo vas, da se v prihodnjem letu
ponovno srečamo v čim večjem številu.
Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.,
strokovni vodja programa
Mojca Gruden, dipl. med. sestra,
pomočnica vodje programa

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE VABI NA TRADICIONALNI OBČINSKI TEST HOJE NA 2 km
Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma Grosuplje
18. maja 2019, med 8.30 in 12.00 uro, organizira preizkus
hoje na 2 km, ki bo potekal od pokopališča v Grosupljem
proti Spodnji Slivnici in nazaj, po "Poti zdravja".
Udeležite se preizkusa hoje na 2 kilometra in preverite svojo
telesno pripravljenost.
Preizkus hoje na 2 km je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem s pomočjo tako hitre hoje, kot jo
zmorete, da pri tem ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo
vašo telesno zmogljivost in vam na podlagi vaših rezultatov
svetujemo ustrezno telesno dejavnost ter zdravju prijazno
športno vadbo.
Primeren je za vse med 20. in 65. letom, ki ste telesno nedejavni ali zmerno telesno dejavni. Test lahko opravite večkrat
(priporočljivo vsakih 6 mesecev) in tako sledite izboljšanju
svoje telesne zmogljivosti. Udeležba je brezplačna!
V primeru dežja dogodek odpade.
Vljudno vabljeni.
Medeja Bučar, dipl. m. s., ZVC Grosuplje

VABILO
NA BREZPLAČNO MERJENJE KRVNEGA SLADKORJA
IN TLAKA TER OBNOVITEV TEMELJNIH POSTOPKOV
OŽIVLJANJA
V NEDELJO, 12. 5. 2019, OB 10. URI (PO MAŠI) PRED
CERKVIJO NA POLICI
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje

RKS - OZ Grosuplje vabimo
v galerijo Mestne knjižnice Grosuplje
V TOREK, 14. 5. 2019, OD 9.00 DO 11.00.
Izvajali bomo preventivne meritve krvnega sladkorja in
tlaka, obnovili znanje TPO ter predstavili Rdeči križ in
našo skupino Povezovalnica.
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RAZPIS ZA VODITELJE IN PEDAGOŠKEGA VODJO NA ZDRAVSTVENEM LETOVANJU IN
KOLONIJI OTROK NA DEBELEM RTIČU 2019
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje organizira na Debelem Rtiču osemdnevno zdravstveno letovanje
in kolonijo otrok od 13. 7. do 21. 7. 2019. K sodelovanju vabimo prostovoljce/ke za vodenje skupin otrok in mladostnikov,
starih od 5 do 19 let. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• starost najmanj 20 let,
• študentje in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri,
• izkušnje pri delu z otroki,
• znanje osnovnih plavalnih veščin.
Pisne prijave zbiramo do 7. 6. 2019 na naslov: RKS - Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje,
e-pošta: grosuplje.ozrk@ozrks.si, in preko spletne prijavnice. Dodatne informacije na tel. št 01 781 16 30 ali 051 380 351.
Franc Horvat, predsednik RKS – OZ Grosuplje

ZDRAVSTVENO LETOVANJE IN KOLONIJA OTROK IN ŠOLARJEV NA DEBELEM RTIČU
od 13. 7. do 21. 7. 2019
1. Zdravstveno letovanje:
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje organizira zdravstveno letovanje otrok in šolarjev od 5. do 19. leta starosti v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli Rtič. Za zdravstveno letovanje morajo starši izpolniti celotno prijavnico,
otroka pa mora predhodno pregledati njegov izbrani zdravnik
in izpolniti predpisani obrazec na hrbtni strani. Obojestransko
izpolnjen obrazec vrnite v našo pisarno čim prej oziroma do
22. 5. 2018. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje za 8 dni
je 45,84 €.
Zdravstveno letovanje sofinancirajo Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ter starši.
2. Kolonija je namenjena zdravim otrokom s slabšim socialnim statusom. Zdravniškega izvida ne potrebujete. Izpolnjeni
prijavnici priložite kopijo odločbe CSD za denarno pomoč ali
za otroški dodatek in opišite socialno materialni položaj družine. Prispevek za 8-dnevno kolonijo znaša 45,84 € za 1. do 4.
dohodkovni razred, 80,00 € za 5. do 6. dohodkovni razred in
128,00 € za 7. do 8. dohodkovni razred. Prednost bodo imeli

otroci iz družin z nižjimi dohodki.
3. Otroka lahko prijavite tudi na samoplačniško letovanje.
Cena za 8 dni je 328,00 €.
Prijavnice za letovanje dobite v šolski svetovalni službi na
vseh šolah našega območja, v otroških ambulantah v Grosupljem, Ivančni Gorici in Dobrepolju, na sedežu RKS – OZ Grosuplje ali na naši spletni strani: http://www.grosuplje.ozrk.si,
lahko pa vam jo tudi pošljemo po elektronski pošti. V celoti
čitljivo izpolnjene in podpisane prijavnice s potrebnimi prilogami oddajte ali pošljite na RKS - OZ Grosuplje čim prej, najkasneje pa do 22. 5. 2019 oziroma do zapolnitve mest.
Otroci, ki jim bo odobreno zdravstveno letovanje ali kolonija, bodo dobili na dom položnice v juniju, prispevek staršev pa
bo potrebno poravnati najkasneje do 5. 7. 2019.
Več informacij dobite na: http://www.grosuplje.ozrk.
si, za dodatne informacije pa smo vam na voljo tudi na tel.
01/7811-630 ali 051/380-351 ali na e-naslovu: grosuplje.
ozrk@ozrks.si.
Franc Horvat, Predsednik RKS – OZ Grosuplje

Očka, dedi, stric, igraj se z menoj
Marec je mesec, v katerem se začnejo pomlad in praznovanja žena, mamic
in očetov. Z otroki v vrtcu Pika v Šmarju
- Sapu smo zato načrtovali, kako bomo
obeležili svetovni praznik dan žena, mučenike, gregorjevo in materinski dan.
Pogovarjali smo se, da ne praznujejo
le naše mame, babice in tete. Zato so se
otroci odločili, da bi en teden namenili
tudi očkom, dedkom ali stricem. Pripravili smo posebna vabila (kravate), na katere smo napisali, da jih lepo vabimo na
igro v našo igralnico. Vrata naše igralnice

so jim bila odprta cel teden zjutraj do
zajtrka. Otroci so jim razkazali igralnico in
jih povabili v kotičke k igri in ustvarjanju.
Kuharica Danica nam je skuhala odličen
čaj in na pladnju pripravila še krožnik s
piškoti. Ura druženja je prehitro minila,
saj je bilo nam in tudi njim zelo lepo pri
nas. Zadovoljni so odšli in obljubili, da si
bodo vzeli še kdaj čas za igro.
Na naša vabila se je odzvalo kar nekaj
očkov, dedkov in tudi stric se je pridružil
nečaku in se igral z njim. Otroci so bili zadovoljni, tudi tisti, ki obiska niso imeli, saj

Izobraževanje

smo se igrali skupaj.
Pomembno je, da družina sodeluje z
vrtcem, tako očetje kot mame, saj ima
otrok pravico do obeh, ker ima oba rad.
Kot strokovni delavki meniva, da je v vrtcu potrebno družino povezovati. Starše
in stare starše vabiti v vrtec, na srečanja,
pohode, prireditve in v igralnico, saj tako
pridobijo večje zaupanje v našo strokovnost in ljubezen do dela z otroki. Otrok
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pri starših in vzgojiteljih čuti, da je sprejet in ljubljen.
Izjave otrok:
Všeč mi je bilo, ko se je očka igral z menoj. Vesela sem bila, ko si je očka vzel čas
in se je prišel igrat v vrtec z menoj. Vesel
sem bil, ko se je tati igral z menoj. Moj očka
je prišel kar dvakrat v vrtec in se je igral s
menoj. Prišel je moj stric in sem mu pokazal kotičke. Dedi me je pripeljal v vrtec in je

April 2019

ostal malo z menoj v igralnem kotičku in
se je igral. Ata je prišel in se je igral z menoj in Anžetom v kotičku s kockami. Ati je
prišel in se je igral z menoj in Jakom. Vesel
sem bil, ko je prišel dedi. Z očkom sva se
igrala z dominami in sem bil zelo vesel.
Dipl. vzg. pred. otr. Jožica Koleša in vzg.
pred. otr., pomočnica vzgojitelja
Mateja Hribar

Ob materinskem dnevu
V ponedeljek, 25. 3. 2019, so imeli
otroci iz Zasebnega vrtca Sonček v Mestni knjižnici Grosuplje nastop ob materinskem dnevu.
Nastop se uradno ne more začeti,
preden se vsaj četrtina otrok ne zvrsti
na wc-ju. Ko se končno posedemo na
stole, nas otroci vsaj še trikrat pokličejo
z odra, da si zagotovijo popolno pozornost staršev. Vzgojiteljica Maja prevzame vajeti, nas lepo pozdravi, nagovori
in hkrati poduči o pomenu nastopa za
otroka. Tako skupina Barvice pričnejo s
prvo deklamacijo Šopek za mamico. Ko
ujamem pogled svoje hčerke, se še moja
usta začnejo odpirati sinhrono z njenimi,
saj se spomnim, da je to besedilo vadila

Skupina Mehurčki

Skupina Barvice

že doma. Spremljam veselje in ponos
otrok, ko jim namenimo prvi aplavz.
Ubrano prepevanje: »Poskoči enkrat, poskoči dvakrat, zapri oči, pa si enga izvoli.«
(Bela, bela lilija). Nekateri otroci zelo želijo, da bi bili izbrani v središče plešečega
kroga, spet drugi so že zdaj preresni za
tovrstne norčije. Nasmešek ne zbledi,
ko se predstavijo še najmlajši Mehurčki
in zarajajo v krogu. Najbolj me je ganila
pesem Jaz pa grem na zeleno trav'co, ki
sem jo tudi sama prepevala hčerki, ko
je bila še dojenček. Tako ji je bila všeč,
da je celo prekinila obed, me hvaležno
pogledala in se mi nasmejala. Kakšna
škoda, da se pri štirih letih tega ne spo-

mni več. V mislih naredim zaznamek,
da ji to povem kasneje. Na koncu nama
hčerka ponosno izroči prisrčno darilo in
najmočnejši objem. Papirnata rožica z
družinsko risbico v poslikanem kozarčku
razkriva prav osebna posvetila za mami
in očka, da prav pomislim, kaj vse še lahko pove otrok v vrtcu. Zvečer pregledamo očkove videoposnetke nastopa.
Včasih je dobro, da nas otroci opomnijo, da smo najbolj srečni takrat, ko
se imamo radi in to drug drugemu tudi
pokažemo.
Urša Klemenčič, FOTO: Maja Babič
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V pomladni objem z glasbo v srcu

Združeni zbori OŠ LAG

V ponedeljek, 25. 3. 2019, je na Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje potekal
11. tradicionalni dobrodelni koncert Od
pomladi do pomladi. Kot vsako leto so se
tudi letos predstavili številni pevski zbori, ki delujejo na naši šoli. Koncert pa ni
bil priložnost le za zbore, temveč tudi za
vse, ki nam je glasba blizu. Tako smo bili
priča nastopu šolske folklorne skupine,
ki jo je ob mogočnem petju združenih
zborov s harmoniko pogumno spremljal
učenec Aljaž Zelnikar. Veseli smo bili

tudi nastopa naše šolske glasbene skupine. S svojo avtorsko pesmijo Ob starem
pomolu, ki sem jo zapela skupaj s sestrico Majo, sva v najinih srcih, in upam da v
srcu še koga, zbudili veselje ter dokazali, da je glasba pomemben del naju. Za
presenečenje večera je poskrbel učiteljski pevski zbor, ki je požel bučen aplavz
številnih obiskovalcev, ki so do zadnjega
kotička napolnili šolsko avlo. Izvedba takega projekta zahteva številna znanja in
veliko pripravljenosti, zato smo hvaležni

in ponosni na našo ekipo učiteljev, ki so
svoje znanje z različnih področij združili
in zasnovali odlično prireditev. Za konec
smo povezovalci programa Pija, Kaja,
Jernej in jaz na oder povabili našo ravnateljico, gospo Janjo Zupančič, ki nas je
prijetno nagovorila.
Vesela sem, da sem bila tudi sama - že
deveto, a žal zadnje leto - del te čudovite glasbene pravljice.

OPZ Adamčki

OPZ Kopanj

OPZ Žalčki

Vokalna skupina Pomladni cvet

Iva Režek

Izobraževanje
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Praznik vseh mamic v enoti Zvonček

Skupina Želodkov

»Čudežna beseda - mama –
razložiti se ne da,
zna jo zašepetati le glas otroškega srca!«
Materinski dan, dan vseh mamic, smo
v enoti Zvonček v Žalni obeležili na prav
poseben način.
V skupini Kostanjčkov smo mamice na
njihov dan s čisto pravim bonom povabili na popoldansko razvajanje. Zelo smo
veseli in hvaležni, da so se vabilu odzvale čisto vse mamice. Otroci sami so dali
predloge, na kakšen način bi razvajali
mamice. Izbira je bila velika - od priprave
toplega čaja, do oblikovanja piškotnih
kroglic. Otroci so za mamice izdelovali

papirnate rožice ali pa so si skupaj ogledovali knjige. Nekatere mamice so se
pogumno prepustile friziranju, najbolj
pa jim je bila všeč masaža rok in hrbta.
Popoldne je minilo v sproščenem in prijetnem vzdušju.
V skupino Želodkov pa so mamice
naslednji dan prišle na dopoldansko čajanko. Vsaka mamica je prejela broško za
super mami, ob vstopu v igralnico pa so
si mamice z otroki izbrale in pripravile
čaj ter se posladkale s piškoti. Skupaj so
ustvarili rože za čisto pravi mamin rožni
vrt, se fotografirali v fotokotičku in se
igrali. Za spomin so prejele praznično
zloženko za materinski dan.

Skupina Kostanjčkov

Hvala vsem mamicam za udeležbo,
da so tako narisale nasmeh na obrazu
svojega otroka.
Klavdija Perko Zavodnik,
VVZ Kekec Grosuplje

Kdaj bo že prvi april?

»Kdaj bo že prvi april?« so se spraševali mnogi učenci osmega in devetega
razreda naše šole. Le zakaj so tako težko
pričakovali ta dan, se sprašujete. Ne zato,

ker so hoteli komu kaj ušpičiti za dan
norčavosti, ampak zaradi nečesa mnogo
pomembnejšega. Ta dan je bil namreč
ponedeljek, ko so nam obisk vrnili fran-

coski prijatelji iz mesta St.Chamond, s
katerimi se obiskujemo že osem let.
Že precej časa prej so potekale priprave na ta obisk; letošnja rdeča nit so bile
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igre – tiste, ki jih igramo danes, ter tiste,
ki so jih poznali že naši starši in stari starši. Ne bomo tajili, da so med današnjimi
igrami prednjačile igre, ki jih igramo s
pomočjo elektronike in interneta, a vseeno so se našli učenci, ki so povedali, da
so jim še vedno ljubše namizne igre ter
tiste, ki jih igrajo zunaj, s prijatelji. Ker
učencem iz Francije vedno predstavimo
tudi svojo domovino ter še posebej skrbno naše mesto, so se učenci potrudili s
filmčki in predstavitvami ter kvizi o Grosupljem in Sloveniji.
Končno je prišel dan, ko je v poznih
popoldanskih urah na parkirišče OŠ Brinje prispel avtobus s francoskimi registrskimi tablicami. Med nas so se usuli
prijatelji, s katerimi smo se družili že oktobra na šoli Ennemond Richard v Franciji. Objemanju ni bilo ne konca ne kraja,
a počasi smo se le razkropili po svojih
domovih.
Naslednji dan smo jim predstavili šolo, Francozi pa so nas prijazno učili
osnov francoščine. Popoldne smo šli po
Ljubljani, kjer so se čudili našemu lepemu glavnemu mestu.
V sredo je bil na vrsti primorski konec
Slovenije – Piran, Škocjanske jame in
vse, kar si človek mora ogledati v okolici.
Kljub slabi vremenski napovedi jih je ves
dan spremljalo sonce in naužili so se pozitivne energije in se celo malce sončili.
Polni novih vtisov in utrujeni so se Francozi vrnili v družine, ki so jih gostile cel
teden.

Četrtek je bil namenjen odhodu na
Gorenjesko. Tam je seveda obvezen
ogled Bleda z okolico, tokrat so se radovedni Francozi s svojimi slovenskimi prijatelji povzpeli do »klopice zaljubljencev«
in si ogledali najlepši razgled v Sloveniji. Seveda so šli tudi v Planico, kjer so s
pomočjo sedežnice prišli do vrha velikanke in nato s strahospoštovanjem zrli
navzdol ter se čudili, odkod skakalcem
pogum, da se vržejo v globino s te ogromne skakalnice.
Čisto prehitro je bil tukaj petek, ko so
si šli ogledat še knežje mesto. Ta dan so
tudi mnogi učenci naše šole spoznali, da
Slovenijo pač preslabo poznajo, in da je
res dobro, da kdaj pa kdaj pridejo k nam
tujci, saj imamo tako razlog, da se poglobimo v lepote svoje domovine.
Petkovo popoldne je minilo v znaku
delavnic, prijetnega druženja in ustvarjanja ob glasbi, plesa, tehničnega ustvarjanja, jezikoslovja in še česa. Zvečer pa je
sledila prireditev, kjer so učenci obeh šol
predstavili delo celega tedna, prikazali
skeč, filmčke, zaplesali, zapeli in zaigrali
čudovito izvedbo pesmi In the jungle, na
koncu pa še predstavili rezultate dela v
delavnicah tega dne. Izmenjali so si darila ter si obljubili, da bodo ostali v stikih.
Seveda pa to še ni bilo slovo – ostala
je še sobota, ki so si jo naredili vsak po
svoje. A karkoli so že počeli, gotovo so se
imeli lepo. Najboljši dokaz za to je gotovo slovo na sobotni večer – objemi, solze, slikanje, snemanje, podpisovanje, pa

spet objemanje ter še več solza ... Treba
je priznati, da je vsako slovo težko. A najtežje se je posloviti od nekoga, ki ga imaš
rad. Od nekoga, ki ti je resnično prirasel
k srcu. In v našem primeru je zagotovo
tako. Zato komaj čakamo na naslednje
leto, ko se bo zgodba ponovila. In nadgradila.
A naša zgodba prijateljstva s šolo College Ennemond Richard se ne bi mogla
zgoditi, če ne bi bilo izpolnjenih mnogo
pogojev; najprej so nujni podpora vodstva šole in pomoč pri organizaciji – hvala gospe ravnateljici ter obema pomočnicama in veliko energičnim učiteljem, ki
so pripravljeni delati dodatne stvari. Potreben je vodja in dober organizator, kar
učiteljica Sabina Kavšek, ki je vodilna sila
že ves čas trajanja izmenjave, zagotovo
je. Zahvaljujemo se Občini Grosuplje in
županu dr. Petru Verliču, ki vsako leto s
prispevkom poskrbi, da si ekskurzijo v
Francijo lahko privoščijo čisto vsi, ki si to
želijo. Seveda pa velja velika zahvala tudi
vsem staršem in družinam, ki sprejmete na svoj dom otroka; vidite ga prvič v
življenju, a vi ste tisti, ki mu omogočite,
da preko vas dobi nepozabno izkušnjo
življenja v tuji državi.
Če povzamem – komaj čakamo na
novo izmenjavo in na vse lepe trenutke,
ki se bodo zgodili v njej prihodnje leto.
Mateja Zupančič

Iva in Maja Režek – mladost, prepletena z glasbo
Iva in Maja Režek. Najstnici. Iva devetošolka, Maja šestošolka. Po pogovoru z njima si ne morem kaj, da bi ne zapisala: čisto posebni mladostnici. Pa ne samo zato, ker sta z vsem svojim jazom predani glasbi, temveč in predvsem zato, ker sem
ob klepetu z njima imela občutek, da se pogovarjam z dvema
odraslima dekletoma. Tako sproščeni v pogovoru, odgovori pa
jasni, premišljeni, odgovorni. Prav nič otroški, pa vendar toplo
človeški. Sta Iva in Maja morda prehitro odrasli?! Ne! So pa izkušnje, ki si jih nabirata, odkar sta prestopili šolski prag, izoblikovali njun donos do življenja in prav poseben pogled na svet
okrog sebe.
Ivo in Majo sem prvič slišala igrati na klavirju na enem izmed
literarnih dogodkov Literarne skupine Kulturnega društva sv.
Mihaela Grosuplje. Takrat drobceni deklici sta navdušili nastopajoče in poslušalce – še posebno s štiriročnim igranjem na
klavir. Od takrat dalje nas vedno znova navdušujeta – še posebno, ko je Maja prvič zapela Mojčino pesem iz filma o Kekcu; na letošnjem marčevskem večeru pa sta skupaj zapeli tri
pesmi.
Za njima je že dolga glasbena pot. Iva je članica Mladinske-

ga, Maja pa trenutno še Otroškega pevskega zbora RTV Slovenija (se pa ravno pripravlja na avdicijo za vstop v Mladinski pevski zbor). Tam pojeta že od prvega razreda osnovne šole. Poleg
tega sta tudi učenki Glasbene šole Grosuplje, kjer se strumno
sprehajata po klavirskih tipkah. Iva je sicer dve leti igrala flav-
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to in nato nadaljevala s klavirjem. Letos
bo zaključila 6. razred, pred Majo pa je
še vsaj eno leto učenja njima tako priljubljenega inštrumenta.
Ko pripovedujeta o glasbi, o tem,
kako se inštrument, glasbena teorija in
petje dopolnjujejo, ni čutiti njune najstniške razigranosti. Seveda, to je vendar
resno delo!
Dvakrat na teden vaje z zborom. Ob
različnih urah. Dvakrat na teden pouk
klavirja in teorije ...
»Srečni sva, da naju starši podpirajo
in nama vse to omogočajo,« hvaležno
pove Iva in nadaljuje: »Koliko voženj v
Ljubljano, včasih celo dvakrat na dan, ker
imava vaje z zborom ob različnih urah.
Potem so tu nastopi, dodatne intenzivne vaje izven običajnih terminov!«
»Če ne bi imeli takšne opore v starših,
vsega tega lepega ne bi doživeli,« resno
pove šestošolka Maja in poudari, kako
neizmerno sta jima hvaležni.
Prijetno je slišati tako iskrene besede
iz mladostniških ust!
Kako pa usklajujeta vso to glasbeno
pot s šolskimi obveznostmi, saj šole gotovo ne »postavljata na stranski tir«?
»Vse te dejavnosti so nama dale dobre organizacijske sposobnosti, tako da
najdeva čas za vse. Če v tem ne bi uživali, tega gotovo ne bi počeli,« je odločna
Iva, Maja pa nadaljuje: »Vsak trenutek
izkoristiva, da najprej narediva domače
naloge in potem še za učenje. Pol ure,
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pa pol ure! So pa zato vikendi velikokrat
preživeti v učenju.«
Mladostniška leta želita čimbolj polno
izkoristiti. To, pravita, jima je že dalo in
jima še tudi bo veliko dobrih izkušenj,
prijateljev, spoznanj in srečanj z dobrimi
ljudmi! Za celo življenje znanj in lepih
nepozabnih doživetij!
»Z Otroškim zborom RTV Slovenija
smo pred nekaj leti peli celo s Kitajsko
državno opero iz Pekinga, ko so nastopili
v Cankarjevem domu,« niza Maja, Iva pa
nadaljuje: » Pa v Postojnski jami, pa kje
še vse ... Toliko nepozabnih trenutkov!«
In še ena dobra izkušnja za življenje,
pravita: veliko sta pridobili na samozavesti. Trema?! Malo jo mora biti za večji
trud, toda moraš jo znati »ukrotiti«. To
jima odlično uspeva.
»Nastopanje, govor, retorika! Meni ni
problem stopiti pred razred in spregovoriti,« suvereno pove Maja.
Sicer pa: tale pogovor je odlična potrditev vsega povedanega. Drobec k vsemu pa prispevajo tudi izkušnje, ki jih pridobivata v šolskem debatnem krožku.
In za konec: še enkrat h glasbi:
Iva se je udeležila glasbene olimpijade, ki jo je za učence od 7. do 9. razreda
letos že osmo leto organizirala Glasbena
mladina Slovenije v sodelovanju s Konzervatorijem za glasbo in z Glasbeno
akademijo.
Gre za zahteven projekt, ki je od Ive
ob vseh drugih obveznostih zahteval
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ogromno vloženega dela. Čisto na uho:
na trenutke se je spraševala, češ »kaj mi
je tega treba«, in z delom nadaljevala,
saj dekleti tisto, za kar se odločita, tudi
speljeta! Iva in Maja sta zahtevni tudi
sami do sebe.
Tekmovanje je bilo sestavljeno iz
štirih delov; med drugim je vsak udeleženec moral zapeti pesem in napisati
lastno skladbo, opremljeno z notami.
Iva pravi, da ji je to vzelo največ časa.
Splačalo se je! Nastala je njena že druga
avtorska skladba z naslovom Ob starem
pomolu. Pesem je napisala za dva glasova in klavir, zato ji je pri izvedbi priskočila na pomoč Maja. In ko jima prisluhneš,
te spreleti srh od nabitih čustev. Ob tem
pa Maja kar zažari: »Joj, kako sem bila vesela, da sem ji lahko pomagala!«
Na Glasbeni olimpijadi je Iva prejela
zlato priznanje! Posebej pa je ponosna,
da ji je strokovna komisija med vsemi
udeleženci Glasbene olimpijade podelila še posebno priznanje za najbolje
zapeto pesem Tanje Ribič z naslovom
»Zbudi se«. Čestitke, Iva!
Je še kaj dodati?! Se vidita nekoč v
glasbi? Poklicno ne, glasba ju spremlja
na mladostniški poti in jima lepša življenje. Iva bo jeseni postala gimnazijka in
prepričana je, da jo bo glasba spremljala
še naprej, in če sem ju prav »razbrala«,
bo glasbi še naprej sledila tudi Maja.
Srečno, Iva in Maja!
Alenka Adamič

»Mati! S teboj prepevam pesmi živjenja!«
V počastitev materinskega
dne
Četrtek, 21. marec 2019, Mestna knjižnica Grosuplje. Literarna skupina Kulturnega društva sv. Mihaela Grosuplje
je v počastitev bližajočega se praznika,
materinskega dne, 25. marca, pripravila
v sodelovanju z Mestno knjižnico Grosuplje kulturno-literarni dogodek z naslovom »Mati! S teboj prepevam pesmi
življenja!«
Pesnik Tone Pavček je zapisal:
»Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje. - Resnica, ki nas spremlja skozi vse življenje: od zgodnjih
otroških let, mladosti, pa do pozne starosti. Mati ostaja v naši zavesti za vedno!

To osebno čutenje so v svoje verze in
prozo vtkali mnogi naši literati. V tem večeru, posvečenem veličini in poslanstvu
MATERE, smo snovali mozaik mojstrskih
besed dr. Franceta Prešerna, Ksaverja
Meška, Ivana Cankarja, Alojza Gradni-

ka, Srečka Kosovela, Kajetana Koviča,
Lojzeta Kozarja, Toneta Pavčka, Toneta
Kuntnerja in Neže Maurer. Pesniki in pisatelji različnih obdobij so z njim lastno
stvariteljsko noto postavljali mozaike
čutečih ornamentov materi tako, da
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nam še danes sežejo v srce in vzbudijo
razmišljanje.
Še posebno, če so pesmi interpretirane s trohico vživetja v povedano. Mislim,
da smo se tokrat prav zato vsi potrudili in
tako dosegli cilj večera.
Naj morda še omenim, da mi je ob
prebiranju literature, ko sem izbirala
pesmi in prozo za recital, neko posebno
mesto našla Kovičeva pesem »Materi«.
Morda v razmišljanje tako otrokom kot
materam: Kajetan Kovič v zadnji kitici
pravi: »Mati, sam bom vso pot prehodil./
Ne skrbi. A vseeno – pridi tedaj,/ kadar
bo kdo moje srce pohodil./Dvigni ga, toplo besedo mu daj./

Poezijo in prozo pa smo prepletali z
glasbo različnih instrumentov: violine,
flavte, violončela, klavirja, citer. Višek
večera pa je bilo prepevanje naših uspešnih mladih glasbenic. Maja in Iva Režek
sta najprej zapeli pesem Mamica je kakor
zarja, v nadaljevanju pa še avtorski pesmi Ive Režek Tok življenja in Ob starem
pomolu.
Večer je s pesmijo You rice me up,
katere avtor je Brednan Graham, v slovenšino pa jo je prevedel Marjan Bunic,
ob igranju na klavir zaključila Hana Klavs.
Mladim glasbenicam: Luciji Ivan (violina), Hani (violina, klavir) in Zali (flavta)
Klavs, Ivi in Maji Režek (klavir, petje) ter

Ivani (violončelo) in Pavlini (citre) Šifrar
gre res iskrena zahvala za velik prispevek k vzdušju večera. Prepričana sem, da
so bila dekleta tudi iskreno nagrajena z
bučnimi aplavzi.
Verze in prozo pa smo prebirali: Janez Pintar, Barbara Režek, Vera Šparovec, Ambrož Zaviršek, Štefka Zaviršek in
pod članek podpisana Alenka Adamič.
Pesmi življenja pa smo ponovno
»prepevali» v petek, 12. aprila, ko smo
večer popestrili varovancem Doma starejših občanov v Grosupljem.
Alenka Adamič

IV. koncert Barve glasbe in besede sezone 2018/2019 –
Iz mojega življenja
V čitalnici Mestne knjižnice Grosuplje
smo 5. marca 2019 poslušali 4. koncert iz
ciklusa Barve glasbe in besede, ki je nosil
naslov IZ MOJEGA ŽIVLJENJA – taka sta
tudi naslova skladb obeh čeških skladateljev Bedřicha Smetane in Josefa Miroslava Webra.
Najprej smo prisluhnili Godalnemu
kvartetu št. 1 v e-molu, »Iz mojega življenja«, Bedřicha Smetane, ki je to delo
napisal leta 1876, dve leti po izgubi sluha. To je izrazito avtobiografska skladba, napisana za štiri glasbila. Po krajšem
odmoru, da so glasbeniki pripravili oder
za sedem nastopajočih v drugem delu
večera, smo poslušali še Septet »Iz mojega življenja« za violino, violo, violončelo, klarinet, dva rogova in fagot češkega
skladatelja Josefa Miroslava Webra. Po
vzoru Smetane je tudi ta skladba avtobiografska. Naslovi stavkov nas popeljejo
skozi življenje glasbenika, čigar skladbe
danes zelo poredko slišimo, saj večina

njegovih del ni natisnjenih.
Uvodne besede je napisala Marija Samec, izbor pesmi Kajetana Koviča pa so
recitirali Katja Bricelj, Ivo Puhar in Franci
Zorko. Glasbeniki so v godalnem kvartetu in predvsem v zanimivi kombinaciji
godal, trobil in pihal zazveneli kot pravi

orkester. Spevna glasba nas je ponesla
skozi življenjski zgodbi obeh skladateljev in navdušila vse poslušalce v veliki
čitalnici Mestne knjižnice Grosuplje, ki so
se zadržali še v prijetnem klepetu z glasbeniki.
Marija Samec

Iz mnogih dežel – po tridesetih letih spet dočakali prevod
enega temeljnih Adamičevih del
23. marca smo praznovali 121. obletnico rojstva Louisa Adamiča. Leto prej
Literarna skupina Lu-is v Kulturnem
domu Grosuplje ni organizirala nobenega dogodka, saj je ponosno sodelovala pri organizaciji konference ob 120.
obletnici Adamičevega rojstva v Atriju
ZRC SAZU, ki je povzročila pravi preboj

v zanimanju za Adamiča in njegova v
Sloveniji še neodkrita dela. Pri organizaciji projekta Iz mnogih dežel ob 120.
obletnici Adamičevega rojstva je med
drugimi organizatorji sodelovala tudi
Zveza kulturnih društev Grosuplje, Combo zasedba Big banda Grosuplje je igrala
na otvoritvi razstave o Louisu Adamiču

v Nacionalni in univerzitetni knjižnici v
Ljubljani, ki je sledila po zaključku konference. Podroben pregled Adamičevega
dela je bil v NUK-u na ogled dva meseca,
razstavo pa je zaključil še koncert celotne zasedbe Big banda Grosuplje v atriju
nacionalne knjižnice.
Vse od leta 2008, ko smo v Kulturnem
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domu začeli z Adamičevimi dnevi, ki so
se kot ideja porodili takratni strokovni
vodji ZKD Grosuplje Simoni Zorc Ramovš, smo počasi, leto za letom nabirali
obiskovalce, ki pa so v prvem desetletju
tvorili le ozek krog Adamičevih navdušencev. Nekaj njih smo pričakovali tudi
14. marca, ko smo v Kulturnem domu
priredili predstavitev prvega prevoda
Adamičeve knjige Iz mnogih dežel. A
smo se organizatorji ušteli, na odru se je
gnetlo okoli 50 obiskovalcev, nekaj jih je
moralo sedeti na sedežih v dvorani, saj
je na odru za vse zmanjkalo prostora.
Trmasto vztrajanje in poudarjanje, da
je Adamič v Sloveniji popolnoma spregledan avtor svetovnega formata, se je
končno obneslo.
Res je, da še letos žanjemo sadove lanskega jubilejnega leta. Pri založbi Sophia
je v začetku leta izšel prevod knjige Iz
mnogih dežel. Adamič je enega svojih
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Mojca Dobnikar, Blaž Gselman, Larisa Daugul, Samira Kentrić, Milan Mrđenović.

temeljnih del From Many Lands objavil
leta 1939, torej pred natanko 80 leti. Kar
hkrati pomeni, da smo 80 let čakali na ta
prevod in ga končno dočakali, obenem
pa že od leta 1983 v slovenščino ni bilo
prevedeno nobeno od temeljnih Adamičevih del, čeprav jih še kar nekaj čaka na
prevod: Večerja v Beli hiši, Moja Amerika,
Dvosmerni prehod in nenazadnje Igra
šaha med potresom – še neobjavljeni zapiski zadnjega poglavja Orla in korenin.
Gostje na predstavitvi knjige Iz mnogih dežel - prevajalka Mojca Dobnikar,
ilustratorka in nekdanja Grosupeljčanka
Samira Kentrić, avtor spremne besede
Blaž Gselman in zgodovinar in preučeva-

lec Adamiča Milan Mrđenović - so podčrtali tudi sporočilo tega pomembnega
Adamičevega dela. Priseljenskih zgodb
družba ne sme odrivati, temveč mora
vanje drezati in se na njih tudi učiti. Mrdženović je na pogovornem večeru podal celo pobudo za ustanovitev inštituta
Louisa Adamiča, ki bi imigracije preučeval z natančnostjo, kot se je v 30-ih letih
prejšnjega stoletja v ZDA temu vprašanju posvetil Adamič.
Larisa Daugul, Literarna skupina Lu-is,
KD Teater Grosuplje

Jovan Markov: ŽIVLJENJSKE ZGODBE TREH BRATOV

Med nami živijo ljudje, ki nosijo s seboj čudovite zgodbe. Nekateri jih skrivajo v sebi, drugi jih povedo prijateljem,
tretji pa jih zapišejo in nam tako dajo
možnost, da jih spoznamo. In to je storil
Jovan Markov in v Mestni knjižnici Grosuplje je v sredo, 27. marca 2019, predstavil svojo knjigo spominov Življenjske
zgodbe treh bratov.

Jovan Markov je v
Slovenijo prišel iz Makedonije, kot mlad, še
ne polnoleten fant,
iz drugačnega sveta, iz čisto drugačnih
življenjskih pogojev
v popolnoma novo
kulturno in jezikovno
okolje. Slovenija mu
je dala možnost, da je
končal srednjo šolo,
se zaposlil in si ustvaril družino. Ni mu bilo
lahko, toda želja, da bi uspel, se osamosvojil in si ustvaril pogoje za bodočnost,
ga je gnala, da mu ni bila nobena ovira
pretežka, da je ne mogel premagati. Rad
poudari, da mu je SGP Grosuplje dalo v
roke velik kos kruha in mu omogočilo
bodočnost. Vestno se je učil in pridno
delal, da sta si z ženo kupila stanovanje,

avto, večje stanovanje in nazadnje sta si
sezidala hišo na Polici pri Grosupljem.
Dve hčerki sta si uredili svoje življenje
in ju razveselili s tremi vnukinjami in
vnukom. Vnukinja in vnuk sta se mu na
koncu zahvalila, da je prav njim posvetil
svojo knjigo. Odlomke iz knjige je bral
Jovanov prijatelj in sovaščan s Police Ivo
Puhar.
V dvorani Mestne knjižnice Grosuplje je najprej zapel MePZ U3 Univerze
za tretje življenjsko obdobje Grosuplje.
Zbor vodi dirigentka Gabrijela Cedilnik
skupaj s korepetitorjem Primožem Cedilnikom. Ker vemo, da Jovan ljubi in ceni
slovensko narodno pesem in Avsenikovo glasbo, smo mu zapeli dve pesmi: Kje
so tiste stezice in Avsenikovo Gozdovi
v mesečini. Ker pa poje tudi v Moškem
pevskem zboru Šmarje – Sap, ki ga vodi
Tina Jerman, so za zaključek večera zapeli še njemu tako ljubo, temperamen-
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tno slovensko ljudsko pesem Res lepših
fantov na svetu ni, ki ji je sledil še venček
slovenskih ljudskih pesmi, in še makedonsko Ne stoj Dono Donde.
Spoznali smo zanimivo življenjsko pripoved, ki bi nam bila lahko za zgled, kaj
se da s pridnostjo in jasnim ciljem narediti v življenju. Jovanu Markovu je uspelo vse, kar si je zamislil in najzanimivejše
dogodke iz svojega pestrega življenja je
delil z nami.
Marija Samec

Mirkovi metulji in Mihaelovi tamburaši na Škofljici

Naj že v začetku pojasnim, da je bilo
v Knjižnici Škofljica odprtje fotografske razstave z naslovom Metulji, ki jo je
pripravil mag. Mirko Anželj in prav on
je tudi vezni člen z orkestrom Mihaelovih tamburašev iz Grosupljega, kjer igra
kontrabas. V torek, 26. marca zvečer, se
je zato v čitalnici knjižnice zbrala dokaj
pestra druščina na odprtju razstave.
Zelo redko je mogoče videti razstavo
zgolj o samih metuljih, še posebej pa
ne samo o metuljih, ki letajo v Sloveniji,
kar je uvodoma povedal Janez Pavšek, s
katerim skupaj prepevata pri pevskem
zboru. Mirko je za to razstavo izbral okoli
30 fotografij, ki so nastale kot »kolateralna škoda«, ko je fotografiral ptice po Sloveniji. S fotografiranjem pa se ukvarja že
od leta 1966 (intenzivneje od leta 1979)
in je potreboval pri tokratnem izboru kar
precej časa, da je našel prave med 400
tisoč arhiviranimi fotografijami. Imel je
že 11 samostojnih fotografskih razstav,
s fotografsko sekcijo KD Škofljica pa je
sodeloval pri 28 razstavah.
Sicer se Mirko ukvarja še z vrsto drugih zanimivih dejavnosti. Med drugim

vemo, da je bil pred odhodom v upokojitev pedagog na gimnaziji. Z družino živi
na Rakovniku, prepeva v mešanem cerkvenem pevskem zboru, je član dramske
sekcije KD Škofljica in KD Rakovnik ter je
v gledaliških predstavah v zadnjih letih
sodeloval tudi v KD sv. Mihaela Grosuplje, v zadnjih letih tudi slika, v svojih rojstnih Lendavskih Goricah pa se ukvarja
tudi z vinogradništvom in kletarjenjem.
Ob povabilu vodje knjižnice Alme
Mederal Vidmar se je odločil za postavitev razstave o metuljih, pa je bilo treba
poskrbeti še za pravilna poimenovanja,
ki pa jih kot »strojnik« ni prav natančno
poznal. Pri postavitvi razstave mu je pomagal Matjaž Stopar iz Društva slikarjev
2002. Zato se je obrnil na Moniko Podgorelec iz Maribora, ki mu je poiskala
pravo osebo v Društvu za proučevanje
in ohranjanje metuljev Barbaro Zakšek,
s katero sta sodelovala do odprtja samo
po telefonu in e-pošti in sta se na razstavi
prvič srečala v živo. Tako je lahko k fotografijam s svojo zelo lično pisavo pripisal
prava slovenska poimenovanja in celo
latinska imena. Mirko se je tudi ob tej

razstavi najprej podučil in ugotovil, da je
na svetu 160.000 metuljev, v Sloveniji pa
jih živi nekaj manj kot 200 dnevnih metuljev, vsega skupaj pa kar 3800.
Ko nas je tamburaše Mirko povprašal,
če bi sodelovali na odprtju razstave na
Škofljici, smo bili takoj za to, vključno z
našo novo umetniško vodjo Anjo Lavrenčič, ki pa se nastopa ni mogla udeležiti, ker je že imela dogovorjen nastop na
drugem koncertu. Zato smo bili izredno
veseli, da nas je to pot vodila spet naša
donedavna prva dirigentka Zvonka Erce,
ki nas je znala dokaj uspešno popeljati
na skupno muziciranje. V programu smo
tamburaši zaigrali pretežno skladbe, ki
opevajo našo slovensko pokrajino in
običaje, nekoliko pa smo se »sprehodili« še po hrvaškem Zagorju, Dalmaciji in
odšli celo v Grčijo. V prijetnem klepetu
ter ob pripravljeni pogostitvi in kozarčku smo sklepali nova poznanstva in celo
prijateljstva.
Razstava bo na ogled do 6. maja.
Jože Miklič
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Počastitev materinskega dne v Veliki Loki
Letošnje praznovanje materinskega
dne v dvorani Prostovoljnega gasilskega
društva Velika Loka v nedeljo, 31. marca
2019, ob 15. uri, je bilo še posebej pestro. Že tradicionalno prireditev v čast
mamam, očetom, babicam, dedkom …
smo z zanimivim kulturnim programom,
polnim humorja in glasbe, pod mentorstvom Zlate in Judite, pripravili člani in
članice skupine Gledališča pod mostom,
naši najmlajši iz vasi Velike in Male Loke
ter PGD Velika Loka.
Po uvodnem pozdravu Mance so se
nam predstavili najmlajši z lepimi deklamacijami, zaplesali so in ubrano zapeli
nekaj prisrčnih pesmic, ki so bile namenjene prav mamam ter skupaj pogumno
še nastopili v smešni zgodbici – skeču V
šoli.
Sledila je kulturna točka, v kateri so na
odru nastopili mladinci s skečem z naslovom: Kviz. Danes, ko je pogovarjanje,
poslušanje oziroma neposlušanje, težava sodobnega načina življenja, so mladi
predstavili, kako si le s pogovorom, zaupanjem in medsebojnim sprejemanjem
lahko spletemo mrežo zaupanja med
ljudmi.

Nato je skupina Gledališče pod mostom nastopila s krajšo predstavo Predzadnji počitek. V sobi dveh stanovalk
starostnega doma vlada nered zaradi
nevoščljivosti in nezaupanja med njima.
Ker tudi negovalec v domu ne more pomiriti sporov, poleg stanovalkine družine v dogajanje poseže še direktor doma
in umiri strasti. Predstavo je malce hudomušno, nekoliko poučno, vsekakor pa
zanimivo napisala prof. Maja Zajc Kalar,

za kar se ji zahvaljujemo.
Med posameznimi nastopi skupin nas
je s harmoniko zabaval Maj.
Ob zaključku prireditve smo materam
podarili cvetje za praznik, vse številne
obiskovalce pa povabili na dvorišče ob
gasilskem domu, kjer smo jih pogostili s
pijačo in sladkim pecivom, ki so ga pripravile naše gospodinje in gasilsko društvo.
Stane Zabukovec, foto: Judita Menard

Mama je ena sama, ampak materinski dan se pa mora
praznovati večkrat!

Podružnična šola Št. Jurij in Krajevna
skupnost Št. Jurij sta tudi letošnje leto
pripravili prireditev ob materinskem
dnevu, ki je potekala v petek, 22. marca, v kulturnem domu v Mali vasi.
Prireditev so s petjem otvorili prvošolci in drugošolci, člani otroškega

pevskega zbora, poslušali pa smo tudi
deklamacije pesmi, ki so jih doživeto
predstavile učenke tretjega razreda.
Kratko, a sladko prireditev, je zaključil šentjurski gledališki krožek, ki je na
oder postavil pravljico – Sneguljčico.
Tisti, ki smo kdaj stali na amaterskem

odru, ampak že dolgo nismo bili na takih prireditvah, smo bili iskreno presenečeni nad doživetostjo in profesionalnostjo tako rosno mladih amaterskih
igralcev. Že dolgo nismo videli tako
razburjenega in odločnega ogledala,
ki je moralo po pravici povedati zlob-
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ni, ampak prelepi kraljici, da ni najlepša v deželi tej ... Res odlično scensko
in igralsko dodelana klasična otroška
igrica. Vse čestitke mentoricam, ki so se
tako zelo potrudile.
Za tako prireditev pa ni dovolj samo
trud učencev in dodaten čas ter iznajdljivost njihovih učiteljic, ampak tudi
finančna sredstva. Za prigrizek v obliki
rogljičkov za nastopajoče je poskrbel
DON-DON, Grosuplje, za sokove za
otroke in skromno pozornost v obliki

nageljčkov za vse obiskovalke prireditve pa Avtohiša Mihalič, Št. Jurij, in
MES-KON, Medvedica. Donatorjem še
enkrat iskrena hvala. Zahvala gre tudi
članom KS, ki so tako nesebično pomagali pri čiščenju dvorane in pripravi
odra za predstavo, ter seveda uredništvu Odmevov za slikovni material.
Vsem mamicam pa želimo vsakodnevno praznovanje materinstva. Naj
zaključim ta prispevek z zanimivim verzom Erme Bombeck, s katerim se je tudi

zaključil pozdravni nagovor prisotnim
na prireditvi:
Mame morajo imeti tri pare oči …
En par, da vidijo skoz zaprta vrata.
Drug par, da vidijo nazaj in
en par spredaj, da vidijo otroka, ko ga
kaj polomi in mu brez besed povejo:
Nič hudega, saj te imam rada ...
Marina Rebolj, predsednica KS Št. Jurij
Foto: Brane Petrovič

4. Državna razstava in ocenjevanje šunke v testu

V soboto, 16. marca 2019, je v dvorani
Družbenega doma Grosuplje potekala
tradicionalna, 4. državna razstava in ocenjevanje šunke v testu. Šunka v testu je
velikonočna jed, ki se pripravlja iz različnih vrst moke, pa tudi na več načinov.
Različno pripravljene te okusne velikonočne jedi so bile na ogled ves dopoldan, popoldne pa je sledila tudi slovesna
podelitev priznanj najboljšim.
Zbrane na slovesnosti je lepo pozdravila predsednica Društva podeželskih
žena Sončnica Tatjana Novljan. Dejala
je, da se je prireditev že kar lepo prijela.
»Šunke so resnično inovativne, vsako leto

boljše, tudi dva moška tekmovalca imamo
letos,« je dejala. Želi pa si, da bi še bolj
zaživela, da bi bilo še več tekmovalcev
in tudi še več obiskovalcev, saj gre za
državno razstavo, državno tekmovanje.
Ob tej priložnosti pa nas je vse povabila
na velikonočno razstavo, ki jo vsako leto
pred veliko nočjo pripravijo v naši knjižnici.
Tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule se je sprva vsem, ki so
pripravili šunko v testu in jo prinesli v
ocenjevanje, lepo zahvalila. Dejala je,
da nam takšni dogodki lepo prikazujejo,
kako skrbno društva podeželskih žena
po vsej Sloveniji
negujejo tradicijo naših babic in
prababic. »Kajti
šunka, kruh, to so
bile v preteklosti
le tiste dobrine,
ki niso bile vsak
dan na razpolago,
tako kot so mogoče danes. Vseeno
pa je prav, da se
pripravam teh jedi
posvetimo na tak

način kot včasih, da v te izdelke vnesemo
svojo ljubezen, svoj trud, svoje roke,« je
dejala.
Vsem, ki so prinesli svoje velikonočne izdelke, šunke v testu, je čestital tudi
župan dr. Peter Verlič. Prav tako gredo
čestitke članicam Društva podeželskih
žena Sončnica za odlično organizacijo.
»To, kar vidimo tukaj, to je naša tradicija.
To so naše korenine. Tudi zaradi tega lahko rečemo, da smo ponosni, da smo Slovenci,« je dejal.
Župan je še dejal, da si želi, da bi te
zlate roke, ki znajo napraviti tako šunko
v testu, to znanje prenesle tudi na mlajše generacije. Mogoče tudi preko vrtcev,
šol, skratka da bi se ta tradicija ohranjala
naprej.
Na državnem tekmovanju šunke v
testu je sodelovalo 25 udeležencev, 23
tekmovalk in 2 tekmovalca. Dvema je
uspelo osvojiti prav vse točke. To sta bila
Matevž Novak in Jože Senegačnik.
Prireditev sta s petjem in glasbo popestrila: Klara in Ernest, duo Tvoja glasba
ter Moški pevski zbor Samorastnik.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Velikonočna razstava v Mestni knjižnici Grosuplje
Članice Društva podeželskih žena
Sončnica so v Mestni knjižnici Grosuplje
tudi letos pripravile svojo tradicionalno,
že 16. velikonočno razstavo. Tisto razstavo, ki nas Grosupeljčanke in Grosupeljčane vsako leto prav zares popelje v
veliki teden, ki nas navda z veselim občutkom, da je praznovanje velike noči pa
res že blizu. Razstavo smo odprli v sredo,
10. aprila 2019, s svojimi pisanimi izdelki
pa so se na razstavi tudi letos pridružili
otroci iz vrtca Rožle. Prav tako so se nam
na razstavi s svojimi stvaritvami predstavile Ustvarjalne babice iz Grosupljega in
okoliških vasi, iz Društva upokojencev
Grosuplje.
Ob odprtju razstave so bili prisotni
tudi župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar,
direktorica Mestne knjižnice Grosuplje
Roža Kek, direktorica Turizma Grosuplje
Petra Zakrajšek in predstavnik Zveze
društev upokojencev Slovenije Branko
Suhadolnik.
Zbrane goste in vse prisotne je uvodoma lepo pozdravila predsednica
Društva podeželskih žena Sončnica Tatjana Novljan in nekaj besed namenila
samemu praznovanju velike noči. Gre za
največji praznik krščanstva, ob katerem
se spominjamo Jezusovega trpljenja,
križanja in vstajenja. Tako ima poseben
pomen kot praznik, hkrati pa je to tudi
čas, ki ga namenjamo družini in nam
najdražjim. Priprave na praznovanje velike noči se pričnejo na cvetno nedeljo,
ko pripravimo butarice. Nato stopimo v
veliki teden, ki se prične z velikonočnim
četrtkom in se konča na velikonočni ponedeljek. Velikonočne jedi pa predstavljajo simbol Jezusovega trpljenja. Pirhi
predstavljajo kapljice krvi, hren predstavlja žeblje, potica trnovo krono in šunka

Kristusovo telo. »Tudi letos smo se članice
Društva podeželskih žena Sončnica potrudile in vam delček praznovanja pripravile z
razstavo in pokušino dobrot,« je še dejala.
Župan dr. Peter Verlič je povedal, da
je vsako leto vesel te naše tradicionalne
velikonočne razstave. Tokrat pa se nam
je ob njenem odprtju pridružila tudi
nova direktorica Turizma Grosuplje Petra

Zakrajšek, zato je prepričan, da se bodo
dogodki, kot je ta, kmalu slišali tudi izven
meja naše občine. Sicer pa sam meni, da
ne samo, da je velika noč največji krščanski praznik, je tudi del naše identitete, je
nekaj, zaradi česar smo ponosni Slovenke in Slovenci.
Župan je vsem zaželel lepe velikonočne praznike, se vsem, ki so pripravili
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razstavo, še enkrat lepo zahvalil, verjame
pa, da ko bo enkrat naša Kolodvorska cesta zaživela kot pešcona, da bomo v Grosupljem imeli tudi božični sejem. »Tega
še nimamo v Grosupljem,« je dejal.
Besedam župana se je pridružil tudi
direktor občinske uprave mag. Dušan
Hočevar in tudi sam dejal, da je vsako
leto vesel te velikonočne razstave, lepo
je tudi, ko se ob njej podružimo.
Zbrane je pozdravila tudi direktorica
Mestne knjižnice Grosuplje Roža Kek.
Njene uvodne besede so se glasile takole: »Tradicionalna velikonočna razstava je

znanilka velikonočnega praznovanja, praznovanja, ki ga moramo razumeti v dveh
smereh, ki pa se med seboj dopolnjujeta.
Prva je tista globlja, povezana z duhovnostjo in osebnim doživetjem vsakega
posameznika. Druga je ustvarjalna, ki ob
zunanjih znamenjih praznovanja omogoča dodatne oblike ustvarjanja kulinaričnih
dobrot s simbolnimi pomeni ter velikonočnih izdelkov, ki obogatijo naše rodove ter
prenašajo tradicijo iz roda v rod.«
Predstavnik ZDUS-a Branko Suhadolnik pa je poudaril pomen medgeneracijskega povezovanja, saj je razstava

pripravljena v sodelovanju z otroki iz
vrtca. »Naše poslanstvo je, poleg druženja, da prenašamo znanje na mlade. Da
ohranjamo našo etnografsko, kulturno in
tehnično dediščino,« je dejal.
S prijetnimi kulturnimi točkami so
odprtje razstave popestrili Ljudski pevci
Zarja in otroci iz vrtca Rožle, preden pa
smo si razstavo tudi ogledali, je duhovni
pomočnik Boštjan Modic velikonočne
jedi še blagoslovil.
Jana Roštan

Sprejemni preizkusi Glasbene šole Grosuplje za vpis v šolsko leto 2019/2020
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM GLASBA
V glasbeno šolo se lahko vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in so v okviru priporočene starosti (glej Predmetnik www.
gsg.si). Ker je število prostih mest omejeno, se sprejme kandidate/kandidatke z boljšimi rezultati.
Namen sprejemnega preizkusa je ugotoviti, ali ima kandidat/kandidatka primerno razvit posluh, čut za ritem, sposobnost glasbenega
pomnjenja ter fizične in zdravstvene sposobnosti za učenje instrumenta. Na sprejemnem preizkusu kandidat/kandidatka zapoje pesem
po lastni izbiri, posnema tone različnih višin ter melodične in ritmične motive.
Sprejemni preizkusi za šolsko leto 2019/2020 bodo potekali v soboto, 18. in 25. maja 2019, od 9. do 13. ure, na naslednjih podružnicah:
• Grosuplje: Glasbena šola Grosuplje, Partizanska cesta 5, 1290 Grosuplje,
• Dobrepolje: Jakličev dom, Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje,
• Ivančna Gorica: Srednja šola Josipa Jurčiča, Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica,
• Škofljica: Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica.
Posebna priprava ali predhodna prijava nista potrebni.
O rezultatih sprejemnih preizkusov in datumu vpisa bodo starši kandidatov/kandidatk pisno obveščeni na domači naslov
(glej Vpis www.gsg.si).
IZOBRAŽEVALNA PROGRAMA PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA IN GLASBENA PRIPRAVNICA
Predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti ni potrebno opravljati. Izpolnite le vpisni list, ki ga na dan sprejemnega preizkusa
oddate vodji podružnice.
Predšolska glasbena vzgoja je skupinski pouk za otroke, stare 5 let. Pouk poteka 1-x tedensko po 60 minut. Program traja 1 leto.
Glasbena pripravnica je skupinski pouk za otroke, stare 6 let. Pouk prav tako poteka 1-x tedensko po 60 minut in traja 1 leto. V glasbeno
pripravnico se lahko vključijo tudi otroci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje.
Urniki skupinskega pouka bodo znani konec avgusta (www.gsg.si).
Nina Kaufman

Dan odprtih vrat

Dan odprtih vrat Glasbene šole Tvoja glasba
bo potekal v soboto, 11. 5. 2019, ob 15. uri, na lokaciji glasbene šole.

Glasbene šole Tvoja glasba

Vsakega izmed inštrumentov boste lahko vsaj delno izkusili, predvsem v ustvarjalnem vidiku, prav tako pa boste lahko slišali inštrument
izpod prstov učiteljev/učencev, ki so vključeni v našo glasbeno šolo.
Dneva odprtih vrat se lahko udeležite na podlagi predhodne najave na spletni strani www.tvojaglasba.com pod rubriko Glasbena šola –
dan odprtih vrat. Prijava bo odprta do ponedeljka, 6. 5. 2019.
Vpis v glasbeno šolo Tvoja glasba bo za leto 2019/2020 potekal od 20. 5. do 24. 6. 2019. Sprejemnih izpitov ni. Potrebno je le izpolniti
elektronsko prijavnico, ki jo skupaj z drugimi informacijami in splošnimi pogoji glasbene šole najdete na spletni strani
www.tvojaglasba.com. Prednost imajo prej vpisani.
Vljudno vabljeni!									GŠ Tvoja glasba
									
Ernest Miklič & Klara Gruden
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Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje
NAPOVEDUJEMO...
18. 4.–18. 5. Galerija Mestne knjižniceGrosuplje
FANTAZIJA BARVITE ABSTRAKCIJE, razstava likovne skupine PALETA
Likovna skupina PALETA Grosuplje, KD TeaterGrosuplje in ZKD Grosuplje vas vljudno vabimo na zanimivo
likovno razstavo. Deset naših članov vsako leto razstavlja v galeriji Mestne knjižnice Grosuplje. Otvoritev bo
18. aprila. Že vrsto let razstavljamosvoja dela. Prisotni smo na raznih ex-temporih, taborih ter delavnicah.
Prejeli smo kar nekaj zahval in priznanj za naša ustvarjanja. Akademski slikar Veljko Tomannas je seznanil s
tehniko razmišljanja, kako se postopoma prehaja iz realizma v abstrakcijo. Najprej smo si ogledali slike znanih
umetnikov, npr.; Picassa, Miroja, Modrijana, da smo razumeli to tehniko slikanja, svobodo razmišljanja, barv
in oblik. Hudo smo se trudili, saj je potrebno močnorazmisliti, kako slikati v akrilni tehniki na platno velikosti
70x50 cm. S priloženimi manjšimi listi je vidno prehajanje do želenega končnega izdelka.
Vabljeni na ogled naših del.
Zvezdana Godec

Četrtek, 9. 5, ob 19.30,
Kulturni dom Grosuplje
Špas teater: MENOPAVZA, komedija
Zaradi velikega zanimanja bo v Kulturnem domu
Grosuplje ponovno gostovala Menopavza.
Pridružite se sestrski druščini! Zabavna je, polna
samoironije in do konca sproščena, ne glede na
to, kako podivjani so hormoni.
To je EDINA menopavza, ki jo imajo moški noro
radi! V njej prepoznajo svoje žene, mame, sestra,
prijateljice … mladini pa bo naenkrat vse bolj jasno glede mam in babic.
Igrajo: Salome, Helena Blagne, Zvezdana Mlakar in
Urška Vučak Markež.

10 let

Vabimo vas
na jubilejni

celovečerni koncert
sobota,
11. maj 2019 ob 19.30 uri

Halo, pevke!
Ženski pevski zbor Lastovke
Grosuplje vabi v svoje vrste mlajše
upokojenke, ki rade prepevajo!
Predsednica zbora: VALČI,
mobi: 031 643 133

v avli OŠ Louisa Adamiča,
Tovarniška cesta 14, Grosuplje
RAM L
PROGE
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Brinke
ZOJA

Vinska klet Trošt
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Sončni EKO april in GROŠ-eva skrb za okolje
V mesecu marcu je v Študentskem klubu GROŠ potekal prav poseben projekt,
namenjen mladim staršem, z naslovom
GROŠ-eve mamice in očki. Za tako uspešen projekt pa se želimo zahvaliti vsem
okoliškim podjetjem, ki so sodelovala:
Baby center Grosuplje, DZS Grosuplje,
Nastasia photography, Apoteka Natura,
Apolon vadbeni center in Večgeneracijski
center Skupna točka.
Zelo bliskovito se bliža tudi čas mature,
zato smo v našem klubu organizirali projekt, namenjen dijakom, GROŠ-evi maturantje, v okviru katerega potekajo vsako
sredo v aprilu v Mestni knjižnici Grosuplje
priprave na esej, vse do 15. 6. pa bodo
naši člani v prostorih kluba nudili tudi inštrukcije za posamezne predmete.
Ta mesec pa se je v našem klubu odvijal tudi malo bolj eksotičen dogodek.
V petek, 12. 4., nas je v prostorih kluba
obiskal Rožle Reven, ki nam je predstavil
svoje 150-dnevno potovanje s kolesom, v
katerem je prekolesaril 10.000 kilometrov,
prečkal 15 držav in naposled prikolesaril v
kazahstanski Almaty. Kolesaril je približno

dve tretjini časa, ostale dni pa je namenil
počitku in ogledovanju znamenitosti.
Mesec april pa je letos med našimi člani bolj znan pod imenom EKO april. 12.
in 13. aprila smo v okolici Grosupljega in
Šmarja - Sapa organizirali čistilno akcijo
in poskrbeli za malce čistejšo okolico. V
duhu skrbi za okolje pa je od 19. 4. dalje
v Grosupljem potekala tudi razstava otroških risbic na temo Skupaj za naravo.
Poleg skrbi za okolje pa nam veliko pomeni tudi skrb za sočloveka, zato v tem
mesecu sodelujemo na krvodajalski akciji
z Rdečim križem Grosuplje. Potekala bo
od 15. 4.–17. 4., in sicer:
• PONEDELJEK, 15. 4. 2019, od 7. do 13.
ure, v Družbenem domu Grosuplje
• TOREK, 16. 4. 2019, od 7. do 12. ure, v
Osnovni šoli Dobrepolje, Videm - Dobrepolje
• SREDA, 17. 4. 2019, od 7. do 13. ure,
v Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni
Gorici

Pod našim okriljem pa bo 26. 4. v prostorih kluba GROŠ potekala tudi delavnica
z imenom Jaz na poti do manj odpadkov,
na kateri se bomo skupaj naučili, kako bolj
ekonomično ravnati z odpadki oz. kako bi
jih proizvajali čim manj. Vsebina delavnice
je za današnji čas zelo aktualna, zato vas
toplo vabimo, da se nam pridružite in da
skupaj poskrbimo za boljšo prihodnost.
V prihodnje pa nas lahko obiščete tudi
na Škisovi tržnici, kjer bomo 9. 5. med drugim tudi Groševci imeli svojo stojnico.
Več informacij o prihajajočih dogodkih
lahko izveste na Groševih uradnih urah,
ki potekajo v ponedeljek, sredo in petek,
od 18.00 do 20.00, preko spleta na našem
uradnem Facebook profilu ali na spletni
strani www.klub-gros.com.
Groševcu ni nikoli dolgčas!
Neža Androjna, ŠK GROŠ

Delovanje Rdečega križa na Spodnji Slivnici
Na pobudo Inštituta dr. Antona Trstenjaka in preko RKS – Območnega združenja Grosuplje se že od oktobra 2016 družimo in se imamo lepo 10 žena različnih
generacij iz Sp. Slivnice. Sestajamo se v
prostorih Doma krajanov. Poimenovale
smo se Veselke. Zbrale smo se z namenom, da osvojimo vaje za boljše ravnotežje za preprečevanje padcev v starosti.
Poleg vaj prebiramo krajše odlomke iz
leposlovja, aktualne teme iz časopisov in
revij, izmenjujemo izkušnje, se pogovarjamo in obujamo spomine na pretekla
leta ter skupaj praznujemo rojstne dneve.

Druženja nas bogatijo in osrečujejo, nenehno pa iščemo nove teme, ki bi nas še
bolj povezovale.
Člani Krajevne organizacije Rdečega
križa Spodnja Slivnica večkrat na leto obiščemo starejše krajane, jih simbolično obdarimo in z njimi poklepetamo. Nedavno
smo ob 8. marcu - dnevu žena obiskali vse
članice Rdečega križa s Sp. Slivnice in jim
namenili droben cvet z lepim voščilom za
praznik. Pozabili nismo tudi na sokrajanki v DSO Grosuplje in na nedavno umrlo
članico. Žene so bile drobne pozornosti in
klepeta z nami zelo vesele.

Dne 12. 3. 2019 smo za naše krajane
izvedli preventivne meritve krvnega sladkorja in tlaka. Odzvalo se je 19 krajanov.
Meritve je opravila ga. Marija Kolarič, ki se
ji ob tej priložnosti lepo zahvaljujemo.
Nevenka in Stanka, KORK Spodnja
Slivnica

Društva
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Podelitev priznanj krvodajalcem jubilantom iz občine Grosuplje
"Človek se samo zato rodi, da drugemu kaj dobrega stori."
Krvodajalcem jubilantom iz občine
Grosuplje smo se v četrtek, 4. 4. 2019,
zahvalili na srečanju v Gostišču Krpan v

Grosupljem. Špela Hočevar, ki je povezovala kulturni program, je tudi promotorka krvodajalstva med mladimi. Predsta-

vila nam je Klub 25 in Klub 100 kapljic.
Z glasbo sta srečanje obogatila Urška
Forštnarič in Samo Udovč - Via musica. Priznanja je podeljeval predsednik
RKS – Območnega združenja Grosuplje
Franc Horvat, ki se je krvodajalcem tudi
iskreno zahvalil za darovanje krvi, s katero rešujejo življenja in vračajo zdravje
neznanim bolnikom in ponesrečencem.
Najvišje priznanje je prejel Anton Laknar za 90-krat darovano kri. Vsi prisotni
slavljenci so skupaj kri darovali kar 730krat. To pa je dosežek, za katerega smo
hvaležni in ponosni!
Anica Smrekar,
sekretarka RKS - OZ Grosuplje

Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje - Sap
V soboto, 16. marca 2019, je potekal
138. redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje - Sap.
Gasilke in gasilce ter vse ostale ljubitelje
in simpatizerje gasilstva je na občnem
zboru lepo pozdravila predsednica PGD
Šmarje - Sap Monika Kastelic. Poseben
pozdrav je namenila gostom: županu dr.
Petru Verliču, poveljniku Gasilske zveze
Grosuplje Janezu Pezdircu, članu upravnega odbora Gasilske zveze Grosuplje
Martinu Tomažinu, predsedniku Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janezu Pintarju, predsedniku komisije za veterane pri
Gasilski zvezi Grosuplje Jožetu Mehletu
ter predstavnikom PGD Škofljica, PGD
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Lipoglav, PGD Kot - Staje in Društva prijateljev mladine Šmarje - Sap.
Kot je v nadaljevanju v poročilu o delu
društva v letu 2018 povedala predsednica Monika Kastelic, so v preteklem letu
v prostovoljno gasilsko društvo sprejeli
kar 17 novih članov, med katerimi so
samo trije starejši od 18 let. Skupno imajo registriranih 230 članov, med njimi pa
je 70 mlajših od 18 let. Na to so ponosni
in zato so tudi v preteklem letu dali velik
poudarek delu z mladino, čeprav gre za
področje, ki zahteva veliko pozornosti,
predvsem pa prostega časa mentorjev.
Delovanje komisije za veterane pa so
usmerili v spodbujanje aktivnosti starejših gasilcev, ne samo veteranov. Želijo si
med seboj povezati vse generacije.

Predsednica Monika Kastelic nas je
nato popeljala skozi številne dogodke
in druge aktivnosti društva v preteklem
letu. Ob koncu se je za pomoč in sodelovanje zahvalila Gasilski zvezi Grosuplje,
Krajevni skupnosti Šmarje - Sap in Občini
Grosuplje. Zahvala gre tudi donatorjem
in vsem, ki kakorkoli prispevajo k delovanju društva, ki se trudijo za uspehe društva tako na družabnem, tekmovalnem
kot operativnem področju.
Kot smo slišali v programu dela društva za leto 2019, pa se bo veliko dogajalo tudi v letošnjem letu.
Zbrane na občnem zboru društva je
nagovoril tudi župan dr. Peter Verlič in se
članicam in članom društva lepo zahvalil za vse delo in ves trud, ki ga vlagajo v

delovanje društva, čuti pa se tudi veliko
dobre energije, ki jo je vanj še dodatno
vnesla nova predsednica društva.
Naštel je pomembne investicije, ki
pomenijo, da se občina Grosuplje razvija
in napreduje z veliko hitrostjo, a hkrati
predstavljajo tudi veliko izzivov za občinski proračun. Župan je povedal, da se
bodo sredstva za delovanje Gasilske zveze Grosuplje kljub temu povečala. »Ker
konec koncev, če se karkoli zgodi, kdo pa
pride prvi? Pridete vi, dragi gasilke in gasilci,« je še dejal.
Občni zbor se je zaključil s slovesno
podelitvijo priznanj in odlikovanj.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

110. redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva
Grosuplje

V soboto, 30. marca 2019, je potekal
slavnostni 110. redni letni občni zbor
Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje. Slavnostni občni zbor so s svojo
prisotnostjo počastili: predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik,
župan občine Grosuplje in častni pokrovitelj slavnostnega občnega zbora dr.
Peter Verlič, direktor občinske uprave
mag. Dušan Hočevar, predsednik Regije
Ljubljana 2 Uroš Gačnik, predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec,
poveljnik Gasilske zveze Grosuplje Janez

Pezdirc, poveljnik Civilne zaščite Grosuplje Niko Mihičinac, nekdanji komandir
Policijske postaje Grosuplje Milan Stojaković, župnik in dekan Janez Šket ter
nekdanji grosupeljski župnik Frančišek
Novak. Prav tako so se občnega zbora
udeležili: predsedniki komisij pri Gasilski
zvezi Grosuplje, predsedniki nekaterih
drugih gasilskih zvez, občinski in krajevni svetniki, častni člani, predstavniki
društev naše gasilske zveze in ostalih
prijateljskih društev, njihov generalni
donator Lado Kastelec in tudi nekateri

drugi donatorji, ki jim pomagajo, prijatelji društva. Seveda so bili na 110. rednem
letnem občnem zboru društva prisotni
tudi domači predsednik Iztok Vrhovec in
domači poveljnik Jošt Kadunc, pa članice in člani grosupeljskega društva.
»Razlog današnjega druženja je lepa
priložnost za srečanje, radostno bomo
prehodili poti rasti in razvoja, ki jih je v
110 letih naredilo društvo in to je začetek
praznovanja,« je zbrane na slavnostnem
občnem zboru pozdravila voditeljica Tadeja Anžlovar.

Društva

Predno pa smo prešli na tisti slavnostni del dogodka, smo prisluhnili poročilom o delu društva v preteklem letu in o
njegovih načrtih za naprej.
Kot smo slišali v poročilu predsednika Iztoka Vrhovca o delu društva za leto
2018, ki ga je sicer podal njegov namestnik Janez Kavšek, je bilo minulo leto
razgibano na vseh področjih delovanja
društva. Operativni člani so imeli skozi
vse leto različne vaje, večkrat so sprejeli
tudi otroke iz vrtcev in šol ter najmlajšim prikazali gasilsko tehniko v različnih
oblikah. V tem letu so nabavili tudi nekaj
operativne gasilske opreme za intervencije, izvedenih je bilo veliko vaj, izobraževanj, operativna enota pa je posredovala
na 74-ih intervencijah.
Leto 2018 si bodo grosupeljski gasilci zapomnili tudi po uspešni sanaciji v
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prometni nesreči poškodovanega vozila
GVC 16/25 v letu 2017. V dobrih osmih
mesecih po nesreči je bilo vozilo skrbno
popravljeno in danes znova služi svojemu namenu. Ob tej priložnosti se je
namestnik predsednika PGD Grosuplje
Janez Kavšek v imenu predsednika Iztoka Vrhovca posebej zahvalil podjetju
Avtotransporti Kastelec, ki je saniralo
podvozje vozila, in podjetju Rosenbauer, ki je obnovilo nadgradnjo. Posebna
zahvale gre tudi vodstvu Zavarovalnice
Triglav, s katerim so se ves čas konstruktivno pogovarjali.
Društvo ima veliko načrtov tudi za letošnje leto. Posebej pa ga bo zagotovo
zaznamovalo praznovanje 110-letnice
obstoja društva.
In prav zato je rednemu delu občnega zbora tokrat sledil še slavnostni del.

April 2019

Zbrane je nagovoril predsednik PGD
Grosuplje Iztok Vrhovec.
»Leta 1909 so naši predniki zapisali prva
t.i. Pravila o delovanju gasilnega društva
Grosuplje in z ustanovno listino istega leta
je bilo društvo tudi ustanovljeno. Ustanovni člani so že v začetku gasilstvo gradili na
zdravih temeljih, iz katerih gasilci še danes
črpamo moč, zgled in čut za ljudi v stiski,«
je dejal predsednik Iztok Vrhovec in nas
spomnil na nekaj pomembnejših mejnikov v zgodovini obstoja društva.
Ob koncu pa je dejal, da se je v zadnjih
letih struktura dela v PGD Grosuplje bistveno spremenila. »Rast industrijskih
con in stanovanjskih sosesk ter gradnja
sodobnih objektov so bili v zadnjih letih
resen signal, da smo še okrepili teoretično
in praktično izobraževanje naših članov.
Tako danes ne moremo več govoriti o va-
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škem gasilskem društvu, temveč o enoti,
ki v občini z več kot 20.000 prebivalci kot
osrednja enota in gasilska enota širšega
pomena posreduje skoraj v vseh intervencijah. Danes je v društvo vključenih 196
članov. Operativna enota je v desetih letih
posredovala 661-krat, leta 2017 kar 106krat,« je dejal.
Svoj nagovor je izkoristil tudi za povabilo na slovesno praznovanje 110-letnice društva, ki bo 15. junija, ob 17. uri.
Na veselici po prireditvi nas bodo zabavali Gadi.
Zbrane sta nagovorila tudi župan dr.
Peter Verlič in direktor občinske uprave
mag. Dušan Hočevar.
»110 let gasilstva si res zasluži vse čestitke, dragi gasilke in gasilci, tudi v imenu
vseh občank in občanov občine Grosuplje,« je dejal župan dr. Peter Verlič. Z
gasilkami in gasilci delimo lepe trenutke, včasih pa tudi kakšne takšne, ko nas
zaskrbi, ko slišimo sireno in hitijo na
intervencijo. Dogodki, kot so obletnice,
pa so pomembni predvsem zato, da se
spomnimo vseh tistih generacij, ki so začele pred 110 leti, nadaljevale, ohranjale
gasilstvo v naši občini. In verjetno vsega
tega ne bi bilo, če gasilci in gasilke ne
bi imeli tega, kar jih pravzaprav uvršča
v sam vrh tudi po vseh lestvicah priljubljenosti. Srčnost, se pravi pripravljenost
pomagati, nikoli se ne ustrašiti tudi za
svoje življenje, ko gre za reševanje naše
imovine in včasih tudi naših življenj. Naši
gasilke in gasilci velikokrat posredujejo
tudi na avtocesti, ki pelje mimo. »Si kar
predstavljam, kako so ljudje takrat veseli,
ko vas prve zagledajo, in jih pospremite, če
ne drugače, pa s toplim nasmehom. In jim
to potem olajša bolečine. In zmogli boste
še nadaljnjih 110 let, če boste imeli to veliko gasilsko srce,« je dejal župan.
»Kot največje prostovoljno gasilsko
društvo v naši občini imate tudi to lepo priložnost in dolžnost, da ste svetilnik vsem

ostalim društvom v naši občini in da ste
predvsem prvi med enakimi. Prvi med enakimi v tej zlati ogrlici, ki se ji pravi gasilstvo
v naši občini. In saj veste, vi ste tista spon-

ka tam zadaj. Ta drži vse skupaj. Če se ta
razleti, se lahko razleti marsikaj. To pa se v
naši občini ne bo zgodilo. V to sem prepričan. Zaradi vsega tega, kar predstavljate,

ŽELIŠ:

-- ssppoozznnaattii ddeelloo ggaassiillcceevv,,
-- pprriiddoobbiittii vveelliikkoo nnoovveeggaa zznnaannjjaa,,
-- ssee pprriipprraavvlljjaattii nnaa tteekkm
moovvaannjjaa iinn nnaa nnjjiihh ssooddeelloovvaattii,,
-- aakkttiivvnnoo pprreežžiivveettii ssvvoojj pprroossttii ččaass,,
-- ssee ddrruužžiittii ss pprriijjaatteelljjii,,
-- ssee zzaabbaavvaattii??

SSii ssttaarreejjššii//aa oodd 66 lleett??

PRIDRUŽI SE NAM
VSAK ČETRTEK IN PETEK ob 18. uri
v Gasilskem centru Grosuplje (Gasilska cesta 6), kjer boš spoznal/a delo in opremo gasilcev ter se
začel/a pripravljati na gasilska tekmovanja.
KONTAKT: Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje, Gasilska cesta 6, 1290 Grosuplje
Mobitel: 040 739 619 (Marko Katern), e-pošta: marko.katern@gmail.com

Obišči nas tudi na Facebooku in si oglej še našo spletno stran: www.pgdgrosuplje.com

Društva
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kar ste, mi pa si bomo na občini tako kot doslej prizadevali,
da bo gasilstvo in seveda tudi sistem zaščite in reševanja na
ustrezni strokovni, profesionalni, pa tudi tehnični ravni,« je
še dejal župan ter gasilkam in gasilcem ob tem jubileju
iskreno čestital.
Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar pa
je dejal, da so že v Svetem pismu zapisali, da kdor malo
seje, bo malo žel, kdor veliko seje, bo veliko žel. V vseh
teh 110 letih so gasilke in gasilci v Grosupljem veliko posejali. »Ko gledamo ta poročila, ko spremljamo te uspehe,
smo na občini izredno ponosni. V letu 2014 ste praznovali
105. obletnico in teh 5 let je minilo, kot bi mignil. Veselimo
se praznovanja 110. obletnice,« je še dejal.
Nagovoril nas je tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in med drugim povedal, da letos praznujemo 150-letnico gasilstva na Slovenskem. Ob
tem je izpostavil, da je vse tisto zaupanje, ki jim ga podeljujemo občani, državljani, potrebno negovati naprej,
da jih ne bi slučajno zalotila kakšna skušnjava. Društvu
je iskreno čestital in mu zaželel srečno na poti tudi v prihodnje.
S kratkimi nagovori in čestitkami so se jim pridružili
tudi drugi gostje, ob koncu pa je sledila še podelitev priznanj najbolj vztrajnim, požrtvovalnim in uspešnim.
V bogatem kulturnem programu so sodelovali Tina
Kadunc, Ljudski pevci Zarja, Mlada zarja, Jure Grum in
Ženski pevski zbor Magdalena. Skozi redni in slavnostni
del občnega zbora pa nas je popeljala Tadeja Anžlovar,
tokrat v družbi mladih gasilk.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
www.pgdgrosuplje.com

Gozdne raziskovalnice društva Preplet
Končno je prišla pomlad in z njo sonce, čmrlji, ptice, odtenki zelene, mavrica
in modro nebo. Gozd se prebuja, dan je
daljši in toliko zanimivih stvari si želimo
raziskati. Zakaj drevesa jeseni odvržejo liste, iglavci pa iglice obdržijo? Kako
se oglaša srnjak? Kako izgleda lubadar?
Zakaj glive niso rastline? In še na mnoga druga vprašanja iščemo odgovore na
Gozdnih raziskovalnicah. Če nas ujame
dež, si zgradimo zavetje. Če nas zebe,
zakurimo ogenj. Če smo lačni, malicamo.
Predvsem pa se zabavamo in uživamo v
naravi.
Društvo Preplet že tretje leto zapored
izvaja Gozdne raziskovalnice na Koščakovem hribu. Aktivnosti so namenjene
šolskim otrokom od prvega razreda dalje. Namen naših aktivnosti je predvsem,
da se zabavamo, se naužijemo svežega
zraka in se pri tem kaj novega naučimo.
Sledimo principom gozdne pedagogike
in proste igre. Otrokom poskušamo čim

bolj približati naravo in gozd, pri tem pa
se jim prilagajamo in upoštevamo njihove želje. Gozdne raziskovalnice potekajo
celo leto, tudi v slabem vremenu. Naše
vodilo je, »ni slabega vremena, je samo
slaba oprema.«

Informacije in prijave so dostopne na
Facebook strani društva Preplet ter na
spletni strani www.preplet.org.
Kristina Sever, mag. ing. gozd.
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Zabaval vas bo
ansambel Lunca

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUCE VABI NA

GASILSKO
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18. maj 2019
Začetek ob 19.00
GASILSKA VESELICA
BO OB VSAKEM VREMENU

VABLJENI!
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Ustvarjalnost na področju turizma v Šmarju - Sapu

Občni zbor TD Šmarja - Sapa je vsakoleten, skrbno načrtovan dogodek, ki
udeležencem predstavi vsebino preteklega dela in programe za tekoče leto.
Hkrati je kulturni in družabni dogodek, ki
je letos potekal 7. 3. 2019 v Družbenem
domu v Šmarju - Sapu.
V prvem delu zbora je predsednik
društva Jože Grozde podal analizo vseh
desetih izpeljanih projektov. Posebej je
izpostavil tri izjemno odmevne: Rastoča
knjiga, Obnova spominskega znamenja padlim vojakom v 1. svetovni vojni
in Razstavo jaslic v Turenčku, ki je bil
najbolj obiskan dogodek, saj je privabil
več kot 500 obiskovalcev. Naša krajanka Meta Zoran, novinarka, je razstavljala
50 primerkov jaslic z vsega sveta, dodali
pa smo še nekaj starejših jaslic iz našega
okolja.
Skrbimo za urejenost kraja in čisto
okolje. Skupno s krajevno skupnostjo
smo uredili in očistili poti, po katerih potekajo naši pohodi.
Predsednik Jože Grozde je poudaril,
da je tako obsežen program možno izpeljati le ob polni podpori članov in članic
upravnega odbora društva in ob dejavnem odzivanju vseh članov društva, za
kar se jim je prijazno zahvalil.
Pogled v leto 2019
Temelj celoletnega dela društva predstavljajo razvojno naravnani projekti.
Spremembe na področju informiranja
in komuniciranja terjajo prilagoditev
naše dejavnosti sodobnemu času. Komunikacija s skupnostjo se je preselila v
elektronsko okolje. Da bi ohranili stik z
mlajšo generacijo, bomo gradiva, ki pri-

čajo o zgodovini kraja in turizma pri nas,
preoblikovali v elektronsko obliko. Tako
bo mogoče gradiva in dogodke v Šmarju - Sapu priklicati na vsak ekran. S tem
pristopom želimo utrditi kulturno identiteto kraja.
Izvedli bomo projekte:
• Vzpostavitev spletne e-rastoče knjige
Šmarje - Sap
• Vzpostavitev e-knjige – Šmarje - Sap
(zbiranje gradiva o Šmarju - Sapu in
okolici.)
Za večjo prepoznavnost v širšem okolju bomo pripravili ponudbo novih turističnih izdelkov :
• Izdelava razglednic in magnetov z
motivi iz Šmarja – Sapa,
• Izdelava zemljevida starih hišnih
imen,
• Izdelava prospekta s karto ponudbe v
našem kraju.
Številčnost ostalih načrtovanih dogodkov za leto 2019 kaže na optimizem
in delovno vnemo članov društva, saj se
dogodki vrstijo mesečno skoraj vse leto.
Tri načrtovane dogodke za leto 2019
smo že izvedli: predstavitev na sejmu
Alpe-Adria v okviru Turistične zveze Grosuplje, pustovanje s kurenti skupno z OŠ
Šmarje - Sap, in voden ogled Šmarja z
okolico, kamor nas je popeljal novi turistični vodnik David Tomažin.
V aprilu bomo sodelovali na dogodku
Spoznajmo in uredimo šmarske vasi in
na delavnici domače peke. Nosilec dogodka je OŠ Šmarje - Sap.
V nadaljevanju leta bomo izpeljali tri
tradicionalne pohode: pohod »Po poteh
vodnih virov« na temo s področja hidrologije, pohod po poti kulturne dediščine,
ki bo obeležil 150- letnico izgradnje ce-

ste v redah in 60-letnico izgradnje ceste
Bratstva in enotnosti in decembrski pohod s svetilkami »Prid'mo si voščit«.
Osrednji dogodek v decembru 2019
bo razstava jaslic. Želimo, da projekt postane tradicionalen. Izvedli bomo tudi
»Druženje po polnočnici« na trgu pred
farno cerkvijo.
Zavedamo se, da tako bogato zasnovanega programa ne moremo uresničevati le z entuziazmom naših članov.
Potrebno je dodatno izobraževanje,
sprotno informiranje o novostih na področju turizma in zakonodaje. Sodelujemo z vsemi institucijami in društvi v
kraju in širše. Deležni smo podpore občinske politike in krajevne skupnosti, kar
pričakujemo tudi v prihodnje.
V zaključnem delu zbora je predsednik KS Janez Pintar izrekel priznanje
delu društva in izrazil željo, da v sodelovalnem odnosu tudi v bodoče rešujemo
naloge in probleme v kraju. Udeležence
zbora sta pozdravili tudi predsednica
Društva upokojencev Anka Fabjan in
predstavnica TD Županova jama Andreja Vesel.
Da si resnično prizadevamo za vključujočo družbo vseh, ne glede na drugačnost, tudi osebe s posebnimi potrebami,
nam je sporočila in se zahvalila naša članica Mirjana Šernek.
V nadaljevanju je bilo sprejeto finančno poročilo.
V družabnem delu zbora smo ob pogostitvi in odprti diskusiji prisluhnili predlogom širšega članstva.
Za sponzorstvo se zahvaljujemo podjetju Žito in Kmetijski zadrugi Grosuplje.
Ana Mislej
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Skupaj smo močnejši in v družbi nam je lepše.
65. občni zbor Društva upokojencev Grosuplje
Na predzadnjo soboto v mesecu marcu so se že petinšestdesetič zbrali na
svojem rednem letnem občnem zboru
članice in člani Društva upokojencev
Grosuplje. Srečanje je potekalo v grosupeljskem Družbenem domu. Osnovni
namen zbora je bil pregled dela društva
v preteklem letu ter sprejem programskih usmeritev za leto 2019. Zbor je po
uvodnih pesmih, ki jih je zapel Ženski
pevski zbor Lastovke, pričel predsednik
društva Drago Andročec, ki je pozdravil
vse navzoče ter predlagal v potrditev
sestavo organov zbora. Nato pa je z vodenjem zbora nadaljeval predsednik delovnega predsedstva Franci Zorko.
Prisotni so se najprej seznanil s poročilom o delu društva v preteklem letu
ter poročilom o finančnem poslovanju
društva v letu 2018. Prvo je podal predsednik društva Drago Andročec, drugo
pa Marija Kastelic. Iz podanega poročila
o delu društva je bilo razvidno, da je to
zelo razvejano in sega na najrazličnejša
interesna področja upokojencev.
Velik poudarek je bil v preteklem, kot
v mnogih letih poprej, dan tako imenovani socialni komponenti, katere namen
je predvsem pomagati starejšim in onemoglim članom na najrazličnejše načine. Velik delež teh aktivnosti se izvaja s
pomočjo projekta Starejši za starejše. Pri
tem ne gre samo za materialno pomoč,
ampak predvsem za osebne stike. Ti potekajo preko obiskov in pogovorov, ki
pomagajo premagovati osamljenost in
občutek odrinjenosti na rob družbe tega
dela prebivalstva.

Poročilo je podal Drago Andročec,
predsednik društva.

Svoje poslanstvo pa društvo uresničuje z organiziranjem takšnih oblik dejavnosti, ki čim širšemu krogu članic in
članov omogoča druženje in kreativno
preživljanje svojega prostega časa. Sem
spadajo predvsem: druženje v klubskih
prostorih društva, sodelovanje v skupini
Babice pečejo, v skupini za klekljanje in
vezenje in ostalih tovrstnih aktivnostih
društva. Za medsebojno druženje je
pomembna tudi organizacija različnih
srečanj kot so: vsakoletni piknik društva,
prednovoletno srečanje, pustovanje, letovanja, trgatev in najrazličnejši izleti.
Društvo skrbi za zdravje svojih članov,
in sicer predvsem v smislu preventive,
ki se izvaja s pomočjo različnih oblik izobraževanja in informiranja članstva o
zdravstvenih težavah in nevarnostih, ki
jim pretijo na jesen življenja. Na voljo pa
so jim različne športno rekreativne dejavnosti, kot so pikado in podobne.

Dejavnosti društva pa se ne odvijajo
samo v prostorih društva, ampak tudi v
Zlatem kotičku v Mercator centru Grosuplje, ki s svojimi programi vse bolj postaja zanimiva medgeneracijska stična
točka.
V nadaljevanju so se prisotni seznanili
s programom dela društva v letu 2019
in finančnim načrtom. Sledila je razprava o poročilu in programu dela. V njej
je prisotne pozdravila tudi predsednica sosednjega društva upokojencev iz
Šmarja - Sap Anka Fabjan. Predstavnica
Zveze društev upokojencev Malči Žitnik
pa je predala priznanje ZDUS za dolgoletno aktivno delo, predvsem na področju
športno rekreativne dejavnosti upokojenk in upokojencev, prizadevnemu članu društva Martinu Jesihu.
Po končani razpravi so prisotni člani
Društva upokojencev Grosuplje soglasno potrdili predlagana poročila in programe. Ženski pevski zbor Lastovke pa je
s svojim petjem zaključil občni zbor.
Predsedujoči zbora Franci Zorko se
je zahvalil Lastovkam za pesmi, ki so vse
navzoče pospremile v lep pomladni dan
ter pozval vse ljubiteljice zborovskega
petja, da se pridružijo zboru. Hkrati je
pozval vse upokojenke in upokojence,
ki še niso člani društva, da se vključijo v
njegovo delo ter končal 65. občni zbor
društva upokojencev Grosuplje z mislijo:
»Skupaj smo močnejši in v družbi nam je
lepše.«

Člani društva so dodobra napolnili dvorano Družbenega centra.

Franci Zorko

Društva
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Praznik pikada: pokrajinsko tekmovanje društev upokojencev
v pikadu

Kar dva Grosupeljčana sta si prislužila
medalje.

Pikado je iz nekoč pretežno gostilniškega športa prerasel v športno panogo,
s katero se ukvarja veliko število ljudi.
Primeren je za vse generacije in predstavlja eno izmed oblik prijetnega medgeneracijskega druženja in sodelovanja. Še
posebej je pomembno, da je primeren
za ljudi v tretjem življenjskem obdobju,
katerih fizične sposobnosti so pri večini
že nekoliko okrnjene.
Tako je pikado šport, ki ga gojijo v
mnogih društvih upokojencev in v njem
društva tudi tekmujejo. Poznamo več
ravni tekmovanj. Društva upokojencev
se najprej pomerijo med seboj na t.i.
meddruštvenih tekmovanjih, na katerih
sodelujejo predvsem sosednja društva,
naslednja stopnja je pokrajinska raven

tekmovanj in najboljše ekipe s teh tekmovanj se pomerijo še na državni ravni.
Tekmovanja organizirajo v različnih krajih. Organizator pa je običajno društvo,
ki je v eni od kategorij zmagalo v preteklem letu.
Čast in dolžnost organizacije letošnjega pokrajinskega prvenstva Mestne
zveze Ljubljana Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev je
pripadla Društvu upokojencev Šmarje
- Sap. Tekmovanje je 4. aprila 2019 potekalo v dvorani grosupeljskega Družbenega doma. Vseh 9 ženskih in 9 moških
ekip, kakor tudi njihovi spremljevalci, so
imeli odlične pogoje za tekmovanje ter
spremljanje nastopov .
S prijaznim sodelovanjem Občine in
Zveze kulturnih organizacij Grosuplje,
Krajevne skupnosti Šmarje - Sap, pekarne Don don iz Grosupljega in Pekarne
Pečjak iz Škofljice je 22 članska ekipa DU
Šmarje - Sap pod vodstvom neutrudne
in nadvse prizadevne predsednice Anke
Fabjan spremenila ta športni dogodek v
pravi praznik.
Čeprav je pri tovrstnih tekmovanjih
vsekakor najpomembnejše sodelovanje
in druženje, pa so za udeležence prav
gotovo pomembni tudi rezultati. Zanje
se vsi tekmovalci maksimalno potrudijo,
tako na treningih v svojih društvih kot na
tekmovanju. Če je poleg znanja prisoten
še kanček sreče, pa so rezultati takšni,

kot si jih tekmovalci gotovo želijo.
Na letošnjem pokrajinskem tekmovanju so najboljše rezultate v vseh štirih
kategorijah: ekipni ženski, ekipni moški,
posamični ženski in posamični moški
dosegle članice in člani Društva upokojencev Loška dolina. V kategoriji ekipno
članice se je takoj za njimi uvrstila ženska
ekipa DU Šmarje - Sap, tretje mesto pa
je zasedla ekipa članic DU Ivančna Gorica. V moški konkurenci pa se je na drugo
mesto uvrstila ekipa DU Grosuplje, tretje
mesto pa je zasedla ekipa gostiteljev DU
Šmarje -Sap. Tudi v kategoriji posameznic so se gostiteljice iz DU Šmarje -Sap
odlično odrezale, saj so se med prvih 10
od 41 sodelujočih uvrstile kar tri, in sicer
je srebrno medaljo osvojila Hedvika Zorko, sedmo mesto je zasedla Nežka Kovačič, deseta pa je bila Vida Ferbežar.
Pri moških posamezno pa so se poleg
zmagovalca iz DU Loška dolina odlično
odrezali tudi tekmovalci DU Grosuplje,
in sicer Zdravko Perme z osvojeno srebrno in Martin Jesih z osvojeno bronasto
medaljo, četrto mesto med triinštiridesetimi tekmovalci pa je osvojil član ekipe
DU Šmarje - Sap Peter Kavčič.
Na koncu je bilo med udeleženci
tekmovanja slišati številne pohvale na
račun odlične organizacije dogodka, ki
je bil resnično pravi pravcati praznik pikada.
Franci Zorko

Programsko volilni zbor Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Grosuplje
Vsake štiri leta se člani Območnega
združenja vojne za Slovenijo Grosuplje
zberejo na programsko volilnem zboru,
da izberejo novo vodstvo ter ocenijo
svoje dosedanje delo. Tako so se tudi letos, natančneje 14. marca 2019, zbrali v
Družbenem domu v Grosupljem.
Po svečanem dejanju, s katerim se
prične vsako pomembnejše srečanje
članov Združenja veteranov vojne za
Slovenijo, je zbor nadaljeval s svojim
delom. Najprej je dosedanji predsednik
združenja Mirko Zupančič podal poročilo o delu združenja v preteklem letu.

Pozdravni nagovor podpredsednika ZVVS
Marjana Grabnarja.

Dosedanja sekretarka združenja Jelka
Janežič pa je predstavila finančno poročilo. Sledila so poročila o posameznih
področjih delovanja združenja, kot so:
pohodništvo, športno-rekreativna dejavnost, sodelovanje s Slovensko vojsko,
informiranje članov in širše javnosti o
delu društva itd. Iz poročil je bilo razvidno, da je združenje največji poudarek
pri svojem delu dajalo aktivnostim, ki
sledijo osnovnemu vodilu združenja,
to je: ohranjanje pozitivnega izročila in
vrednot slovenske osamosvojitve in osamosvojitvene vojne ter krepitev domo-
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vinske zavesti in domoljubja. Hkrati pa
skrb za svoje člane, aktivne udeležence
vojne za Slovenijo.
Zbor je v imenu Zveze veteranov vojne za Slovenijo pozdravil njen podpredsednik Marjan Grabnar. Pri tem je prisotne seznanil z nekaterimi aktualnimi
in najpomembnejšimi nalogami ZVVS,
med katerimi je prav gotova sodelovanje v pripravah sprememb in dopolnitev
Zakona o vojnih veteranih.
Zbor so pozdravili predstavniki nekaterih sosednjih združenj. V razpravi o
poročilih je bila izražena skrb za dolgoročno prihodnost združenja, saj zakoni
narave vztrajno krčijo vrste udeležencev vojne za Slovenijo. Zato bo potrebno razmišljati o odpiranju organizacije
ter možnosti vključevanja tudi mlajših
generacij. Saj je in bo skrb za ohranjanje izročila slovenske osamosvojitve in
negovanje ljubezni do domovine tudi
njihova tako sedanja in bodoča naloga.
Tudi zaradi tega bo v prihodnje potrebno poiskati stik s tistimi, ki učijo in vzgajajo mladi rod ter jim pri tem s svojimi
znanji in izkušnjami priskočiti na pomoč.
Pri tem je potrebno poudariti, da je delo
Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo osvobojeno vsake ideologije in političnih usmeritev in temelji izključno na vrednotah domoljubja in slo-

Udeleženci zbora so prisluhnili
poročilom.

venske osamosvojitve ter samostojnosti.
Na zboru so bila podeljena priznanja
in zahvale za prizadevno delo v združenju ter za večletno aktivno sodelovanje
z njim. Priznanja so prejeli: zlato plaketo
ZVVS Davorin Tomažin, srebrno plaketo
ZVVS Branko Gruden in bronasto plaketo ZVVS Matjaž Goričar; zlato medaljo
OZVVS Grosuplje je prejel Aleš Štefančič,
bronasto medaljo OZVVS Grosuplje pa
so prejeli: Oto Rome, Marko Šuštar, Jože
Marolt, Andrej Godec.
Za dolgoletno dobro sodelovanje z
združenjem pa so prejeli bronasto plaketo OZVVS Grosuplje: Pekarna DON DON
Grosuplje, Pevski zbor Samorastniki in

PGD Grosuplje. Posebno zahvalo za sodelovanje pa je prejela Mojca Koželj.
Zadnja točka dnevnega reda so bile
volitve novega vodstva. Za novega
predsednika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje je
bil izvoljen Alojz Potočnik, za podpredsednika Alojz Vrhovec in za sekretarja
Franci Zorko. Poleg njih je bilo izvoljenih
še šest članov predsedstva ter po trije
člani nadzornega odbora in častnega
razsodišča.
Zbor se je zaključil z druženjem »soborcev v vojni in prijateljev v miru«.
Franci Zorko

U9 s pokalom zimske lige

Fantje U9: Žiga Sever, Ambrož Remic, Žan Majhen,
Jon Dremelj Pance (stojijo z leve),
Martin Kušlan, Stefan Stojanovič, David Zavodnik
(čepijo z leve).

Najmlajši tekmovalci NK Brinje so se v zimskem obdobju merili s svojimi vrstniki v zimski ligi v dvoranskem nogometu v Športnem centru Triglav v Ljubljani. Pri selekciji dečkov starostne skupine U9 sta na turnirjih
sodelovali dve ekipi iz Grosupljega. V zadnjem krogu rednega dela lige se
je na zaključni turnir, 16. marca, uspelo uvrstiti obema ekipama. Tudi pri
najmlajših se je pokazala trma in odločenost, da se ne predajo tako zlahka.
Potem ko se je boj za kolajne za eno od ekip končal še pred polfinalom, pa

Šport
je druga skupina dečkov uspešno prekrmarila pot do finala. Čeprav je vodilna
NK Olimpija ves čas nakazovala, da je
nepremagljiva, je na koncu res bilo tako,
a devetletniki iz Brinja so sovrstnikom iz
Ljubljane komaj pustili dihati. Na koncu
so čebelice s fenomenalno in uigrano
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igro uspele poseči po pokalu, osvojili so
izvrstno 2. mesto, pred vrstniki iz Cerknice. Sedmerica fantov pod vodstvom
trenerja Saša Tekića se je pokala nadvse
razveselila, odličja, ki so jih obesili dečkom okoli vratu, pa so ponosno odnesli
domov. Čeprav v najmlajših selekcijah
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zmaga in število osvojenih golov ni primarni cilj, pa so fantje z izvrstno uvrstitvijo dobili še močnejši odriv in zagon
za vstop v spomladanski del tekmovanj.
Bravo, fantje!
Barbara Pance, foto: Matjaž Dremelj

Četrtfinalna tekma pokala Slovenije 2018/19 v rokometu v
Grosupljem
Članska ekipa RK Grosuplje je v sredo,
13. 3. 2019, v okviru četrtfinala rokometnega pokala Slovenije gostila v dvorani
Brinje prvoligaško ekipo MRK Krka iz Novega mesta.
Ekipa RK Grosuplje je z uvrstitvijo v
četrtfinale Pokala Slovenije ponovila
uspeh našega kluba iz sezone 2008/09,
ko se je takratna ekipa pomerila proti RK
Celje Pivovarna Laško pred nabito polno
dvorano.
Naši igralci so tekmo pričeli zavzeto in
motivirano, saj so vedeli, da nimajo kaj
izgubiti. Borili so se za vstopnico na zaključni turnir Pokala Slovenije. Kljub začetnim 0:3 so fantje uspeli ujeti ritem in z
uspešno igro v obrambi povsem enakovredno igrali z Novomeščani. Izid prvega
polčasa je bil 11:13, torej so odšli fantje
na odmor le z dvema goloma zaostanka.
V drugem polčasu so Grosupeljčani
celo povedli s 17:16 in imeli napad za
vodstvo z dvema goloma razlike. Napad
so žal zapravili, gostje pa so izkoristili
svoje prvoligaške izkušnje in s pomočjo
sreče tekmo pripeljali do konca v svojo
korist. Končni izid je bil 24:26, torej smo
v drugem polčasu igrali povsem enakovredno.

V naši ekipi moramo pohvaliti prav
vse, saj so fantje pustili srce na igrišču.
Dokazali so, da so prava "klapa" in s takšnim pristopom se nam v nadaljevanju
sezone ni potrebno bati uspeha.
Vsa pohvala gre tudi publiki, predvsem mlajšim članom kluba, ki so bučno
navijali in ustvarili prav posebno vzdušje
v dvorani. Sicer nam ni uspelo napolniti
dvorane kot pred desetimi leti, upamo
pa, da bo glas o sijajnih predstavah naših
članov kmalu vzpodbudil Grosupeljčane
k večjem obisku.

V mesecu marcu pa smo odigrali še tri
pomembne tekme, ki so odločale o potniku v 1.B rokometno ligo.
Najprej smo odšli na dve težki gostovanji, in sicer v soboto, 16. 3. 2019, v Gorišnico ter naslednji teden v Železnike,
potem pa je sledil še derbi z RK Cerklje
- Radovljica doma. Vse tri tekme smo
zmagali in si tako na široko odprli vrata
za vrnitev v 1.B rokometno ligo.
Damijan Kitak

Članski državni prvak v streljanju z zračno puško 2019 je mladi
Grosupeljčan Maj Kadunc
V nedeljo, 31. 3. 2019, je v Mengšu potekalo 28. državno prvenstvo v streljanju
z zračnim orožjem, ki se ga je udeležilo
več kot 700 tekmovalcev. Naslov državnega prvaka v članski kategoriji in s tem
osvojeno zlato odličje si je priboril Maj
Kadunc, drugo mesto je osvojil Žan Kelenc in tretje mesto Rajmond Debevec.
Maj že deseto leto trenira streljanje
z zračno in malokalibrsko puško, sprva
pod okriljem SD Grosuplje in sedaj SD

Trzin. S strelstvom je začel iz radovednosti in otroškega navdušenja do orožja.
Kmalu pa je ugotovil, da mu strelstvo
neizmerno veliko pomeni in je postalo
del njegovega vsakdanjega življenja.
Kljub vsem obveznostim trenira petkrat
tedensko, med vikendi pa se udeležuje tekem. Od leta 2015 je član državne
strelske reprezentance in zastopa Slovenijo tudi v mednarodnem merilu.
Z rednimi treningi, odrekanji in pozi-

tivnim pristopom je na svoji dosedanji
strelski poti dosegel kar nekaj odmevnih
rezultatov, kot so:
• na državnih prvenstvih v zadnjih petih letih je vseskozi stal na stopničkah,
6-x osvojil naslov državnega prvaka,
5-x drugo mesto in 1-x tretje mesto;
• v letu 2015 ga je Strelska zveza Slovenije razglasila za najboljšega strelca
leta v kadetski kategoriji - v tem letu
je osvojil vse, "kar se je osvojiti dalo".
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Leta 2018 je bil prav tako proglašen
za najboljšega strelca leta v mladinskih vrstah;
• v letih od 2015 do 2018 postavil tudi
4-x državni rekord v svoji kategoriji.
Maj velja za mladi strelski up, ki ima
železno voljo po doseganju vrhunskih
rezultatov tako na državnem, evropskem kot svetovnem nivoju. Njegova
vzornika sta Rajmond Debevec in Željko
Moičević. Naš prvak se zaveda, da bo za
izpolnitev njegovih ambicij potrebno
še veliko discipline, trdega dela kot tudi
močne volje in pri tem ga podpiramo
tudi mi.
Maj, iskrene čestitke, ponosni smo
nate in še tako naprej. Strelski pozdrav
MUŠ!
Brane Petrovič

Maj Kadunc na sredini

Pia in Hana državni prvakinji v krosu U-14
prave, da bomo še malo nadgradili formo in potem – skok v poletno sezono in
v lov za najboljše čase.
Čestitke vsem članom AK ŠPELA
Urška Vidrih

Pia in Hana, državni prvakinji U-14

Državno prvenstvo v krosu: Urška, Hana,
Pia in Klemen

Topla spomladanska sobota, 23. 3.
2019, in pot nas je peljala v Velenje, kjer
je potekalo državno prvenstvo v krosu.
Dobro delo na pripravah v Medulinu in
zagnanost mladih perspektivnih deklet
Pie Lebar in Hane Mohar je obetalo veliko. Glavni cilj je bil, da dekleti nastopita
tako, kot znata. Obe sta se na štart podali
odločno. Pia je krenila agresivno in tudi v
cilj pritekla kot podprvakinja (2. mesto),
Hani pa štart ravno ni uspel, saj je štartala med zadnjimi, a kljub temu dokazala,
da stopa po stopinjah leto dni starejše
Pie in v cilj pritekla kot osma. Ekipno je
to pomenilo, da sta postali ekipni državni prvakinji v krosu v kategoriji U-14.
AK ŠPELA pa se je udeležil tudi 20.

novomeškega teka in dolenjskega pokala v Brežicah. Na dolenjskem pokalu v
atletiki smo nastopili s številno udeležbo
(25 atletov) in seveda se razveselili tudi
1. mesta Polone Janež, 2. mesta Pie Vesel in številnih dobrih rezultatov. 20. novomeški tek pa so zastopali fantje Luka
Panajotov, Aljaž Kebrič, Žan Gobec, Naj
Kadunc, Tija Mrvar, Pia Lebar in Hana
Mohar. Pia je stopila na najvišjo stopničko in z velikim veseljem dvignila svoj prvi
pokal. Hana, leto dni mlajša od Pie, se je
tako zopet zavihtela tik za Pio na 2. mesto. Fantje so nastopili odlično in v cilj
pritekli s prvimi. Tija kot najmlajša je nastopila v teku predšolskih otrok.
Sedaj odhajamo na prvomajske pri-

Dolenjski pokal v atletiki v Brežicah

Ekipa AK Špela na Novomeškem teku
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GROSUPLJE OPEN 2019

Selekcija U15 je v Sarajevu pometla z mednarodno konkurenco.

V Sarajevu je Grosuplje izstrelilo tudi
najboljšega vratarja med petnajstletnimi
nogometaši.

Grosuplje je nogometno mesto. O
tem ne priča samo število otrok, ki vsako
leto pridno trenirajo in nizajo nogometne uspehe, temveč tudi tradicija mednarodno uveljavljenega turnirja Grosuplje open, ki bo letos že 17-ič v našo
kotlino privabil številne klube iz Slovenije in tujine in poskrbel za nogometno
mrzlico predvsem v mlajših kategorijah.
Otroci in mladostniki so se na veliki dogodek, ki se bo razpotegnil v cel mesec
tekem med 27. aprilom in 26. majem,
pripravljali že v marcu in aprilu na pripravah v Umagu. Morski zrak in merjenje
moči z ekipami iz Slovenije in držav nekdanje Jugoslavije, udeleženci pa so prišli
tudi s Portugalske, sta bili odlični vzpodbudi za selekcije od U9 pa vse do U13 in
tudi za žensko nogometno ekipo Borke.
Selekcija U13 je na turnirju osvojila 4.

Razpored tekem med 27. aprilom in 26. majem, vabljeni navijači in
prostovoljci.

Najmlajši nogometaši, stari 9 let, so bili prvič na velikem mednarodnem turnirju v Umagu.

mesto. Prav tako je odlična popotnica za
selekcijo U15 zmaga na mednarodnem
turnirju Valter Cup v Sarajevu, kjer je bil
igralec Luka Kolar izbran za najboljšega
vratarja turnirja.
Težko si je predstavljati, kakšen podvig je preseliti polovico kluba na katero
izmed izbranih lokacij, za kar gre vsa
zahvala trenerjem, ki morajo predvsem
najmlajšim marsikdaj nadomeščati tudi
starše. Ti pa imajo velik delež pri izvedbi
tradicionalnega klubskega dogodka, ki
je iz finančne in logistične plati izjemen
zalogaj.
Predsednik NK Brinje Andraž Zrnec
je prepričan, da se bo Grosuplje tudi
tokrat odrezalo kot dober organizator
in gostitelj. »V šestih tekmovalnih dneh
pričakujemo več kot 100 nogometnih
ekip, za katere bo tekmovalo več kot

1500 mladih nogometašev. Turnirja se
bodo udeležile vse najboljše domače
nogometne šole, mednarodni pridih turnirju pa bodo dale priznane nogometne
akademije iz sosednjih držav. Vodilo letošnjega turnirja naj bo fair play, starši in
ostali obiskovalci naj nastopajoče spodbujajo v športnem duhu.«
Najmočnejša zasedba z mednarodno
udeležbo klubov iz Italije, Madžarske,
Hrvaške in BiH bo v selekciji U11, najštevilčnejša, s kar 40 prijavljenimi, pa bo
udeležba pri najmlajši selekciji U8.
Zato vabilo vsem Grosupeljčanom, da
kakšen konec tedna v prihajajočem mesecu namenijo tudi obisku brinjske zelenice in podprejo mlade nogometne upe.
Barbara Pance
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Katarina Sandić zasedla 4. mesto na evropskem prvenstvu v
taekwondoju
Med 2. in 8. aprilom je v Riminiju v
Italiji potekalo člansko, mladinsko, veteransko in otroško evropsko prvenstvo v
taekwondoju verzije ITF v neolimpijskih
disciplinah.
Prvenstva se je udeležilo več 800 tekmovalcev iz več kot tridesetih evropskih
držav, ki so se pomerili v posameznih in
ekipnih borbah, formah, samoobrambi,

testu moči in specialni tehniki.
Slovenska izbrana vrsta je v članskih
kategorijah osvojila zlato, dve srebrni in
štiri bronaste kolajne. Odličen rezultat
je dosegla tudi Grosupeljčanka Katarina
Sandić, ki si je med 10 starejšimi mladinkami v kategoriji borbe – 70 kg izborila
4. mesto.
Slovensko reprezentanco avgusta

Surf's up z vetrom v laseh
Člani Športnega društva BUM iz Grosupljega bomo v
soboto, 11. 5. 2019, med 9.00 in 15.00, na parkirišču za OŠ
Brinje Grosuplje organizirali predstavitev vodnih športov
na veter, prikaz opreme za jadranje na deski, vas seznanili s
posebnostmi in lastnostmi športa ter praktičnim prikazom
in preizkusom vožnje z rolko in pripetim jadrom. Prikazali
bomo tudi lastnosti vetra s trening jadrom za kajtanje. Prireditev bo potekala pod okriljem Športne unije Slovenije
(program Veter v laseh). Del zbranih sredstev bo namenjen
obnovitvi športnih površin v okolici OŠ Brinje.
Zlatan Delič, Športno društvo BUM

čaka nastop na svetovnem prvenstvu,
ki bo potekalo v Plovdivu v Bolgariji, na
kongresu mednarodne federacije pa je
bilo sklenjeno, da bo leta 2020 evropsko
prvenstvo za vse starostne kategorije
potekalo v Pragi na Češkem.
Brane Petrovič

Spomini in zahvale
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110 let

POGUMA, VZTRAJNOSTI, VOLJE IN
PRIPRAVLJENOSTI

VABILO
Vabimo vas na slovesno Florijanovo mašo
v NEDELJO, 5. maja 2019, ob 10.30. uri,
v župnijsko cerkev sv. Mihaela v Grosupljem.
Sveto mašo bo vodil MARTIN GOLOB, župnik iz Srednje vasi v Bohinju,
somaševala bosta domači župnik in dekan Janez Šket ter nekdanji grosupeljski župnik Franc Novak.
Pri sveti maši bodo sodelovali članice in člani prostovoljnih gasilskih društev Gatina, Grosuplje, Sp. Slivnica, mešani cerkveni pevski zbor
Zgodnja danica, Mihaelovi tamburaši, folklorna skupina KD sv. Mihaela in Godba Stična pod vodstvom Vladimirja Škrleca.
Lepo vabljeni!

Vigred se povrne, vse se oživi,
a prijatelja sem nazaj nikdar več ne bo.

Spomini
in zahvale

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustil

IGNACIJ KASTELIC
iz Velike Račne.

Iskrena hvala vsem, ki ste mu stali ob strani, in vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala osebju
v Domu starejših v Grosupljem. Posebna zahvala gospodu
župniku Janezu Kebetu za lepo opravljen pogrebni obred, Ivanki Šircelj Žnidaršič
za poslovilni govor in pevskemu zboru za lepo zapete pesmi.
Hvala vsem za darove za svete maše, cvetje in sveče.
Ohranimo ga v lepem spominu.
Vsi njegovi

ZAHVALA
V 78. letu nas je za vedno zapustil

JANEZ GREGORC
z Malega Vrha pri Šmarju - Sapu.
Najlepša hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in
darove za cerkev.
Žalujoči: vsi njegovi
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Vsi so venci vejli, … samo moj zeleni,
al ga jes zalejvlen … s svojimi skuzami.
Či bi moja skuza … na kamen spadnula,
kamen bi se razklau … na dvoje, na troje.
Prekmurska narodna

V soboto, 9. 2. 2019, smo se
na pokopališču pri cerkvi
sv. Martina pod Boštanjem
poslovili od drage mame,
babice, prababice, tašče in
sestre

ANICE GUŠTIN

iz Zagradca pri Grosupljem.
Njena pot se je začela 17. 3. 1926 na Goričkem v Prekmurju v številni družini, med dvema
bratoma in štirimi sestrami. Vse sestre so se zaradi trde zemlje in neizprosnih okoliščin
odločile poiskati kruh po svetu – dve sta odšli v Francijo, slednji dve, Anica in Jolanka, pa sta
po raznih ovinkih in klancih pristali na največjem posestvu pod boštanjskim gradom, kjer sta
si ustvarili družini. Kruh je bil tudi tukaj največkrat črn in trd, a se je Anica s hčerkama smelo in
z upanjem v lepši jutri spopadala vse do njene upokojitve leta 1982.
Nato se je 1986 s hčerkino družino preselila v bližnji Zagradec, kjer nam je še vedno veliko
pomagala tako z raznimi opravili kot z nasveti. Zadnja leta so njeno pot zaznamovali starost in
neozdravljiva bolezen. Kljub temu je ohranila svoj smeh in veselje do življenja vse do sredine
lanskega leta, ko smo se težko, a smo se morali sprijazniti, da se njena življenjska pot izteka.

Ob slovesu naše drage mame Anice se ZAHVALJUJEMO vsem,
ki ste nam v teh težkih dneh stali ob strani ali ste nam kakorkoli
pomagali! Hvala tudi vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, za sv.
maše in za cerkev! Še posebno zahvalo tudi župniku za lepo
opravljen pogrebni obred ter pevcem za zapete pesmi v cerkvi in
žalostinke ob grobu!
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili ali ste jo pospremili na njeni
zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu! Prav tako hvala
vsem, ki ste ji karkoli dobrega namenili v življenju!
Draga mama! Vedno ti bomo hvaležni vsi, ki smo s teboj živeli in
smo te imeli radi.			
Žalujoči: vsi njeni

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

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil
naš dragi

JOŽE JERŠIN

(4. 12. 1939–16. 3. 2019),
Grosuplje.

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
Tone Pavček

V SPOMIN

IVANKI
ANTONČIČ

(22. 5. 1929–3. 6. 1979),
roj. MAVER, Krška vas, Krka,
učiteljici razrednega pouka iz Grosupljega.
Draga mami, letos maja bi praznovala 90-letnico rojstva. Toda
že 40 let ti pošiljamo voščila in pozdrave v onostranstvo, kjer
ni več trpljenja, poniževanj in bolečin. Skupaj s hčerko Rozi
in možem Alojzem nam v spominu daješ smisel tuzemskega
življenja. Ljubila si svoj poklic in bila najsrečnejša med svojimi
učenci. Tvoj pedagoški pristop ni izostal niti v domačem
okolju. Kri ni voda, je rečeno, po tvojih stopinjah hodi vnukinja
in delo z mladimi nadaljuje vnuk.
Hvala vsem, ki se jo spominjate in postojite ob njenem grobu.
V imenu vseh sorodnikov, prijateljev in znancev,
hčerki Irma in Marta ter sestra Štefka

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
V 84. letu starosti je po
težki bolezni odšla h
Gospodu naša draga žena,
mama, babica, tašča,
sestra in teta

MARIJA KOŠAK

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, darovane
svete maše in darove za cerkev.

(27. 5. 1935–25. 3. 2019)
z Jakhlove ulice 16 v Grosupljem.

Posebno se zahvaljujemo osebni zdravnici dr. Majdki Oberstar
in medicinski sestri Zdenki Setničar iz ZD Ljubljana Moste.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste nam v težkih dneh nudili
podporo, delili z nami žalost in bolečino in nam kakorkoli pomagali.
Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, darove za
cerkev in svete maše. Hvala za vsak ljubeč stisk roke, za vse tople in
sočutne objeme, hvala za vsako iskreno besedo v tolažbo.
Najlepša hvala osebju Doma starejših občanov Grosuplje za njihovo
izredno skrb in pomoč pri njeni bolezni. Hvala g. župniku Janezu
Šketu za lepo opravljen pogrebni obred, g. Adamiču in pogrebnikom
za organizacijo pogrebne slovesnosti, kvartetu za lepo zapete pesmi v
slovo in trobentaču za odigrano Tišino.
Hvala vsem, ki ste se z ljubeznijo in spoštovanjem poslovili od nje in jo
v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti k večnemu počitku.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in se je boste še naprej spominjali.

Iskrena hvala patronažni službi in dežurnim zdravnikom ZD
Grosuplje.
Hvala gospodu župniku Janezu Šketu za lep poslovilni obred
in pogrebno sveto mašo.
Hvala pevcem za lepo petje pri pogrebni sveti maši in g.
Adamiču za vso pomoč pri organizaciji pogreba.
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na
zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi

Žalujoči: vsi njeni

Razvedrilo

GROSUPELJSKI ODMEVI |

April 2019

57

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

Leopold Sever
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Kako je Bajdetov Jože »cvajmeter bandit«
post

al

Ljudje prejšnjih generacij so bili v povprečju manjš
i, kot so dandanes. Bile pa so tudi izjeme. Mednje je nedvomno
sodil Bajdetov
Jože z Gradeža, rojen devetnajsto tretjega leta.
Njegove natančne
mere ne poznamo, zdi pa se, da je bil blizu dveh
metrov in v fari
se je uveljavila primerjava »velik ko Bajde«. Med
drugo vojno Jože
ni hotel nikamor. Najprej se je uprl vaškim straža
rjem: »Kako bom
streljal, saj še muhe na puški ne vidim!« V resnic
i je Jože kot divji
lovec položil dosti zajčkov na dlako in marsikatera
srna je končala
v njegovem loncu. Ubranil se je tudi partizanov,
rekoč: »Samo v
škodo bi vam bil, ker bi me Italijani že od daleč zagle
dali in bi vžgali
po vàs.« Kljub temu se po italijanski kapitulaciji
ni mogel izogniti
splošni partizanski mobilizaciji in nemška ofenz
iva ga je zatekla v
neki vasi na Kočevskem. »Pravi« partizani so se
ponoči razkropili,
mobiliziranci pa so padli v nemško pest. Ko so
jih postrojili, je iz
tanka stopil častnik z metrom v roki in začel merit
i Bajdeta: »Cvaj
meter bandit«, se je zarežal, obrnjen k svojim. Od
tistega časa je bil
Bajdetov Jože znan kot »dvometrski bandit«. Kljub
temu po vojni
ni dobival borčevske pokojnine, kot so jo mnog
i, ki so s pričami
dokazovali svojo namišljeno »borčevstvo«.
Leopold Sever

Kdor ga reši, ta bo blažen
DOMAČ KVIZ, KI SKUŠA BITI HUDOMUŠEN
1. Kaj je »vereja«, na kateri sedi pesniška sova?
a) palica v rokah župana, ko razglaša odloke
b) ročice pri starem kmečkem plugu
c) pokončni kol v lesenem plotu
2. V dolini šentflorjanski se je primerilo:
a) žegnanje
b) denacionalizacija
c) pohujšanje
3. Koliko las je na glavah treh plešastih Grosupeljčanov in
štirih Ivančanov …?
4. Najverjetneje bi se odločili za prijateljstvo s človekom,
ki je:
a) Fe - vreden
b) Au - vreden
c) Cu – vreden
5. Poišči inštrument, po katerem nas najbolj boli glava!
c)

b)

2. c,
Rešitve: 1. c,

3. nič, 4. b,

5. a.

a)
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PRIDOBITE MEDICINSKE PRIPOMOČKE
IZ DOMAČEGA NASLONJAČA
Z ENIM SAMIM TELEFONSKIM KLICEM!

030 633 332
NASLEDNJI DAN
DOSTAVA NA
VAŠ DOM!
Človeški odnos | Individualni pristop | Strokovno
svetovanje | Naročilo iz domačega naslonjača |
Dostava na vaš dom
Lahko nas obiščete tudi na
Vodnikovi ulici 105 v Ljubljani.

www.blaginja.si
Blaginja, Klavdija Janežič s.p.

ZOBNA AMBULANTA

PRENAD E N T

Zobozdravstvena ordinacija

Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.

Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje

telefon: 041 780 741
• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• laser terapija, laserski žarek
namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij
• beljenje zob

Draga 1, 1292 Ig
GSM: 040 934 000
• estetsko zobozdravstvo,
• protetika,
• implantologija,

GABER PETER KASTELIC s.p.

• otroško zobozdravstvo,

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

059 190 524

• zdravljenje parodontalne bolezni,

servis.gaber@gmail.com

• laserski dermatološki posegi

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

www.zobozdravstvo-prenadent.si

PRODAJAMO VSO
TEHNIKO ZNAMKE

POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:
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DATUM/URA

DOGODEK

LOKACIJA

Od četrtka, 18. 4. do sobote,
18. 5.

FANTAZIJA BARVITE ABSTRAKCIJE,
razstava Likovne skupine Paleta

Galerija Mestne knjižnice
Grosuplje

Sobota, 20. 4. ob 17. uri

NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - ARNE TABOR 69
(3. liga center – 21. krog)

Nogometni stadion Brinje
Grosuplje

Torek, 23. 4. ob 18. uri

Predstavitev knjige Pomniki NOB

Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 24. 4. ob 18. uri

Noč knjige: Čriček v daljavi je pesem zapel - predstavitev
knjige Gabrijele Cedilnik

Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 25. 4., 9. 5. in 30. 5. ob
Pravljično-igralna ura za otroke (2 - 4 let)
17.30 uri
PRIREDITEV V POČASTITEV DNEVA UPORA PROTI
Petek, 26. 4. ob 19. uri
OKUPATORJU s kulturnim programom
Sobota, 27. 4. 2019

GROSUPLJE OPEN, NK BRINJE, selekcija U12/U13

Torek, 30. 4. ob 20. uri
Četrtek, 9. 5. ob 19.30 uri

NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - ŽIRI
(3. liga center – 22. krog)
Kresovanje v Čušperku
MENOPAVZA, komedija

Sobota, 11. 5. 2019

GROSUPLJE OPEN, NK BRINJE, selekcija U11

Sobota, 11. 5. ob 17. uri

NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE – IVANČNA GORICA
(3. liga center – 24. krog

Sobota, 11. 5. ob 19.30 uri

Jubilejni celovečerni koncert ŽVS Brinke

Nedelja, 12. 5. 2019

GROSUPLJE OPEN, NK BRINJE, selekcija U10

Sobota, 27. 4. ob 17. uri

Mestna knjižnica Grosuplje

Kulturni dom Grosuplje

ZB KO Grosuplje, ZKD Grosuplje

Nogometni stadion Brinje
Grosuplje

Nogometni klub Brinje
Grosuplje

Nogometni stadion Brinje
Grosuplje
Športno igrišče v Čušperku
Kulturni dom Grosuplje
Nogometni stadion Brinje
Grosuplje
Nogometni stadion Brinje
Grosuplje
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje,
Tovarniška cesta 14
Nogometni stadion Brinje
Grosuplje

Nogometni klub Brinje
Grosuplje
PGD Čušperk
Špas teater, ZKD Grosuplje
Nogometni klub Brinje
Grosuplje
Nogometni klub Brinje
Grosuplje

Sreda, 15. 5. ob 17. uri
Sobota, 18. 5. ob 8.30 uri

Tradicionalni občinski test hoje na 2 km

Sobota, 18. 5. ob 9. uri

9. pohod po poti vodnih virov v KS Šmarje - Sap

Četrtek, 23. 5. ob 17. uri

Strokovno predavanje slovenskega akademskega slikarja
Janeza Zalaznika za državni tematski razpis za odrasle
likovne ustvarjalce 2019 Oblo in oglato

Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 25. 5. 2019

GROSUPLJE OPEN, NK BRINJE, SELEKCIJA U8

Nogometni stadion Brinje
Grosuplje

Torek, 14. 5. ob 9. uri

Pred cerkvijo na Polici
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
START: Ob pokopališču v
Grosupljem (POT ZDRAVJA)
START: Družbeni dom Šmarje Sap

Dan doživetij pri Županovi jami - jamarski spust skozi brezno
Županova jama
za obiskovalce, doživljajske delavnice
NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE – SAVA KRANJ
Nogometni stadion Brinje
Sobota, 25. 5. ob 17.30 uri
(3. liga center – 26. krog)
Grosuplje
Nogometni stadion Brinje
Nedelja, 26. 5. 2019
GROSUPLJE OPEN, NK BRINJE, selekcija U9
Grosuplje
Teden ljubiteljske kulture: TAMBURJAŠI S TAMBURAŠI,
Nedelja, 26. 5. ob 19. uri
Kulturni dom Grosuplje
koncert
BIG BAND GROSUPLJE IN DUŠNI PASTIRJI, avtorski
Nedelja, 2. 6. ob 19.30 uri
Kulturni dom Grosuplje
projekt - koncert in snemanje albuma
vsak dan od 8. - 19. ure (četrtek V cvetju - razstava Kulturnega društva likovnikov Ferda
Mestna knjižnica Grosuplje
od 11. - 19. ure)
Vesela Šentvid pri Stični
vsak dan od 8. - 19. ure (četrtek V hribih se dela dan - razstava slik Društva Fran Govekar Ig,
Mestna knjižnica Grosuplje
od 11. - 19. ure)
likovna skupina
vsak dan od 8. - 19. ure (četrtek
Abstrakcija - razstava likovne skupine Paleta
Mestna knjižnica Grosuplje
od 11. - 19. ure)
Razstava ustvarjalnih izdelkov iz odpadne embalaže vsak dan od 8. - 19. ure (četrtek
ustvarjali so otroci, starši in vzgojiteljici Vida Kastelic in
Mestna knjižnica Grosuplje
od 11. - 19. ure)
Klavdija Zajec Bobnar iz VVZ Kekec
vsak torek ob 17.30 uri
Ure pravljic za otroke (4 - 9 let)
Mestna knjižnica Grosuplje
BIBA SE S KNJIGO ZIBA: SREČANJE ZA NOSEČNICE IN
vsak petek od 10. do 12. ure
Mestna knjižnica Grosuplje
MAMICE Z DOJENČKI

Sobota, 25. 5. od 10. ure dalje

vsak petek ob 15. uri

Učenje hrvaškega jezika

vsako soboto od 10. do 12. ure Razgibajmo možgane s šahom

KD Teater Grosuplje, ZKD
Grosuplje, Mestna knjižnica
Grosuplje
Nogometni klub Brinje
Grosuplje
ZB NOB Grosuplje v sodelovanju
z Mestno knjižnico Grosuplje
ZB NOB Grosuplje v sodelovanju
z Mestno knjižnico Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Brezplačno merjenje krvnega sladkorja in tlaka ter
obnovitev temeljnih postopkov oživljanja
Preventivne meritve krvnega sladkorja in tlaka
ter obnovitev znanja TPO
Bralna čajanka

Nedelja, 12. 5. ob 10. uri

ORGANIZATOR

Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje

ŽVS Brinke
Nogometni klub Brinje
Grosuplje
Rdeči križ Slovenije, Območno
združenje Grosuplje
Rdeči križ Slovenije, Območno
združenje Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Zdravstveni dom Grosuplje
Turistično društvo Šmarje - Sap
Mestna knjižnica Grosuplje v
sodelovanju z JSKD IO Ivančna
Gorica
Nogometni klub Brinje
Grosuplje
Županova jama TOD Grosuplje
Nogometni klub Brinje
Grosuplje
Nogometni klub Brinje
Grosuplje
KD sv. Mihaela Grosuplje, ZKD
Grosuplje
KD Big band Grosuplje, ZKD
Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
v sodelovanju s hrvaškim
ministrstvom za izobraževanje
Mestna knjižnica Grosuplje

