
GLASILO OBČINE GROSUPLJE  |  LETNIK XLV  |  9 – 2019

1. ŠOLSKI DAN,  
str. 16

3G

GROSUPLJE G OES GREEN

G
O

SP
O

DARNO • GOSTOLJUBNO • GLO
BA

LN
O



2 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2019 Oglasi

J E Z I K O V N I  
TEČA J I

a n g l e š č i n a

n e m š č i n a

i t a l i j a n š č i n a

r u š č i n a

š p a n š č i n a

s l o v e n š č i n a

z a  t u j c e

Ž i v j o B o n j o u r
G u t e n

t a g

h e l l o

v  G r o s u p l j u

w w w . e m p e r u s . n e t

d . e m p e r u s @ g m a i l . c o m

0 4 1  5 8  4 4  9 2

D r u š t v o  E m p e r u s , K o l o d v o r s k a  2 ,  1 2 9 0  G r o s u p l j e

info@terme-dobrna.si / www.terme-dobrna.si

Senior oddih v srcu narave

Senior oddih
         Velja do 29. 12. 2019

5 x polpenzion že od 205 €
na osebo za 5 noči

Brezplačen prevoz od doma do Term Dobrna in nazaj.

Kraj sprostitve s tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.
Termalna voda z bogato mineralno sestavo, za

revitalizacijo in zdravje telesa.

•	080 22 10

Avtoval
DRUŽINSKO PODJETJE 
Z DOLGOLETNO TRADICIJO!

Avtoval d.o.o., Pod jelšami 2, 1290 Grosuplje 
info@avtoval.si; www.avtoval.si; 01 781 13 00 

facebook.com/Avtoval

- PRODAJA IN SERVIS MOTORNIH KOLES BMW
- SERVIS VOZIL BMW IN MINI
- PRODAJA IN SERVIS VOZIL RENAULT IN DACIA 
- PRODAJA IN CENITEV RABLJENIH VOZIL
- PREMONTAŽA IN CENTRIRANJE PNEVMATIK 
- CENILNO MESTO ZA VEČINO ZAVAROVALNIC 
- KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE
- POPRAVILO POŠKODB OD TOČE

MINI SERVICE
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PETEK
13.9.2019
Taborska cesta

-19:00-
koncert pihalnega orkestra

Glasbene šole 
Grosuplje, 

gost 

Oto Pestner
in skupina 

Gross upi

SOBOTA
14.9.2019

Kolodvorska in Taborska cesta

-9:30- 
otroški

Živ žav 
in dan podjetnosti z

OOZ Grosuplje 

Rok'n'band 
-16:00- 
dobrodelni

Grosupeljski tek
ob 50 letnici OŠPP Brinje Grosuplje 

-20:00- 
Groš na ulici

NEDELJA
15.9.2019

Cerovo

 -10:00- 
zeleno, aktivno zdravo 

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

DIMENZIJE IN DODATNA NAVODILA ZA PRIPRAVO OGLASOV:  celostranski pokončni 185 x 260 mm, 1/2 leže-
či 185 x 127,5 mm, 1/4 pokončni  90 x 127,5 mm, 1/8 ležeči 90 x 61 mm. Vsi oglasi so barvni. Format datoteke 
naj bo  *.PDF ali *.JPG.
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Uvodnik
Draga bralka, bralec Grosupeljskih odmevov!

Lepo pozdravljena po nekoliko daljšem času. Kot večina smo si 
tudi v uredništvu privoščili nekaj počitka, saj je mesec avgust 
najbolj počitniški mesec v letu, tako v šolstvu, kakor tudi na vseh 
drugih delavnih področjih. Upam, da ste si odpočili in nabrali 
veliko pozitivne energije za izzive, ki so pred nami. Šolarjem 
želimo predvsem veliko motivacije za pridobivanje novih znanj, 
učiteljem pa, da bi znali učence na prijeten način motivirati za 
učenje, saj je to lahko tudi zabavno. Za vse ostale, ki se trudimo 
na različnih delovnih mestih, pa prav tako velja, da se s pozitivnim pristopom in dobro voljo 
doseže veliko več. Vsem, ki ste že v tretjem življenjskem obdobju, pa želim veliko zabave in 
vsestranskih aktivnosti, ki vas bo ohranjala pri močeh.
September je tudi začetek novega šolskega leta, še posebej je prvi šolski dan nekaj novega in 
vznemirljivega za vse prvošolce in seveda tudi za njihove starše. Naj vam vsem ta začetek 
ostane v lepem spominu, naj vam prinese veliko veselja in lepih trenutkov v nadaljevanju 
šolanja. Apeliram na vse udeležence v prometu na še dodatno pozornost do malih šolarčkov. 
Po nekoliko umirjenem prometnem poletju na naši vpadnici proti Ljubljani lahko z vsakole-
tnim povečanjem števila jeklenih konjičkov pričakujemo tudi večje zastoje. Ko se vsako jutro 
peljem proti Ljubljani, opažam, poleg povečanega prometa, glavni vzrok za nastajanje stoje-
čih kolon. Nekateri vozniki si namreč privoščijo preveliko »varnostno« razdaljo. Pri stoječi 
koloni ali zelo majhni hitrosti imajo enako razdaljo, kot je potrebna za hitrost 130 km/h, pa 
še na prehitevalni pas se postavijo, zraven pa si nekateri vzamejo čas za telefoniranje ali celo 
pisanje sporočil. Priporočena varnostna razdalja je pot, ki jo pri določeni hitrosti prevozimo 
v dveh sekundah.
Kar zadeva prispevke za glasilo, se počitnice niso veliko poznale, saj je gradiva kot po navadi 
še preveč. Dobili smo nekaj dobrih strokovnih člankov, a prednost dajemo dogodkom v naši 
občini. 
Da se bo jesen še lepše začela, vas vse vabimo na že tradicionalno prireditev Grosuplje v jeseni 
od petka, 13. septembra, do nedelje, 15. septembra. V pestrem programu bo verjetno za vsako-
gar vsaj nekaj zanimivega, v petek zvečer Big band Grosuplje z Otom Pestnerjem, celodnevno 
pestro dogajanje v soboto, v nedeljo pa v naravo na Cerovo.
Vsem želim lepo jesen, veselja in ljubezni

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 2. oktobra, na e – naslov:

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

Morda najbolj zaželena in dolgo pričakovana novica, ki je prišla 
v počitniškem času, je uveljavitev Odloka o spremembah in 
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 
(t.i. SD OPN 1), ki je stopil v veljavo 10. 8. 2019, objavljen pa je v 
Uradnem listu RS št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019. Vsi zainteresirani 
lahko vse potrebne prostorske informacije, predvsem glede 
namembnosti zemljišč in zlasti njihovih zazidljivosti dobite 
na spletnem portalu PISO ali pa na občinski spletni strani www.grosuplje.si, v zavihku »Obvestila in objave«, 
podzavihek »Prostorski akti«.  Tisti manj vešči računalnikov pa lahko v času uradnih ur obiščete Urad za prostor 
na Občini, kjer vam bodo prijazni sodelavke in sodelavci podali želene informacije glede sprememb prostorskega 
načrta.

V času avgustovskih kislih kumaric pa nas je stroka presenetila s konceptom pokrajinske zakonodaje, s katero 
župani nismo bili seznanjeni. Največ razprav se je pričakovano razvnelo okoli števila predlaganih pokrajin in 
zlasti njihovih meja. Po tem predlogu bi Občina Grosuplje spadala v Dolenjsko pokrajino s sedežem v Novem 
mestu. S tem se ne strinjamo, saj občina Grosuplje naravno sodi v ljubljansko urbano regijo. Na Ljubljano 
nas vežejo dnevne migracije dijakov, študentov in zaposlenih iz naše občine, nadalje javni avtobusni potniški 
promet, ki je integriran v ljubljanski mestni potniški promet, ravnanje z odpadki, ki se predelujejo v Ljubljani 
in ne nazadnje oskrba z zemeljskim  plinom, s katerim nas bo v prihodnje oskrbovala Energetika Ljubljana kot 
naš izbrani koncesionar. Podobna usoda bi doletela tudi ostale obljubljanske občine, ki bi se znašle v različnih 
pokrajinah, saj naj bi Mestna občina Ljubljana bila samostojna pokrajina. Kolikor smo uspeli zvedeti, se tudi 
ostali župani primestnih občin strinjajo, da bi Ljubljana in obljubljanske občine tvorile Ljubljansko urbano 
pokrajino.  

Sam pa se osebno ne morem znebiti vtisa, da gre s ponovnim predlogom ustanavljanja pokrajin za odvračanje 
pozornosti od resnih problemov, s katerimi se ta hip soočamo občine, to pa je s podhranjenostjo financiranja 
občinskih proračunov. To bi moral biti ključni izziv aktualne Šarčeve vlade. Bogate občine se bomo hitro znale 
povezati v pokrajine, revne in brez denarja pa pokrajin pravzaprav sploh ne potrebujemo!  

Se vidimo na tradicionalnem festivalu Grosuplje v jeseni, do takrat pa vas lepo pozdravljam!

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Gradnjo športne dvorane pri Osnovni šoli Louisa Adamiča 
Grosuplje bo financirala tudi Fundacija za šport

Na sestanku v okviru projekta Local4Green o možnih 
spodbudah za rabo obnovljivih virov energije v naši občini

Ne moremo mimo Osnovne šole Lo-
uisa Adamiča Grosuplje, ne da bi ob njej 
opazili veliko gradbišče. V prizidku k šoli 
bo kar 8 novih učilnic, pa tudi nova špor-
tna dvorana s 3 vadbenimi površinami.

Veseli pa smo, da bo izgradnjo špor-
tne dvorane sofinancirala tudi Fundacija 
za šport. S projektom »Izgradnja športne 

dvorane pri OŠ Louisa Adamiča Grosu-
plje« smo se namreč uspešno prijavili 
na Javni razpis Fundacije za šport za so-
financiranje gradnje športnih objektov 
in površin za šport v naravi v letih 2019, 
2020 in 2021 ter tako pridobili nepovra-
tna sredstva v višini 60.000 evrov.

Pogodbena vrednost del za izgradnjo 

prizidka in športne dvorane sicer znaša 
3.892.202,84 evrov. Izvajalec del pa je 
podjetje CGP.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Občina Grosuplje s svojo zeleno 
usmeritvijo v prihodnost in sloganom 
Grosuplje Goes Green med drugim ak-
tivno sodeluje v transnacionalnem pro-
jektu Local4Green - Local Policies for 
Green Energy (Lokalne politike za zeleno 
energijo). K projektu smo pristopili pred 
slabima dvema letoma, 27. julija 2017, 
trajal pa bo do konca meseca oktobra 
letos, ko bo v Bruslju potekal tudi Evrop-
ski teden regij in mest, v okviru projekta 
pa bo župan dr. Peter Verlič na dogodku 
predstavil zelene projekte naše občine s 
poudarkom na spodbujanju rabe obno-
vljivih virov energije. Prav to je namreč 
tudi namen projekta Local4Green, obli-
kovanje in implementacija lokalnih po-

litik na področju promocije obnovljivih 
virov energije. V projektu sicer sodeluje 
75 občin iz 9 držav Mediteranske regije.

V okviru projekta pa je v torek, 16. 
julija 2019, v prostorih Medobčinskega 
razvojnega centra potekal tudi sestanek, 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2019 7Iz občinske hiše

na katerem sta vodja dejavnosti trajno-
stna raba energije v lokalnih skupnostih 
na ZRMK-ju dr. Henrik Gjerkeš in vod-
ja projekta Local4Green v Sloveniji na 
ZRMK-ju mag. Miha Tomšič direktorju 
občinske uprave mag. Dušanu Hočevar-
ju, vodji urada za gospodarstvo, finance 
in družbene dejavnosti Jelki Kogovšek in 
vodji MRC-ja Jasmini Selan s sodelavko 
Tjašo Pleško predstavila analizo prihod-
kov in odhodkov slovenskih občin, pri 
kateri sta izpostavila, da je občina Grosu-
plje 27% nadpovprečno razvita občina. 
Glede na to, kako je razvita posamezna 
občina, se nato tudi odločamo, katere 
ukrepe bi lahko v posamezni občini izve-
dli oz. s katerimi projekti bi lahko spod-
bujali rabo obnovljivih virov energije.

Velik poudarek se daje spodbujanju 
trajnostne mobilnosti in takšen projekt 
je zagotovo parkirna hiša P+R Grosu-
plje, ki se že gradi poleg avtobusne in 
železniške postaje. Svoje vozilo bomo 
tako lahko parkirali v parkirni hiši in se 
do glavnega mesta odpeljali z mestnim 
avtobusom 3G ali pa z vlakom. Gre za 
spodbujanje javnega prevoza na način, 

da uporabo osebnega avtomobila za-
menja kombinacija uporabe zasebnega 
in javnega prevoza, parkirna hiša naj bi 
tako privabila tudi voznike, ki bi sicer 
parkirno mesto iskali v Ljubljani.

V parkirni hiši P+R Grosuplje bo na 
voljo 222 parkirnih mest, od tega jih bo 
161 namenjenih parkiranju po sistemu 
P+R. Ob parkirni hiši pa bo tudi zaprta 
kolesarnica za 40 koles. Prav tako bo par-
kirna hiša omogočala polnjenje električ-
nih vozil, kolesarnica poleg pa polnjenje 
električnih koles.

Eno manjšo kolesarnico za polnjenje 8 
električnih koles, prav tako na lokaciji ob 
avtobusni in železniški postaji, pa smo 
svojemu namenu predali ravno pred 
slabim mesecem, in že lahko povemo, 
da smo zaradi zanimanja naših občank 
in občanov za njeno uporabo zelo za-
dovoljni. Seveda je naše nadaljnje delo 
usmerjeno tudi v urejanje kolesarskih 
poti po Grosupljem in v zalednih naseljih.

Drug projekt, za katerega z veseljem 
povemo, da se v naši občini že izvaja, pa 
je plinifikacija občine. Gradnja plinovo-
da že poteka po Grosupljem, pa tudi iz 

smeri Škofljice proti Grosupljemu, in če 
bo šlo vse po načrtih, bomo distribucij-
ski sistem zemeljskega plina v občini 
Grosuplje leta 2022 lahko priključili na 
distribucijski sistem zemeljskega plina v 
občini Škofljica.

Beseda je tekla tudi o drugih ukrepih, 
možnih projektih, s katerimi bi lahko 
rabo obnovljivih virov energije v naši 
občini še spodbudili. Direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar pa je ob za-
ključku sestanka sklenil, da so vsake ta-
kšne analize, primerjave in nato razprave 
dobrodošle, vedno nam namreč dajo 
tudi nov, širši pogled na neko zadevo in 
tako mogoče lahko najdemo še boljše 
možnosti, v tem primeru, katere primer-
ne korake lahko kot občina še naredimo, 
da se bomo razvijali še bolj trajnostno, še 
bolj zeleno.

Jana Roštan

Ko bo bajer Zacurek lepo urejen, bo tam, še posebej v vročih 
poletnih dneh, res prijetno

Občanke in občani Grosupljega bomo 
kmalu dobili še eno točko v naravi, ka-
mor bo prijetno zahajati, posebej v vro-
čih poletnih dneh, ko se je še toliko lepše 
odpraviti v bližino bajerja, v senco pod 
krošnjami.

Posebej to velja za Šmarčanke in 
Šmarčane, saj je bajer Zacurek od Šmarja 
- Sapa oddaljen le km, do tja pa nas vodi 
prijetna pot. Pravzaprav povedano velja 
že danes, a toliko lepše in prijetnejše bo, 
ko bo območje bajerja lepo urejeno, ko 
bodo tam tudi klopce, koši, svoje mesto 
bodo našla tudi igrala in preproste fitnes 
naprave.

Območje urejanja si je župan dr. Peter 
Verlič skupaj s predsednikom Krajevne 
skupnosti Šmarje - Sap Janezom Pintar-
jem in direktorjem Javnega komunalne-
ga podjetja Grosuplje Stanetom Stopar-
jem v torek, 23. julija 2019, tudi ogledal. 
Res bo nastal čudovit prostor za druže-

nja, srečevanja, kraj, kamor bodo radi 
zahajali naši najmlajši, pa njihovi starši, 
dedki in babice ter seveda vsi ostali.

Za ureditev bajerja Zacurek smo pri-

dobili tudi sredstva iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR).

Jana Roštan
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Na terenskem ogledu po Krajevni skupnosti Šmarje - Sap

Na Lahovi cesti v Šmarju - Sapu potekajo dela za izgradnjo 
kanalizacije

Župan dr. Peter Verlič se je skupaj 
s predsednikom Krajevne skupnosti 
Šmarje - Sap Janezom Pintarjem in di-
rektorjem Javnega komunalnega pod-
jetja Grosuplje Stanetom Stoparjem v 
torek, 23. julija 2019, odpravil na teren-
ski ogled po Krajevni skupnosti Šmarje 
- Sap, predvsem z namenom, da si še 
na terenu ogledajo, kaj se je v zadnjem 
času na območju te krajevne skupnosti 
naredilo, pa tudi, kako se odvijajo dela, 
ki potekajo sedaj.

V Šmarju - Sapu smo lepo uredili ob-
močje križišča Jakhlove in Aškerčeve 
ceste, kjer smo utrdili in asfaltirali cesti-
šče, Telekom je položil tudi napeljavo 
za optiko. Da se je lahko vse uredilo, gre 
zahvala tudi tamkajšnjim krajankam 
in krajanom. Na delu Lahove ceste pa 
intenzivno potekajo dela za izgradnjo 
sanitarne kanalizacije v dolžini cca 350 
m, kjer se bo lahko na nov kanalizacijski 
sistem dodatno priključilo 51 populacij-
skih enot.

Odpravili so se tudi do pokopališča, 
kjer se jim je pridružil Alojz Mehle, vod-
ja službe javne snage in pokopališča na 
JKP Grosuplje, skupaj pa so si pogledali 

idejni projekt za širitev pokopališča za 
raztros pepela. Prav tako imamo tam 
novo hladilnico, ki smo jo uredili v stari 
poslovilni vežici, saj imamo v naši občini 
v okviru pogrebne dejavnosti po novem 
24-urno dežurno službo, ki jo izvaja Jav-
no komunalno podjetje Grosuplje.

V Šmarju - Sapu so si prav tako ogle-
dali območje železniške postaje, župan 

se je namreč že večkrat zavzel, da bi ure-
dili tudi to železniško postajo, v drugem 
največjem naselju v naši občini.

Pot jih je nato vodila še do Hude Po-
lice, kjer pa smo zaradi stalnega popla-
vljanja ob neurjih temeljito uredili odvo-
dnjavanje.

Jana Roštan

Na delu Lahove ceste v Šmarju - Sapu 
potekajo dela za izgradnjo sanitarne ka-
nalizacije v dolžini cca 350 m, v sklopu 
katere bomo zgradili tudi suho kanali-
zacijsko črpališče in elektroenergetski 
priključek.

Potek del so si v torek, 23. julija 2019, 

ogledali tudi župan dr. Peter Verlič, di-
rektor Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje Stane Stopar in predsednik 
Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janez 
Pintar.

Dela bodo sicer predvidoma zaključe-
na do konca septembra, na nov kanaliza-

cijski sistem pa se bo tako lahko dodatno 
priključilo 51 populacijskih enot.

Pogodbena vrednost del znaša 
333.769,31 evrov, nosilec pogodbenih 
del pa je Javno komunalno podjetje Gro-
suplje.

Jana Roštan
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Prikazovalnik na avtobusnem postajališču v Šmarju – Sapu

Na avtobusnem postajališču v Šmar-
ju - Sapu, blizu šole, je po novem na-
meščen tudi prikazovalnik, ki nas redno 
obvešča, kdaj bo do postajališča pripeljal 
naslednji avtobus, ter z nami deli druge 
za potnike pomembne informacije.

Gre za prikazovalnik, ki je bil prej na-
meščen na glavni avtobusni postaji v 
Grosupljem, poleg urbanomata, kjer pa 
že stoji nov prikazovalnik oz. zaslon. Ta 
je trenutno še v fazi testiranja, saj gre za 
pametni interaktivni prikazovalnik inte-
griranega javnega prevoza, kakršnega 
v Sloveniji še nimamo. Med drugim bo 
vključeval napovedi prihodov avtobu-
sov in vlakov v živo ter nudil mnoge dru-
ge uporabne in zanimive informacije za 
potnike.

Pametni interaktivni prikazovalnik je 
bil na glavni avtobusni postaji v Grosu-
pljem postavljen v okviru mednarodne-
ga evropskega projekta »SubNodes«, v 

katerem sodeluje tudi Prometni inštitut 
Ljubljana. Ta bo v okviru projekta na ob-
močju Ljubljanske urbane regije postavil 
dva takšna prikazovalnika, prvi že stoji 

v Grosupljem in je, kot rečeno, še v fazi 
testiranja, drugega pa bodo namestili na 
Škofljici.

Jana Roštan

V Tlakah bomo uredili okolico izvira in vodnih korit potoka 
Gorenjca

V Tlakah, v manjšem naselju v naši 
občini, pri železniškem predoru izvira 
potok Gorenjca, kmalu za izvirom, kjer se 
nahajajo korita, pa so domačini nekdaj 
napajali živino, pa tudi prali. Tako je bil 
to tudi kraj druženja in srečevanja.

Tamkajšnji krajanke in krajani se do 
izvira in omenjenih korit še danes radi 
odpravijo in tako to območje še vedno 
predstavlja točko srečevanja, druženja, 
ko si želimo čas preživeti v naravi, kamor 
se radi odpravimo na sprehod.

Okolico korit bomo sedaj lepo ure-
dili in med drugim postavili ograjo, da 
bo varno tudi za igro naših najmlajših. 
S projektom »Izvir Gorenjca nas zdru-
žuje« smo namreč kandidirali na 2. Jav-
nem pozivu Lokalne akcijske skupine 
Sožitje med mestom in podeželjem (LAS 
SMP), ki je bil objavljen dne 6. 3. 2018, 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) na  upravičenih ob-
močjih občin Grosuplje, Ig, Mestne obči-
ne Ljubljana in Škofljica za leto 2018 in 
2019. 31. januarja letos pa je Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
projekt potrdilo. Za projekt smo uspešno 
pridobili 8.686,93 evrov, sedaj pa že pri-
čenjamo z urejanjem območja.

Jana Roštan
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Na ogledu Centra za ravnanje z odpadki Špaja dolina

V naši občini poudarjamo svojo zele-
no usmeritev in temu sledijo tudi številni 
naši projekti. Spodbujamo trajnostno 
mobilnost, pri čemer se kot občina v 
bližini prestolnice osredotočamo na to, 
da bi bila uporaba javnega potniškega 
prometa do potnikov čim bolj prijazna, 
posebno pozornost v zadnjem času pa 
posvečamo urejanju in vzpostavljanju 
novih kolesarskih povezav.

Temeljnega pomena za našo zeleno 
usmeritev sta Centralna čistilna naprava 
Grosuplje in Center za ravnanje z odpad-
ki Špaja dolina. Z njima upravlja Javno 
komunalno podjetje Grosuplje.

Naša čistilna naprava je sodobna, 
moderna in lahko dnevno prečisti do 
7.700 m3 odpadne vode, kar zadostuje 
populaciji do 20.000 prebivalcev. Vsi se 
še spomnimo, kako je pred 4 leti pričela 
s svojim delovanjem.

Za učinkovito ravnanje z odpadki pa 
skrbimo v CERO Špaja dolina, seveda 
pa vemo, da igramo pomembno vlogo 
pri tem, kako ravnamo z odpadki, mi 
vsi. CERO Špaja dolina lepo obratuje in 
ustreza vsem evropskim standardom. 
V sredo, 24. julija 2019, sta se na ogled 
centra odpravila župan dr. Peter Verlič in 
direktor JKP Grosuplje Stane Stopar, tam 
pa sta ju pričakala vodja službe javne 
snage in pokopališča na JKP Grosuplje 
Alojz Mehle in vodja področja CERO Špa-
ja dolina Anita Zore.

Ogledali so si zbirni center, kjer lahko 
občanke in občani Grosupljega, pa tudi 
Ivančne Gorice in Dobrepolja, večinoma 
brezplačno oddamo: papir in karton, 
mešano embalažo, stekleno embalažo, 

ravno steklo, odpadni les, kosovne od-
padke, odpadne gume, odpadne kovine, 
gradbene odpadke, azbestnocementne 
odpadke, odpadni tekstil, odpadno ele-
ktrično in elektronsko opremo ter nevar-
ne odpadke.

Na dveh platojih v zbirnem centru tre-
nutno poteka gradnja nadstrešnic. Pod 
prvo nadstrešnico bomo zbirali male go-
spodinjske aparate, TV-je, nevarne od-
padke in odpadni tekstil. Pod drugo pa 
velike gospodinjske in hladilno-zamrzo-
valne aparate. Gradnja bo predvidoma 
zaključena v jesenskih mesecih.

Sestavni del CERO Špaja dolina je 
tudi odlagališče, kjer pripeljane odpad-
ke razstirajo po polju odlagališča, kom-
paktirajo ter nato prekrivajo s prekrivko. 
Po vrhu položena folija zmanjšuje prilet 

ptic ter preprečuje vnos padavin v telo 
odlagališča, kar pripomore k zmanjšanju 
količine izcednih vod.

Okoljevarstveno dovoljenje za odla-
ganje smo pridobili leta 2013, velja pa 
do konca leta 2020. V skladu z njim ima-
mo za I. fazo kapacitete za 166.381 ton 
odpadkov. Odložili smo jih že 160.341 
ton, kar pomeni, da je kapaciteta do kon-
ca leta 2020 še 6.040 ton odpadkov.

Ker bo I. faza odlaganja kmalu zaklju-
čena, JKP Grosuplje trenutno pridobiva 
okoljevarstveno dovoljenje za gradnjo 
II. faze. 

Poleg zbirnega centra in odlagališča 
CERO Špaja dolina sestavljajo tudi: či-
stilna naprava za čiščenje izcednih vod, 
kompostarna, skladišče ločeno zbranih 
frakcij, sortirnica mešane odpadne em-
balaže ter prostori podjetja Retal.

Čistilna naprava z dvostopenjsko 
reverzno osmozo čisti izcedno vodo iz 
telesa deponije, ki se zbira v pokritem 
bazenu.

Odpravili so se tudi do kompostarne, 
ki je nadkriti asfaltni plato, v katerem le-
tno kompostiramo okoli 3.000 ton zbra-
nih biološko razgradljivih odpadkov. 
Med biološko razgradljive odpadke šte-
jemo kuhinjske in zelene vrtne odpadke, 
ki jih občanke in občani odložimo v »ze-
lene zabojnike«.

V skladišču ločeno zbranih frakcij 
pa skladiščimo zbrane sveče, kartonsko 
in papirno embalažo, mešano komu-
nalno embalažo ter stekleno in leseno 
embalažo. Ločeno zbrane frakcije nato 
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Podpis pogodbe za rekonstrukcijo Tabora Cerovo

Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska sredstva za 
projekt Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov -  
LIFE AMPHICON

oddamo družbam za ravnanje z odpa-
dno embalažo.

Že v naslednjem letu na tem prosto-
ru načrtujemo tudi izgradnjo pokritega 
skladišča, kar bo pripomoglo k zmanj-
šanju vremenskih vplivov na kakovost 
zbranih frakcij. 

Mešane komunalne odpadke, ki jih 

občanke in občani izvajalcu javne služ-
be prepuščamo v »črnih zabojnikih«, pa 
smo s 1. 1. 2016 začeli odvažati na me-
hansko - biološko obdelavo v Ljubljan-
ski regijski center za ravnanje z odpad-
ki. Po obdelavi teh odpadkov v RCERO 
Ljubljana jih na odlagališču v CERO Špaja 
dolina konča manj kot 7%, kar je pripo-

moglo k precejšnjemu zmanjšanju koli-
čine odloženih odpadkov. 

Naj zaključimo z geslom Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje: »ZA 
ZDRAVO DRUŽBO IN ČISTO OKOLJE«.

Jana Roštan

Občina Grosuplje in Zavod za turi-
zem in promocijo »Turizem Grosuplje« 
sta preko Lokalne akcijske skupine So-
žitje med mestom in podeželjem uspe-
šno prijavila projekt TABOR CEROVO 
- ZA PRIHODNOST in tako zanj pridobila 
sredstva iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja v višini 62.280,54 
evrov, od tega Občina Grosuplje v višini 
59.160,89 evrov in Turizem Grosuplje v 
višini 3.119,65 evrov.

Gre za rekonstrukcijo gospodarskega 
poslopja Tabora Cerovo, ki je ena najve-
čjih kulturnih znamenitosti v naši občini 
in tudi eden najpomembnejših kultur-
nozgodovinskih spomenikov v Sloveniji, 
ter predstavlja kmečko obrambno arhi-
tekturo najvišjega nivoja.

Za izvajalca del je bilo izbrano podje-
tje Gib gradnje, v ponedeljek, 19. avgu-
sta 2019, pa sta župan dr. Peter Verlič in 
direktor Gib gradenj Gašper Ploj podpi-
sala tudi že pogodbo za rekonstrukcijo 

in spremembo namembnosti objekta 
Tabora Cerovo.

Dela bodo obsegala rekonstrukcijo 
in spremembo namembnosti obstoje-
čega gospodarskega poslopja Tabora 
Cerovo, ki je bilo zgrajeno leta 1890, in 
je kot pomožni objekt oz. skedenj služil 
za spravilo pridelka. Dotrajane elemente 

bomo zamenjali in objekt vzpostavili v 
novo funkcijo. Med drugim bomo zapr-
ti del v pritličju pregradili ter tam uredili 
informacijsko točko in javne sanitarije za 
potrebe obiskovalcev.

Pogodbena vrednost del znaša cca 
115.539,36 evrov z ddv.

Projekt Tabor Cerovo - za prihodnost 
sofinancira Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja: Evropa investira v po-
deželje v sklopu Programa razvoja po-
deželja Republike Slovenije 2014 –2020, 
Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost – delež EU: 
80 %, delež RS: 20 %.

Jana Roštan

Občina Grosuplje je v sodelovanju 
s Turizmom Grosuplje (Krajinski park 
Radensko polje), Krajinskim parkom 
Ljubljansko barje, Kozjanskim regijskim 
parkom, Direkcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo (MZI), Centrom za kar-
tografijo flore in favne (CKFF) ter tujima 
partnerjema iz Danske, Amphi Interna-
tional ApS in Občino Nyborg, in tujim 
partnerjem iz Nemčije, Verein der Freun-
de des Deutsch-Poln, EU-Nationalparks 
Unteres Odertal e.V. na razpis programa 
LIFE uspešno prijavila projekt Ohranja-
nje dvoživk in obnova njihovih habita-
tov (LIFE AMPHICON – AMPHIbian CON-
servation and habitat restoration).

V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 3 
evropskih držav, njegov osrednji cilj pa 
je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, 
ki jih varuje Direktiva o habitatih, v štirih 
Natura 2000 območjih v Sloveniji (Lju-
bljansko barje, Radensko polje - Viršnica, 
Dobrava - Jovsi in Bohor) ter v treh ob-
močjih na Danskem in v Nemčiji. Vodilni 
partner v projektu je Občina Grosuplje.

V okviru projekta bomo na območju 
Krajinskega parka Radensko polje zgra-
dili podhode in ograje, ki bodo dvoživ-
kam omogočili varno prehajanje cest ob 
selitvah, uredili učne in interpretacijske 
poti, učilnico na prostem ter postavili 
informacijske table, opazovalnice in tudi 

Direktor Gib gradenj Gašper Ploj in 
župan dr. Peter Verlič
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razgledni stolp.
Pomemben del projekta pa predsta-

vlja tudi vzpostavitev mednarodnega 
sodelovanja in prenosa znanja, izkušenj 
in dobrih praks med partnerji, kar bo 
pomembno prispevalo tudi k boljšemu 
upravljanju z območji Natura 2000.

Gre za projekt v vrednosti 8.079.824 
evrov, pri čemer sofinanciranje Evrop-
ske unije znaša 60 %, sofinanciranje dr-

žave 20 %, 20 % predstavlja lastni delež. 
Občina Grosuplje bo tako za izvedbo 
projekta prejela 561.580 evrov, Turizem 
Grosuplje pa 276.613 evrov. Izvajati se 
bo pričel januarja naslednje leto in bo 
trajal sedem let.

Program LIFE je sicer finančni inštru-
ment, ki ga upravlja in financira Evropska 
komisija, namenjen pa je ukrepom na 
področju varovanja okolja, ohranjanja 

narave ter blaženja in prilagajanja pod-
nebnim spremembam.

Jana Roštan

Na 3. seji Komisije za mladinska vprašanja Občine Grosuplje 
prisotna tudi direktorica Inštituta za mladinsko politiko Nina 
Bavčar Čargo

3. partnerski sestanek projekta VEZI NARAVE

V petek, 23. avgusta 2019, je Občino 
Grosuplje obiskala direktorica Inštituta 
za mladinsko politiko Nina Bavčar Čargo.

Udeležila se je 3. seje Komisije za 
mladinska vprašanja Občine Grosuplje, 
na kateri so razglabljali predvsem o Lo-
kalnem programu za mladino Občine 
Grosuplje 2019-2023, ki ga Komisija 
pripravlja skupaj z Občino Grosuplje in 
ostalimi mladinskimi organizacijami. 

Občina Grosuplje s tem dokumen-
tom sprejema usmeritve in ukrepe za 
oblikovanje mladim prijaznega okolja za 
nadaljnjih 5 let, zato je pomembno, da 
pri pripravi Lokalnega programa za mla-
dino sodelujejo tudi priznane institucije 
na področju mladinske politike, kot je 
Inštitut za mladinsko politiko, katerega 
sedež je v Ajdovščini. 

Delovanje Inštituta za mladinsko po-
litiko odgovarja na izzive družbenega 
dogajanja na mladinskem področju v 
Sloveniji, je tudi nosilec projekta Mladim 

prijazna občina, omenjeni certifikat pa 
pridobijo občine, ki intenzivno delajo na 
razvoju mladinske politike v lokalnem 
okolju.

Z uresničevanjem temeljnih usmeri-

tev tega dokumenta želimo zagotoviti 
zadovoljstvo mladih v Občini Grosuplje, 
mladinsko politiko pa tako želimo v ob-
čini dvigniti na višjo raven.

Klavdija Mehle

V ponedeljek, 26. 8., in v torek, 27. 8. 
2019, je v hotelu Risnjak v Delnicah po-
tekal 3. partnerski sestanek v sklopu pro-
jekta Vezi narave / Veze prirode, katere-
ga vodilni partner je Občina Grosuplje, 
projektni partnerji pa so Občina Rogaška 
Slatina, Zavod RS za varstvo narave, Na-
cionalni park Risnjak, mesto Vrbovsko, 
Društvo Hyla in Javna ustanova za upra-
vljanje z zaščitenimi območji narave v 
Krapinsko - Zagorski županiji.

Na tretjem partnerskem sestanku 
smo partnerji v projektu prvi dan pre-
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Jožefa Zrnec praznovala 100. rojstni dan

gledali aktivnosti, ki smo jih posamezni 
partnerji izpeljali v drugem projektnem 
obdobju, aktivnost Nacionalnega parka 
Risnjak, očiščen izvir reke Kolpe pa smo 
si ogledali tudi v praksi. Prav tako je be-
seda tekla o naših začrtanih prihajajočih 
aktivnostih.

Dan kasneje smo dosedanje rezul-
tate projekta predstavili na novinarski 
konferenci, saj smo z njimi želeli se-
znaniti tudi širšo javnost. Po konferenci 
smo prisluhnili še zanimivemu preda-
vanju Tonija Korena, dr. sc., iz društva 
Hyla, o rezultatih popisa metuljev v Na-
cionalnem parku Risnjak ter predavanju 
Daliborja Jirkala, vodje potapljačev iz 
Dinaric Hub-a, ki je predstavil potek či-

ščenja izvira reke Kolpe.
Naj spomnimo, da je glavni cilj projek-

ta Vezi narave / Veze prirode ohraniti in 
izboljšati življenjski prostor ciljnih vrst na 
zaščitenih območjih Natura 2000, kot so 
Sotla, Kolpa, NP Risnjak, Radensko polje 
in Kamačnik. Za dolgoročno ohranjanje 
biotske raznovrstnosti bomo izvedli ra-
znolike aktivnosti v naravi ter posame-
znike, lokalno prebivalstvo, učitelje in 
kmete poučili o pomembnosti ohranja-
nja omenjenih območij.

Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018, 
trajal bo 30 mesecev. Vrednost projekta 
je 2.553.908,00 evrov, izvaja pa se v okvi-
ru programa Interreg V-A Slovenija – Hr-
vaška 2014–2020, ki ga je podprla Evrop-

ska unija in sofinanciral Evropski sklad za 
regionalni razvoj.

Nataša Hribernik, vodja projekta

Naša občanka Jožefa Zrnec s Spo-
dnjega Blata je v sredo, 28. avgusta 2019, 
praznovala svoj 100. rojstni dan. Res lep 
in okrogel jubilej, lepo pa je bilo videti 
tudi nasmejano, energično slavljenko. 
Prav na ta dan sta jo namreč obiskala žu-
pan dr. Peter Verlič in direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar ter ji ob nje-
nem prazniku iskreno čestitala. Slavljen-
ki je vse najboljše voščil tudi predsednik 
Društva upokojencev Grosuplje Drago 
Andročec, v imenu Krajevne skupnosti 
Grosuplje pa ji je iskrene čestitke izrekel 
Tone Lampret.

Že na predvečer njenega rojstnega 
dne so ji njeni domači in sokrajani pred 
hišo, v kateri stanuje, postavili mlaj, ki ga 
krasi ta lepa številka.

Zgovorna Pepca, kot jo kličejo doma-

či, nam je zaupala marsikaj zanimivega 
iz svojega življenja. Med drugim to, da je 
izpit za avto naredila pri svojih 50. letih, 
vozniško dovoljenje pa je imela vse do 
94. leta, čeprav se je za volan usedla še 
tudi pri svojih 97. letih. In kot so pove-
dali sokrajani, je bila tudi takrat še dobra 
voznica. A je bila sama mnenja, da je pri 
teh letih pa že čas, da neha voziti avto. 
Čeprav po drugi strani tudi sama kar ne 
more verjeti svoji starosti, tako hitro je 
namreč minilo vseh teh 100 let. Bi se pa 
zagotovo dalo popisati celo knjigo, če bi 
se lotili pisanja o njenem življenju.

No, prav knjigo pa je predstavljala 
njena lepa, velika rojstnodnevna torta, 
ki so ji jo pripravili njeni domači, in je ta 
že tako prazničen dan še bolj praznično 
obarvala.

Se pa Jožefa Zrnec še dobro spominja 
Grosupljega, kot je bilo včasih, razvoj kra-
ja, ki je postalo mesto, je res neverjeten. 
To še posebej velja za zadnja leta. Kaj vse 
se je zgradilo! Rada spremlja aktualno 
dogajanje, tudi lokalno, in prebira tudi 
naš lokalni časopis. Vesela je, da naša 
občina posebno pozornost posveča tudi 
starejšim, da je starejšim prijazna občina. 
Županu in direktorju občinske uprave je 
zaželela veliko uspeha tudi v prihodnje, 
da se bo naša občina še naprej tako lepo 
razvijala.

Mi pa ji seveda želimo zdravja, oseb-
nega zadovoljstva in naj njeno življenj-
sko pot še naprej tlakujejo čim bolj lepi 
in prijetni trenutki.

Jana Roštan
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Predstavitev in javna razprava na temo Lokalnega programa za 
mladino Občine Grosuplje 2019-2023

V četrtek, 29. avgusta 2019, je v Druž-
benem domu Grosuplje potekala pred-
stavitev in javna razprava na temo Lo-
kalnega programa za mladino Občine 
Grosuplje 2019-2023, kar je za Občino 
Grosuplje zelo pomemben dogodek, saj 
se tovrsten strateški dokument za mladi-
no v občini sprejema prvič.

Predstavitev je v celoti vodila Komi-
sija za mladinska vprašanja Občine 
Grosuplje, ki jo sestavljajo predsednica 
komisije Klavdija Mehle, podpredsedni-
ca Tanja Kastelec ter člani Eva Drobnič, 
Luka Mehle in Lovro Triler.

Dogodka so se udeležili tudi pred-
stavniki občine, župan dr. Peter Verlič, 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar ter Jelka Kogovšek, vodja ura-
da za finance gospodarstvo in družbene 
dejavnosti.

Predsednica Komisije za mladinska 
vprašanja Klavdija Mehle je izpostavila 
produktivno sodelovanje Komisije in 
Občine Grosuplje pri pripravi dokumen-
ta, poslušalcem je predstavila delo in 
naloge komisije ter pomen Lokalnega 
programa za mladino, predvsem kakšne 
prednosti prinese mladim. Lokalni pro-
gram torej sprejema usmeritve in ukrepe 
za oblikovanje mladim prijaznega oko-
lja, v katerem si želijo delati, ustvarjati in 
živeti. Je temeljni programski dokument 
za obdobje 5 let, ki opredeljuje predno-
stne naloge in ukrepe občine za uresni-
čevanje javnega interesa v mladinskem 

sektorju na ravni lokalne skupnosti, vse-
kakor pa bo Občini Grosuplje doprinesel 
veliko na področju razvoja mladinske 
politike.

Področja, ki jih obravnava program 
so izobraževanje, zaposlovanje, bivanj-
ske razmere, zdravje in dobro počutje, 
mladinsko organiziranje, participacijo, 
prostovoljstvo, informiranje in mobil-
nost, skratka vsa področja, za katera je 
pomembno, da se na področju mladine 
razvijajo in nadgrajujejo. 

Župan dr. Peter Verlič je v svojem 
nagovoru izpostavil pomen posvečanja 
pozornosti mladim v lokalnem okolju, 
predvsem na področjih, ki so zanje naj-
bolj pomembna.  Povezave, odnosi in 
izmenjava informacij so ključni elementi 

za solidarnost in prihodnji razvoj Evrop-
ske unije. To povezanost najbolje spod-
bujajo različne oblike mobilnosti, kar je 
župan tudi izpostavil kot področje, ki se 
mora razvijati tudi v naši občini. Razvoj 
mobilnosti je med drugimi tudi eden 
izmed ukrepov Lokalnega programa za 
mladino Občine Grosuplje.

Tudi občinske štipendije mladim v 
lokalnem okolju dajejo neko vzpodbu-
do pri njihovem šolanju in nadaljnjem 
razvoju. Občina Grosuplje štipendije si-
cer že podeljuje, letos jih bo v septem-
brskem razpisu objavila kar 65, župan pa 
je obljubil, da se bo število podeljenih 
občinskih štipendij že v naslednjih letih 
povišalo.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je pohvalil je komisijo in 
sodelavce iz občinske uprave, ki so sku-
paj soustvarjali omenjeni strateški doku-
ment, vanj vložili veliko truda in želje po 
oblikovanju mladim prijaznega lokalne-
ga okolja.

Sledila je javna razprava, kjer so poslu-
šalci komisiji postavljali vprašanja, poda-
jali mnenja in pobude, aktivno sodelova-
nje pri sooblikovanju lokalne mladinske 
politike pa bo možno tudi v bodočnosti. 
Komisiji lahko kadarkoli pišete na e-mail 
naslov mladinskavprasanja.grosuplje@
gmail.com ali pa vprašanja naslovite na 
Občino Grosuplje s pripisom »Komisija 
za mladinska vprašanja«. Vaša vprašanja, 
pobude oziroma mnenja bodo obravna-
vali na rednih sejah komisije.

Klavdija Mehle
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Slovesna otvoritev Športno-rekreacijskega parka Zavrh

V soboto, 31. avgusta 2019, smo na 
Spodnji Slivnici slovesno predali svoje-
mu namenu nov Športno-rekreacijski 
park Zavrh. Slovesnosti so se udeležili 
župan dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar, grosupelj-
ski dekan Janez Šket, občinski svetniki 
ter predsedniki in člani svetov krajev-
nih skupnosti naše občine, seveda tudi 
predsednik domače krajevne skupnosti 
Alojz Bavdek in ostali člani sveta, prav 
tako pa tudi predsednik domačega pro-
stovoljnega gasilskega društva Janez 
Zupančič in drugi člani društva ter še 
mnogi Slivničani.

Slovesnost je naznanila slovenska hi-
mna, nato pa sta nas ob tem prazničnem 
dogodku nagovorila predsednik Krajev-
ne skupnosti Spodnja Slivnica Alojz Bav-
dek in župan dr. Peter Verlič.

»Dobrodošli v naravi, ne daleč od vasi 
in mesta, dobrodošli na svežem zraku in v 
dobri družbi. Še posebej dobrodošli tisti, ki 
ste jo iz dolin ubrali peš in s kolesi, in tisti, ki 
boste to počeli še v prihodnosti,« je zbra-
ne lepo pozdravil predsednik Krajevne 
skupnosti Spodnja Slivnica Alojz Bav-
dek.

Povedal je, da je iz javnih medijev iz-
vedel, da je poslovnežu Jocu Pečečniku 
le uspelo pridobiti gradbeno dovolje-
nje za obnovo Plečnikovega stadiona v 
Ljubljani. No, Slivničani nimajo takšnih 
težav. Res da ne živijo v najlepšem me-
stu, živijo pa v eni izmed najhitreje raz-
vijajočih se občin v Sloveniji. Živijo v 
kraju, kjer se zjutraj še sliši petje ptic in 
kjer veter raznaša vonje sveže pokošenih 
travnikov. Živijo na meji Krajinskega par-
ka Radensko polje, v naravi in z naravo. 
Živijo, kjer so brez prerekanj, nasproto-
vanj s skupnimi močmi ustvarili nekaj 
lepega in koristnega. Dobili so namreč 

novo športno igrišče. Ob tej priložnosti 
se je iskreno zahvalil vsem, ki so k temu 
kakorkoli pripomogli.

»Igrišče, ki ga bomo svečano odprli, je 
obkroženo z gozdom in travnikom. V zgo-
dnjem jutru in v poznem popoldnevu je tu 
moč videti srne na paši,« je dejal in k temu 
dodal, naj ga uporabljamo za veselje in 
čim bolj pogosto, vendar s skrbjo, da ohra-
nimo okolje čisto in prijazno. »Povabimo 
prijatelje in sorodnike, družimo se in raz-
vijajmo športnega duha, tisti, ki nam leta 
več ne omogočajo tekanja z žogo, pa pri-
peljimo svoje vnuke in uživajmo v njihovi 
razigranosti,« je še dejal.

Spomnil nas je, da je Slivnica pred 
časom dobila obnovljen kulturni dom, 
sedaj postaja bogatejša še za športno 
igrišče. Ob igrišču pa je na vidiku še kar 
nekaj lepih projektov, kot so otroško igri-
šče z igrali, balinišče in še kaj se bo našlo.

»Vesel sem, da naša Slivnica živi in se 
sonaravno razvija. Ob tej priložnosti vas 
pozivam, da čim prej ustanovimo športno 
društvo ter v polni meri izkoristimo sadove 

pridobitve. Za naše otroke in vnuke gre. Za 
njihovo prihodnost v domačem kraju,« je 
svoje besede sklenil Alojz Bavdek.

»Res bo kar 8 let že od tega, ko smo prišli 
na občino kot nova ekipa in slišali za ta lep 
košček nad Spodnjo Slivnico, za Zavrh, in 
za željo, da bi tukaj nastalo športno igri-
šče,« je dejal župan dr. Peter Verlič. Po-
trebno je bilo dobiti lastništvo zemljišč, 
spremeniti prostorske pogoje ter seveda 
zagotoviti tudi denar. Na tem mestu je 
župan izpostavil ustanovitev medobčin-
skega razvojnega centra, katerega po-
membna naloga je pridobivanje evrop-
skih sredstev, ki pa smo jih pridobili tudi 
za projekt Športno igrišče Spodnja Sliv-
nica.

»Vesel sem, to je 14. športno igrišče v 
naši občini. Naj bo medgeneracijsko, se 
pravi za mlade, stare, za vse. In da se bo-
ste tukaj prijetno počutili,« je vsem zaželel 
župan. Ob tem pa je napovedal, da se 
na naslednji otvoritvi na Spodnji Slivnici 
vidimo takrat, ko bomo predali svojemu 
namenu obnovljeno cesto od Grosuplje-

Trak so prerezali: direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, predsednik Krajevne 
skupnosti Spodnja Slivnica Alojz Bavdek in župan dr. Peter Verlič
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V ponedeljek, 2. septembra 2019, 
smo vstopili v novo šolsko leto 2019/20 
in vanj pospremili tudi 237 prvošolk in 
prvošolčkov na kar sedmih šolah: na Po-
lici, v Št. Juriju, pa v Grosupljem v Brinju, 
v Šmarju - Sapu, Žalni, na Kopanju in še v 
Grosupljem na Adamičevi.

Pogumni prvošolke in prvošolci so 
prišli skupaj s svojimi starši, tam pa so jih 
pričakali ravnateljice naših treh osnov-
nih šol Natalija Kotar, Janja Zupančič in 
Pavlina Antolič, pa vodje šol, njihovi uči-
teljice in učitelji, starejši učenke in učenci 
šol, pozdravil jih je tudi župan dr. Peter 
Verlič.

»Prav vesel in počaščen sem, da delim z 
vami ta košček prvega šolskega dneva,« je 
prvošolkam in prvošolcem dejal župan. 
Prvi šolski dan je zagotovo prazničen 
dan za vse prvošolke in prvošolce, pa 
tudi za njihove starše, za celotne druži-
ne. In kot je dejal župan, je skupaj z rav-
nateljicami tudi sam odgovoren, kako 
se bodo naši učenke in učenci počutili 

v naših šolah. Na občini se zato trudimo, 
da so šole lepe, čiste, lepo vzdrževane, 
da so igrišča in okolice šol urejene, da je 
v šolah tudi pozimi toplo, skratka, da je 
počutje v naših šolah prijetno, da so šol-
ski prostori res drugi dom učenk in učen-
cev in zaposlenih na šoli.

In da bodo naši prvošolke in prvošol-
ci poleg tega, da bodo sklenili številne 
nove prijateljske vezi, v šolah pridobili 
tudi veliko novega znanja, pa jim je de-
jal: »Napnite ušesa, odprite oči, napnite 
možgančke, da bo šlo vse, kar se boste uči-
li, čim hitreje v glavice.« Pri tem jim bodo 
pomagali tudi njihovi starši, jih bodrili, 
prav tako se bodo trudili učiteljice in uči-
telji. Vsem je zaželel čudovit 1. šolski dan 
in lepo šolsko leto.

Sicer pa je župan ob 1. šolskem dne-
vu povedal še, da je v naši občini lepo 
poskrbljeno za učenke in učence, še 
posebej smo veseli, ker pri Osnovni šoli 
Louisa Adamiča na Tovarniški raste nov 
prizidek z novo športno dvorano. Drugo 

leto, ko praznujemo 25. rojstni dan seda-
nje občine, bomo tako naši mladini spet 
lahko podarili nekaj novih m2 šolskih 
prostorov, pa tudi novo športno dvo-
rano. Učenje in delo v šolah bo tako za 
otroke in za zaposlene še lepše.

»Vse udeležence v prometu pa napro-
šam, naj bodo odgovorni in še posebej po-
zorni na najmlajše z rumenimi ruticami,« 
je še dejal župan. Za varovanje otrok v 
bližini naših šol so sicer ves teden v jutra-
njih urah, med 7.30. in 9.30. uro, ter ob 
koncu pouka, med 13. in 14. uro, skrbeli 
člani ZŠAM Grosuplje, pri varovanju so 
jim pomagali tudi redarji in policisti.

V okviru nacionalne preventivne akci-
je Javne agencije RS za varnost prometa 
»Začetek šole« pa so vsi prvošolčki v Slo-
veniji prejeli knjižice Prvi koraki v svetu 
prometa, rumene rutice in tudi rumene 
balone.

Jana Roštan

1. ŠOLSKI DAN 

ga proti Spodnji Slivnici.
Župan dr. Peter Verlič, direktor ob-

činske uprave mag. Dušan Hočevar in 
predsednik krajevne skupnosti Alojz 
Bavdek so slovesno prerezali trak in nov 
Športno-rekreacijski park Zavrh predali 
svojemu namenu.

Da bo park varen, da bo to kraj prije-
tnega druženja, predvsem pa tudi kraj 
prijateljstva, ga je dekan Janez Šket tudi 
blagoslovil.

Z glasbo sta svečan del dogodka 
obarvali Pavlina in Ivana Šifrar, nato pa je 
sledil zabavni del, velika veselica s skupi-
no Krila. In to je bil kraj druženja, veselja, 
prijateljstva.

Novo igrišče na Spodnji Slivnici je 
sicer veliko 20 x 40 m. Namenjeno je 
igranju košarke in malega nogometa, se-
veda pa se lahko na njegovih površinah 
rekreiramo tudi drugače in se družimo s 
svojimi prijatelji, sokrajani.

Vrednost projekta je znašala 
162.965,10 evrov, zanj smo preko Lokal-
ne akcijske skupine Sožitje med mestom 
in podeželjem pridobili tudi sredstva iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja v višini 45.479,68 evrov.

Novo igrišče je uredilo podjetje GIB 
gradnje, d.o.o., za nadzor nad izvedbo 
del pa je skrbelo podjetje Urbing, d.o.o.

Jana Roštan
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Sprejem prvošolcev na Podružnični 
osnovni šoli Polica

Sprejem prvošolcev na Podružnični 
osnovni šoli Št. Jurij

Sprejem prvošolcev na Podružnični 
osnovni šoli Polica

Sprejem prvošolcev na Podružnični 
osnovni šoli Št. Jurij

Sprejem prvošolcev na Podružnični 
osnovni šoli Št. Jurij

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

Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli 
Šmarje – Sap

Sprejem prvošolcev na Podružnični 
osnovni šoli Žalna

Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli 
Šmarje – Sap

Sprejem prvošolcev na Podružnični 
osnovni šoli Kopanj

Sprejem prvošolcev na Podružnični 
osnovni šoli Žalna

Sprejem prvošolcev na OŠ LA Grosuplje - 
Dislocirani enoti Adamičeva

Sprejem prvošolcev na OŠ LA Grosuplje - 
Dislocirani enoti Adamičeva
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Občina Grosuplje in Vlada Republike Slovenije
vas vabita na posvetovanje o prihodnosti Evropske unije

KAKŠNO EVROPSKO UNIJO SI ŽELIMO DRŽAVLJANI?
Posvet bo potekal v sredo, 18. septembra 2019, od 16. do 18. ure,

v Družbenem domu, Taborska 1, Grosuplje.

V Sloveniji imajo posvetovanja o evropskih temah tradicijo že vse od časa vključevanja v EU. Lansko leto smo sodelovali v vseevrop-
skem projektu posvetovanj, ki je nastal na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Čeprav je bil ta projekt na evropski 
ravni zaključen in so se z njim seznanili voditelji EU na zasedanju Evropskega sveta decembra 2018, v Sloveniji nadaljujemo s posvetovanji 
v lokalnih okoljih. Civilni dialog je za državljane pomemben, ker jim omogoča boljše poznavanje delovanja EU, in za odločevalce, ker jim 
pomaga pri oblikovanju politik. Forumska razprava državljanov s predstavniki lokalne, nacionalne in evropske ravni krepi aktivno drža-
vljanstvo tudi glede odločanja o evropskih zadevah. 

Stalnica vseh posvetov o prihodnosti EU je zato splošna tema glede članstva Slovenije v EU: kako državljanke in državljani občutimo 
prisotnost EU v vsakdanjem življenju ter kakšna je naša pripadnost EU in skupnim evropskim vrednotam (solidarnost, različnost, demo-
kracija, pravna država, socialna blaginja). 

Drugi dve temi posveta sta bili izbrani glede na pomen za občino Grosuplje. Tako bosta izpostavljeni temi turizem in EU sredstva za 
razvoj. 

Občina Grosuplje v skladu s svojim Dolgoročnim občinskim strateškim načrtom 2015-2020 sledi viziji 3G, ki pomeni, da bo občino 
upravljala Gospodarno, razvijala Gostoljubno in usmerjala Globalno. Pomembna koraka v smeri 3G razvoja sta ustanovitev Zavoda za tu-
rizem Grosuplje aprila letos in  ustanavljanje organa skupne občinske uprave občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje. 
Ustanovitev skupnih občinskih uprav se je kot še posebej dobra praksa izkazala pri spodbujanju trajnostnega razvoja, ki vključuje naravne, 
človeške in ekonomske potenciale. 

Poleg občanov in občank se bodo posvetovanja udeležili predstavniki občine, vlade in institucij EU. Razpravo bo moderirala Tadeja 
Anžlovar. 

Posvetovanje bo med 16. in 18. uro, nato pa ste vsi udeleženci vabljeni na druženje s pogostitvijo.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prosimo pa za potrditev vaše udeležbe do 17. septembra 2019, na e-naslov info@
grosuplje.si.

Več o posvetovanjih o prihodnosti EU z državljankami in državljani tudi na vladni spletni strani.

Petek, 13. 9. 2019, Taborska cesta, Grosuplje
• 19.00 - nastop  Pihalnega orkestra Glasbene šole 

Grosuplje z gostom Otom Pestnerjem in skupino 
Gross upi

Sobota, 14. 9. 2019, Taborska cesta, Grosuplje
• 9.30 - Pozdrav voditeljice Tadeje Anžlovar
• 9.35 - Kulturno društvo sv. Mihaela Grosuplje 
• 9.45 - Glasbena šola Lipičnik
• 9.55 - Plesna šola Mini 
• 10.05 - Ženski pevski zbor Nasmeh 
• 10.15 - Plesna skupina Tial, Plesni studio Tina 
• 10.25 - Društvo Sožitje 
• 10.30 - Country vrtičkarji
• 10.45 - Plesni klub Spot
• 11.00 - Čarovnik Sam Sebastian 
• 11.45 - Sankukai karate klub Grosuplje 

• 12.00 - Plesna animacija plesalcev Plesnega mesta
• 12.30 - 15.30 – ROK'n'BAND
• 12.40 - Nagovor župana Občine Grosuplje  

dr. Petra Verliča
• 16.00 - Cici tek - 250 m
• 16.30 - Tek za osnovnošolce - 500 m
• 17.00 - Grosupeljska 5-ka - 5 km

GROŠ NA ULICI
• 20.00 - Riverstone, Ice on Fire, Crazy neighbours, 

Excentral

Nedelja, 15. 9. 2019
• 10.00 Zeleno, aktivno, zdravo - FIT Grosuplje, voden 

pohod po učni poti »Po sledeh vodomca«, po pohodu 
pa bo možen voden ogled Županove jame, Tabora 
Cerovo in Loga pod Cerovim.

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: PROGRAM
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OBVESTILO ZA VSE ZAPOSLOVALCE NA OBMOČJU OBČINE GROSUPLJE

Obveščamo vse zaposlovalce na območju občine Grosuplje, da smo na občinski spletni strani (www.grosuplje.si) odprli posebno 
rubriko za mlade, v kateri bomo v okencu »zaposlovanje mladih« ažurno objavljali vsa prosta delovna mesta na območju občine Grosuplje.

S to pridobitvijo bomo mladim v naši občini z informacijami o zaposlitvah na enem mestu omogočili lažje iskanje dela 
v lokalnem okolju.

Zaposlovalci, prosimo, da nam vaše zaposlitvene ponudbe pošiljate na elektronski naslov klavdija.mehle@grosuplje.si ali 
jih sporočite na telefonsko številko 01-7888-788 (Klavdija Mehle).

Občina Grosuplje

OBVESTILO
O JAVNEM RAZPISU ZA PODELJEVANJE OBČINSKIH ŠTIPENDIJ

Dijake in študente obveščamo, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://www.grosuplje.si/ objavlja javni razpis 
za dodelitev občinskih štipendij za šolsko leto 2019/2020.

Javni razpis se izvede v skladu z Odlokom o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje.
Rok za oddajo vlog je  do 11. 10. 2019, do 10.00 ure.

Občina Grosuplje

OBVESTILO

Obveščamo dijake in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, vključene v izobraževalne programe na področju kme-
tijstva, da Občina Grosuplje na svoji spletni strani http://www.grosuplje.si/ objavlja javni razpis za dodelitev sredstev enkratne občinske 
pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva v letu 2019.

Javni razpis se izvaja v skladu s Pravilnikom o dodelitvi enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva 
(Ur. list RS, št. 94/05 in 113/07) in Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in po-
deželja  v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020 (Ur. list RS, št. 50/15).

Rok za oddajo vlog poteče v petek, 11. 10. 2019, do 10.00 ure, ne glede na vrsto dostave.

Občina Grosuplje je ob pomoči kon-
cesionarja za vzdrževanje in izvajanje 
javne razsvetljave v Občini Grosuplje, 
Javno razsvetljavo, d. d, postavila stacio-
narna radarska ohišja za merjenje hitro-
sti. V skrbi za večjo varnost naših pred-
šolskih in šoloobveznih otrok so bile 
izbrane lokacije, za katere je bilo ocenje-
no, da bodo povečale varnost v cestnem 
prometu. Potreba po dodatnih ukrepih 
za nadzor prometa se je pokazala po 
otvoritvi polnega AC priključka Šmarje 
- Sap. Spremenili so se prometni tokovi 
na in ob avtocesti A2, ter AC priključkih 
Grosuplje, Cikava in Šmarje - Sap. Da bi 
se izognili kolonam, vozniki iščejo vzpo-
redne obvozne ceste in s tem obreme-
njujejo lokalni promet na regionalnih in 
občinskih cestah. 

Medobčinsko redarstvo Občin Gro-
suplje, Ig in Škofljica bo ob pričetku 
novega šolskega leta začelo izvajati 
nadzor hitrosti s stacionarnim radarjem. 
Meritve bodo izvajali na treh lokacijah, 
dve se nahajata v Grosupljem, ena v 

Šmarju - Sapu. Ohišja za radarske meril-
nike so montirana na drogovih cestne 
razsvetljave in bodo pripomogla k večji 
varnosti in k učinkovitejšemu prepreče-
vanju prekoračitev hitrosti v šolskih oko-
liših OŠ Brinje, OŠ Louisa Adamiča in OŠ 
Šmarje - Sap.

Medobčinski inšpektorat in redar-
stvo poziva vse voznike motornih vozil k 
previdnosti in upoštevanju cestno-pro-
metnih pravil pri vožnji. Z doslednejšim 
spoštovanjem omejitev hitrosti in ustre-
zno prilagoditvijo vožnje razmeram na 
cesti bomo lahko obvarovali marsikate-
ro življenje, saj stopnja poškodb narašča 
sorazmerno s hitrostjo.

Zato previdno in počasi!

Stacionarni radarji v občini Grosuplje

Šolski okoliš OŠ Brinje Grosuplje

Šolski okoliš OŠ Šmarje - Sap
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Pogovor z misijonarjem Jožetom Adamičem

V poletnih dneh ste, dragi bralci, občani 
Grosupljega, gotovo našli čas tudi za ka-
kšen obisk, klepet s prijatelji. Nekateri ste 
obiskali daljne kraje in zdajle, vsaj takole v 
mislih, listate po knjigi, polni lepih, še po-
letno toplih spominov. Nekateri pa so se 
iz daljnih krajev v teh dneh vrnili domov. 
Iz zdajšnjega doma na Madagaskarju je 
dom svojih prednikov in svojega srca obi-
skal tudi misijonar Jože Adamič. Ko tole 
prebirate, je Jože že tam, kjer je danes nje-
govo srce, njegov zaklad – v Marofarihyju. 
Majhen košček velikega slovensko–argen-
tinsko–malgaškega srca pa v pogovoru 
podarja vam, dragi bralci.

Kadar molite sami, v katerem jeziku 
molite?

Malo v malgaščini, malo pa v sloven-
ščini! Veste, vse skupaj malo pomešam. 
Lahko rečem, da več molim v slovenšči-
ni, sploh, če sem sam. V slovenskem jezi-
ku mi je še vedno lažje!

Tisti naši bralci, ki vas poznajo, 
vedo, kdo ste in od kod. Povejte, pro-
sim, kako ste povezani z Grosupljem, s 
Spodnjim Blatom, z našimi kraji?

Vedno, kadar pridem, me ljudje zelo 
lepo sprejmejo, še posebej tukaj, v vasi, 
kjer stanujem pri bratu in njegovi druži-
ni. Kakšnih posebnih stikov sicer nimam, 
ko pa pridem, sem povsod lepo sprejet. 
Sicer pa moji starši izhajajo od tod – moj 
oče s Spodnjega Blata in mama z Mlače-
vega. 

Kako se človek na začetku življenj-
ske poti, mladenič pri dvajsetih, odloči 
za misijone? Je na vašo odločitev vpli-
valo življenje v Argentini – mogoče 
razmere v državi sami ali v slovenski 

skupnosti, v domači družini? Kako ste 
prišli na Madagaskar pred dvaintride-
setimi leti?

Ja, kot otrok sem si že želel duhovni-
štva! V Argentini, kjer sem odraščal, smo 
imeli misijonske krožke, ki so nam malce 
pokazali revščino, težke razmere ljudi v 
določenih predelih sveta. Pri približno 
petnajstih ali šestnajstih letih sem začel 
obiskovati kraje na severu Argentine in 
spoznaval življenje tam. Posebej dva člo-
veka v moji mladosti sta dala tisti pravi 
pečat moji odločitvi za duhovnika – to 
je bil Franc Sodja (lazarist, posvečen leta 
1941, po letu 1945 zaprt, v Argentino je 
prišel iz Toronta leta 1966, umrl 2007 – op. 
avt.) in Peter Opeka (duhovnik, misijonar, 
sin slovenskih staršev  v Argentini, od leta 
1976 na Madagaskarju – op. avt.). Najprej 
sem si sicer močno želel v Bolivijo, a ker 
tam misijon še ni bil odprt, sem prišel 
na Madagaskar. To je ta kratka pot moje 
odločitve kot otroka, kot mladinca in že 
odraslega. Prišel sem v Slovenijo, tukaj 
sem študiral in v Beogradu začel svoj 
noviciat (tudi gospod Jože je lazarist – op. 
avt.), a misijonski duh se je le še krepil. 
Rekel sem si, da bom pot duhovništva 
začel doma in tako sem nastopil službo 
kaplana v Šmartnem pod Šmarno goro, 
kjer sem bil kaplan dve leti. Potem sem 
svoje predstojnike zaprosil za dovoljenje 
za odhod v misijone, na Madagaskar. In 
tja sem prišel leta 1987. 

Vem, da ste svojo pot na Madaga-
skarju začeli v kraju Vangaindrano, 
potem ste šli v Manakaro in nato v misi-
jonski center Marofarihy. Kakšni so bili 
začetki? Je bilo težko?

Že kakšnega pol leta pred odhodom 
sem se učil jezika, malgaščine. Prišel sem 

v Vangaindrano, kjer so imeli slovenski 
misijonarji center. Vangaindrano je bil 
center za podeželje. Ja – novinec sem 
bil, vse je bilo novo zame. Starejši misijo-
narji so me  lepo sprejeli in seveda rekli: 
'Zdaj si prišel, začni plavat!' In tako je bilo. 
Veste, ni bilo kakšnega uvajanja ali men-
torstva. Najlepše so me 'uvajali' malgaški 
otroci! Tudi jezika sem se učil ob njih. 
Takoj ko sem prišel, sem moral do vasi, 
petnajst kilometrov oddaljene, peš seve-
da. Tako sem začel, tako sem 'plaval'. In 
videl in spoznal marsikaj; ko sem videl, 
denimo, kako človeka, ki je kaj ukradel, 
obglavijo ali celo razkosajo, sem dobro 
vedel, da sem prišel dobesedno v prvo 
Mojzesovo knjigo, v staro zavezo! Tudi ko 
sem začel obiskovati ljudi, se je zgodilo, 
da je vsa vas zaprla vrata in samo skozi 
kakšno špranjo so upali pokukati in po-
gledati prvega belega človeka. Bali so se 
me, bali so se, da sem ljudožerec, ne pa 
misijonar. Taki so bili tisti prvi trenutki.

In zdaj po tridesetih in več letih, je 
kaj razlike, je kaj drugače na podeželju 
Madagaskarja?

Ja, odvisno od kraja. Zdaj sem sicer 
drugje, bi rekel, da je tukaj malo bolj 
'civilizirano' – a vseeno v narekovajih. 
Zgoraj omenjenega sicer več ni, a neka-
teri naši, slovenski misijonarji, ki so ostali 
tam, ali šli še dalje, dostikrat tudi danes 
tvegajo svoje življenje.  

Ko iz udobnih evropskih, tudi slo-
venskih foteljev gledamo nasmejane 
obraze afriških ali malgaških otrok, si 
mogoče kdaj preveč idilično predsta-
vljamo veselje, ki ga je človek potro-
šništva in  zahodne civilizacije izgubil 
v nakupovalnih centrih in ekranih vseh 

Šola, ki jo je Jože Adamič zgradil s 
slovenskimi darovi Trikraljevske akcije S tistimi, ki jih ima Jože najraje
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vrst, v želji po napredku. Kakšen je re-
snični obraz malgaškega človeka? 

Vprašanje je, kdo je bolj napreden, ve-
ste. Mogoče v Sloveniji in v Evropi znate 
malo bolj uživati, a ni rečeno, da ste bolj 
srečni. Uživanje ne pomeni sreče. Sreča 
je neskončna, užitek pa je le trenuten! 
Zamenjane so nekatere vrednote, pa 
nekatere miselnosti, ki so jih imeli naši 
predniki. Pa ne moremo reči, da so bili 
nesrečni, čeprav niso znali ali niso mogli 
veliko uživati. Ko pa govorimo o imetju, 
je pa spet druga pesem. O imetju menim 
pa takole: več, ko daš, več dobiš! 

Ste izkusili to?
Čedalje bolj! In mislim, da nismo mi ti-

sti, ki naj bi učili druge. Je kar prav, da se 
od drugih tudi mi kaj naučimo. 

Prav to sem vas hotela vprašati! 
Vem, da ste vi veliko dali in veliko na-
učili. Imate šolo, učite otroke – česa vas 
pa oni naučijo?

'Nasmeh, hvala, prosim, oprosti'. Tega 
nam velikokrat manjka. In otroci so naj-
bolj pristni učitelji. Čeprav mi mislimo, 
da jih moramo mi učiti, so oni tisti, ki uči-
jo nas.

Vem, da ste misijonar, ki je  ''šel na 
oddaljena obrežja, ki še niso slišala 
mojega oznanila, ne videla mojega 
veličastva'' (Iz 66, 19). Kako uresniču-
jete poslanstvo misijonarja – kako dati 
ljudem Boga, pa tudi roko za boljše ži-
vljenje? 

Z evangelijem, samo z evangelijem, 
ki mu ni treba ničesar dodajati. Pa pre-
prosto, kot je bil preprost Jezus. Božja 
beseda je preprosta, oznanjena je bila 
po Kristusu in tega se držim.

Ampak misijonarji tam na drugem 
koncu sveta ste dostikrat 'fantje za vse'. 
Vem, da ste zgradili dispanzer, v kate-
rem že več kot dvajset let pomagate 
bolnikom. Ogromno ste pomagali lju-
dem tudi materialno.

Ja, veste, v misijonih se vsega naučiš. 
Se moraš! Postaneš dober kuhar, dober 
učitelj, celo zdravnik, če je potrebno, ali 
pa živinozdravnik, če je treba; pa zidar, 
arhitekt, inženir ... vsega se moramo lo-
titi. Pa tudi ponižnost potrebujem – da 
znam druge prositi za pomoč, za nasvet. 

Veliko ste mi že povedali, gospod 
Jože. Ste srečen človek?

Če ne bi bil srečen, ne bi šel nazaj! Pa 
komaj čakam! 

Ko boste v začetku septembra spet 
med 'svojimi', vas verjetno čaka vaš 
običajni delovnik. Kako izgleda?

Med peto in pol šesto zjutraj vsta-
nem in pred šesto že začnemo z mašo, 
pri kateri je navadno kakšnih dvajset do 
trideset ljudi. Po maši prihajajo delavci, 
da jim razdelim delo; odklenem šolo, 
dam navodila tudi učiteljem; zajtrkujem 
nikoli, kavo pa popijem. In delo teče do 
poldneva, ko je kosilo in kratek počitek; 
popoldne grem na podružnice ali pa 
obiskujem ljudi. Ali spet pogledam k 
delavcem, da vidim, kako napredujejo, 
delajo.

Se kakšen čudež zgodi, takole čez 
dan?

Se. Če verjameš, se! Pa ga ne naredim 
jaz, ampak Bog.  In ga vidim, ko so hude, 
težke stvari. Ko dam otroku iglo, da bi 
mu dal infuzijo ... pa priteče ... voda, 
ne kri ... . In pridem naslednji dan, in je 
otrok živ! 

Pa hvaležnost, gospod Jože? Vam 
ljudje pokažejo svojo hvaležnost?

Veste, mi smo beli! Jaz ne morem biti 
nikoli Malgaš! In on ne more biti nikoli 
beli človek. Oni mislijo, da imamo mi vse, 
da nam nič ne manjka. In dostikrat so 
pač prepričani, da jim moram pomagati. 
Zato tudi ni ne vem kakšne hvaležnosti. 
Ampak, veste, jaz je ne potrebujem! Hva-
ležnost dobim drugje! Hvaležnost mi da 
moje srce! In moje veselje do tega, kar 
počnem. Ne potrebujem prav nobenega 
priznanja za to! Ga ne želim!

Pa vendar, brez pomoči je težko. 
Mnogi molijo za vas tudi v župnijah 
naše občine, v mnogih domovih. Tudi 
materialno pomagajo po svojih močeh.

Brez molitve ni blagoslova. Z Bogom 
začnem vsako delo, prosim za navdih 
svetega Duha; saj sam ne zmorem niče-
sar! Pa Bogu zaupam, odprem vsa vrata, 
da lahko izpolnim naloge, ki me čakajo. 
Tudi to je molitev. Veste, ni molitev samo 
Očenaš; tudi naše življenje je molitev. In 
če ga lepo živiš, je življenje tudi slavljenje 
Boga. To je največja molitev, večja, kot če 
bi prosil, večja, kot če bi se zahvaljeval. 
Mi misijonarji dostikrat nimamo časa za 
dolge molitve. Maše imamo dolge, to je 
že res, a našim osebnim molitvam mno-
go pripomorejo molitve drugih, darova-
nje trpljenja – to je blagoslov za nas in 
za Cerkev. Druga plat pa je ta naša, člo-
veška. Če nam ne bi pomagali prebivalci 
bogatejših držav, ne bi mogli mi narediti 
čisto ničesar. Vedno znova se moramo 
zavedati dejstva, da je to en majhen ko-
rak, naš majhen delček pomoči. Vseh ne 
morem rešiti. Veste, jaz nimam podjetja 
– pa ga tudi ne maram! Če bi bil podje-
tnik, bi verjetno drugače razmišljal, dru-
gače deloval. Tako pa živim od vsakega 
novčiča uboge vdove.

V Sloveniji ste bili – koliko časa – me-
sec, dva? In čez nekaj dni odidete, vi bi 
gotovo rekli – domov. 

Točno dva meseca sem tukaj. Pridem 
vsake toliko – odvisno od dela, od zdrav-
ja. Pred dvema letoma sem bil tukaj na 
operaciji, zdaj pa sem si vzel dopust, po-
čitek. Doma! 

Se kaj spreminjamo Slovenci pa Gro-
supeljčani takole na vsakih nekaj let, 
ko nas obiščete?

A seveda se! 

Nam gre na bolje?
Ne vem, če vam gre na bolje. Eko-

Pozdrav z obale 
Indijskega oceana v 

Grosuplje
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nomsko mogoče res. Kaj pa duhovno? 
Kaj pa sreča tvojega telesa in tvojega 
duha? To pa mislim, da je malo druga-
če. Se je treba vprašat, kam gremo in kje 
bomo jutri, ne danes. Tukaj bi bilo dobro 
kaj popraviti, ali stopiti korak nazaj. Se mi 
zdi, da vsak hoče biti malo več kot Bog. 
Da smo postali bogovi kar mi, da ne po-
trebujemo nikogar. Pa tudi to začutim, 
ko pridem, da slovenskega, evropskega 
človeka tudi to ne osrečuje. Da niste za-
dovoljni s tem, kar imate. Ni sreče. 

Kaj vas bo pričakalo v Marofarihyju, 
ko pridete? 

To je kraj kakšnih petnajst kilometrov 
iz Manakare, okoli 650 km stran od glav-
nega mesta. Tam stanujem, blizu glavne 
ceste, sicer pa je moje področje okoli 25 
km oddaljeno od cerkve. Moje delovanje 
pokriva nekako tri občine. Pa me prosijo 
še za kakšno novo cerkev. Ampak nas, 
misijonarjev, je malo! Kdaj moram poča-
kati nekaj let in jih prosim, naj sami mo-
lijo – da dozori njihova želja za cerkev. 
Veste, cerkev na Madagaskarju pomeni 

napredek! Edino cerkev daje možnosti 
za napredek – ni nazadnjaška. Tako je 
bilo in tako je. Tudi v Sloveniji. Pričakali 
pa me bodo moji otroci! Oni so najboljši! 
Radi me imajo in jaz njih. Otrok me bo 
pozdravil, se mi bo nasmehnil, me prosil 
in tudi zahvalil se mi bo.

Misaotra, misaotra veluma in soava 
dia (hvala in lepo potovanje)! Sem prav 
povedala? Pa ker ne znam, bi raje rekla 
po grosupeljsko in po slovensko 'zbo-
gom'? Vam je prav?

Moj oče je bil iz te hiše, s Spodnjega 
Blata, mama z Velikega Mlačevega. In 
teh korenin mi ni nobeden vzel. In za te 
korenine sem se pripravljen boriti! Veste, 
moja prva beseda je bila 'mama', mama 
po slovensko! Ko sem šel v prvi razred v 
Argentini, se je morala učiteljica nadvse 
truditi, da me je naučila špansko. Sem 
vse po slovensko govoril!

Ste danes veseli, da je bilo tako?
Pa kako! Pa razumem in govorim pre-

cej jezikov. 

Iskrena hvala vam, gospod Jože, za 
vaš dragocen čas in dragocene besede! 
In za zgled, ki ga dajete nam vsem s svo-
jim delom, življenjem in vero.

Veste, rad delam dobro, dokler sem 
živ. Sem pa že naročil, veste, da če bom 
na Madagaskarju umrl, naj me poko-
pljejo in posadijo na moj grob banano! 
Da bo zrasla in dala sadež. Da če nisem 
kaj dobrega naredil v življenju, da bom 
vsaj po smrti! Ampak še prej, še prej 
bom pa pred našo šolo otrokom še igri-
šče naredil! 

Med 4. in 10. septembrom bo papež 
Frančišek na obisku v Mozambiku, na Ma-
vriciju in tudi na Madagaskarju. Na pra-
znik Marijinega rojstva, osmega septem-
bra, se bo srečal tudi z misijonarji, ki tam 
delujejo. Obiskal bo Akamasoo in videl 
delo in življenje ljudi, ki je boljše tudi zaradi 
rok in src misijonarjev iz Slovenije, misijo-
narjev slovenskih korenin, tudi grosupelj-
skih. Tudi gospoda Jožeta Adamiča. 

Maja Zajc Kalar

Oratorij v župniji Šmarje - Sap

Med poletnimi počitnicami je v župni-
ji Šmarje - Sap tudi letos potekal oratorij. 
Tokrat že 14. po vrsti. Kar 168 mladih, 
udeležencev in animatorjev, se nas je 
družilo, zabavalo, tkalo nove prijateljske 
vezi in razmišljalo o pomembnih življenj-
skih vrednotah.

Glavni lik letošnjega oratorija je bil 
Peter Klepec, geslo, ki je splošno povze-
malo temo letošnjega oratorija, pa se je 
glasilo »Imaš moč«. Preko prirejene slo-
venske pripovedke o Petru Klepcu smo 
vsak dan pozornost posvetili določeni 
vrednoti –  razmišljali smo o moči pro-
šnje, moči odpuščanja, pomoči, moči 
spoznanja in moči svetega zakona. Na 
koncu tedna smo skupaj s Petrom Klep-
cem prišli do ugotovitve, da v življenju ni 
najpomembnejša fizična moč, ki je Petru 
vsekakor ni manjkalo, pač pa tista notra-
nja – duhovna moč. 

Imeli smo tri različne delavnice: likov-
no, skavtsko in delavnico, kjer smo se 
pobliže srečali z eksotičnimi živalmi. Pri 
likovni smo izdelovali plišaste igračke, 
pri skavtski smo spoznali običaje in zna-
nja skavtov, naredili smo si svojo skavt-
sko rutko, spoznali njihove igre ter se 
naučili delati različne vozle, ki nam lahko 
koristijo pri preživetju v naravi. Pri tretji 

delavnici pa smo imeli priložnost videti 
in izvedeti kaj novega o kraljevem pito-
nu, navadnemu udavu, grških kornjačah 
in afriškem polžu.

Na običajen oratorijski dan je po oku-
snem kosilu, ki so nam ga večino dni v 
tednu pripravljali v vrtcu Kekec, sledila 
velika igra. V ponedeljek so bile rdeča nit 
kmečke igre, v torek so bile na sporedu 
najbolj pričakovane in vznemirljive vo-
dne igre, v četrtek pa so otroci v pomoč 
kralju zbirali cekine in nakupovali različ-
na zemljišča. 

Kot je že v navadi, smo se v sredo od-

pravili na izlet. Tokrat z vlakom v Višnjo 
Goro. Med potjo do naše prve postojan-
ke, cerkve sv. Ane, v kateri je bila maša, 
so si skupine pot krajšale z zanimivi-
mi nalogami in z opazovanjem polžjih 
struktur in slikic. Na prostoru za piknik, 
ki je bil naš končni cilj, je bil končno čas 
za kosilo, počitek in igre. Utrujeni, a pol-
ni prijetnih vtisov, smo se vrnili na vlak 
proti Šmarju. 

Skozi celoten teden ne rastejo in uži-
vajo samo otroci, ampak tudi mi anima-
torji. Vsako leto znova smo na koncu, 
kljub vsem manjšim zapletom, odrgni-
nam in utrujenosti, srečni za vsak na-
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smeh, novo prijateljstvo in predvsem za 
zaupanje staršev, ki nam v varstvo za cel 
teden pustijo svoje otroke. Takšne stvari 
nam namreč dajejo moč, da vsako leto 
znova nadaljujemo in se trudimo.  

Zahvalili bi se vsem, ki ste nas med 
oratorijem krepčali s slanimi, sadnimi in 
sladkimi prigrizki. Prišli so nam zelo prav. 
Hvala tudi vsem, ki ste karkoli prispevali 
v oratorijsko blagajno ali nam čez teden 
kako drugače priskočili na pomoč. Hvala 
Krajevni skupnosti Šmarje – Sap, ki nam 
je za teden oratorija odstopila svoje pro-
store, našemu gasilskemu društvu Šmar-
je - Sap, ki nam je s peno popestril tor-

kove vodne igre, hvala županu dr. Petru 
Verliču za organizacijo prevoza z vlakom 
za sredin izlet in mag. Dušanu Hočevarju 
za sladolede. Še posebej se zahvaljuje-
mo našim sponzorjem. To so bili: Obči-
na Grosuplje; Cementni izdelki Zobec, 
d.o.o.; Klimatizacija Štrubelj, d.o.o.; KG 
EKO, d.o.o.; Graviranje in razrez Filip Ga-
vez, s.p.; Prince Sport & Fun Center; D 
design Damjan Kocman, s.p.; Okrepče-
valnica Majolka; Pizzerija Brajda; Pekarna 
Grosuplje; Pekarna Evropa.

Oratorijski animatorji

Ko združijo moči najboljši: Nina Pušlar in Pan-Jan
OGLASNI ČLANEK

Uspešni projekti gredo z roko v roki. Tako 
nekako bi lahko opisali zgledno sodelovanje 
med podjetjem Pan-Jan in izjemno prilju-
bljeno pevko Nino Pušlar. Kilometre doma 
in na tujem varno premaguje v vozilu Kia 
Sportage, ki ji ga je v uporabo predalo prav 
podjetje Pan-Jan, ki s svojimi zaposlenimi in 
zvestimi strankami piše uspešno poslovno 
zgodbo v Ivančni Gorici in v Trebnjem. Za 
svoje poslovne uspehe so bili večkrat nagra-
jeni, nazadnje tudi tako, da so v izboru Zlata 
nit prišli med sedem najboljših zaposloval-
cev v Sloveniji. Dostopni so vsakomur, saj 
znajo prisluhniti posamezniku, se z njim po-
govoriti in mu svetovati. Prisluhnili so tudi 
Nini Pušlar, domačinki iz Ivančne Gorice, ki 
se je obrnila nanje, saj ji je s prejšnjim spon-
zorjem potekla pogodba o uporabi vozila. 

Ponosni na sodelovanje 
"Z Nino smo pred časom že uspešno so-

delovali. Pogovorili sva se in videli, da lahko 
iz sodelovanja naredimo lepo skupno zgod-
bo. Izbrala je vozilo v beli barvi. Prevzela ga 
je  v salonu Kia v Ivančni Gorici. Ker je Nina 
domačinka, je bila njej in nam to velika pred-
nost. Ponosni smo, da je Nina postala naša 
predstavnica in del družine podjetja Pan-
-Jan. Verjamemo, da bomo skupaj naredili 
dobre zgodbe in da bo sodelovanje uspe-
šno. Njena izjemna karierna pot in pevski 
uspehi so tudi nam navdih. S svojo pozitiv-
nostjo in srčno energijo bo doprinesla tudi 
k našemu dobremu imenu in prepoznav-
nosti," o sodelovanju pove navdušeno in 
ponosno direktorica podjetja Pan-Jan Anita 
Prijatelj.

Uspešna zgodba s koncertom
"S podjetjem Pan-Jan iz Ivančne Gori-

ce smo prvič sodelovali že v lanskem letu 
in vesela sem, da bomo tudi v naslednjih 
mesecih ‘skupaj na poti’. Povezovanje z do-

mačimi podjetji je po mojem mnenju nekaj 
najlepšega in nenazadnje lahko tudi zelo 
uspešnega, zato sem vesela, da smo se našli 
in da je sodelovanje v naše skupno zadovolj-
stvo," ne skriva navdušenja in hvaležnosti 
Nina Pušlar, ki pohvali vozilo. 

"Glede na to, da sem ogromno na ce-
sti, je v prvi vrsti zelo udoben in prostoren 
avto tisto, kar najbolj potrebujem. In ker je 
športni terenec, sem rahlo bližje oblakom 
in je pot na koncerte zame še toliko lepša," 
nadaljuje Nina, ki je vesela, da je v avtu do-
volj prostora za prtljago. "Saj veste, kako je 
pri ženskah in prtljagi, kajne? Sicer pa je Kia 
Sportage zelo zaželen tudi v moji ekipi, saj 
se na koncerte velikokrat ne odpravljam 
sama, ampak z bendom in seveda z vsemi 
potrebnimi inštrumenti. Res ne moremo 
vzeti čisto vsega, kar potrebujemo, smo pa 
včasih presenečeni, kaj vse uspemo naložiti 
in vzeti na pot s seboj. Z dobro tehniko se 
seveda marsikaj da narediti. Dobite kakšno 
fotografijo, ko bomo polno naloženi," hu-
domušno pripomni in doda, da je z jekle-
nim konjičem letos dopustovala v Novem 
Sadu. Med vožnjo je, kakopak, poslušala 
glasbo.

Z roko v roki
"Zadnje mesece sem med vožnjo poslu-

šala osnutke verzije skladb, ki so nastajale 
za novi album. Med samim procesom na-
stajanja je to najboljše merilo in med vožnjo 
ponavadi nastajajo tudi najboljše ideje. Tre-
nutno pa z največjim veseljem povem, da 
ravno na poti na koncert poslušamo čisto 
zadnje verzije vseh skladb za novi album, saj 
bo luč sveta ugledal že zelo kmalu, in sicer 
6. septembra na mojem velikem koncertu v 
ljubljanskih Križankah," še doda in pohvali 
vozilo. Kia Sportage je bil kos tudi vročemu 
vremenu: "Poletje je bilo koncertno in stu-
dijsko obarvano. Vsak dan sem ogromno na 
poti in glede na temperature zadnjih mese-
cev, je bil trenutek, ko se je avto od vročine 
prijetno ohladil, pravi balzam za dolga po-
potovanja po Sloveniji."

Nina Pušlar in Pan-Jan, z roko v roki. Sreč-
no in uspešno dalje, na odru in v salonu.
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V zadnjem letu so v družinskem pod-
jetju GO-ST, gostinska oprema iz Grosu-
pljega, zabeležili kar nekaj prelomnih tre-
nutkov. Najprej so konec leta 2018 odprli 
nove poslovne prostore na Ljubljanski 
cesti, kjer imajo sedaj bistveno večje pi-
sarniške, proizvodne in parkirne zmoglji-
vosti. S tem so ustvarili tudi prijaznejše 
delovno okolje za več kot 30 zaposlenih, 
obenem pa poskrbeli za še hitrejšo oskr-
bo svojih strank. Te so razpršene po vsej 
Slovenji in podjetje GO-ST jim že od leta 
1990 dobavlja in servisira profesionalno 
gostinsko opremo iz lastne proizvodnje 
in tujih blagovnih znamk. 

Po novem nudijo tudi celovito po-
nudbo profesionalne pomivalne tehnike 
nemške blagovne znamke Hobart, kar je 
prav tako izjemnega pomena za njihovo 
poslovanje. Z novo generacijo Hobarto-
vih pomivalnih strojev namreč ni več za-

mudnega sušenja ali ročnega poliranja 
posode. Poleg tega pri odpiranju vrat 
ne prihaja do izpusta pare, kar bistveno 
olajša delo v kuhinji. 

Avgusta pa je GO-ST z dobrodelno 
noto razveselil 724 učencev in učiteljev 
Osnovne šole Brinje. Podaril ji je Hobart 
pomivalni stroj model AMXXL, ki bo od 
letošnjega šolskega leta skrbel za čisto 
posodo in zagotavljanje vrhunskih hi-
gienskih standardov. Pomivalni stroj se 
ponaša z avtomatskim dvigom in spu-
stom pokrova, kar bo zaposlenim v kuhi-
nji olajšalo delo, zmožnostjo pomivanja 
večjih kapacitet posode ter višjo ekono-
mičnostjo pri porabi vode, energije in 
detergentov. 

Kot pravijo pri podjetju GO-ST, želi-
jo z donacijo stroja v vrednosti 15.000 
evrov nekaj malega vrniti nazaj v lokal-
no okolje. Kar nekaj zaposlenih in njiho-

vi otroci namreč so in še obiskujejo OŠ 
Brinje, zato upajo, da bo začetek novega 
šolskega leta z lepo gesto še uspešnejši. 
Star pomivalni stroj je bil namreč že na 
robu svojega delovanja, z novim pa se 
zaposleni v kuhinji osnovne šole lahko 
nadejajo prijetnejšega delovnega okolja 
in vrhunskih higienskih standardov.

Izjave in zahvala:

Podjetju GO-ST GOSTINSKA OPREMA se 
najlepše zahvaljujem za donacijo pomi-
valnega stroja.

Po večletnem sodelovanju je gesta 
donacije znak, da sta v občini Grosuplje 
prisotna sodelovalni duh in medsebojna 
pomoč.

Kolektiv OŠ Brinje Grosuplje
Natalija Kotar, ravnateljica

Z novim pomivalnim strojem Hobart 
AMXXL so zaposleni zelo zadovoljni. Zaradi 

avtomatskega dviga in spusta pokrova je delo 
lažje, veliko bolj ekonomična je tudi poraba 

vode, elektrike in pomivalnih sredstev.

V novo šolsko leto z novim pomivalnim strojem!

Nataliji Kotar, ravnateljici Osnovne šole Brinje, sta direktor podjetja GO-ST Uroš Hudelja 
in tehnični direktor Janez Križman simbolno predala donacijo v vrednosti 15 tisoč evrov

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prijavni-
ce na www.ooz-grosuplje.si, kjer preve-
rite pogoje subvencionirane udeležbe 
zaradi sofinanciranja Občine Grosuplje:

• BREZPLAČNO NA MEDNARODNI 
OBRTNI SEJEM V CELJU, 10. – 15. 9. 

2019. Vsi člani OOZ Grosuplje s po-
ravnano članarino ste tudi letos upra-
vičeni do dveh (2) brezplačnih vsto-
pnic za letošnji MOS. Vstopnici Vam 
lahko posredujemo tudi po elektron-
ski pošti.

• Zbiranje prijav za »GROSUPLJE V JE-
SENI« za podjetja, sobota, 14. 9. 2019. 

Ste podjetje iz občine Grosuplje in bi 
se s svojimi izdelki in storitvami želeli 
predstavili na stojnici na tem tradicio-
nalnem  dogodku? Poiščite prijavnico, 
ki jo najdete na www.ooz-grosuplje.si 
ter nam jo čim prej posredujte, saj je 
število stojnic omejeno. 

• Računalniška delavnica »EXCELL ZA 
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6. SREČANJE PODJETNIC IN POSLOVNIH ŽENSK

ZNAM POSKRBETI ZASE?!
IZOBRAŽEVALNO – DRUŽABNI DOGODEK 

POZDRAVNI NAGOVOR: DR. PETER VERLIČ,  
ŽUPAN OBČINE GROSUPLJE

gostja: SAŠA EINSIEDLER 
licencirana trenerka uspešnosti po Jacku Canfieldu, DreamBuilder coach, mednarodna trenerka Persolog® (DISC),  

mediatorka, komunikacijska trenerka, podjetnica in mati petih otrok

DRUŽBENI DOM GROSUPLJE, 3.10.2019

V PRIJETNO DRUŽBO VABLJENE TUDI PODJETNICE IZVEN OBČINE GROSUPLJE!

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

EKSPERTE« v torek in sredo, 24. in 25. 
9. 2019, med 16.00 in 20.00, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. Preverite 
možnost subvencionirane udeležbe. 
Vabljeni.  

• TRADICIONALNO SREČANJE PODJE-
TNIC IN POSLOVNIH ŽENSK, v četr-
tek, 3. 10. 2019, v Družbenem domu v 
Grosupljem. Letošnji slogan je »ZNAM 
POSKRBETI ZASE?!« z osrednjo preda-
vateljico Sašo Einsiedler. Dogodek bo 
izpeljan v organizaciji IZOBRAŽEVAL-
NEGA ZAVODA ZNANJE.  

• Delavnica "Kako preko LinkedIna 
pridobite 4 ali več prodajnih raz-
govorov na teden?", četrtek, 17. 10. 

2019, med 16.00 in 20.00, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. 

• Javno povabilo podjetjem k oddaji 
vlog k sofinanciranju stroškov indi-
vidualnih izobraževanj in usposa-
bljanj v letu 2019. Rok: 31. 10. 2019. 
Vabimo vsa upravičena podjetja s 
področja občine Grosuplje, da do 31. 
10. 2019 na OOZ Grosuplje podajo 
Vlogo za sofinanciranje stroškov izo-
braževanj in usposabljanj, ki so se jih 
lastniki podjetij ali njihovi zaposleni 
udeležili v letu 2019. Ukrep sofinan-
cira Občina Grosuplje. Več na spletni 
strani OOZ Grosuplje.

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

Janez Bajt, sekretar OOZ Grosuplje
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Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča občane občine Grosuplje, da bo v jesenskem času odvažalo  nevarne odpadke 
iz gospodinjstev po naslednjem vrstnem redu: 

Plan zbiranja nevarnih odpadkov:

DATUM NASELJE ZBIRNO MESTO ČAS ZBIRANJA
torek 08. 10. 2019 Mala Ilova gora

Račna 
Veliko Mlačevo
Polica

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

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

sreda 09. 10. 2019 Škocjan
Mala vas pri Grosupljem
Spodnja Slivnica
Žalna

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

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

četrtek 10. 10. 2019 Šmarje - Sap
Sončni dvori
Grosuplje

Parkirišče pri gasilskem domu
Pred kotlovnico
Parkirišče pri sodišču

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

Med nevarne odpadke spadajo topila, kisline, barve, laki, olje in maščobe, detergenti, 
zdravila, baterije, akumulatorji, fluorescentne cevi in drugi živosrebrni odpadki, prazne 
tlačne posode, fotokemikalije, pesticidi in tudi majhna odpadna električna in elektron-
ska oprema zunanje dimenzije do 25 cm.

Odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev - jesen 2019

Zdravstveni dom Grosuplje vabi na tradicionalni občinski test 
hoje na 2 km

Udeležite se preizkusa hoje na 2 kilo-
metra in preverite svojo telesno pripra-
vljenost. 

Zdravstveno vzgojni center Zdra-
vstvenega doma Grosuplje 21. septem-
bra 2019 med 8.30 in 12.00 organizira 
preizkus hoje na 2 kilometra, ki bo po-
tekal po »Poti zdravja«, od pokopališča 
Resje v Grosupljem proti Spodnji Sliv-
nici in nazaj. 

Preizkus hoje na 2 km je enostaven, 
natančen, varen in ponovljiv test, pri ka-

terem s pomočjo vaših podatkov, časa 
hoje in srčnega utripa izmerimo vašo 
telesno zmogljivost in vam na podlagi 
vaših rezultatov svetujemo ustrezno te-
lesno dejavnost in vrsto vadbe, s katero 
boste izboljšali vaše počutje in zdravje.

Test hoje je primeren za vse odrasle, 
stare med 20 in 65 let, ki bi radi preve-
rili svojo telesno zmogljivost, še posebej 
tistim, ki ste telesno nedejavni ali zmer-
no 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!

Manca Grum,  
dipl. fizioterapevtka, ZVC Grosuplje

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje v sodelovanju z Domom starejših občanov Grosuplje

VABIMO NA 
DELAVNICO ZA LAIČNO OSKRBO IN NEGO BOLNIKA NA DOMU, 

ki bo potekala v centru aktivnosti v Domu starejših občanov Grosuplje

1. termin: v torek, 17. 9. 2019 od 9.00 do 12.00
2. termin: v torek, 24. 9. 2019 od 16.00 do 19.00

PROGRAM:
Spremljanje in merjenje življenjskih funkcij, prikaz pripomočkov za nego, osebna higiena: pomoč pri kopanju slabo pokretnega v 

kopalnici in posteljna kopel nepokretnega, preoblačenje, hranjenje, postiljanje, dvigovanje, preprečevanje preležanin …

Prijavite se vsaj 7 dni prej na tel. št.: 051 380 351 ali na e-naslov: grosuplje.ozrk@ozrks.si
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ČE ŽE IMATE TE PRAVICE, NI PO-
TREBNO VLAGATI NOVE VLOGE - RA-
ZEN ČE SO SPREMEMBE

Vloge za podaljševanje otroškega do-
datka, subvencije vrtca, štipendije, sub-
vencije malice in kosila  (če ste upraviče-
nec do pravice in jo želite podaljšati) ni 
potrebno več vlagati, saj bodo centri za 
socialno delo po uradni dolžnosti odlo-
čili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

 Če za pravico do otroškega dodatka, 
državne štipendije, znižanega plačila vrt-
ca ter subvencije malice in kosila zapro-
šate PRVIČ, je še vedno treba vložiti vlo-
go! Če je pravica na podlagi PRVE vloge 

ZAVRNJENA, je treba vložiti novo vlogo. 
Upravičenec do letne pravice mora 

centru za socialno delo še vedno sporo-
čiti zakonsko določene spremembe, ki 
pri teh pravicah lahko vplivajo na upra-
vičenost do pravice iz javnih sredstev, 
njeno višino ali obdobje prejemanja.

ŠTIPENDIJE

Če je za štipendista izkazan ustrezen 
status dijaka oziroma študenta, če je 
vpisan v višji letnik in so izpolnjeni tudi 
ostali pogoji, se štipendija dodeli. Ker v 
trenutku odločanja za nekatere štipen-
diste še ne bodo na voljo vsi podatki za 

odločitev o dodatku za uspeh in dodat-
ku za bivanje, bo center za te štipendiste 
v prvi fazi odločil samo o upravičenosti 
do državne štipendije in višini osnovne-
ga zneska le-te z morebitnim dodatkom 
za štipendiste s posebnimi potrebami. 

Center za socialno delo bo vsaki 
ugodeni odločbi priložil poziv štipen-
distom k predložitvi morebitnih dokazil 
o izpolnjevanju pogojev za dodelitev 
dodatka za uspeh in dodatka za bivanje 
ter na podlagi tega izdal dopolnilno od-
ločbo.

mag. Mojca Pettauer Žižek,
Center za socialno delo Ljubljana,

enota Grosuplje

Vloge za otroški dodatek, vrtec, štipendije

Morje za en dan

Sonce je že prijetno grelo, ko se je v 
sredo, 19. 6. 2019, gruča petdesetih lju-
di zbirala na avtobusni postaji v Grosu-
pljem. Kljub jutranji uri so bili vsi prešer-
no razpoloženi in polni pričakovanj, kaj 
bo prinesel dan, ko smo se že peto leto 
zapored odpravili na enodnevni izlet na 
morje. Predvsem smo hoteli polepšati 
dan tistim, ki si niti en dan morja ne mo-
rejo sami privoščiti. 

Posedli smo po avtobusu, pozdra-
vili prijaznega šoferja, označili avtobus 
z znakom Rdečega križa, mimo grede 
se nam je še v Šmarju – Sapu pridružilo 
nekaj izletnikov in odpeljali smo se proti 
morju. Že nad Koprom se nam je odprl 
čudovit pogled na našo obalo, toda mi 
smo hiteli do mondenega Portoroža, 
spili kavo, polizali sladoled ter ob obali 

začutili vonj soli in morja. Kar presenetila 
nas je pripoved dveh izletnic, da sta, za-
hvaljujoč izletu, prvič v življenju obiskali 
Portorož, ki je ta dan sijal v vsej svoji le-
poti. Po krajšem ogledu smo se odpeljali 
do Debelega Rtiča. Najbolj pogumni so 
skočili v morje, večina pa v prijetno to-

pel bazen na obali. Kljub temu da smo 
v Portorožu pojedli krofe, ki nam jih je 
podarila Pekarna Grosuplje, se je obilno 
in okusno kosilo ob 14. uri zelo prileglo. 
Po popoldanskem kopanju in uživanju v 
senci borovcev smo se proti večeru vsi 
izredno zadovoljni vračali domov. Med 
vožnjo smo vso pot prepevali stare in že 
skoraj pozabljene viže, ki so nas zazibale 
v spomine na otroštvo in mladost. Mo-
goče petje res ni bilo čisto ubrano, bilo 
pa je zapeto iz srca in peli smo vsi. 

V imenu vseh udeležencev se za tako 
lep izlet zahvaljujemo Fundaciji Drevo-
red, Občini Grosuplje in Pekarni Grosu-
plje. 

Predsednica krajevne organizacije
Rdečega križa Grosuplje

Milena Mušič

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE
vabi na 

KRVODAJALSKO AKCIJO

V PONEDELJEK, 21. 10. 2019,  OD 7. DO 13. URE V DRUŽBENEM DOMU NA TABORSKI CESTI 1 V GROSUPLJEM
V TOREK, 22. 10. 2019, OD 7. DO 12. URE V OSNOVNI ŠOLI DOBREPOLJE, VIDEM-DOBREPOLJE  

V SREDO, 23. 10. 2019,  OD 7. DO 12. URE V  OSNOVNI ŠOLI FERDA VESELA V ŠENTVIDU PRI STIČNI
V ČETRTEK, 24. 10. 2019,  OD 7. DO 13. URE V  SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA V IVANČNI GORICI 

S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo.

SKUPAJ REŠUJMO ŽIVLJENJA!
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Tja, kjer rastejo sanje

Na deževno soboto, 13. julija 2019, 
smo se vzgojitelji in 130 otrok odpravili 
na letovanje na Debeli Rtič, ki ga je že 23. 
leto zapored organiziral RKS - Območno 
združenje Grosuplje. Letovali so otroci 
treh občin: Grosupljega, Ivančne Gorice 
in Dobrepolja.  

Vreme se je kmalu po prihodu že pre-
cej popravilo, saj smo vendar naročili 
lepo vreme, ker smo želeli dobro izkori-
stiti poletje, se veliko kopati v morju in 
v bazenu s slano vodo, se igrati v senci 
pod borovci različne vodne igre, veslati s 
kajaki po rtiškem zalivu in preprosto uži-
vati v brezskrbnih dneh.

Popoldneve po kosilu smo si krajšali 
z različnimi delavnicami: ustvarili smo 
si svojo igro »križcev in krožcev« iz bla-
ga in morskih kamenčkov, izdelali smo 
meduze, ki smo jih k sreči v morju videli 
samo prvi dan. Naučili smo se, kaj pome-
ni položaj nezavestnega in kako nekomu 
nuditi osnovno prvo pomoč, če pride do 
poškodbe, rane. Spletali smo zapestni-
ce prijateljstva in nizali perlice, plesali v 
senci pred paviljonom ter narisali raz-
glednice za svoje domače, ki smo jih, 
kljub pestremu dogajanju, vseeno malo 

pogrešali. Seveda pa smo tradicionalno 
odšli tudi na izlet z ladjico, tokrat v Izolo. 

Vsak dan je nekaj otrok, ki so si to žele-
li, obiskovalo trening nogometa, v petek 
pa so odigrali pravi nogometni turnir. Za 
otroke prve skupine so se počitnice na 
Debelem Rtiču 21. julija končale, prispe-
lo pa je še 23 otrok, ki smo jim pripravili 
podoben program, le temperature so 
bile še malo višje, kot prvi teden, zato 

smo se še toliko raje hladili v morju, od-
pluli pa smo na sladoled v Piran.

Za veliko otrok so bile to edine poči-
tnice na morju to poletje, verjamemo, da 
bodo o njih sanjali še nekaj časa, morda 
še jeseni, ko se bodo spet vrnili v šolske 
klopi in jim bodo dogodki tega tedna 
pričarali nasmeh na obraz.

Nina in Tina, vodji letovanja

Ustvarjalni prstki v pravljični sobi Mestne knjižnice Grosuplje

Za nami je uspešen mesec ustvarjal-
nih delavnic Ustvarjalni prstki, namenje-
nih predšolskim otrokom in učencem 
1. triade občine Grosuplje. V skupinah 
od 10 do 13 otrok smo se v popoldan-
skem času srečevali v pravljični sobi 
Mestne knjižnice Grosuplje. Otroci so na 
delavnici odpotovali v svet pravljic ter v 
prijetnem in varnem okolju ustvarjali z 
različnimi materiali. Prebrani pravljici je 
na vsaki delavnici sledila ustvarjalnica, ki 

je bila tesno povezana s temo prebrane 
pravljice. Z branjem knjig smo bogatili 
otrokov besedni zaklad in svet domišlji-
je, skozi kreativno ustvarjanje pa spod-
bujali otrokovo izražanje, motoriko ter 
razmišljanje.

Delavnice smo izvedli s pomočjo Ob-
čine Grosuplje, ki v okviru naziva Branju 
prijazna občina občane spodbuja k ra-
zvoju bralne pismenosti in bralne kul-
ture. Branje s knjigo je oblika književne 

vzgoje, ki otroku omogoča zgodnje uče-
nje in potovanje v domišljijski svet lite-
rarnih junakov.

Vljudno vabljeni tudi v soboto, 14. 
9. 2019, na festival Grosuplje v jeseni, 
da letos še zadnjič skupaj omogočimo 
otrokom kreativno preživljanje prostega 
časa s knjigo.

Za Mestno knjižnico Grosuplje -  
Tina Pleško, izvajalka delavnic
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Ljudski pevci in godci KD Franceta Prešerna Račna na 
Europeadi

Europeada je največji evropski festival 
tradicionalne kulture narodov, ljudske 
pesmi, glasbe in folklornih plesov.

Letos je bil že 56. po vrsti, gostitelj 
pa Nemčija, mesto Frankenberg, od 17. 
do 22. julija 2019. Pet tisoč nastopajočih 
vseh generacij, iz 180 regij evropskih 
držav, se je aktivno udeležilo srečanja 
in praznovanja evropske kulture v tra-
dicionalnih kostumih, barvah Evrope. 
Mi smo se seveda tokrat predstavili v 
prelepi gorenjski narodni noši. Dogodki, 
predstavitve, nastopi, so se odvijali od 
desete ure dopoldne do poznih večernih 
ur. Naša skupina se je predstavila na po-
uličnih nastopih in glavnem nastopu v 
areni pred tisoči poslušalci. Ponesli smo 
slovensko ljudsko pesem med različne 
narode in kulture. Odziv publike je bil 
izjemen, pozibavali so se v naših ritmih 
in tudi pritegnili. Bili smo počaščeni in 
ponosni na našo dediščino. 

Na sončno soboto popoldne pa smo 
se udeležili triurne parade, pet tisoč na-
stopajočih, v tradicionalnih kostumih, 
po slikovitih mestnih ulicah, v dolžini 
dva kilometra in pol. Tudi tu so nas gle-
dalci prisrčno pozdravljali, prisluhnili 
našim pesmim in zvokom harmonike, 

kitare, tenorja.
Sredi vročega nedeljskega popoldne-

va pa je bila še zaključna prireditev, kjer 
je župan mesta Frankenberg predal »šta-
fetno palico« županu iz mesta v Litvi, kjer 
bo naslednje leto 57. europeada.

Na koncu je orkester zaigral Avseni-
kovi: Na Golici in Otoček sredi jezera. 
Bili smo ganjeni, oči so se mi orosile, v 
čast nam je bilo, da je naša glasba tako 
prepoznavna. Nemški državljani so nas 

prijazno ogovarjali, ko so na naših sraj-
cah prebrali napis Slovenija in nekdo je 
pridal: » Ich liebe Slovenija und Avsenik«.

Kljub precejšnji utrujenosti, polni pri-
jetnih vtisov in spominov, smo se pono-
sno vračali v našo ljubo domovino. Ko 
smo prevozili Karavanški predor, je iz 
naših grl zadonela Moja Slovenija.

Marija Kavšek, Zarja

Življenjski jubilej našega občana Iva Frbežarja

Ivo Frbéžar je pesnik, pisatelj, slikar, 
grafični oblikovalec, publicist, fotograf, 
urednik in založnik. Rodil se je v Šmarju 
– Sapu, v zaselku London, 30. 9. 1949. 
Študiral je primerjalno književnost in 
literarno teorijo na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani in na londonski šoli za odnose z 
javnostmi (London school of public rela-
tions - LSPR). Je član Društva slovenskih 
pisateljev in Slovenskega centra PEN. 
Piše predvsem poezijo, lirično prozo, pe-
smi in prozo za otroke, radijske igre ter 
literarno kritiko. 

V času, ko še ni bilo pesniških delav-
nic, o kreativnem pisanju se je šele govo-
rilo, je zbral skupino literatov v Literarni 
klub Grosuplje in organiziral poletno 
literarno šolo na Polževem. Rodila se je 
revija Res (1988), kasneje še Reporter 
zdaj (1991). V Grosupljem je ustanovil 
založbo Mondena, pri kateri je izšlo kar 

180 literarnih del pretežno slovenskih 
avtorjev. V devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja je organiziral Adamičeve večere, 
na katere je povabil znane slovenske pi-
satelje, pesnike in glasbenike in tako širil 
vedenje o premalo znanem slovensko-
ameriškem pisatelju Louisu Adamiču iz 
Praproč pri Grosupljem. 

Do sedaj je izdal 15 lastnih knjig, od 
tega dve v prevodu v tujini, z izborom 
pa je sodeloval v sedmih zbornikih in an-
tologijah. Njegova dela so prevedena v 
15 jezikov (angleški, italijanski, španski, 
francoski, portugalski, češki, slovaški, 
poljski, ruski, romunski, makedonski, 
bolgarski, hrvaški in srbski jezik, haikuji 
tudi v japonskem). Prejel je štiri medna-
rodne nagrade za poezijo. Živi na Mali 
Ilovi Gori, kjer se zadnja leta posveča 
predvsem poeziji in slikanju. 

Morda njegovo življenje in delo naj-
lepše ilustrira haiku iz njegove zbirke Bri-
nove jagode (2000):

Brinove jagode na
moji Ilovi Gori Grenke in trpke
same v svojem grmovju.

Marija Samec



32 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  September 2019 Kultura

Pusti peti moj'ga slavca - 5. koncert Barve glasbe in besede  
v sezoni 2018/2019

Nastop na državnem plesnem Festivalu PIKA MIGA, ki bo  
5. oktobra 2019 v Velenju

Zadnji koncert iz ciklusa Barve glasbe 
in besede 2018/2019 Pusti peti moj'ga 
slavca smo predstavili v dvorani Mestne 
knjižnice Grosuplje 24. junija 2019. Po-
svetili smo ga pesnikom in pesniškemu 
ustvarjanju. Ob tem smo se spomnili 70. 
obletnice pesnika Iva Frbežarja. V uvo-
dnem besedilu smo se z njegovim bese-
dilom sprehodili skozi njegovo pesniško 
rast in zorenje in ga predstavili tudi z 
dvema pesmima. Pesnik se je koncerta z 
veseljem udeležil.

Glasbeniki M.ARS kvarteta Mojca 
Menoni Sikur - 1. violina, Nina Pirc – 2. 
violina, Mateja Ratajc – viola in Martin 
Sikur – violončelo pa so zaigrali Mozar-
tove Adagio in fugo v C-molu in Diver-
timento v F-duru ter Godalni kvartet v 

C-duru, imenovan tudi »Disonančni«. 
Besedila slovenskih pesnikov, ki so go-
vorila o pesnjenju, krizi ustvarjanja in 
užitku umetnika ob uspešnem delu, so 
brali člani Mestne knjižnice Grosuplje 

in recitacijske skupine UTŽO Grosuplje: 
Katja Bricelj, Rozi Fortuna, Kristina Oblak, 
Ivo Puhar, Marija Samec in Franci Zorko.

Marija Samec

Regijskega srečanja plesnih ustvarjalcev Osrednje Slovenije 
v organizaciji JSKD RS OI Ljubljana  sta se udeležili tudi naši dve 
skupini TeGIBlo 3 najmlajša in TeGIBlo 5 odrasla KD Teater Gro-
suplje. Srečanje je potekalo 20. maja 2019 v dvorani Španskih 
borcev v Ljubljani. 

Na srečanju Osrednje Slovenije, kjer je sodelovalo 42 ple-
snih skupin, je bila izbrana za državno srečanje na Festivalu 
Pika miga naša najmlajša skupina TeGIBlo 3 pod mentorstvom 
Tini Rozman. 

Veselimo se festivala, saj nastopa 77 najboljših skupin sta-
rosti do desetega leta iz vseh območnih izpostav Slovenije 
JSKD RS.

Vodja skupin TeGIBlo Ana Kastelec

VPIS V PLESNO-BALETNE SKUPINE  TeGIBlo ZA ŠOLSKO LETO SEPTEMBER 2019 – JUNIJ 2020

Vse ljubitelje plesa in baleta obveščamo, da sprejemamo nove kandidatke in kandidate!    

Vpis za šolsko leto 2019/2020  bo potekal v torek, 10. septembra 2019,
v Kulturnem domu, od 18.00 do 19.00 ure.

V plesno-baletnih skupinah TeGIBlo se predvsem spoznavamo z osnovnim baletnim elementi in estetiko gibanja. S plesalkami, ki že nekaj 
let plešejo, utrjujemo in poglabljamo baletno znanje. Poleg baleta se  v skupinah spoznavamo z ustvarjalnim gibom in ga raziskujemo ter 
ustvarjamo  čudovite plesne kreacije. Na tem področju delujemo že petnajsto leto in upamo, da bo še veliko zanimanja za to zvrst plesa. 
Trudimo se, da se skupine udeležujejo tekmovalnih in drugih nastopov, obenem se  trudimo, da imamo usposobljene strokovne mento-
rice s področja baleta in sodobnega plesa.   

Vaje potekajo vsak teden od septembra do junija (po šolskem koledarju). 

Pričetek vaj je v torek, 17. septembra 2019, po urniku, v Kulturnem domu Grosuplje.  

Strokovna mentorica Špela Repar Lomovšek  in Alenka Herman

Informacije na e-pošto: ana.kastelec@lj-kabel.net                                                                                                         Vodja skupin TeGIBlo  Ana Kastelec
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Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

NAPOVEDUJEMO...

MAUS, gledališka predstava, ki je pobrala večino nagrad v Sloveniji in nagrado grandprix na festivalu v Kanadi

Na odre grosupeljskega kulturnega doma prihaja pretresljiva zgodba o holokavstu po svetno znani knjižni uspe-
šnici v stripu – Maus. S predstavo so dijaki Prve gimnazije Maribor osvojili glavne nagrade na vseh mladinskih 
festivalih po Sloveniji in tudi v Kanadi. 
V stripu Maus je Art svojemu očetu Vladku namenil soj svetlobe in skupaj z njim za kratek čas osvetlil v nevednost 
zavito preteklost. Tisto, o kateri govorimo po tiho in katere rana se še danes zdi preveč sveža za dotik. Pa je to res 
tema preteklosti? Morda je tako grenka ravno zato, ker ne živi samo v »nekoč«, ampak se brezobzirno zliva tudi 
v sedanjost. Holokavst kar naprej zaznamuje. Iz generacije v generacijo, ljudi za ljudmi. Čeprav se mu s časom 
vedno bolj oddaljujemo, se njegovi vzorci ponavljajo v mnogih svetovnih konfliktih. V znamenitem biografskem 
stripu nam avtor postavi resnico pred oči in ista drznost se prenese tudi na gledališki oder. Eins, zwei, drei, vier. 
Pazi se mišelovke!
S predstavo pa začenjamo tudi projekt Gibalno gledališče Grosuplje za mlade. Med mentorji bodo Klemen Jane-
žič, Brane Potočan, Sebastjan Starič, ki je sodeloval pri oblikovanju giba za to predstavo, ter Brina Klampfer, ki bo 
v novi sezoni umetniška vodja gledališča ggNeNi.
Predstava je primerna za vse generacije in otroke nad 12 let. 

MEDNARODNI FOLKLORNI VEČER »ŠENTFOLK 2019«

V petek, 20. septembra 2019, ob 19.00 uri, vas vabimo na »Mednarodni folklorni večer« v okviru »3. mednarodnega 
folklornega festivala ŠENTFOLK 2019«, katerega organiziramo skupaj s Folklorno skupino Kulturnega društva VIDOVO iz 
Šentvida pri Stični, v avli Osnovne šole Louis Adamič Grosuplje, Tovarniška cesta 14, Grosuplje. 
Gostujoče skupine prihajajo iz Moldavije, Ukrajine in Srbije in vam bodo predale kanček svoje kulture in skupaj z domačo 
folklorno skupino KD sv. Mihaela pripravile pester program folklornih spletov iz svojih okolij.
Vstopnice po ceni 10 € lahko dobite tudi v predprodaji, s čimer si zagotovite sedež, ki ga zasedete 15 minut pred priredi-
tvijo. Redna prodaja vstopnic bo uro pred predstavo.
Informacije na tel. 041-405-258 Niko, 041-431-218 Majda, 040-268-153 Vida.
Zaključna in osrednja prireditev festivala ŠENTFOLK 2019 bo potekala v soboto, 21. septembra 2019, ob 19.00 uri, v Domu 
kulture v Šentvidu pri Stični.

Veselimo se vašega obiska, s katerim nam boste izkazali priznanje in pomagali pri izvedbi naših dejavnosti.

Folklorna skupina KD sv. Mihaela Grosuplje
Tim Kastrevc, direktor festivala Šentfolk 2019

Zveza kulturnih društev Grosuplje

PETEK, 17.10. OB 19.30, KULTURNI DOM GROSUPLJE
PROFESOR KUZMAN MLAJŠI, monokomedija
Ste pripravljeni na najzabavnejše šale na temo šole?

Po prepolni dvorani v prejšnji sezoni se Uroš Kuzman ponovno vrača v Grosuplje. V  monokomediji Profesor 
Kuzman mlajši nas popelje na ekskurzijo po spominih na piflanje, plonkanje, pisanje in špricanje. Uroš, edini 
slovenski komik z doktoratom iz matematike, je v tej krohotanja in hihitanja polni blok uri profesor, ki smo si ga 
vsi vedno želeli: sproščen, duhovit in ga bolj kot golo predavanje zanima to, da iz nas izvleče največ - smeha.

Vabljeni!
ZKD Grosuplje
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VABILO

Moški pevski zbor Šmarje-Sap 
vabi k sodelovanju nove pevce.

Vaje se pričnejo prvo sredo  
v septembru ob 19. uri.

Za več informacij pokličite na telefon:  
041 706 621 ali 041 265 014.

Čebelarji Republiške čebelarske zveze (RČZ) Petra Pavla 
Glavarja na Madžarskem

V letu 2010 so čebelarji RČZ Petra Pa-
vla Glavarja posadili slovensko lipo pri 
čebelarju Natranu, v vasi Söjtör na Ma-
džarskem, dobro uro vožnje od mejnega 
prehoda Dolga vas, zato so se namenili 
pogledati, koliko je zrasla. V zgodnjih ju-
tranjih urah, 22. junija 2019, smo se od-
peljali na enodnevno ekskurzijo. Prispeli 
smo že v zgodnjem dopoldnevu. Prija-
zen čebelar nam je predstavil na video 
projekciji čebelarjenje na Madžarskem. 
Nato smo se odpeljali do lipe, ki je v vseh 
letih kar precej zrasla. Naredili smo gasil-
sko sliko. Prav tako kot pri nas so letošnje 
vremenske neprilike, hlad, deževje in ne-
urja v času cvetenja osiromašile čebeljo 
pašo. Naslednja postaja pa je bilo mesto 

Keszthelzy ob Blatnem jezeru, kjer smo 
si ogledali muzeje in graščino Festetics. 
Graščina je bogat baročni dvorec iz sredi-
ne 18. stoletja z lepo ohranjeno notranjo 
opremo v sobanah in bogato plemiško 
knjižnico z več kot 80.000 zvezki. Možno 
si je bilo ogledati tudi aristokratski ži-
vljenjski slog. Posebnost je lovski muzej 
z več kot 200 vrstami divjih živali s petih 
kontinentov. Živali hodijo naokoli v svo-
jem naravnem habitatu. Razstavljene so 
tudi številne trofeje. V drugih muzejih 
smo videli maketo vlakov, razstavi ko-
čij in starih vozil. Kompleks se ponaša z 
lepo urejenim parkom in arboretumom 
z ribniki. V II. svetovni vojni je bilo gra-
ščini in muzejem prizanešeno. Tak kom-

pleks je edini v Evropi in najbolj obiskan 
na Madžarskem. 

Gostitelj nas je spremljal do jezera in 
se zahvalil za naš obisk. Tudi on je bil že 
večkrat gost našega čebelarja Antona 
Koželja iz Šmarja - Sapa, ki je bil tudi or-
ganizator poti.

Sledil je še ogled panorame Blatnega 
jezera (Balatona), kjer so plavali ob oba-
li številni labodi, nekateri pa so se celo 
sprehajali med nami. 

Od tu nas je pregnal dež, poslovili 
smo se od madžarske pokrajine in zavili 
proti domu.

Marija Kavšek                                                                                                                                       
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Jej, moli, delaj!

Po reki vztrajnosti

Letos se je grosupeljska četa skavtov 
za tabor odpravila v Zgornjo Besnico pri 
Kranju. Najprej smo se s časovnim stro-
jem vrnili v leto nastanka Zemlje in si 
ustvarili tabor, tako kot je Bog ustvarjal 
svet. 

Ko smo videli, da je dobro, smo pre-
ko programa spoznavali Sveto pismo, 
ki nas je spremljalo na vsakem koraku. 
Prav hitro je sledil vsem komaj priča-
kovani »hajk«, ko se vsak vod posebej 
poda na dvodnevno pot v okoliške kra-
je. Med potjo se vedno zgodi veliko za-
nimivega in zabavnega, tudi letos ni bilo 
izjeme. V nedeljo so se nam v taboru pri-

družili starši. Najprej smo imeli skupno 
sveto mašo v bližnji cerkvi, potem pa 
smo imeli še druženje v taboru, ki je bilo 
kljub dežju in slabemu vremenu zelo za-
bavno. Že naslednji dan smo imeli dan 
vodnikov, dan, ko voditelji za nekaj časa 
odidejo iz tabora, izvidniki in vodnice pa 
ostanejo sami. Letos smo imeli ta dan še 
posebej veliko dela, saj smo morali pri-
praviti vse za skavtske poroke, ki smo jih 
imeli zvečer ob tabornem ognju. Da pa 
je bila svatba ta'prava, smo proslavili s 
tortami.

Naslednje dni smo se preizkušali v 
iskanju skavtskih zakonov, preživeli ne-

pozabno pot preživetja, izdelovali spo-
minke, preizkušali svoje sposobnosti v 
lakotniku in molčečnežu, postavljali ne-
verjetne ognje, imeli krste in dobili svoja 
skavtska imena, predvsem pa se imeli 
lepo, se zabavali in doživeli veliko nepo-
zabnih trenutkov.

Tako kot nas je na taboru spremljalo 
geslo, nas lahko spremlja tudi po njem, 
da mora skavt jesti, saj je skavt vedno 
lačen, mora moliti, ker je Bog vedno ob 
naši strani, in mora delati, kar pa skavti 
tako ali tako že znamo.

Ines Jeršin

Pot preživetja. Dež nas je pregnal v šotore.

Pisal se je 13. julij, ko smo se skavti, 
noviciat popotnikov in popotnic, od-
pravili na naš prvi potovalni tabor. Pri-
sotno je bilo vznemirjenje, a hkrati ob-
čutek neznanega. Podali smo se na pot 
od izvira Krke do njenega izliva v Savo. 
Če smo na samem začetku menili, da 
bo vreme bolj slabo (ko smo se namreč 
odpravili, se je res izlivalo iz neba), smo 
se ušteli – vreme nam je bilo namreč res 
naklonjeno. 

Ob Krki smo odkrili kar nekaj kotičkov, 
ki so nas navdali z začudenjem, kako čas 

teče in pušča za sabo sledi (videli smo 
kar veliko zapuščenih hiš s prostim vsto-
pom), hkrati pa smo bili srečni, ko smo 
našli dober prostor za kopanje v osvežilni 
reki in si naredili kaj za pod zob. Privoščili 
smo si tudi supanje na Krki – skoraj nihče 
ni padel v reko. Skupaj z Malim princem 
smo spoznavali sebe in razmišljali, kate-
re so vrednote, ki nas oblikujejo. Na naši 
poti smo srečali ljudi, ki so nas nadvse 
gostoljubno sprejeli v svoje domove in 
smo se počutili res sprejete. Teden je s 
hojo res hitro tekel in prišli smo do na-

šega cilja, in sicer Brežic, ki pa so seveda 
znane po svojih termah, v katerih smo se 
oddahnili po celotedenski hoji. 

Za konec tabora smo se podali na 
verjetno edini hrib na poti s čudovitim 
razgledom nad mestom in si podali naše 
občutke po prehojeni poti, kajti kot bi 
rekel Nejc Zaplotnik: »Kdor išče cilj, bo 
ostal prazen, ko ga bo dosegel; kdor pa 
najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.«

Jan Gačnik

Zaslužen počitek. Ekipa, da te skipa.
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Grošev Gardaland, glasba in pozdrav jeseni

Tudi v vročih poletnih dnevih smo bili 
Groševci zelo aktivni. V juliju in avgustu 
smo se odpravili na planinarjenje, in si-
cer na Krim ter Veliko planino, kjer so at-
mosfero napolnjevali smeh, dobra volja 
in prelepi razgledi. Z dobro družbo smo 
se tako skrili pred visokimi temperatura-
mi in zares užili dan v prekrasni naravi, ki 
nas je napolnila z dobro energijo. 

 V zadnjem tednu julija smo za naše 
člane prav tako organizirali piknik ob 
Kolpi, kjer smo si sami priskrbeli dobro 
hrano, izbrani Groševi študentje pa so 
se izvrstno odrezali tudi za žarom. Bolje 

smo spoznali mnogo naših članov ter 
preko družabnih iger in kopanja spletli 
nova prijateljstva. 

 Poletje se počasi preveša v jesen, 
Študentski klub GROŠ pa ima v rokavu 
skritih še nekaj aktivnosti! Konec avgu-
sta naznanja še paintball z Grošem, ki bo 
potekal 31. 8. Lepo vabljeni, da se nam 
pridružite! 

 Kljub morebitnim študentskim dol-
govom ter pričetku novega šolskega in 
študijskega leta pa vas želimo razvedriti 
in motivirati za uspešen pričetek. Tako 
vas z veseljem obveščamo, da smo za 

dogodek GROŠ na ulici, ki bo potekal 
14. 9., izbrali izjemne glasbene skupi-
ne, ki vas bodo s svojim pestrim nabo-
rom harmonij razveseljevali pozno v 
noč. Se že veselimo srečanja z vami! 

 Ne pozabite pa na svojih koledarjih 
označiti sobote, 21. 9., saj se bomo Gro-
ševci takrat skupaj odpravili na izlet v 
Gardaland. Lepo vas vabimo, da se nam 
pridružite, in se že veselimo vaše družbe! 

 
Več informacij o prihajajočih dogod-

kih lahko dobite na Groševih uradnih 
urah ob ponedeljkih, sredah in petkih, 
od 18.00 do 20.00, prek spleta na našem 
uradnem Facebook in Instagram profilu 
ali na spletni strani www.klub-gros.com. 

 Groševcu ni nikoli dolgčas! 
 

Neža Androjna, ŠK GROŠ 

Gozd+poletje+otroci

Kaj dobiš, če zmešaš šolo s poletjem? 
Pravilen odgovor! Jasno, poletne poči-
tnice! In če poletnim počitnicam dodaš 
zvrhano mero gozda, dve robinzonki in 
skupino otrok? Kaj dobiš iz tega? Bra-
vo! Poletni tabor preživetja v naravi za 
osnovnošolce Natin svet! 

Udeleženci so se v šestih dneh tabora, 
ki je potekal od 14. do 20. julija, naučili 
na tono novih stvari. Z veliko žlico so za-
jemali znanje veščin preživetja v naravi. 
Za zares izvrsten okus poletnega tabora 
smo dodali prave začimbe: večerni ta-
borni ogenj z zabavnimi večeri, pizzo iz 
podpeke, hladilnik v potoku, ustvarjanje 
z glino in mavcem, čokoladne in kokoso-
ve kroglice, ježo na konju, izdelavo naj-
boljšega domačega jogurta, vodne igre, 
lov na skriti zaklad, noč v bivaku, nore 
kemijske poskuse, pohod po Vodomčevi 
učni poti do pravljičnega Loga ... Otroci 
pridejo med naslednjimi počitnicami 
SPET! Komaj čakajo! Natin svet prav tako!

Zahvaljujemo se društvu Cer Cerovo, 
ki nam je dovolilo druženje ob podlo-
marski hiški in gospe Joži Rus za vodenje 
po učni poti, gospe Zdenki Horvat za 
prikaz izdelave jogurta, Inštitutu Jožefa 
Stefana za vragolije s tekočim dušikom, 
lončarstvu Dobo za lončarsko delavnico, 
Sari Primec za ježo njenega konja, go-

spodu Marjanu Koščaku za manežo …
Otroci pravijo, da ima Natin svet za-

kon - tabore. Veliko novega se naučiš o 
naravi in življenju v gozdu ter se hkrati 
zabavaš, da teden mine, kot bi mignil. Le 
množino komarjev je treba zmanjšati.

Ekipa Natin svet, foto: Nataša Polanec
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V osrčju pohorskih gozdov

Peter Čeferin in Nik Zrnec srebrna reprezentanta

Grosupeljski upokojenci na pole-
tnem pikniku

Kaj je lepšega, kot se na vroč, soparen, 
poletni dan, kakršnih je bilo to poletje 
kar precej, umakniti nekam, kjer je bi-
stveno hladneje. Takšen kraj je prav go-
tovo Pohorje s svojimi mogočnimi goz-
dovi in kar precejšno nadmorsko višino.

Člani Društva upokojencev Grosuplje 
smo se zato odločili, da za kraj letošnje-
ga že tradicionalnega poletnega piknika 
izberemo Slivniško Pohorje. Pravzaprav 
je lokacijo izbrala naša neumorna orga-
nizatorica Danica, za kar smo ji še pose-
bej hvaležni.

Da se bomo imeli lepo, je bilo čutiti 
že navsezgodaj, ko se nas je za dva pol-
na avtobusa zbralo na tradicionalnem 
zbirališču pri Adamičevem spomeniku v 
centru Grosupljega.

Vožnja po štajerski avtocesti je ob 
prijetnem klepetu minila kot bi trenil in 
že smo se v Hočah pričeli vzpenjati po 
vijugasti cesti na mogočno pohorsko 
pogorje. Naš prvi cilj je bil Andrejev dom 
na Slivniškem Pohorju. Tu so nam na tra-
dicionalni pohorski način zaželeli dobro-
došlico gospodarji doma. 

Okrepčani in dobre volje smo se od-
peljali proti osrčju pohorskih gozdov. Pri 
tem je potrebno poudariti, da nas je na 
to pot pospremil lokalni vodnik Pohor-
ski Franček. Izkazal se je za izrednega 
poznavalca in hkrati odličnega pripo-
vedovalca, saj nas je na svoj poseben 
humoren način popeljal skozi zgodovi-

no pohorskega pogorja ter nam hkrati 
predstavil njegovo biotsko raznolikost 
s poudarkom na njegovih posebnostih. 
Skozi vse njegovo pripovedovanje je 
bilo čutiti njegovo neizmerno ljubezen 
do narave in še posebej do pohorskih 
gozdov. 

Predstavil nam je najprej zimsko-špor-
tni center Areh. Nato pa smo se spreho-
dili še do  novejše pridobitve, smučišča 
Pisker. Od tod je čudovit razgled na do-
lino Drave z Rušami ter mogočnim Koz-
jakom na drugi strani reke. Nadaljevali 
smo pot do Ruške koče, kjer smo popili 
kavo ter si ogledali tamkajšnjo cerkvico. 
Sledil je še postanek na vrhu pohorske 
vzpenjače ter ogled štajerske prestolni-
ce Maribor, ki je kot na dlani ležal globo-
ko pod nami. 

Sledil je povratek k Andrejevemu 
domu, kjer je bilo že vse pripravljeno za 
piknik. Bogato obložena miza z dobrota-

mi z žara ter ostale kulinarične dobrote 
so pričarale nasmeh na usta večine ude-
ležencev. K dobri volji je pripomogel tudi 
domači muzikant, zato se je nekaj parov   
celo zavrtelo ob zvokih glasbe. Nekateri 
so se preizkusili v ruskem kegljanju ali pa 
streljanju z zračno puško. Manjkal ni niti 
čisto pravi srečelov. Večino udeležencev 
piknika pa si je poiskalo zavetje v prije-
tni senci mogočnih dreves ali se podalo 
na sprehod po okolici doma. Še največ 
pa jih je izkoristilo čas za prijeten kle-
pet s svojimi vrstniki, saj nam prav tega 
ob današnjem tempu življenja pogosto 
primanjkuje. In to je tudi glavni namen 
tovrstnih dogodkov.

V zgodnjih večernih urah smo se pri-
jetno utrujeni vrnili domov, trdno prepri-
čani, da dan, preživet v prijetni družbi, ni 
nikoli izgubljen. 

Franci Zorko

Delo z mladimi je v nogometnem klu-
bu Brinje z jesenjo že steklo s polno paro, 
a še vedno odmevajo uspehi, do katerih 
so se dokopali starejši dečki z osvojitvijo 
naslova prvaka v skupini U15 v ligi zahod 
in mesta podprvaka Slovenije. Oba naslo-
va predstavljata vrh zlate generacije, ki 
bo letos kot selekcija U17 poskušala priti 
v 1. slovensko nogometno ligo. Vse upe v 
klubu stavijo na zlate fante, ki zadnja leta 
zgolj stopnjujejo formo in svojo talentira-
nost nadgrajujejo s trdim delom. Zgledi 
vlečejo, zato imajo tudi mlajše selekcije 
v starejših dečkih lahko vzornike. Kako 
tudi ne, saj je kar petim mladeničem Reprezentanca
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uspel preboj v reprezentančne vrste in 
zastopanje Slovenije na največjih med-
narodnih tekmovanjih. Konec avgusta 
smo tako Grosupeljčani lahko iz daljave 
navijali za dva nogometna bisera iz na-
šega kraja: Petra Čeferina in Nika Zrnca. 
Ključna igralca Brinja in reprezentance 
Slovenije sta odigrala zahtevni niz tekem 
preko luže, natančneje v Brandentonu 
na Floridi, kamor je bila Slovenija (poleg 
naše države sta iz konfederacije UEFA 
povabilo prejeli še Portugalska in Izrael) 
povabljena zaradi dobrih predstav na 
pokalu narodov, na turnirju Gradiška. 
Slovenija je na tekmovanju Concacaf 
U15 championship, kjer je tekmovalo 
39 ekip iz severne in centralne Ameri-
ke ter Karibov, odigrala šest tekem, oba 
Grosupeljčana pa sta bila nosilna igralca 
v reprezentanci. Z lahkoto so prišli v fi-
nale, kjer pa jim je zmagoslavje odvzela 
reprezentanca Portugalske. Zgodovinski 
uspeh tudi za barve Brinja, saj naši fantje 
pridno polnijo mesta v slovenski repre-
zentanci. 

Novopečena srednješolca, gimnazi-
jec Peter in ekonomist Nik, bosta tudi 
po vrnitvi in uspehih v ZDA pomagala 
brinjskim fantom do izpolnitve cilja se-
lekciji U17 priti v prvo ligo, obenem pa 
bosta še naprej zastopala reprezentanč-
ne barve. Kljub prehodu v srednjo šolo, 
kjer se bodo obveznosti še bolj kopičile, 
skromna in čisto nič prevzetna fanta raz-
mišljata zgolj o šoli in žogi. Pa morda še 
malce o priljubljeni spletni igri fortnite, 
ki so ji najstniki po vsem svetu povsem 
podlegli. Peter in Nik, ki sta nogometna 
vrstnika že od vrtca naprej, bosta vsak 
prosti trenutek namenila treningom, ki 
jih tudi doma nadgrajujeta z vajami za 
moč. »Šola je prva,« v en glas poudarjata, 
a že pri rosnih 15-ih znata poiskati pravo 
ravnovesje med obveznostmi in ljube-
znijo do športa, saj bi se nekoč »želela 

z nogometom tudi preživljati in tudi po 
koncu kariere ostati zapisana temu špor-
tu kot trenerja ali kaj podobnega.« Prve 
nogometne veščine sta začela osvajati 
pri nogometnem očetu Borutu Kola-
riču, enem izmed strokovnih delavcev 
v Brinju, ki otrokom ne podajajo zgolj 
tehničnega znanja, ampak jih predvsem 
usmerjajo k vrednotam. »Če treniraš, se 
vidi razlika tudi v šoli,« pove Peter, »imaš 
več discipline, zaradi življenjskih nasve-
tov, ki nam jih podajajo trenerji, so bolj 
vidni učinki vzgoje in organizacije.« Da 
so brinjski trenerji super, se strinja tudi 
Nik: »So kot naši drugi starši.« Sama ima-
ta srečo, da njunim željam v resnici sledi-
jo in jih podpirajo tudi njuni starši. Zave-
data se, da bo letošnja sezona še posebej 
zahtevna, saj imajo v klubu do selekcije 
U17 velika pričakovanja. A zaradi timske-
ga duha in uspehov preteklih let fanta 
menita, da imajo velike možnosti za pre-
boj v prvo kadetsko ligo. 

Medtem ko se bodo fantje potili na 
domačem igrišču, pa bosta fanta skupaj 
s sovrstnikom Samom Matjažem še br-
cala za reprezentanco, najprej v tekmi 
proti Madžarom. Bliža pa se tudi evrop-
sko prvenstvo, zato je del njihovih sanj 
povezan tudi s prebojem v ekipo, ki bo 
na prvenstvu zastopala Slovenijo. 

Veliko si od tekoče sezone obeta 
tudi predsednik kluba Andraž Zrnec. 

Nedvomno je Brinje zaradi uspehov 
mladih nogometašev privlačno za nove 
nogometne navdušence. »Pred nami 
je najpomembnejša sezona,« poudarja 
prvi mož kluba, »vrh so uspehi gene-
racije letnika 2004, ki je od U10 kazala 
veliko nadarjenosti in se s kakovostnim 
delom razvila do te mere, da so njihove 
sposobnosti prepoznali tudi selektorji 
reprezentance. S tem tempom bomo 
nadaljevali, Brinje pa je pravo okolje za 
razvoj talentov.« Zato v klub vabijo fante 
in dekleta, letnika 2009 in mlajše, ter vse, 
ki imajo radi nogomet in se želijo preiz-
kusiti v njem. V Brinju čaka trenerska eki-
pa, ki ni usmerjena v nezdravo tekmoval-
nost, ampak poudarja vzgojo, disciplino, 
timsko delo. Skratka vrednote, kot jih 
zaobjame Zrnec, »ki so pomembne ne 
samo v športu, ampak tudi na drugih 
področjih življenja.« S tovrstno miselno-
stjo se lahko še marsikateri otrok, ki bo v 
prihodnje zastopal barve našega kluba, 
nadeja uresničitve svojih sanj. Zgled za 
to so že mladi grosupeljski nogometaši, 
kot sta Nik in Peter, ki že krojita usodo in 
uspehe slovenskega reprezentančnega 
nogometa. 

Barbara Pance

Nik Zrnec Peter Ceferin
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Pia Lebar državna prvakinja, Hana Mohar in Nejc Adam 
podprvaka 

Udeležba mlajših dečkov A (MDA) in mlajših dečkov B (MDB) 
Rokometnega kluba Grosuplje na mednarodnem turnirju  
27. EUROFEST

Vroč poletni dan 5. 6. 2019 so trije atle-
ti AK Špela odpotovali proti atletskemu 
stadionu v Žalcu, kjer je potekal atletski 
finale osnovnih šol. Pia, Hana in Nejc so 
odšli na tekmovanje z visokimi cilji, saj 
so vedeli, da so pridno trenirali in poslu-
šali nasvete trenerke. Prvi sta nastopili 
na 600 m Pia in Hana. Tek je bil resnično 
prava poslastica, saj sta dekleti pokazali 

odlično predstavo. Pia je v cilj pritekla s 
časom 1.41,88 in osvojila naslov državne 
prvakinje. Njen čas teka je bil nagrajen 
za najboljši čas med mlajšimi deklicami. 
Hana je leto dni mlajša od Pie, a je kljub 
svoji mladosti v cilj pritekla kot druga s 
časom 1.44,24 in osvojila naslov podpr-
vakinje. V cilju je Hana napovedala, da 
drugo leto popravi šolski rekord na 600 

m. Ravno ko sta dekleti končali z na-
stopom, smo se veselili nove medalje v 
metu vortexa, saj je Adam Nejc z metom 
65,02 m osvojil naslov podprvaka. Dan je 
bil popoln in veselje se je nadaljevalo.  

Čestitke atletom in trenerki.

Urška Vidrih, AK Špela

Med 2. in 7. julijem je v Kopru pote-
kal mednarodni turnir 27. EUROFEST, na 
katerem je v različnih starostnih katego-
rijah nastopalo preko 220 ekip iz celega 
sveta. Rokometni klub Grosuplje sta za-
stopali dve ekipi igralcev letnika 2006 ter 
letnika 2007 in mlajši.

Dečki so igrali vsak dan eno ali dve 
tekmi z vrstniki iz Slovenije, Francije, 
Madžarske, Češke, Hrvaške, Slovaške 
in Tajvana na različnih igriščih (tudi na 
atraktivni lokaciji na Titovem trgu v 
centru mesta), v vmesnem času pa so si 
ogledali veliko tekem drugih klubov ter 
seveda veliko časa preživeli tudi v morju 
in ob morju na plaži, kjer so uživali v ču-
dovitem vremenu in spoznavali  otroke 
iz drugih držav.

Ekipa mlajših dečkov A (MDA) letnika 
2006 je nastopila zelo borbeno v želji, 
da dosežejo boljši rezultat kot v prete-
klem letu. To jim je tudi uspelo, saj so se 

uvrstili v polfinalne boje, kjer pa jim je le 
malo zmanjkalo, da bi se uvrstili v boje 
za medalje. Na koncu so osvojili 8. me-
sto med 19 ekipami. Poudariti velja, da 
je bila minutaža porazdeljena med vse 
igralce enako, tako da so vsi okusili raz-
lične sloge rokometne igre, katere gojijo 

v drugih državah.
Ekipa mlajših dečkov B (MDB) letni-

ka 2007 in mlajši (polovica ekipe je bila 
letnika 2008, najmlajši pa je bil letnik 
2010) se je ravno tako spoprijela z vr-
stniki iz Slovenije, Francije, Tajvana in 
Slovaške. Za večino je bil to sploh prvi 

Pia Lebar Hana Mohar, Nejc Adam in Pia LebarNejc Adam, 2. mesto (levo)
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Ni športa brez ljudi - Ženski košarkarski klub Grosuplje 

ŽKK Grosuplje je ženski košarkarski 
klub z dolgoletno tradicijo. Pohvalimo 
se lahko z izjemnimi ekipnimi uspehi in 
uspehi posameznic, ki zelo uspešno za-
stopajo slovenske barve tudi izven na-
ših meja. Ker pa uspehi nikoli niso zgolj 
naključje, je prav, da predstavimo tudi 
»ustroj«, ki stoji za njimi. 

Ni napredka brez sprememb.
Leto 2019 je za ŽKK Grosuplje prine-

slo veliko sprememb, ki jih je napoveda-
la že marčevska seja občnega zbora. Na 
seji so člani kluba izvolili novega predse-
dnika kluba, ki je vodenje kluba prevzel 
za naslednja štiri leta. Novi predsednik 
kluba je postal Dare Brezovar in z mese-
cem majem prevzel vodenje od dolgole-
tnega predsednika Božidarja Gabrijela. 
Novi predsednik in člani upravnega od-
bora so hitro združili moči in aktivnosti 
za pripravo na novo sezono so zelo hitro 
stekle.

Ni ekipe brez trenerja. 
Tudi v trenerski zasedbi nova sezo-

na prinaša nekaj sprememb. Trenerska 

zasedba pri članicah in starejših kate-
gorijah deklet (U19, U17, U15) ostaja ne-
spremenjena. Še naprej bo nanje svoje 
znanje in trenerske izkušnje prenašala iz-
kušena trenerska dvojica Slavko Duščak 
in Predrag Radović. Nekaj sprememb je 
pri mlajših kategorijah (U13 in U11), ki jih 
bodo vodile: Mateja Pečar, Anita Kastelic 
in Laura Črnigoj.

Ni košarke brez žoge.
Aktivnosti kluba za zagotavljanje fi-

nančnih sredstev za prihajajočo sezono 
aktivno potekajo že od meseca maja. 
Predstavniki kluba so že obiskali obsto-

ječe sponzorje, ki se jim tudi ob tej pri-
ložnosti iskreno zahvaljujemo in jim spo-
ročamo, kako pomemben del našega 
»ustroja« so. Potrkali smo tudi na vrata 
drugih podjetij naše občine in povsod 
so nas prijazno sprejeli in prisluhnili ter 
izkazali interes za podporo prizadevanju 
aktivnih članov našega kluba. 

Iz zapisanega je razvidno, da ŽKK 
Grosuplje združuje veliko ljudi: deklic, 
deklet, športnih delavcev in staršev, ki jih 
poleg zavedanja, kako pomemben del 
je športno udejstvovanje mladostnikov 
skozi dobo odraščanja, druži tudi ljube-
zen do košarke. 

Če ste se tudi sami našli v zgor-
njem zapisu in imate doma deklico, 
ki ima rada žogo, vašo deklico va-
bimo, da se nam pridruži. Vpisi po 
šolah že potekajo, za več informacij 
lahko obiščete našo spletno stran 
www.zkk-grosuplje.si ali nam piše-
te na info@zkk-grosuplje.si.

Laura Črnigoj,  
foto: Brigita Bedene Omahen

nastop na kakšnem turnirju, zato rezul-
tat ni bil glavni cilj, ampak si je ekipa 
zastavila cilj, da izvede čim več lepih na-
padov z atraktivnimi goli ter čim več do-
brih obrambnih akcij. Na koncu so osvo-
jili 15. mesto med 17 ekipami, a nihče od 
dečkov ni bil pretirano razočaran, saj so 
se (razen na eni tekmi, op.p.) enakovre-
dno kosali z nasprotniki in bi lahko bila 
uvrstitev tudi višja, a velja poudariti, da 
so vsi igrali in dali svoj prispevek h konč-
nemu rezultatu.

Za RK Grosuplje: Janez Boljka
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Začetek treningov članske ekipe Rokometnega kluba Grosuplje

Priprave na tekmovalno sezono 
2019–20 igralcev članske ekipe so se pri-
čele v ponedeljek, 5. avgusta. Veseli smo, 
da se je po lanskem uspehu in napre-
dovanju v 1. B državno rokometno ligo 
zbrala celotna lanska zasedba, pridružili 
pa so se tudi novinci, ki bodo s svojim 
prispevkom povečali kvaliteto igre član-
ske ekipe RK Grosuplje.

Glede na lanskoletno zasedbo so 
manjkali trije igralci. Zaradi zdravstvenih 
razlogov je manjkal Gregor Mišmaš, ki je 
bil, kljub obetavni rehabilitaciji po ope-
raciji obeh ramen v lanskem letu, letos 
prisiljen zaključiti igralsko kariero. Če-
prav smo želeli, da bi si tudi Matevž Co-
rel še enkrat premislil o končanju igral-

ske kariere, se je zaradi hudih poškodb 
v preteklosti, raje posvetil trenerskemu 
delu z mladimi. Prav tako je prekinil svo-
jo kariero naš dolgoletni prvi vratar Jaša 
Mišigoj in se posvetil študiju.

Ponosni smo, da so jedro ekipe do-
mači igralci: kapetan Jure Ferkulj, Edis 
Harbaš, Jan Mušič, Luka Rede, Tilen Za-
kotnik, Urban Kokot, Anže Kitak, Matej 
Slemenjak, Žan Luka Pišek, Filip Fortuna, 
Blaž Muhič in Simon Virant. Že v lanskem 
letu so se jim pridružili vratarja David 
Pekeč (prej RK SVIŠ Ivančna gorica) in Ja-
kob Stare ter srednji zunanji igralec Ur-
ban Verbič (oba prej RK Trimo Trebnje), 
s katerimi smo se dogovorili za podaljša-
nje sodelovanja. 

Zelo nas veseli, da se nam bo v novi 
sezoni pridružilo kar sedem novih igral-
cev. V prvi vrsti smo ponosni na povratek 
»otroka kluba« Andraža Podvršiča. Svoj 
prvi stik z rokometno žogo je pričel v na-
šem klubu. Kasneje je bil član vseh naših 
selekcij. Svojo kariero je nadaljeval v ne-
katerih prvoligaških klubih slovenske ro-
kometne lige, nato pa ga je pot zanesla 
tudi v tujino. V svoji igralski karieri je bil 
tudi član državne članske reprezentance.

Po enoletni posoji pri LL Grosist Slo-
vanu se v ekipo vrača Janez Grum. Ni pa 
on edini, ki se je iz omenjenega kluba 
preselil v naše vrste. Prišli so še Rok Lu-
kan, Žak Cigale ter avstralski reprezen-
tant Caleb Gahan Wilson, ki bo v ekipo 

Grosupeljske košarkarice v reprezentančnih dresih

Kljub temu da v poletnem času klub-
ska tekmovanja mirujejo, so številna de-
kleta nastopala v reprezentančnih selek-
cijah.

Od 27. junija do 7. julija je potekalo 
evropsko prvenstvo v košarki za ženske, 
ki sta ga gostili Srbija in Latvija. Dekleta, 
ki smo jih navijači spremljali pod sloga-
nom »Niš nas ne ustavi«, so na prvenstvu 
prikazale odlične predstave in na koncu 
zasedle 10. mesto.

Na reprezentančne priprave je po-
vabilo selektorja Damirja Grgića prejelo 
šest nekdanjih igralk ŽKK Grosuplje: Teja 
Goršič, Lea Debeljak, Zala Friškovec, Eva 
Lisec, Tina Jakovina in Merisa Dautović. 

ŽKK Grosuplje je imela predstavnika 
tudi v strokovnem štabu reprezentance. 
Tam sta kot pomočnika selektorja Da-
mirja Grgića izvrstno delo opravila naša 
trenerja Slavko Duščak in Predrag Rado-
vić. 

Od igralk velja še posebej izpostaviti 
Tejo Goršič, ki je svojo košarkarsko pot 
začela v ŽKK Grosuplje, kjer je odigrala 
osem let in v Grosuplje s svojimi soigral-
kami prinesla kar nekaj pokalov iz za-
ključnih turnirjev državnega prvenstva v 
mlajših kategorijah. 

V svojem košarkarskem razvoju je bila 
tudi članica vseh mlajših reprezentanč-
nih selekcij. Lani novembra jo je, da si 
nabere izkušenj tudi v tujini, košarkarska 
pot ponesla na Slovaško v Poprad. V na-

slednji sezoni se Teja seli v Nemčijo. Svo-
je predstave v BAM Poprad bo skušala 
nadgraditi v dresu Hannovra.

Poleg Teje je bila na pripravah član-
ske reprezentance tudi Lea Debeljak, ki 

je ravno tako svoje prve košarkarske ko-
rake naredila v ŽKK Grosuplje. Lea se na 
koncu ni udeležila članskega evropske-
ga prvenstva, saj je pri svojih 17-ih letih 
nastopila za mladinsko reprezentanco. 
Tam sta ji družbo delali še dve naši igral-
ki: Anita Merlak in Tina Vide. Evropsko 
mladinsko prvenstvo divizije B je pote-
kalo v Skopju, dekleta pa so na koncu 
dosegla 11. mesto.

Med poletjem je tudi nekaj mlajših 
deklet sodelovalo na selekcijskih trenin-
gih reprezentančnih selekcij. 

Brigita Bedene Omahen,  
Foto: FIBA, ŽKK Grosuplje
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vnesel še mednarodni pridih. Ekipi sta se 
pridružila še srednji zunanji igralec Žiga 
Hutar (prej RK Metlika) in vratar Žan Za-
košek (prej RK Trimo Trebnje).

Trener naše članske ekipe ostaja Miloš 
Aksentijevič, njegova "desna roka" pa bo 
Andraž Podvršič.

Naši fantje so prva dva dneva opravili 
treninge pred domačo dvorano Brinje in 
v njeni okolici z nabiranjem kondicije in 
moči za dolgotrajno sezono, ki je pred 

nami. Nadaljnjih pet dni pa so igralci 
preživeli na skupnih pripravah v Bohinju. 
Ločeni od vsakdanjih skrbi in popolno-
ma osredotočeni na pridobivanje moči 
so v dvorani in izven nje opravili veliko 
kvalitetnih treningov. Ekipa je bila na-
stanjena v Hostlu Pod Voglom, kjer jim 
je Pac Sports outdoor agencija  nudila 
odlične pogoje za trening, druženje in 
nastanitev.

Želje igralcev, trenerja in tudi UO RK 

Grosuplje so, da bi v prihajajoči sezoni 
igrali všečno, atraktivno igro, v kateri bi 
uživali. S tem pa bodo prišli tudi uspe-
hi. Naš osnovni cilj v naslednji sezoni je 
vsekakor obstati v 1. B državni ligi. Zave-
damo pa se, da smo sposobni še veliko 
več. Želimo si, da bi sezona minila brez 
poškodb in da bi se na koncu sezone ve-
selili dobrega rezultata.

Za RK Grosuplje: Damijan Kitak

Športno društvo BUM Grosuplje: pohod, motokros, jadranje

Člani športnega društva BUM smo se 
v soboto, 6. 7. 2019, v okviru akcije oza-
veščanja varnosti pešpoti (predvsem 
šolskih) peš odpravili iz Grosupljega do 
Krima in potem naprej do Podpeške-
ga jezera. Deseturna pot nas je vodila 
čez štiri občine (Grosuplje, Škofljica, Ig, 
Brezovica) in iz prve roke smo se lahko 
prepričali, da mora biti prometna var-
nost ena glavnih strateških usmeritev 

naše občine, še posebej v teh časih, ko 
zaradi nekaterih odločitev iz preteklosti 
narašča dnevni tranzitni promet iz cele 
Dolenjske preko občine Grosuplje proti 
Ljubljani in nazaj.

V istem vikendu, 6. in 7. 7., smo se 
udeležili tudi dvodnevnega motokros 
dogodka Day Off na motokros progi 
Cukrca (AMD Šentvid pri Stični). V sobo-
to se je odvijal Ride Day, ki je bil zasno-

van na prostih vožnjah in druženju, so-
delujoči so imeli na voljo cross country 
krog, motokros progo in pa turn track z 
Romanom Jelenom. V nedeljo pa je bila 
organizirana prva Day Off tekma, ki je 
bila speljana iz motokros proge Cukrca 
po okoliškem terenu. V kategoriji vete-
ran 40 se je naš član Gregor Zver v moč-
ni konkurenci odlično odrezal in osvojil 
skupno 3. mesto.
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Športno društvo Polica

Pred vrati je nova sezona za vse lju-
bitelje športa in rekreacije. Dvorana v 
Podružnični osnovni šoli Polica zelo 
dobro služi svojemu namenu tudi v po-
poldanskih urah, saj je polno zasedena. 
Tudi v sezoni 2019/2020 je Športno dru-
štvo Polica pripravilo pester izbor vadb 
in rekreacij. Ponujamo športne urice za 
otroke, vadbo za najstnike, skupinske 
rekreacije, kot so košarka, nogomet in 
letos ponovno tudi odbojka. Seveda ne 
manjkajo različne vodene vadbe, med 
katerimi zagotovo izstopa kung-fu. V 
sezoni 2019/2020 bo redno na urniku 
tudi nordijska hoja, in sicer ob sobotah 
dopoldan.

Športno društvo Polica se je ob svoji 

ustanovitvi zavezalo ne le k organizaciji 
športa, ampak tudi k povezovanju kraja-
nov in zato ob koncu sezone pripravimo 
srečanje vseh članov, skupaj z rednim 
občnim zborom. Glede na to, da se dru-
ženja udeleži večina članov, vidimo, da 
smo na pravi poti. Hvala vsem, ki nas 
podpirate na takšen ali drugačen način.

Če želite postati član Športnega dru-
štva Polica, nam pišite na sdpolica@
gmail.com, poiščete informacije na 
www.ks-polica.si ali nas spremljajte na 
Facebook-u.

Za Športno društvo Polica 
Katja Ličen Pajenk

Prav tako smo poleti izpeljali dva za-
četna tečaja jadranja na deski za najmlaj-
še. Prvi tečaj smo izpeljali na otoku Kor-
čula, drugega pa na polotoku Pelješac 
v kraju Viganj, naravni pogoji v kanalu 
med Korčulo in Pelješcem so namreč na-

ravnost idealni za osvajanje osnov tega 
čudovitega športa, prav tako pa lahko 
svoje znanje nadgradijo tudi malo bolj 
izkušeni windsurferji. S tečajniki smo se 
nadvse zabavali in si po zaključki teča-
ja obljubili, da bomo tudi v prihodnje 

negovali ljubezen do tega čudovitega 
športa. Osnove jadranja na deski bomo 
predstavili tudi na občinski prireditvi 
Grosuplje v jeseni, 14. septembra. Lepo 
vabljeni vsi zainteresirani.

ŠD BUM Grosuplje

Urnik za sezono 2019-2020

Urnik za sezono 

2019/2020 je 

na voljo in tudi 

vpisi že potekajo. 

Začnemo v 

ponedeljek,  

16. 9. 2019!

Letos se je zaključnega srečanja 
sezone 2018/2019 udeležila večina 

članov Športnega društva Polica, 
kjer so prejeli brisače z logotipom.

Zaključno srečanje je namenjeno tudi 
občnemu zboru, kjer seznanimo člane z 
delovanjem društva. V sezoni 2018/2019 

je društvo štelo 216 aktivnih članov.

Na srečanju so bile predstavljene različne vadbe, ki že potekajo znotraj 
rednih terminov. Plesalci začetnega in nadaljevalnega termina so se res 

izkazali z ubranimi koraki. Bravo! 
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Zapleši v ŠK Tial!

V Grosupljem se začenja nova sezona boksa

Športni klub Tial oziroma T-STUDIO 
septembra v Grosupljem odpira svoja 
plesna vrata že 17. leto zapored. Nudimo 
vadbe za otroke od 3. leta naprej, prav 
tako pa ponujamo tudi vadbe za odra-
sle. V naši ponudbi najdete nekaj za vse 
plesne okuse. 

S tečaji pričenjamo 2. septembra, ne-
katere naše plesne nastope pa si boste 
lahko ogledali na prireditvi Grosuplje v 
jeseni! Za več informacij si lahko ogle-
date našo spletno stran www.t-studio.
si, spremljate naše socialne medije ali pa 
nam pišete na info@t-studio.si

Se vidimo!

Maša Anžur, ŠK TIAL

V športni dvorani Pil inženiringa 
v Brezju pri Grosupljem se bodo s 
torkom, 17. septembra, ponovno 
začeli treningi boksa. S poudarkom 
na tehniki je zagotovljena varnost, 
vadba pa je prilagojena posame-
zniku, da lahko ta nadgrajuje svoje 
fizične sposobnosti. 

Dnevi odprtih vrat bodo potekali 
do konca meseca septembra, tre-
ningi se izvajajo ob torkih in četrt-
kih, ob 19.30. Dobrodošli tako mlajši 
kot tudi starejši, ne glede na spol.

Jurij Pajk

ATLETIKA - KRALJICA ŠPORTOV

Vpis v atletsko šolo teka poteka na atletskem stadionu  
za OŠ Brinje

v mesecu septembru in oktobru 

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

Pridruži se nam in bodi v dobri družbi. ATLETIKA JE KRALJICA ŠPORTOV.
VABLJENI, AK ŠPELA
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V Grossgymu se vam individualno posvetimo

Možnost najema počitniškega objekta v Kranjski Gori in v Termah Čatež
Občina Grosuplje obvešča občane, da imajo v letošnjem letu možnost najema počitniškega objekta v Kranjski Gori ali v 
Termah Čatež. Počitniški objekt v Kranjski Gori, s pogledom na kranjskogorsko smučišče, ponuja udobno namestitev za 7 
oseb (5 osnovnih ležišč + 2 dodatni ležišči), v počitniški hišici v Termah Čatež, ki se nahaja v neposredni bližini termalnih 
kapacitet, pa lahko počitnikuje do 6 oseb (4 osnovna ležišča + 2 dodatni ležišči).
Več informacij je dostopnih na www.grosuplje.si, pod zavihkom počitniški apartmaji, kjer si lahko ogledate tudi foto-
grafije počitniških objektov.  

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

Želimo vam prijetno počitnikovanje! 
Občina Grosuplje

Za nas niste številka, ste oseba za katero želimo, da se dobro počutite v svojem telesu in ste zdravi.

Zato vam poleg vodenih vadb nudimo UVAJALNO URO. V tej uri se z osebnim trenerjem:
• pogovorite o vaših željah, ciljih, 
• trener preveri vašo gibalno sposobnost,
• vas nauči pravilno izvajati vaje, 
• vam pokaže, kako izboljšati gibljivost, 
• ter vam svetuje ali odsvetuje vaje, ki so oz. niso primerne za vaše zdravstveno in gibalno stanje.

Z znanjem, ki ga prejmete od trenerja, lahko za vaše boljše počutje veliko storite tudi sami.

V času brezplačnih preizkusov vadb, od 2. 9. do 15. 9., se le dogovori za termin, ki bi ti ustrezal.

OGLASNI ČLANEK
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V 92. letu starosti se je poslovil prvi direktor Kovina-
stroja Grosuplje, uspešen obrtnik in družbenopolitični 
delavec Alojz Predalič.

Rojen je bil novembra leta 1927, očetu Matiju in ma-
teri Uršuli, na Zgornji Slivnici pri Grosupljem. Bili so ne-
mirni časi med dvema svetovnima vojnama. Starša sta 
imela kmetijo in že od malega je moral delati. Izučil se je 
za ključavničarja. Po koncu druge svetovne vojne je od-
služil triletni vojaški rok na Malem Lošinju. Po vrnitvi do-
mov je nekaj let delal v zadrugi v Grosupljem, potem pa 
v Litostroju v Ljubljani, kjer se je priučil tudi strugarstva. 

V letu 1953 se je poročil in leta 1954 se je rodila prva 
hči Tatjana. Z ženo Ano sta najprej živela v njegovi roj-
stni hiši na Zgornji Slivnici, potem pa je začel graditi hišo 
v Grosupljem, kamor so se preselili skupaj s staršema 
leta 1959. Konec tega leta se je rodila druga hči Silva.

Leta 1960 je skupaj še z nekaj sodelavci ustanovil 
podjetje za izdelavo gostinske opreme Kovinastroj, kjer 
je bil prvi direktor in to vse do leta 1967. V teh letih je 
ob delu končal višjo šolo za organizacijo dela in pridobil 
naziv inženir organizacije dela.

Leta 1967 je šel na svoje in postal obrtnik. Leta 1972 
je zgradil drugo hišo v Grosupljem, pod Brinjskim hri-
bom. Zraven je naredil tudi delavnico za izdelavo go-
stinske opreme. Ves čas je svojo dejavnost nadgrajeval. 
Na začetku je izdeloval gostinsko opremo za kuhinje po 
naročilu, zadnja leta pa je uvedel lastno linijo konvek-
tomatov, ki so jih kupovali tudi večji kuhinjski obrati. V 
tej delavnici, ki jo je sčasoma še razširil z dodatno halo, 
je delal do svoje upokojitve leta 1989, potem pa je de-
javnost prepustil starejši hčeri in zetu, ki se je v njegovi 
delavnici zaposlil kot mlad fant. Sedaj pa družinsko obrt 
nadaljuje njegov vnuk.

Alojz Predalič je bil član Zveze obrtnih združenj v Lju-
bljani, prav tako Avgust Gril, tudi obrtnik iz Grosupljega. 
Spoznala sta, da obrtniki potrebujejo združenje, ki bi jim 
pomagalo pri delu, saj je bilo obrtništvo zapostavljeno. 
Leta 1974 sta s skupino obrtnikov ustanovila Obrtno 
združenje Grosuplje. Na pobudo Alojza Predaliča in 
s prispevki obrtnikov in Obrtne zbornice Slovenije so 
začeli graditi Dom obrtnikov in se leta 1988 preselili v 
novo stavbo ter ustanovili Obrtno zadrugo Magro. Pre-
ko zadruge so obrtniki nabavljali material brez davka in 
zadruga je v tistem času dobro delovala.

Leta 1958 je bilo ustanovljeno Združenje šoferjev in 
avtomehanikov Grosuplje in Alojz Predalič se je med 
prvimi včlanil v društvo, saj je  službeno veliko potoval 
in je videl v društvu neko varnost in zaščito. Ko je sto-
pil v petdeseta leta, se je odločil, da se začne ukvarjati 
z lovom, zato se je včlanil v Lovsko družino Grosuplje.  
Kakih trideset let je bil strasten lovec, ki je šel kdaj na lov 

tudi v tujino, v Bosno ali celo v Afriko. Njegove trofeje še 
vedno krasijo dom na Perovem, kjer si je postavil tretjo 
hišo in se po upokojitvi leta 1989 vanjo preselil.

Bil je velik domoljub in rad je imel Slovenijo, zato je 
sodeloval pri ustanovitvi Demosa v letih 1989–1990. V 
prvih letih po osamosvojitvi Slovenije je bil tudi svetnik 
v Občinskem svetu Občine Grosuplje. 

Obdobje pokoja je užival trideset let. Tudi v tem času 
je bil delovno aktiven, in sicer se je posvetil bolj delu 
okrog doma, urejanju doma in gozda ter lovu. Z ženo 
Ano sta ta leta imela lepo življenje, saj sta se končno 
lahko posvetila drug drugemu in si privoščila tudi kak 
dopust na morju ali v toplicah.

Bil je pošten in pokončen mož, ki mu je bilo pomemb-
no tudi širše dobro. Trudil se je za napredek in dobrobit 
ne le lastne družine, ampak tudi svoje občine in svojega 
kraja. Imel je veliko idej, kaj bi še izpeljal in izboljšal, in 
ko se je za nekaj odločil, je šel do konca. Projektov se 
je loteval z entuziazmom, nič mu ni bilo težko. Poznan 
je bil kot garač, ki je delal cele dneve in ki je s svojo be-
sedo znal prepričati somišljenike, da so se združevali in 
skupaj premagovali težave pri delu. Zaupali so njegovi 
presoji in njegovim idejam.

Alojz Predalič je bil ob vseh obveznostih tudi dober 
učitelj in družinski oče. Hčere so se osamosvojile, se po-
ročile, rodile vnuke, zadnja leta so se družinskim kosi-
lom pridružili že pravnuki. Včasih se jih je zbralo več kot 
dvajset, saj so kot družina vedno držali skupaj.

Zadnjih nekaj let se je boril z boleznijo. Kljub močni 
volji je telo začelo popuščati in 30. junija 2019 je oma-
galo, 4. julija pa smo se poslovili od njega na grosu-
peljskem pokopališču Resje. Z nagovori so se od njega 
poslovili domači ter predstavniki obrtnega združenja 
Grosuplje in ZŠAM Grosuplje. 

Po nagovoru hčerke Silve in intervjuju Ane Vatovec 
zapisala Marija Samec

Poslovil se je Alojz Predalič (18. november 1927–30. junij 2019)
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V 85. letu se je poslovil Jožef Marolt, diplomirani 
pravnik, kulturni organizator in družbeni delavec, dol-
goletni član uredniškega odbora Zbornika občin Grosu-
plje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. 

Rodil se je v Škocjanu pri Turjaku 22. 11. 1934. Osnov-
no šolo je sredi vojne  vihre obiskoval v Škocjanu, Tur-
jaku in v Marijanišču v Ljubljani. Zaradi vojnih razmer 
so mu končana štiri polletja nerednega šolanja priznali 
za štiri razrede. S tem predznanjem je šolanje nadalje-
val v Ljubljani, kjer je maturiral na Gimnaziji Poljane. Po 
gimnaziji je končal študij prava na Pravno-ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Prosti čas med študijem 
je posvetil ljubiteljski kulturi ter delu v domači gostilni 
v Škocjanu in v knjižnici v Ljubljani. Vso svojo aktivno 
delovno dobo je bil zaposlen v Grosupljem. Pripravni-
štvo je opravil na Okrajnem sodišču v Grosupljem in v 
upravi Občine Grosuplje. Začel je kot vodja oddelka za 
gospodarstvo, urbanizem in komunalne zadeve takra-
tne velike občine Grosuplje. Aktivno je sodeloval pri 
ustanavljanju številnih podjetij in obrtnih delavnic, ka-
terih ustanoviteljica je bila občina. En mandat (štiri leta) 
je bil tajnik Skupščine občine Grosuplje. Od leta 1974 je 
opravljal pravno službo za več manjših podjetij. V tem 
času je organiziral zbiranje denarja za ureditev knjižni-
ce v Košakovi hiši in za obnovo nekdanjega Sokolskega 
doma v Grosupljem za kulturne potrebe.

V letu 1978 je bil imenovan za direktorja Tovarne go-
stinske opreme Kovinastroj Grosuplje. To podjetje je vo-
dil polnih 16 let do svoje upokojitve. Tu je v prelomnih 
letih osamosvajanja in ob izgubi 90 % tržnega deleža v 
bivši Jugoslaviji pokazal vse svoje organizacijske spo-
sobnosti, da je podjetje ostalo eno redkih, ki je preživelo 
vse do današnjih dni. 

Za svoje delo je prejel več priznanj: priznanje in na-
grado Louisa Adamiča za gospodarske dosežke, Jurči-
čevo plaketo in srebrno priznanje Občine Grosuplje za 
dosežke na kulturnem področju. Bil je stalni sodelavec 
Zbornika občine Grosuplje, eden od ustanoviteljev in 
dolga leta tudi član uredniškega odbora. Že v drugi šte-
vilki Zbornika je pisal o poimenovanju cest in ulic v Gro-
supljem, saj mu ni bilo vseeno, kakšna bo podoba kraja, 
v katerem je tedaj živel in delal. Njegovi prispevki s po-
dročja kronike in gospodarstva ter upravne razdelitve 
sedanjih občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje 
so objavljeni v 13 številkah Zbornika občine Grosuplje.  

Po upokojitvi se je vrnil k ljubiteljski kulturi. Skupina 
krajanov je na njegovo pobudo v Škocjanu v letu 1996 
osnovala projekt »Stati inu obstati« za ponudbo narav-
nih danosti in obuditev zamrlih dejavnosti. Ta Trubarjev 
rek se je kasneje razširil po Sloveniji na raznih področjih 
in prepoznaven naslov vsakoletne tradicionalne kultur-
ne prireditve za Trubarjev rojstni dan v Škocjanu. Leta 

2001 je izdal drobno knjižico z naslovom Stati inu obsta-
ti v Škocjanu.

Med drugo svetovno vojno sta bila v Škocjanu po-
žgana župnišče in šola. Obnovljena je bila samo šola, 
ki je bila leta 1970 ukinjena in od tega leta dalje je bila 
zgradba šole prazna. Organizacijski vodja obnove je bil 
Jožef Marolt. Združil je delovne predsednike krajevne 
skupnosti, gasilcev in kulturnega društva in obnovo so 
končali za 500-letnico rojstva Primoža Trubarja v juniju 
2008. Pritličje zgradbe je namenjeno za potrebe kra-
janov. V okviru projekta je od leta 2001 v obnovljeni 
zgradbi šole Škocjan na novo urejena in odprta razstava 
o kulturni dediščini »Včeraj v Škocjanskih hribih«, ki po-
meni zametek stalne krajevne etnografske zbirke, ki jo 
je postavil pokojni dr. Boris Kuhar. 

Leta 2000 je dal Jožef Marolt pisno pobudo za ure-
ditev krajevnega centra Škocjan. Predlog so podprli 
krajevna skupnost, Župnijski urad  Škocjan in Občina 
Grosuplje. Leta 2002 je krajevna skupnost ob otvoritvi 
poslovilne hiše postavila skulpturo akademskega ki-
parja Staneta Jarma »Kristus« in podobo Trubarja z od-
prto knjigo in njegovimi besedami: »Pred Bugam smo 
vsi glih«. Leta 2003 je Kulturno društvo Škocjan obno-
vilo in prestavilo s pokopališča v nastajajoči spominski 
park spomenik Janezu Jerebu, kronistu in kulturnemu 
buditelju, ki je sicer pokopan na Kopanju. Leta 2006 so 
postavili spominsko obeležje. Kipar Stane Jarm je izdelal 
portret Primoža Trubarja in skice dveh napisnih plošč. 
Prva je posvečena 1000-letnici romanske cerkve v Ško-
cjanu, druga pa 500-letnici rojstva Primoža Trubarja in 
delovanju protestantskih piscev. Pod tedanjo lipo so 
postavili  okroglo klop, v sredini pa stoji obeležje, ob ka-
terem obiskovalci v miru posedijo, preberejo napise o 
krajevni zgodovini in si ogledajo kraj. Leta 2007 je bil Jo-
žef Marolt imenovan za predsednika posebnega odbora 
za organizacijo proslav v Trubarjevem letu. V župnijski 
cerkvi sta bili leta 2007 s soglasjem pristojne spomeni-
ške službe postavljeni dve tabli, ki pričata o Trubarju in 
v cerkvi pokopanih vitezih Turjaških. V cerkvi je bila ob-

V slovo Jožefu Maroltu (22. 11. 1934–20. 8. 2019)
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novljena gotska kapela. V zgradbi šole so razširili etno-
grafsko zbirko.

Spisal je igro Osvobojena svoboda in satirično kome-
dijo Prekucije, ki jo je v njegovi režiji leta 2003 uprizorilo 
domače kulturno društvo. Zasnoval je knjižne izdaje, v 
katerih je proslavil župnika Janeza Jereba, ki je v Škocja-
nu sezidal novo cerkev in bil kulturni buditelj: Janez Je-
reb: 1873–1937: ob stoti obletnici Jerebovega prihoda 
v Škocjan; Prafara Škocjan pri Turjaku in župnik Janez 
Jereb; Jerebovo Kako sem vodil škocjansko godbo. Iz-
dal je knjižico Stati inu obstati v Škocjanu leta 2001.      

Zasnoval in uredil je zbornik ob 500-letnici rojstva 
Primoža Trubarja Kraji in ljudje v Trubarjevi fari. Sodelo-
val je pri mnogih izdajah, ki so izšle v Škocjanu. V Zbor-
niku občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje je 
pisal občinsko kroniko, predstavljal je znane podjetnike 
iz naših krajev, na obletnice Kovinastroja je vedno opo-
zoril s preglednimi članki.  

V zakonu z Marijo – Manco Dolanc sta se mu rodi-
la dva otroka, hči Katarina in sin Matija. Življenje mu je 
lepšalo 5 vnukov in vnukinj: Klara, Klemen, Živa, Gaber 
in Bor. Po upokojitvi se je preselil v svoj rodni kraj Ško-

cjan in preživel lepa in ustvarjalna leta v hiši na Tičnici, 
kjer je rad sprejemal obiske, kjer so se rojevale ideje, kaj 
vse se da narediti za prepoznavnost Škocjana v občini 
in Sloveniji. S svojimi idejami in izkušnjami je povezoval 
krajane in skupaj z njimi polepšal kraj tudi s kulturnimi 
prireditvami v juliju v Trubarjev spomin, v decembru pa 
za spomin na rojstvo Franceta Prešerna. Predvsem je 
bilo plodno sodelovanje z župnikom dr. Edom Škuljem, 
ki sta skupaj zapustila nepozaben pečat v Škocjanski 
dolini.

»Korenin se ne da kupiti, kjer so, je tudi bogastvo. Treba 
se je potruditi, da se pokažejo,« je v nekem članku zapisal 
Jožef Marolt. Prav on sam se je ves čas trudil pokazati 
bogastvo svojih krajev in preko svojega dela tudi njiho-
vo duhovno bogastvo.  

Od njega smo se v ponedeljek, 26. avgusta 2019, na 
pokopališču v Škocjanu pri Turjaku poslovili številni pri-
jatelji, znanci, bivši sodelavci in vsi, ki smo imeli ta privi-
legij, da smo ga poznali in z njim sodelovali.

Po zapisu Ivana Ahlina in nagovorih Jožeta Krašovca 
in  Jožeta Intiharja zapisala Marija Samec

Spomini 
in zahvale

ZAHVALA
Po dolgotrajni in težki bolezni  

se je od nas poslovil
 naš dragi mož, oče, dedi, tast  in svak

KAREL VOZLIČ - DRAGO st. 
(20. 11. 1937 – 13. 8. 2019)

z  Zgornje Slivnice.

Ob njegovem slovesu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki ste ga  pospremili na njegovo zadnjo pot, poklonili 
sveče in cvetje ter nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Še posebej se 
zahvaljujemo sovaščanom za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se tudi gospodu kaplanu, pevcem in pogrebni službi za lepo 
opravljen pogrebni obred.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
V 89. letu je k Bogu odšla naša draga žena, 

mama, stara mama in tašča

FRANČIŠKA OVEN
(1930 – 2019)

po domače Birtova mama iz Žalne 3.
Ob slovesu naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem 

sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za 
darovane sveče in svete maše.

Hvala g. župniku Andreju Šinku in možem iz vasi za lepo 
opravljen pogrebni obred ter pevcem Moškega pevskega zbora Samorastnik za 
lepo zapete pesmi na grobu in v cerkvi. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in se je boste spomnili tudi 
v molitvi.
Mama, hvala ti za vse, in naj ti bo lepo pri Bogu.

Žalujoči vsi njeni
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Prazen dom in dvorišče,                                                                 
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega 
dragega očeta, moža, 
dedka, pradedka

ALOJZA PREDALIČA 
iz Grosupljega (1927-2019).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečene besede sožalja, podarjene
sveče, cvetje ter darovane maše.
Zahvala g. kaplanu Petru Steletu  za poslovilni obred in
sveto mašo, pevcem moškega pevskega zbora Corona za 
doživeto zapete pesmi ter g. Adamiču za pogrebne storitve.
Zahvaljujemo se tudi g. Avgustu Grilu in g. Miru Škrjancu za 
poslovilna govora.
Posebna zahvala gre osebju DSO Grosuplje za skrb in nego ter 
osebju ZD Grosuplje.
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. 
Za vedno boš ostal v naših srcih.

Žalujoči vsi njegovi

Šele ko nam smrt spodreže korenine,  
se zavemo,
kako zelo smo ga imeli radi in
kako zelo ga bomo pogrešali.

Življenje ni pesem, ker svet je 
preresen …
… ampak vsi, ki ste bili na pogrebu 

ALOJZIJA REBOLJA, 
24. 6. 2019, v Št. Juriju, 

ste slišali njegovo zapeto življenjsko 
zgodbo. Hvala, Jaka Ivan in tvoji pevci, za 

obujen spomin na njegove ljubezni; morje, 
zemljo, rastline in živali. Hvala, brata Hribar, 

za ozvočenje, da so lahko prav vsi tudi razločno 
slišali to njegovo zgodbo.

Hvala ponovskim gasilcem in gasilkam, ki ste ga še zadnjič pospremili 
mimo domačega gasilskega doma, ki ga je imel, poleg svojega doma, 
najraje v življenju. Hvala predsedniku Jožetu Kocjanu za besede v slovo. 
Hvala tudi ostalim gasilskim društvom (Št. Jurij, Radohova vas, Škocjan), 
ki ste ga v tako velikem številu in v res vročem popoldnevu zelo častno še 
zadnjič pospremili v domačo cerkev.
Hvala vaščanom in sorodnikom, ki ste prepoznali našo bolečino in ponudili 
čustveno podporo ter priskočili na pomoč pri čiščenju vežice. Hvala vsem 
prijateljem in sodelavcem za cvetje in mnogoštevilne sveče, ki mu bodo še 
dolgo gorele v spomin. 
Hvala vsem »angelom v belem« ali katerekoli je že barva vaše uniforme 
(zelena, roza, modra …), ki ste se zadnja leta trudili z nami za izboljšanje 
kvalitete njegovega zemeljskega življenja.  Hvala, Janja, Robi, Janez, 
Slavko … za vse, kar ste naredili zanj in tudi za nas.
Hvala gospodu župniku Boštjanu Modicu za čustven obred. Čeprav našega 
očeta niste osebno poznali, se je ob vaši pridigi še kamniti Žalostni Materi 
Božji za zadnjo klopjo v cerkvi orosilo oko.
Hvala vsem za izrečene besede tolažbe in stiske rok.
Nič nam ga ne more povrniti, da bi lahko še kdaj slišali njegov glas, ampak 
njegove modrosti, vzgoja in vzgled pa ostajajo globoko zapisani v naših 
srcih. Dober je pa občutek tolažbe, ko se zaveš, da v takih trenutkih nisi 
sam …
Hvala vsem.                                                                                                    Vsi njegovi

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja,
v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega 
očeta, dedka, pradedka, 
tasta, brata in strica

IVANA TOMAŽINA
(1930–2019)
iz Grosupljega

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za besede sočutja, za darovano cvetje, sveče in za 
svete maše.
Zahvaljujemo se zdravnikom in osebju Klinike za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana za vso skrb in 
zdravljenje v času njegove bolezni.
Posebna zahvala g. župniku Šketu za lepo opravljen poslovilni 
obred in sveto mašo.
Zahvaljujemo se tudi g. Adamiču, pevcem, harmonikarju in 
trobentaču, praporščaku DU Grosuplje in praporščakom ZB 
NOB ter govorniku Francu Štiberniku.
Hvala tudi vsem, ki ste ga skupaj z nami pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal, 
le trudne si oči zaprl 

in v večnost se podal.

ZAHVALA
Ob izgubi dragega sina in očeta

DRAGA MAHOVLIČA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani. Hvala vsem, ki ste darovali sveče, cvetje in mašne darove, 

predvsem pa za izražene besede sočutja in tolažbe. 
Hvala g. župniku Janezu Šketu za lepo opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

Tako tiho skromno si živela,
takšno tudi življenje si imela.

Zdaj rešena vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

Ob boleči izgubi naše drage mame,

MARIJE ŠIRCELJ, roj. VIDIC
(*26.11.1935 - † 20.7.2019)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. 
Zahvala za podarjeno cvetje, sveče, darovane svete maše in 

izrečena sožalja. Velika hvala patronažni službi ZD Grosuplje,  Janji 
in Branki, ki sta naši mami pomagali pri negi in nudenju zdravstvene oskrbe, Pogrebni 
službi Novak za organizacijo in izvedbo pogreba, duhovnikoma g. Milanu Knepu in 
g. Slavku Judežu ter domačemu gospodu župniku Jožetu Plutu za njegove obiske na 
domu in čustven cerkveni obred, pevcem za zapete žalostinke in petje med sveto mašo.
Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste jo tako številno še zadnjič obiskali v poliški 
poslovilni vežici in pospremili na poslednjo pot.

Žalujoči vsi njeni
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tel.:  031 750 835
pisarna@skladnost.com
www.skladnost.com

• Pogodbeno pravo
• Delovno pravo
• Nepremičninsko pravo
• Transportno pravo
• Skladnost poslovanja

Pravna pisarna SKLADNOST, 
Sanela Brglez, s.p.
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Zobozdravstvena ordinacija

Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje
t: 041 780 741

• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• laser terapija, laserski žarek
  namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij

Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.

Pri nas dobite vse za ogrevanje
(plin, drva, peleti, olje, toplotne črpalke, klime) in kopalnice.

NA POT, d. o. o., Tržaška cesta 513a, 1351 Brezovica, 01/36 57 500, www.napot.si

Možnost nakupa na obroke.

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

www.partnergraf.si

OFFSET TISK DIGITALEN TISK XXXL TISK DODELAVA TISKOVIN

green printing company

en

viro
nment-friendly

40 let izkušenj
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GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

Zobna ambulanta

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

zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne 

bolezni

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

gsm: 040 782 605, 040 399 405, info@bkm.si

ALU in PVC 
VHODNA VRATA 

ter OKNA

Sestavite vrata po svoji meri s 
pomočjo konfiguratorja na

brezplačna tel. številka 
080 1605

www.bkm.si

Razstavni salon Semič 
Taborska 11, Semič, (odprto od pon. - petka od 8. - 15. ure)

NOVO 
okna LES in 

LES-ALU

Poletna AKCIJA
VHODNA VRATA 

do -12% 
OKNA 

do -35%

OGLAS

Na dobri lokaciji, v sklopu frizerskega salona v 

Grosuplju, oddamo prostor za izdelavo nohtov, 

pedikure ali kaj podobnega.

Zelo ugodno, pokličite nas na: 041 605 375



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Petek, 13. 9. ob 19. uri FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: Koncert Pihalnega orkestra 
Glasbene šole Grosuplje, gost Oto Pestner

Taborska cesta v Grosupljem
Občina Grosuplje,  
Turizem Grosuplje

Petek, 13. 9. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - Mokerc KIG (1. B liga - 1. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 14. 9. od 9.  
do 17.30 ure ODBOJKA: 15. MEMORIAL SAMA ZRIMCA (turnir 6 ekip) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 14. 9. ob 9.30 uri
FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: Otroški ŽIV ŽAV,  
Dan podjetnosti z OOZ Grosuplje, ROK`N`BAND,  
dobrodelni Grosupeljski tek, GROŠ na ulici 

Taborska in Kolodvorska cesta v 
Grosupljem

Občina Grosuplje, Turizem 
Grosuplje, OOZ Grosuplje in 
ŠK Groš

Nedelja, 15. 9. ob 10. uri FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: Zeleno, aktivno, zdravo -  
FIT GROSUPLJE; Učna pot Po sledeh vodomca

Cerovo pri Grosupljem
Občina Grosuplje,  
Turizem Grosuplje

Torek, 17. 9. od 9. do 12. ure Delavnica za laično oskrbo in nego bolnika na domu
Center aktivnosti v Domu 
starejših občanov Grosuplje

Rdeči križ Slovenije -  
OZ Grosuplje, Dom starejših 
občanov Grosuplje

Sreda, 18. 9. ob 16. uri Posvet "KAKŠNO EVROPSKO UNIJO SI ŽELIMO DRŽAVLJANI?" Družbeni dom Grosuplje
Občina Grosuplje in Vlada 
Republike Slovenije

Petek, 20. 9. ob 19. uri ŠENTFOLK 2019, Mednarodni folklorni večer (nastopajo 
folklorne skupine iz Slovenije, Moldavije, Ukrajine in Srbije)

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
KD sv. Mihaela Grosuplje,  
KD Vidovo, ZKD Grosuplje

Sobota, 21. 9. ob 8.30 uri Tradicionalni občinski test hoje na 2 km
Start: pokopališče Resje v 
Grosupljem (Pot zdravja)

Zdravstveni dom Grosuplje

Sobota, 21. 9. ob 16.30 uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - TKK Tolmin  
(3. liga - zahod – 6. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje

Nogometni klub Brinje 
Grosuplje

Torek, 24. 9. in sreda, 25. 9.  
od 16. do 20. ure Računalniška delavnica »EXCELL ZA EKSPERTE« Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Torek, 24. 9. od 16. do 19. ure Delavnica za laično oskrbo in nego bolnika na domu
Center aktivnosti v Domu 
starejših občanov Grosuplje

Rdeči križ Slovenije -  
OZ Grosuplje, Dom starejših 
občanov Grosuplje

Sreda, 25. 9. ob 10. uri Tematska srečanja »VITALNI V ZRELA LETA«
Zdravstveni dom Grosuplje 
(predavalnica v 1. nadstropju)

Zdravstveni dom Grosuplje

Petek, 27. 9. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - Krško (1.B liga – 3. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 28. 9. ob 17. uri KOŠARKA - ženske: Grosuplje - Domžale (1. liga – 1. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje
Ženski košarkarski klub 
Grosuplje

Ponedeljek, 30. 9. ob 18. uri Fit za knjigo: plavanje - bralni študijski krožek Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Torek, 1. 10. ob 17.30 uri Začetek ur pravljic za otroke (4 - 9 let) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 3. 10. ob 9. uri 6. SREČANJE PODJETNIC IN POSLOVNIH ŽENSK  
"ZNAM POSKRBETI ZASE?!"

Družbeni dom Grosuplje Izobraževalni zavod Znanje

Petek, 4. 10. ob 20. uri Matjaž Javšnik: STRIPTIZ, komedija Kulturni dom Grosuplje Matjaž Javšnik

Sobota, 5. 10. ob 16. uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - Fama Vipava  
(3. liga zahod – 8. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje

Nogometni klub Brinje 
Grosuplje

Sobota, 5. 10. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - ŽOK Triglav Kranj II  
(3. liga zahod – 1. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 5. 10. ob 20. uri KOŠARKA - moški: Grosuplje - Zlatorog  
(Pokal Slovenije - 2. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Četrtek, 10. 10. ob 17.30 uri Začetek pravljično-igralnih uric za otroke (2 - 4 let) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 10. 10. ob 19. uri GLEDALIŠČE HIŠA: GOSPODAR MUH, ZADNJA PONOVITEV 
MLADINSKE IGRE IN PODELITEV LINHARTOVIH ZNAČK

Kulturni dom Grosuplje KD Teater, ZKD Grosuplje

Petek, 11. 10. ob 19.30 uri MAUS, gledališka predstava prirejena po svetovni stripovski 
uspešnici Arta Spiegelmana

Kulturni dom Grosuplje
Gledališka šola prve gimnazije 
Maribor, ZKD Grosuplje 

Petek, 11. 10. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - Rudar (1.B liga - 5. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 12. 10. ob 14.45 uri KOŠARKA - ženske: Grosuplje - Ježica (1. liga – 3. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje
Ženski košarkarski klub 
Grosuplje

Sobota, 12. 10. ob 17. uri KOŠARKA - moški: Grosuplje - Kolpa (3. liga center - 1. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 12. 10. ob 18. uri FANTJE PO POLJ' GREDO, Srečanje ljudskih pevcev in godcev Kulturni dom Račna KD Franceta Prešerna Račna

Sobota, 12. 10. ob 20. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje - Ankaran Hrvatini  
(1. A liga - 1. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Četrtek, 17. 10. ob 16. uri Delavnica "KAKO PREKO LINKEDINA PRIDOBITE 4 ALI VEČ 
PRODAJNIH RAZGOVOROV NA TEDEN?"

Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Četrtek, 17. 10. ob 19.30 uri PROFESOR KUZMAN MLAJŠI, komedija Kulturni dom Grosuplje
Na TRI, Amanda Mlakar s.p., ZKD 
Grosuplje

Sobota, 19. 10 ob 9.30 uri 11. POHOD PO POTI KULTURNE DEDIŠČINE ŠMARJE - SAP Start: Družbeni dom Šmarje - Sap Turistično društvo Šmarje - Sap

Sobota, 19. 10. ob 15.30 uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - Kočevje  
(3. liga - zahod – 10. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje

Nogometni klub Brinje 
Grosuplje

Sobota, 19. 10. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - OD Krim II  
(2. liga zahod - 3. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

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


