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ZOBNA AMBULANTA
PRENADENT

www.zobozdravstvo-prenadent.si

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• zdravljenje parodontalne bolezni,

• laserski dermatološki posegi

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

oglas Prenadent 2016_97x137.indd   1 4. 02. 2019   09:02:36

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:

Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.
Zobozdravstvena ordinacija

Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje

telefon: 041 780 741
• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• laser terapija, laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij
• beljenje zob
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STANE KADUNC s.p.
Perovo 27, 1290 Grosuplje 
E: avtokadunc@gmail.com

T:    01 7864 751 
M:   031 742 335
www.kadunc.si

VABLJENI V

NOVE PROSTORE

• VULKANIZERSTVO

• PNEVMATIKE,  
PRODAJA

• POPRAVILO PLATIŠČ

• HRAMBA  
PNEVMATIK

• AVTOOPTIKA

• SERVIS VOZIL

• AVTO KLIMA 
 
NOVO:

• MONTAŽA 
TRAKTORSKIH 
PNEVMATIK DO 
VELIKOSTI 56 COL

LET Z VAMI

Poskrbi za dobro počutje, 
poskrbi zase.

Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, 
hkrati pa prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju ter zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 

*akcija velja za imetnike kartice zvestobe Lekarne Ljubljana v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva (v okviru 
razpoložljivega asortimana) in spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. Popust velja na vsa prehranska dopolnila lastne 
blagovne znamke Lekarne Ljubljana. izdelki linije Nekoč in danes v akcijo niso vključeni. popusti se ne seštevajo.

15 %  
popusta*
2. 11. - 30. 11. 2019

• Za izboljšano delovanje imunskega sistema
• Za zmanjšanje utrujenosti in izčrpanosti
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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
Pozdravljena, draga bralka in bralec Grosupeljskih odmevov!

Dan se je že močno skrajšal, tudi dežja imamo skoraj že preveč, 
drugače pa smo v polnem pogonu na vseh področjih, vsaj kolikor 
se vidi iz vaših prispevkov, verjetno bo pa vrhunec dogodkov, kot 
je že v navadi, v veselem decembru. Dolge noči si moramo pač 
popestriti sami in nekako nadomestiti dobro voljo, ki nam jo sicer 
pričarajo sončni žarki. 

Decembra se verjetno najbolj veselijo najmlajši, ki že težko pri-
čakujejo dobre može, ki jih obdarijo, nekatere obilo, druge pač 
nekoliko manj, odvisno od tega, kako so bili pridni. 

Kot je že v navadi, bomo tudi letos množično obiskali prireditev, s pestrim programom in De-
janom Vunjakom, ob prižigu novoletnih lučk. Vsi, posebej pa otroci v spremstvu staršev, lepo 
vabljeni četrtega decembra na standardno mesto v centru Grosupljega.

V času od prejšnje izdaje glasila smo bili priča kar nekaj pomembnejšim dogodkom, za meščane 
in občane je verjetno najpomembnejši - položitev temeljnega kamna za izgradnjo parkirne hiše 
PR – parkiraj in se pelji z javnim potniškim prometom, kar naj bi ob izgradnji nekoliko zmanj-
šalo gnečo na poti v službo in šolo. Žal se dogajanje ob prenovi železniške postaje in celotne proge 
od Kočevja do Ljubljane nekoliko komplicira, saj na državni ravni ne sprevidijo, kako pomembo 
bi bilo promet na cestah razbremeniti z vlaki.

Slovesno smo obeležili tudi petdesetletnico obstoja šole za učence s posebnimi potrebami v osnov-
ni šoli Brinje. Malokdo pa ve, da je naša občanka, pesnica in učiteljica Ana Gale že pred drugo 
vojno orala ledino na področju šolanja za otroke z motnjami v duševnem razvoju na še danes 
edini popolni osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami v Sevnici. Prireditve se je med drugi-
mi udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, preko video sporočil pa so čestitke 
poslali mnogi vidni Slovenci.

Veseli nas, da so v naši občini vse bolj uspešni športniki in to na vseh področjih, čeprav pogoji za 
nemoteno delo niso povsod idealni. Upam, da se bo tudi na tem področju stanje izboljšalo. Lepo 
bi bilo, da bi tudi tu uspeli pridobiti kakšna evropska sredstva.

Lepe zadnje jesenske dni želim vsem, pred pričetkom uradne zime pa izidemo še zadnjič v tem 
letu. Vse dobro in imejte radi sebe, šele tako imate lahko radi tudi vse druge. 

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 3. decembra, na e – naslov:

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

Pred kratkim smo na občino prejeli  Analizo gospodarstva na 

območju Območne obrtno podjetniške zbornice Grosuplje za 

obdobje 2013 – 2018, ki jo vsako leto za območje treh občin 

Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica skrbno pripravi  

njihova strokovna služba. Iz analize sledi, da je bilo leto 2018 

za občino Grosuplje gospodarsko uspešno leto. Poslovni subjekti 

so ustvarili rekordnih 783,6 milijona evrov prihodkov, kar je za 11,4 odstotka več kot leto poprej. Pri tem so 

ustvarili 32,4 milijona evrov dobička, kar je 19,1 odstotka več kot leto poprej. Ob tem povprečno zaposlujejo 

4774 oseb oz. 5,2 odstotka več kot leto poprej.  Občina Grosuplje je v letu 2018 beležila nižjo, 6,8 odstotno  

brezposelnost od slovenskega povprečja, ki znaša 7,8 odstotka.

Ob teh izjemno uspešnih gospodarskih rezultatih lahko resnično iskreno čestitamo vsem podjetnikom in 

obrtnikom, ki so v naši občini ustvarili skoraj desetino letnega proračuna naše države. Ne smemo pozabiti, da 

prihodki, ki jih ustvari gospodarstvo, pomenijo kruh mnogim družinam ter davčni vir za prihodke državnega 

proračuna. Tu moram žal ponovno izpostaviti, da občine po naši zakonodaji nimamo veliko vzvodov, s 

katerimi bi lahko razvoj podjetništva v lokalnih okoljih še bolj spodbudili. Slast centralizma in krepitve moči 

odločevalcev v vladi, državni administraciji in birokraciji je žal še mnogo premočna. Prostorska in davčna 

zakonodaja sta napisani izrazito v škodo občin. To pozna praktično vsak podjetnik, ki želi v domačem okolju 

širiti svoje poslovne ideje in se mora zato pogosto seliti kam drugam. 

A kot vedno velja optimizem. V naši občini si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bo občina Grosuplje 

gostoljubna občina do gospodarskega razvoja, podjetništva in obrtništva. 

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Na Evropskem tednu regij in mest v Bruslju

V Bruslju je od ponedeljka, 7. oktobra 
2019, do četrtka, 10. oktobra 2019, po-
tekal že 17. Evropski teden regij in mest. 
Gre za vsakoletni dogodek, ki uradnikom 
iz regionalnih in mestnih uprav, strokov-
njakom in akademikom omogoča izme-
njavo dobrih praks, znanja in izkušenj na 
področju regionalnega in mestnega ra-
zvoja. Dogodek hkrati predstavlja edin-
stveno priložnost, da bolje razumemo 
porabo sredstev EU, ki jih regije in mesta 
namenjajo za izboljšanje vsakdanjega ži-
vljenja nas državljank in državljanov EU, 
ter kako lahko kohezijska politika pripo-
more k bolj zeleni, vključujoči in pame-
tnejši Evropi.

Dogodka se je letos udeležilo preko 
9.000 udeležencev, vključno z več kot 
600 politiki, ki so sodelovali na skoraj 
400 delovnih sejah, razpravah in drugih 
dogodkih na temo različnih aspektov 
kohezijske politike.

Udeležili pa so se ga tudi naš župan 
dr. Peter Verlič, direktor občinske upra-
ve mag. Dušan Hočevar, sodelavka iz 
medobčinskega razvojnega centra Tja-
ša Pleško in direktorica Turizma Grosu-
plje Petra Zakrajšek. Prisostvovali so na 
delavnicah o tem, na kakšen način bo 
EU podpirala trajnostni razvoj urbanih 
območij v kohezijski politiki 2021–2027, 
kako evropska kohezijska sredstva pri-
pomorejo k zapolnitvi okoljske imple-
mentacijske vrzeli in k izgradnji bolj ze-
lene Evrope, katere so inovativne rešitve 
mobilnosti za spodbujanje k bolj zeleni 
in pametnejši Evropi, pa na temo pod-
nebnih sprememb in podobno.

Na eni izmed delavnic, in sicer na 
temo spodbujanja obnovljivih virov 
energije skozi zelene fiskalne politike, pa 
je v okviru projekta Local4Green - Local 

Policies for Green Energy (Lokalne poli-
tike za zeleno energijo), v katerem smo 
sodelovali kot pilotni partner, naš župan 
dr. Peter Verlič predstavil tudi možne 
ukrepe, ki smo jih kot občina identifici-
rali, da bi jih lahko izvedli z namenom 
spodbujanja rabe obnovljivih virov ener-
gije. Glede na velike dnevne migracije iz 
Grosupljega v Ljubljano bi bil primeren 
ukrep zagotovo postavitev P+R sistema, 
ki bi spodbudil rabo javnega transporta 
z avtobusom ali vlakom, ob katerem pa 
lahko povemo, da je gradnja parkirne 
hiše P+R Grosuplje že v teku. Smiselno 
in potrebno bi bilo urediti tudi kolesar-
ske povezave po samem Grosupljem in 
prav tako Grosuplje povezati z zalednimi 
naselji. Kot možen ukrep, glede na to, da 
smo nadpovprečno razvita občina, pa bi 
lahko bil tudi dvig občinske takse za npr. 
1 evro na prebivalca na leto. Ti prihodki 
v proračunu bi se nato namenili za sub-
vencioniranje nakupov električnih vozil, 
v Grosupljem polnilne postaje že imamo.

Projekt Local4Green se je sicer pričel 
izvajati novembra 2016 in je trajal do 

konca oktobra 2019. V njem je sodelova-
lo 10 partnerjev iz 9 držav sredozemske-
ga prostora, vodilni partner v projektu 
je bil Valencian Federation of Municipa-
lities and Provinces (Valencijska zveza 
lokalnih skupnosti in provinc), sloven-
ski partner v projektu pa je bil Gradbe-
ni inštitut ZRMK. Občina Grosuplje je v 
projektu sodelovala kot pilotni partner, 
osrednji cilj projekta pa je bil pomaga-
ti lokalnim skupnostim pri pripravi in 
uveljavitvi inovativnih lokalnih fiskalnih 
politik, usmerjenih v promocijo rabe 
obnovljivih virov energije v javnem in 
zasebnem sektorju.

Ob robu delavnic so se delegati iz 
naše občine imeli možnost srečati tudi z 
našima evropskima poslancema dr. Mila-
nom Zverom in Romano Tomc.

Jana Roštan
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Slovesna položitev temeljnega kamna za izgradnjo parkirne 
hiše P+R Grosuplje

V sredo, 16. oktobra 2019, smo v 
Grosupljem slovesno položili temeljni 
kamen za izgradnjo parkirne hiše P+R 
Grosuplje. Slovesnosti so se udeležili: 
župan dr. Peter Verlič, direktor občin-
ske uprave mag. Dušan Hočevar, v.d. 
direktorja Direktorata za trajnostno 
mobilnost in prometno politiko Darko 
Trajanov s sodelavcema Tadejem Ža-
ucerjem in Natašo Naumović, predse-
dnik uprave Pomgrada Iztok Polanič in 
vodja projekta Drago Kosednar, gro-
supeljski župnik in dekan Janez Šket, 
svetnice in svetniki občine Grosuplje, 
predsednice in predsedniki ter sve-
tnice in svetniki krajevnih skupnosti, 
direktorji in ravnatelji javnih zavodov 
ter seveda mnogi drugi, ki se prav tako 
veselimo še enega velikega projekta 
v naši občini, nove parkirne hiše P+R 
Grosuplje.

»Dragi občanke in občani Grosuplje-
ga, dobrodošli na gradbišču Pomgrada. 
Tukaj za vami se bo čez slabih 8 mesecev 
dvignila parkirna hiša P+R Grosuplje, ki bo 
pod eno streho omogočala parkiranje 222 
avtomobilov,« nas je nagovoril predse-
dnik uprave Pomgrada Iztok Polanič ter 
še dodal, da bo 10 mest na voljo tudi za 
električno polnjenje avtomobilov, prav 
tako pa bo pred samim objektom tudi 
velika kolesarnica z možnostjo polnjenja 
električnih koles.

Naša občina skrbi za okolje, ko pove-
čuje delež javnega prometa, a tudi v sku-
pini Pomgrad pri svojem delu vse več 
vprašanj namenjajo okolju.

»Osebno sem zelo vesel, da občina 
Grosuplje na področju mobilnosti pravza-
prav orje ledino,« so bile besede župana 

dr.  Petra Verliča, ki nas je spomnil, da 
bo kmalu že 10 let od tega, ko smo za-
čeli govoriti, da bo v občino Grosuplje 
pripeljal mestni avtobus, ki nas bo pove-
zal z ljubljansko prestolnico. »Takrat se je 
to zdelo malo nemogoče, malo utopično, 
ampak tudi z izredno dobrim sodelova-
njem Ministrstva za infrastrukturo smo str-
li ta prvi oreh ter pokazali Sloveniji, da se 
da vpeljati conski sistem uporabe kart,« je 
še dejal ter ob tem dodal, da verjame, da 
bo tudi ta parkirna hiša nek model, nek 
svetilnik, kako lahko avtomobile s ceste 
preselimo v parkirno hišo, sami pa se od-
peljemo naprej v prestolnico z vlakom 
ali avtobusom.

Prava kvaliteta tega projekta se bo 
pokazala takrat, ko ga bomo začeli tudi 
uporabljati. Svoj govor je sklenil z bese-
dami: »Zeleno želimo tukaj živeti in zeleno 
želimo tudi vsem občankam in občanom 
tukaj nuditi.«

V.d. direktorja Direktorata za trajno-
stno mobilnost in prometno politiko 
Darko Trajanov pa je povedal, da mo-
bilnost v širši Ljubljanski regiji, kamor 
sodi tudi Grosuplje, zaradi neprestanega 

naraščanja prometa postaja vedno večji 
izziv. Na Ministrstvu za infrastrukturo 
se v sodelovanju z občinami in drugimi 
deležniki teh izzivov lotevajo z več ukre-
pi, eden od teh so parkirišča po sistemu 
P+R, ki potnikom omogočajo, da vsaj del 
poti od doma do cilja opravijo z javnim 
prevozom. Na ta način želijo zmanjšati 
pritisk osebnih vozil na mesta ter zasto-
je in njihove negativne posledice, zlasti 
onesnaževanje, hrup in izgubljeni čas.

Povedal je, da bomo občanke in ob-
čani Grosupljega, pa tudi drugi potujoči 
z Dolenjske proti Ljubljani, z izgradnjo 
parkirne hiše dobili pomembno izbolj-
šanje dostopa do javnega potniškega 
prometa. Hkrati pa se na Ministrstvu za 
infrastrukturo zavedajo, da izgradnja 
parkirišč P+R sama po sebi ni dovolj. 
»Na nas je naloga, da poskrbimo za ra-
zvoj javnega potniškega prometa, ki je 
drugi neločljivi del zgodbe P+R, parkiraj 
in se pelji. Prepričan sem, da je poleg av-
tobusnega prevoza zlasti železnica tista, 
ki lahko ponudi bistveno boljšo potovalno 
izkušnjo, tako časovno kot z vidika udobja. 
In tudi z vidika okolja. Pričakujem, da se bo 
z dobavo novih vlakov v prihodnjem letu 

Povezovalec slovesnosti Janez Pintar

Predsednik uprave Pomgrada  
Iztok Polanič

Župan dr. Peter Verlič

V.d. direktorja Direktorata za trajnostno 
mobilnost in prometno politiko Darko Trajanov

Dekan Janez Šket
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in s postopnim izboljševanjem železniške 
infrastrukture raven storitve še izboljšala, 
kar bo na javni prevoz pritegnilo dodatne 
potnike.«

»Kot vidimo, so po arheoloških izkopa-
vanjih gradbena dela že v polnem teku. 
Gradbinci hitijo, ko lovijo lepe jesenske 
dni,« so bile besede voditelja Janeza Pin-
tarja. In tako je nastopil tisti slavnostni 
trenutek, ko so župan dr. Peter Verlič, 
mag. Dušan Hočevar, Darko Trajanov in 
Iztok Polanič slovesno položili temeljni 
kamen, župnik in dekan Janez Šket pa je 
nato temeljni kamen še blagoslovil, da 
bo gradnja parkirne hiše lepo potekala.

Vesel dogodek je glasbeno obarval 
Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje 
pod taktirko Andreja Tomažina.

Parkirna hiša P+R Grosuplje bo zgra-
jena v 6 etažah, v njej bo zagotovljenih 
222 parkirnih mest, od tega 161 za na-
men parkiranja P+R, 61 jih bo namenje-
nih plačljivemu parkiranju. V kletni etaži 
bo 10 parkirnih mest omogočalo polnje-
nje električnih vozil. Ob parkirni hiši bo 
tudi zaprta kolesarnica za 40 koles z mo-
žnostjo polnjenja električnih koles.

Vrednost projekta je 5.557.903,47 
evrov z ddv, zanj smo pridobili tudi 
nepovratna evropska sredstva v višini 
1.655.732,80 evrov.

Gradnja parkirne hiše P+R Grosuplje 
bo predvidoma zaključena konec aprila 
naslednje leto.

Jana Roštan
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7. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

V sredo, 16. oktobra 2019, je v dvo-
rani Družbenega doma Grosuplje po-
tekala 7. redna seja Občinskega sveta 
Občine Grosuplje. Občinski svetnice 
in svetniki so na seji obravnavali kar 
16 točk, med točkami dnevnega reda, 
ki bi jo še posebej izpostavili, pa je bila 
sprejetje težko pričakovanega Odloka 
o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Koščakov hrib.

Občinski svetnice in svetniki so tokrat 
na seji sprejeli Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Grosuplje za leto 2019 v višini 
20.583.882 evrov in Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o proraču-
nu Občine Grosuplje za leto 2020 v viši-
ni 24.447.662 evrov.

Prav tako je bil tokrat na seji sprejet 
Odlok o ustanovitvi organa skupne ob-
činske uprave »Skupna občinska upra-
va 5G«, s katerim se ustanavlja organ 
skupne občinske uprave petih občin: 
Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in 
Dobrepolje, za opravljanje posameznih 
nalog občinske uprave na področjih: 
občinskega inšpekcijskega nadzorstva, 
občinskega redarstva, notranje revizije, 
varstva okolja, urejanja prostora in civil-
ne zaščite.

Z odlokom se določa ime in sedež or-

gana, razmerja do občin ustanoviteljic in 
druge zadeve, pomembne za delovanje 
organa skupne občinske uprave. Se-
dežna občina organa skupne občinske 
uprave je Občina Grosuplje.

Odlok bo sicer sprejet, ko ga bodo 
sprejeli občinski sveti vseh občin usta-
noviteljic. Občina Grosuplje ga bo nato 
objavila v Uradnem listu Republike 
Slovenije, veljati bo začel petnajsti dan 
po objavi, uporabljati pa se bo začel s 
1. 1. 2020.

Nadalje so sprejeli Odlok o izvajanju 
obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunal-
ne in padavinske odpadne vode na ob-
močju Občine Grosuplje in dali Soglasje 
k zadolževanju Javnega komunalnega 
podjetja Grosuplje, d.o.o.

Sprejet je bil tudi omenjeni težko pri-
čakovani Odlok o Občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu Koščakov 
hrib, katerega namen je vzpostavitev 
urejenega rekreacijskega območja, ki bo 
namenjeno vsem prebivalcem občine za 
rekreativne, sprostitvene in izobraževal-
ne namene.

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli tudi Odlok o podelitvi koncesije 
za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju 
programa splošne ambulante v social-

novarstvenem zavodu. Gre za Dom sta-
rejših občanov Grosuplje.

S tem Odlokom se tako omogoča 
podelitev koncesije zasebniku na po-
dročju osnovne zdravstvene dejavnosti. 
Koncesija programa splošne ambulante 
v Domu starejših občanov Grosuplje se 
podeli v obsegu 0,60 tima in trajanju 15 
let. Predhodno sta bili pridobljeni tudi že 
soglasji Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje in  Ministrstva za zdravje.

Prav tako sta bila na seji sprejeta Sklep 
o sestavi Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu in Sklep o imeno-
vanju Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. V Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu so bili ime-
novani:
• Alenka Gazi Legan - predstavnica OŠ 

Louisa Adamiča Grosuplje,
• Barbara Flisar - predstavnica OŠ Brinje 

Grosuplje,
• Sebastjan Škrjanc - predstavnik OŠ 

Šmarje – Sap,
• Metka Kadunc - predstavnica VVZ Ke-

kec Grosuplje,
• Damjan Lenček - predstavnik Policij-

ske postaje Grosuplje,
• Franc Skubic - predstavnik Zveze šo-

ferjev in avtomehanikov Grosuplje,
• Bojan Gorišek - predstavnik vzdrže-

valca cest (JKP Grosuplje),
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• Simon Virant - predstavnik Upravne 
enote Grosuplje,

• Nives Rupčić - predstavnica Občin-
skega sveta Občine Grosuplje,

• Mihael Prelc - predstavnik občinskega 
redarstva,

• Tadeja Kupljenik - predstavnica Obči-
ne Grosuplje.
S sprejetim Sklepom o imenovanju 

nadomestnega člana Komisije za spre-
mljanje položaja romske skupnosti v 
občini Grosuplje pa je bil za nadome-
stnega člana komisije do konca man-
datnega obdobja 2018–2022 imenovan 
Alojz Bavdek.

Med sprejetimi sklepi so tokrat na 
seji bili tudi: Odlok o predkupni pravi-
ci občine na nepremičninah, Sklep o 
lokacijski preveritvi za enoto urejanja 
prostora IG 8 Ak, Sklep o lokacijski pre-
veritvi za enoto urejanja prostora ŠJ 18 
A, Sklep o lokacijski preveritvi za eno-
to urejanja prostora ŠS 3 A in Sklep o 
lokacijski preveritvi za enoto urejanja 
prostora GR 49 Cs PPIP.

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU KOŠČAKOV 
HRIB

Že v letu 2016 je bil sprejet Sklep o 
začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Ko-
ščakov hrib (Uradni list RS 32/2016). Po 
pridobljenih smernicah, izdelanih stro-
kovnih podlagah in pridobljeni odločitvi, 
da postopek celostne presoje vplivov na 
okolje ni potreben, je bi izdelan dopol-
njen osnutek OPPN Koščakov hrib. Javna 
razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN 
Koščakov hrib je nato potekala od 16. 1. 
2017 do 14. 2. 2017. V tem času je bila 
izvedena tudi javna razprava. Na pod-
lagi pridobljenih pripomb in predlogov 
ter dopolnjenih strokovnih podlag se 
je izdelal predlog OPPN Koščakov hrib. 
V času priprave dokumenta pa so bile 
izvedene tudi arheološke raziskave, ki 
niso pokazale posebnih najdb. Zaradi 

uskladitve meje območja OPPN Košča-
kov hrib je bila nato v času od 10. 12. 
2018 do 10. 1. 2019 izvedena ponovna 
javna razgrnitev z javno obravnavo, kjer 
je bilo možno ponovno podati pripom-
be in predloge. Pri izdelavi odloka OPPN 
Koščakov hrib so bili tako upoštevani 
tudi ti utemeljeni predlogi in pripombe 
javnosti ter pridobljena mnenja nosilcev 
urejanja prostora.

Območje OPPN Koščakov hrib sicer 
obsega gozdne površine med avtoce-
sto Ljubljana–Novo mesto in obmo-
čjem zdravstvenega doma. Celotno 
območje je poraščeno z gozdom.

Razdeljeno je na tri enote urejanja: 
enota urejanja 1: območje gozda s po-
sebnim namenom, enota urejanja 2: 
območje športno-rekreativnih parkov 
in enota urejanja 3: vstopno območje.

Na območju enote urejanja 1 so 
predvideni sledeči posegi:
• ureditev označenih pešpoti; predvi-

dena je uporaba že obstoječih peš-
poti (Pot se uredi kot izravnana in 
utrjena gozdna pot s prečnimi naklo-
ni za odvodnjavanje. Predvidena je 
postavitev točkovnih AB temeljev za 
montažo elementov urbane opreme, 
namestitev označevalnih tabel s sme-
rokazi in zemljevidi območja, name-
stitev klopi in košev.);

• ureditev novih delov pešpoti za vzpo-
stavitev povezanega rekreacijskega 
območja in dostopov do programskih 
vsebin;

• vstopne točke pešpoti; ureditev vho-
dne ploščadi s klopmi, prostorom za 
kolesa in informativno ter usmerje-
valno tablo območja. (Predvidena je 
ureditev utrjene peščene površine in 
postavitev točkovnih AB temeljev za 
montažo elementov urbane opreme, 
namestitev označevalne table s sme-
rokazi in zemljevidi območja, name-
stitev klopi, košev in stojala za kolesa, 
predvidi se možnost postavitve mon-
tažne nadstrešnice);

• trim steza; ureditev trim steze po sis-

temu Vita-Parcours s cca 16–20 po-
stajami (Predvideva se ureditev steze, 
ki poteka od Zdravstvenega doma 
Grosuplje proti Casinoju Kongo (dve 
možni izhodišči) in na območju par-
cel v lasti občine naredi krožno zanko. 
Steza se uporabi za dovozno pot za 
manjša vzdrževalna vozila. Predvide-
na je namestitev označevalnih tabel 
za vadbo, namestitev vadbene opre-
me, ureditev ravnih površin na obmo-
čju vadbe.);

• gozdna in geološka učna pot; uredi-
tev sistema označevanja rastlinskih 
vrst in drugih naravnih posebnosti 
(npr. geologija) ali živalskih vrst na 
območju (V okviru gozdne učne poti 
je možna postavitev opazovalnice za 
ptice, ureditev vrta z gozdnimi rastli-
nami, namestitev označevalnih tabel, 
namestitev različnih prikazov v izo-
braževalne namene);

• razgledni stolp z možnostjo izvedbe 
manjšega prostora v pritličnem delu 
stolpa za prodajo kart, spominkov, 
varovanje ipd;

• pasji park; z žično ograjo ograjeno ob-
močje z nameščeno urbano opremo 
(klopi, koši za odpadke);

• otroško igrišče; območje z urejeno 
peščeno površino, nameščeno urba-
no opremo (klopi, koši za odpadke) in 
otroškimi igrali;

• forma-viva (lokalne izravnave in čišče-
nje terena (podrast in druga vegeta-
cija), namestitev kipov in prostorskih 
inštalacij, ureditev dostopnih pešpoti, 
urbana oprema, klopi, koši za odpad-
ke in označevalne table);

• predvidena je zasaditev sadovnjaka 
na južnem robu območja v področju 
gozdne meje (V sklopu sadovnjaka se 
predvideva ureditev označevalnih ta-
bel, ureditev ploščadi z urbano opre-
mo in možnost postavitve montažne-
ga objekta za shranjevanje opreme 
do 10 m2  ali nadstrešnice do 15 m2 za 
učne namene.)
Na območju enote urejanja 2 so po-
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leg posegov iz prvega odstavka tega čle-
na predvideni še sledeči posegi:
• plezalna stena in razgledna ploščad 

(namestitev varoval za plezanje, ure-
ditev varovanega dostopa na vrh ob 
robu stene (namestitev žičnih varoval 
in po potrebi lokalna ureditev sto-
pnic v steni ali montažnih stopnic), 
ureditev razgledne ploščadi na vrhu 
stene (izravnava terena, postavitev 
montažne lesene ploščadi, postavitev 
varovalne ograje in klopi), predvidi se 
namestitev klopi in koša za odpadke 
ter postavitev objekta za shranjevanje 
opreme in postavitev lesene razgle-
dne ploščadi);

• pustolovski park (namestitev naprav 
za plezanje, ureditev dostopnih peš-
poti, urbana oprema, klopi, koši za 
odpadke in označevalne table, posta-
vitve lesene terase in objekta za shra-
njevanje opreme, blagajno in prodajo 
pijač ter spominkov s teraso);

• območje za piknik (Ureditev odprtega 
območja za piknik predvideva uredi-
tev večje ravne površine, ki se opre-
mi z lesenimi klopmi, mizami, koši za 
smeti in pripravljenim prostorom za 
ognjišče, možna je izvedba npr. zida-
nega žara ali le ograjenega kurišča s 
klopjo, predvidi se namestitev klopi, 
košev za smeti in kurišča, postavitev 
pritličnega objekta za shranjevanje 
opreme s sanitarijami.)
Na območju enote urejanja 3 so, po-

leg posegov iz prvega odstavka tega čle-
na, predvideni še sledeči posegi:
• zunanja in komunalna ureditev okoli-

ce gostinske stavbe, parkirišče;
• navezave na ostalo območje in ob-

močja, ki mejijo na OPPN Koščakov 
hrib.

Informacije, pobude in vprašanja 
svetnikov

Občinska svetnica Valentina Veho-
vec (DeSUS) je povedala, da je od več 
občanov slišala za težave, ki jih na ob-
močju naše občine povzroča romsko 
prebivalstvo, ti naj sicer niti ne bi bili iz 
naše občine. Meni, da je glede na situa-
cijo nujno potrebno nekaj storiti, čeprav 
se zaveda, da jih državna politika močno 
ščiti.

Občinski svetnik dr. Božo Predalič 
(SDS) se je navezal na svojo predhodni-
co in poudaril, da situacija res predsta-
vlja veliko težavo, je pa problem na dr-
žavnem nivoju. Romi bi morali biti enako 
obravnavani kot vsi ostali državljani. 

Dokler bo državna politika, politika naše 
vlade, takšna kot je, ne bo sprememb. In 
s takšnim ravnanjem naše vlade lahko 
do podobnih težav pride tudi z migranti, 
ki jih je v Sloveniji vedno več.

Dr. Božo Predalič je zato pozval župa-
na dr. Petra Verliča, da se pripravi neko 
pismo na to temo in se ga pošlje na vla-
do, lahko v imenu občinskega sveta, če 
se bi seveda vsi občinski svetniki strinjali.

Župan dr. Peter Verlič je odgovoril, 
da občine na tem področju pravzaprav 
nimajo nobenih pristojnosti. Se pa ob-
čani, ko pride do takšnih težav, obrnejo 
seveda na župane.

Vemo, s kakšnimi težavami se sooča-
jo v občini Kočevje. Župan dr. Vladimir 
Prebilič je ravno sedaj vsem občinam, 
ki imamo romskega svetnika, poslal v 
podpis dopis oz. apel predsedniku vla-
de Marjanu Šarcu za nujni sestanek in 
ukrepanje v tej smeri. Sam je seveda ta 
dopis podpisal in upa, da bo do sestan-
ka prišlo, ob tej priložnosti pa bo seveda 
predsedniku vlade tudi povedal, kaj se 
na terenu dogaja.

Povedal je še, da od vedno več ko-
legov županov sliši tudi za težave z mi-
granti, in meni, da je situacija kar zaskr-
bljujoča. Žal pa moramo vedeti, da se 
teh problemov v nacionalnih medijih 
praviloma ne sme izpostavljati, kot je 
bilo povedano tudi podžupanu Mira-
nu Briškiju, ko je želel povedati, kakšne 
težave zaradi migrantov pestijo občino 
Kostel.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je ob tem dodal, da je tudi 
sam prejel že kar nekaj klicev naših ob-
čanov, ko so naleteli na migrante v naši 
občini, tako da je tudi sam kar zaskrbljen.

Občinski svetnik Mihael Hočevar 
(SDS) je v navezavi s sprejetim OPPN-
-jem Koščakov hrib postavil vprašanje, 
ali se občinskim svetnicam in svetni-
kom lahko poda tudi že kakšno infor-
macijo, kdaj bi lahko sprejeli tudi OPPN 

Športni park Grosuplje.
Glede na to, da naj bi se počasi začela 

tudi gradnja zadrževalnika Veliki po-
tok, pa ga je zanimalo, ali se že ve, kdaj 
konkretno se bo začela, kdaj je plani-
ran zaključek.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je glede OPPN-ja Športni 
park Grosuplje povedal, da je bilo po-
trebno zaradi vseh sprememb in dopol-
nitev, do katerih je zaradi visokih voda in 
zaradi novih hidroloških in hidravličnih 
razmer prišlo, potrebno narediti še eno 
javno razgrnitev OPPN-ja Športni park 
Grosuplje, ki pa se zaključuje. Nato bo 
potrebno pridobiti še pozitivno mnenje 
Direkcije RS za vode. Upa, da ga čimprej 
dobimo, da bodo na direkciji zadovoljni, 
in da ga bodo potem lahko, tako kot ta 
dan OPPN Koščakov hrib, tudi občinski 
svetnice in svetniki sprejeli na seji občin-
skega sveta.

Glede zadrževalnika Veliki potok pa je 
povedal, da je razpisna dokumentacija 
za izvedbo izvajalca skoraj pripravljena, 
in računa na to, da bomo v roku 14 dni že 
lahko šli v izvedbo razpisa. Če bo posto-
pek lepo tekel, če ne bo nekih pritožb, bi 
bil lahko izvajalec do konca leta izbran, 
v zgodnjih spomladanskih mesecih pa bi 
tako lahko začeli tudi že z gradnjo zadr-
ževalnika.

Povedal pa je še lepo novico, in sicer 
da smo se uspeli z Ministrstvom za oko-
lje in prostor dogovoriti, da lahko prične-
mo tudi že s projektiranjem 2. faze proti-
poplavne ureditve Grosupeljščice. Tako 
da takoj ko bo razpis za izvedbo izvajalca 
za zadrževalnik Veliki potok objavljen, 
bomo pričeli tudi s pripravo razpisne 
dokumentacije za projektiranje 2. faze 
protipoplavne ureditve Grosupeljščice.

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

Jana Roštan
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Na študijskem obisku na temo mladinskega dela na lokalni 
ravni v sklopu projekta Europe Goes Local sodelovala tudi 
Občina Grosuplje

Projekt RECOV - Občina Grosuplje participirala na mednarodni 
konferenci v Lizboni

Nacionalna agencija Movit od leta 
2016 sodeluje v strateškem partnerstvu 
24 nacionalnih agencij programa Era-
smus+: Mladi v akciji z imenom Europe 
Goes Local – podpora razvoju in krepi-
tvi mladinskega dela na lokalni ravni. 
Poleg širine in teže, ki jo tako množično 
sodelovanje pomembnih akterjev s po-
dročja mladinskega dela daje samemu 
strateškemu partnerstvu, to predstavlja 
tudi priložnost za številne mednarodne 
aktivnosti, ki so namenjene spoznava-
nju, medsebojnemu učenju, izmenjavi 
dobrih praks, krepitvi kompetenc in 
sklepanju (projektnih) partnerstev med 
akterji lokalnega mladinskega dela iz 
različnih držav.

S tem namenom je bil med 15. in 19. 
oktobrom 2019 organiziran študijski 
obisk v Sloveniji, na katerem so bili priso-

tni različni predstavniki občin iz Hrvaške, 
Švedske, Estonije in Zahodnega Balkana.

V sklopu študijskega obiska je bila 17. 
oktobra 2019 v Novem mestu organizi-
rana delavnica, ki se je je udeležila tudi 
Klavdija Mehle iz Urada za finance, go-

spodarstvo in družbene dejavnosti Ob-
čine Grosuplje.

Namen delavnice je bil spoznavanje 
in mreženje med občinami iz različnih 
držav, s ciljem oblikovanja projektnih 
partnerstev in razvojem projektnih idej 
na področju mladinskega dela v obči-
nah.

Ker želi biti Občina Grosuplje prijazna 
mladim, je vsako novo pridobljeno zna-
nje s področja mladinske politike še kako 
dobrodošlo. V t.i. »mehkih vsebinah« je 
pomembno postopati globalno, saj je 
dobro vedeti, kako mladinsko politiko iz-
vajajo v občinah po ostalih, bolj razvitih 
državah, morebitno dobro prakso razvo-
ja mladinske politike pa lahko prenese-
mo še v našo občino.

Klavdija Mehle

V okviru projekta REthniking COllabo-
rative Values for public services - RECOV 
je potekal tretji izmed štirih mednaro-
dnih dogodkov. Junija lani je bila organi-
zirana mednarodna konferenca v Make-
doniji, v Skopju, januarja letos v Italiji, v 
Santorsu, tokrat pa se je delegacija iz ob-
čine Grosuplje: direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar s sodelavkami Tja-
šo Pleško, Natašo Hribernik in Jano Ro-
štan, udeležila mednarodne konference 
na Portugalskem. Ta je potekala od 21. 
do 23. oktobra 2019 v Lizboni.

Osrednja tema med-
narodne konference v 
Lizboni so bili inovativni 
in trajnostni finančni in-
strumenti za lokalne sku-
pnosti, pri čemer smo se 
osredotočili na programe 
in mehanizme Evropske 
unije (innovative and su-
stainable financial instru-
ments for local gover-
nments).
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V Grosupljem potekala 1. seja Komisije za razvojne projekte v 
naslednji finančni perspektivi Skupnosti občin Slovenije

Tjaša Pleško, ki vodi projekt v naši 
občini, je na konferenci ostalim partner-
jem in širši javnosti predstavila projekt 
Varstvo dvoživk in obnova njihovih ha-
bitatov (LIFE AMPHICON – AMPHIbian 
CONservation and habitat restoration), 
ki ga je naša občina skupaj z 8 projektni-
mi partnerji uspešno prijavila na razpis 
programa LIFE, finančnega inštrumenta 
Evropske komisije. Vrednost projekta je 
8.079.824 evrov, pri čemer sofinancira-
nje Evropske unije znaša 60 %, sofinan-
ciranje države 20 %, 20 % predstavlja 
lastni delež.

S projektom želimo izboljšati stanje 
ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direk-
tiva o habitatih, v štirih območjih Natura 
2000 v Sloveniji, med njimi na območju 
Krajinskega parka Radensko polje ter na 
treh območjih na Danskem in v Nemčiji. 
Zmanjšati želimo povoze dvoživk, rešiti 
urhe pred izumrtjem, prispevati k ve-
čji ozaveščenosti prebivalstva, projekt 
pa prinaša tudi izmenjavo in združitev 
znanj in izkušenj iz 3 različnih držav na 
področju ohranjenosti ciljnih vrst.

Občina Grosuplje bo za izvedbo pro-
jekta prejela 561.580 evrov, Turizem 
Grosuplje pa 276.613 evrov. V okviru 
projekta bomo tako na območju Krajin-
skega parka Radensko polje med dru-
gim zgradili podhode in ograje, ki bodo 
dvoživkam omogočili varno prehajanje 
cest ob selitvah, uredili učne in interpre-
tacijske poti, učilnico na prostem ter po-
stavili informacijske table, opazovalnice 

in razgledni stolp.
Prisluhnili pa smo tudi predstavitvam 

uspešnih projektov naših partnerjev v 
projektu RECOV, pri čemer smo se seve-
da osredotočili na programe njihovega 
financiranja. Posebno pozornost smo 
namenili projektom, ki jih omogoča pro-
gram Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 
(CLLD - Community Led Local Deve-
lopment). Preko tega programa lahko lo-
kalna partnerstva dostopajo do korišče-
nja sredstev iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, in sicer po 
načelu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, 
da lokalni akterji enakopravno soodlo-
čajo pri oblikovanju strategije lokalnega 
razvoja in s tem o lastnem razvoju. Naš 
projekt, financiran iz omenjenega pro-
grama, je na primer Osvetlitev pešpoti 
ob Grosupeljščici ali pa Športno igrišče 
Spodnja Slivnica.

Predstavniki gostujočega projek-
tnega partnerja iz Lizbone, Evropskega 
medkulturnega kluba (Clube Intercul-
tural Europeu), pa so nam kot takšen 
projekt predstavili Razvojno strategijo 
Lizbone za soseske oz. BIP/ZIP projekt 
mesta Lizbone, pri katerem kot nevladna 
organizacija tudi sami sodelujejo, gre pa 
za identificiranje in pomoč t. i. ranljivim 
območjem v mestu, za katera je značil-
na socialna izključenost. V eno izmed 
takšnih sosesk smo se tudi odpravili in 
tako lahko videli izboljšanje stanja, ki so 
ga dosegli v zadnjih letih.

Na tridnevni konferenci smo projek-
tni partnerji predstavili tudi svoje lokal-
ne aktivnosti, ki smo jih v okviru projekta 
RECOV izvedli v času od našega zadnjega 
srečanja. Vodja projekta v naši občini Tja-
ša Pleško je ostalim partnerjem predsta-
vila našo največjo športno - rekreativno 
prireditev Kolesarski maraton treh občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje 
ter v okviru nje Družinski maraton, ki je 
bil tako letos preko projekta RECOV sofi-
nanciran z evropskimi sredstvi.  

Projekt RECOV, ki ga Evropska unija 
sofinancira iz programa Evropa za drža-
vljane, se je sicer začel 1. marca 2018 in 
bo trajal do 29. februarja 2020. V projekt, 
katerega osrednji cilj je krepitev zave-
sti evropskega državljanstva ter ciljev 
Evropske unije, je vključenih deset par-
tnerjev iz devetih držav: Makedonije, 
Francije, Italije, Slovenije, Portugalske, 
Srbije, Albanije, Latvije in Romunije. Vo-
dilni partner v projektu je Občina Centar, 
Skopje, v projektu pa sodeluje tudi Obči-
na Grosuplje. Projekt se izvaja preko se-
minarjev, razprav, delavnic ter vključuje 
različne aktivnosti tako na lokalnem kot 
mednarodnem nivoju. V okviru projekta 
se bodo izvedli tudi štirje mednarodni 
dogodki. Trije, v Skopju, Santorsu in v 
Lizboni, so tako že za nami, sledila pa bo 
še zaključna konferenca v Bruslju.

Jana Roštan

V torek, 5. novembra 2019, je v Gro-
supljem potekala 1. oz. ustanovna seja 
Komisije za razvojne projekte v naslednji 
finančni perspektivi Skupnosti občin Slo-
venije.

Članice in člane komisije je pred sa-
mim pričetkom seje v naši občini poz-
dravil župan dr. Peter Verlič in jim zaže-
lel prijetno dobrodošlico. Preden pa jim 
je zaželel tudi uspešno delo, je z njimi ob 
tej priložnosti delil svoj pogled na občin-
sko pridobivanje evropskih sredstev in 

kakšne izkušnje imamo v naši občini.
Povedal je, da se v naši občini ta hip 

izvajata dve veliki investiciji. Prva je gra-
dnja parkirne hiše po sistemu P+R, ki 
jo gradimo v sklopu spodbujanja traj-
nostne mobilnosti v Ljubljanski urbani 
regiji. Sama investicija je vredna cca 5 
milijonov evrov, zagotavljala bo preko 
200 parkirnih mest, od tega jih bo dobrih 
160 rezerviranih za tiste, ki se bodo na-
prej proti prestolnici peljali z vlakom ali 
avtobusom. Za parkirno hišo smo uspe-

li pridobiti 1,7 milijona evrov evropskih 
sredstev, ostalo pa moramo zagotoviti 
sami kot občina.

Drugo veliko investicijo predstavlja 
gradnja prizidka k naši največji osnovni 
šoli Louisa Adamiča v Grosupljem. Gradi 
se 8 novih učilnic, pa tudi nova športna 
dvorana. Investicijo, katere vrednost je 
prav tako cca 5 milijonov evrov, moramo 
pravzaprav v celoti financirati sami.

Za občino z dobrimi 21.000 prebivalci 
in proračunom v višini med 15 in 16 mi-
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lijonov evrov to predstavlja velik zalogaj. 
Za investicije imamo namenjenih okrog 
20 % oz. 25 % sredstev, ostalo so teko-
či odhodki, tekoči transferji, že vnaprej 
razdeljeni. »Potem veste, kako smo občine 
podhranjene,« je dejal.  

Glede na to, da sta nam poznana izra-
za trde in mehke vsebine, je tako še po-
vedal, da smo si v naši občini v prejšnji fi-
nančni perspektivi Evropske unije uspeli 
zagotoviti 15 milijonov evrov evropskih 
sredstev za izgradnjo nove čistilne na-
prave in dela kanalizacijskega omrežja, 
če pa bi želeli z novo čistilno napravo po-
vezati celotno občino, bi potrebovali še 
25 milijonov evrov, še posebej bi si želeli 
z novo čistilno napravo povezati naselja, 
ki ležijo ob robu našega Krajinskega par-
ka Radensko polje.

»Skratka, lepo je, če dvigamo standard 
in kvaliteto življenja ljudi s t. i. mehkimi 
vsebinami s področja sociale, zdravstve-
nega varstva, z različnimi programi vklju-
čenosti, vendar pa bi potrebovali tudi 
kakšna sredstva, s katerimi bi lahko zgra-
dili vrtce, šole, cestno infrastrukturo. To je 
moje mnenje, in menim, da ga delim tudi 
z ostalimi župani, ko se pogovarjamo,« je 
še dejal.

Župan pa se je dotaknil tudi pokra-
jinske zakonodaje. »Če bomo občine v 
pokrajinah imele več denarja in če se bo 
kvaliteta življenja naših občanov z usta-
novitvijo pokrajin izboljšala, potem smo 
vsi za. Če pa bodo pokrajine pomenile 
nove administrativne in birokratske usta-
nove, potem pa najbrž ne bomo preveč 
zadovoljni. Menim, da je bolj pomembno 
od tega, kateri pokrajini pripadamo, kaj 

bomo občine in kaj bo lokalna samoupra-
va od tega imela,« je dejal.

Članice in člani komisije so na svoji 1. 
seji govorili o črpanju evropskih sredstev 
v sedanji finančni perspektivi 2014–2020 
in o možnih ukrepih, s katerimi bi lahko 
črpanje evropskih sredstev pospešili, sle-
dil je pogled v novo finančno perspek-
tivo 2021–2027, beseda pa je tekla tudi 
o javnem zasebnem partnerstvu v luči 
črpanja evropskih sredstev 2021–2027 
in o predlogu pokrajinske zakonodaje v 
luči razvojnih pro-
jektov.

Članice in čla-
ni komisije so na 
ustanovni seji ime-
novali tudi pred-
sednika komisije, 
to je postal župan 
Občine Velika Po-
lana mag. Damijan 
Jaklin, za podpred-
sednico komisije 

pa je bila imenovana Jasmina Selan, 
vodja našega medobčinskega razvojne-
ga centra.

Ob tem naj spomnimo, da je mag. 
Damijan Jaklin tisti župan Evropske vasi 
štorkelj, ki nam je pred dobrimi 6 leti po-
daril gnezditveni podstavek za štorkljino 
gnezdo, ki smo ga namestili na lokaciji v 
Ponovi vasi. Štorklje pa nas s svojim vsa-
koletnim spomladanskim prihodom še 
danes lepo razveseljujejo.

Jana Roštan

Podpis pogodbe za obnovo objekta na izviru Šice v Krajinskem 
parku Radensko polje

V petek, 8. novembra 2019, sta župan 
Občine Grosuplje dr. Peter Verlič in pred-
sednik upravnega odbora Lesnine MG 
opreme, d. d., Boštjan Mencinger podpi-
sala pogodbo za obnovo in revitalizacijo 
objekta na izviru Šice. Izvedla se bodo 
adaptacijska in rekonstrukcijska dela, in 
sicer gradbena in obrtniška dela, strojna 
in elektro instalacijska dela, poskrbelo 
pa se bo tudi za zunanjo ureditev in ure-
ditev info točke.

Pogodbena vrednost del znaša 
381.875,35 evrov z ddv, šlo pa bo seve-
da za okoljsko manj obremenjujočo gra-
dnjo.

V Krajinskem parku Radensko polje 
bomo tako vzpostavili večnamenski na-
ravovarstveni center Šica, v spodnjem 
delu katerega bodo sanitarije ter stalna 
razstava s predstavitvijo habitatov, v 
zgornjem delu pa bo pisarna oz. izpo-
stava Krajinskega parka Radensko polje, 
uredil se bo tudi večnamenski prostor, 

Predsednik upravnega odbora Lesnine MG 
opreme Boštjan Mencinger in župan Občine 

Grosuplje dr. Peter Verlič
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v katerem bomo lahko organizirali raz-
lične delavnice, predstavitve, srečanja. 
Pred objektom bo nastala tudi info toč-
ka.

Naravovarstveni center Šica bomo 
vzpostavili v sklopu projekta Vezi nara-
ve, v katerem Občina Grosuplje kot vo-

dilni partner sodeluje z Občino Rogaška 
Slatina, Zavodom RS za varstvo narave 
ter hrvaškimi partnerji Nacionalnim par-
kom Risnjak, Gradom Vrbovsko, Udrugo 
Hyla in Krapinsko zagorsko županijo. 
Projekt traja 30 mesecev, njegov cilj pa 
je zaščita in obnova biotske raznovr-

stnosti za današnje in prihodnje rodove.
Projekt se izvaja v okviru programa 

Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014–
2020 in ga podpira Evropska unija ter 
sofinancira Evropski sklad za regionalni 
razvoj.

Jana Roštan

V spominsko knjigo Občine Grosuplje se je vpisal tudi 
ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore

V soboto, 9. novembra 2019, se je v Spominsko knjigo Obči-
ne Grosuplje v Mestni knjižnici Grosuplje vpisal ljubljanski nad-
škof metropolit msgr. Stanislav Zore, ki je ta dan daroval tudi 

sv. mašo v podružnični cerkvi sv. Petra in Pavla na Spodnji Sliv-
nici, v cerkvici, kjer smo ta dan slovesno proslavili tudi končano 
obnovo fresk. Msgr. Stanislav Zore je obnovljene freske, katerih 
čas nastanka sega v leto 1500, tudi blagoslovil.

V Mestni knjižnici Grosuplje so ljubljanskega nadškofa me-
tropolita msgr. Stanislava Zoreta pričakali župan dr. Peter Ver-
lič s soprogo, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar s 
soprogo, direktorica Mestne knjižnice Grosuplje Roža Kek, gro-
supeljski dekan Janez Šket in predsednik Krajevne skupnosti 
Spodnja Slivnica Alojz Bavdek ter ga prijazno povabili k vpisu.

Našo občino ob različnih priložnostih obišče veliko gostov 
in osebnosti, katerih obisk nam še posebej veliko pomeni in bi 
si ga želeli trajneje vtisniti v spomin. Prav temu je namenjena 
spominska knjiga, ki jo hrani Mestna knjižnica Grosuplje.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Občina Grosuplje, Turizem Grosuplje in Krajevna skupnost Grosuplje

VABIJO

NA PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK  
IN MIKLAVŽEVANJE

v sredo, 4. decembra 2019, ob 18. uri,  
na ploščad pred Upravno enoto Grosuplje.

Za pravljično vzdušje smo pripravili praznični program, v katerem bodo sodelovali 
otroci iz vrtca Kekec Grosuplje.

Po koncu prireditve nas bo  s svojim prihodom razveselil sv. Miklavž. 

Praznične lučke bomo prižgali skupaj  z našim  županom dr. Petrom Verličem.

Za prijetno vzdušje bo poskrbel DEJAN VUNJAK.

Ob toplem čaju, kuhanem vinu in ostalih dobrotah bomo nazdravili letu, ki 
prihaja.

Vabljeni, da skupaj z nami zakorakate v praznični decembrski čas.

Veselimo se druženja z vami!
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4. Pohod na Magdalensko goro

V soboto, 12. oktobra 2019, smo se 
članice in člani OO SDS Grosuplje, naši 
prijatelji in znanci, občanke in občani 
Grosupljega, odpravili na naš tradicio-
nalni jesenski pohod na Magdalensko 
goro. Četrti je že bil, in še eden, ki nam 
bo ostal v lepem spominu. Prijetna druž-
ba, dobre volje. Čudovita narava, spre-
mljalo nas je tudi toplo jesensko sonce. 

Na pohod smo se letos odpravili iz-
pred Družbenega doma Šmarje - Sap, 
na poti pa nas je ob kratkem postanku 
nagovoril tudi župan dr. Peter Verlič. Ker 
je spet naš občan zadel sedmico v igri 

Loto, je povedal, da se to, da smo srečna 
občina, ve daleč naokoli. Srečna pa smo 
tudi zato, ker se povezujemo, sodeluje-
mo, tako z našimi sosednjimi občinami 
kot tudi občinami preko meja Sloveni-
je. Imamo veliko prijateljev. Kot je dejal, 
pa je tudi to pomembno za razvoj naše 
občine, in tudi zato naš Medobčinski 
razvojni center uspešno deluje, s Turiz-
mom Grosuplje pa se lepo razvija tudi 
turizem. Zaželel nam je prijetno pot še 
naprej.

Cerkev sv. Magdalene je letos v nas 
vzbudila še posebej lepe občutke. Spo-

mladi je bila njena notranjost obnovlje-
na, o čemer nam je več povedal pred-
sednik Krajevne skupnosti Šmarje - Sap 
Janez Pintar, sadove obnovitvenih del 
pa smo si lahko tudi ogledali.

Veselimo se že naslednjega pohoda, 
vabljeni, da se nam pridružite.

Ženski odbor SDS Grosuplje

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

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

Želimo vam prijetno počitnikovanje!                            Občina Grosuplje

VABILO

SLAVNOSTNA PRIREDITEV  
ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
slavnostna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje,
bo v sredo, 11. decembra 2019, ob 16.30. uri,  
v dvorani Družbenega doma Grosuplje.
Nagovoril nas bo župan Občine Grosuplje  dr. Peter Verlič.
Prijazno povabljeni!
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Oratorij v Škocjanu 2019

Praznovanje zakonskih jubilantov v župniji Žalna

Imamo moč!

Brez heca, res imamo moč, ki pa jo z 
veseljem delimo! V Škocjanu se mladi iz 
bližnjih vasi zberemo vsako poletje in 
preživimo z otroki kar se da lep teden. 
Skozi igro, zabavo in razne dejavno-
sti spoznavamo drug drugega, sebe in 
Boga. Animatorji smo že proti koncu šol-
skega leta začeli s srečanji in načrtova-
njem. Z vztrajnostjo in pozitivno energi-
jo smo pripravili program in kmalu smo 
začeli zbirati prijavnice za oratorij 2019. 

12. 8. 2019 zjutraj se je pred Društve-
nim domom v Škocjanu zbralo kar 26 
otrok. Takrat smo s prvim dvigom zasta-
ve otvorili oratorij. Vsakodnevna jutranja 
igrica je začela naš dan. S katehezo smo 
se približali Bogu in se naučili kaj novega. 
Z malico smo se hitro okrepčali in bili pri-
pravljeni na nadaljnje igre in delavnice. 
Ustvarjalnosti nam seveda ni zmanjkalo, 
zato so bili izdelki nadvse zanimivi. Ker je 
šport zelo pomemben, smo namenili čas 
tudi temu. S poligoni, štafetnimi igrami 
in raznimi skupinskimi izzivi smo se po-
šteno prepotili in porabili odvečno ener-
gijo. Ker dan hitro mineva, je bil že čas za 
himno in spust zastave. Prehitro je prišel 
čas za slovo in komaj smo čakali nasle-

dnje jutro. Približno tako je potekal cel 
teden, ki se je slavnostno končal s sveto 
mašo. Ob kratki predstavitvi izdelkov in 
druženju s starši smo uspešno zaključili 
teden. 

Moč, ki nam jo daje Bog, naši starši in 
skupna pozitivna energija, nam je po-
magala brez poškodb in večjih zapletov 
speljati še en nepozaben oratorij. Seve-
da gredo zahvale vsem staršem, ki so nas 
spodbujali, Krajevni skupnosti Škocjan, 
ki nam je odstopila prostore in vsem 

ostalim, ki ste kakorkoli pomagali izpe-
ljati ta teden in osrečiti otroke.

Če se med počitnicami tudi sam dol-
gočasiš ali pa si le želiš skleniti nova pri-
jateljstva in jih povezati z Bogom, te va-
bimo da se nam naslednje leto pridružiš 
tudi sam!

V upanju, da se kmalu vidimo.

Animatorke Neja Kovačič, Nika Kranjc, 
Tajda Svetek in Lara Petrič

Ja, oktober je v Žalni še posebej lep! 
Pridnim domačinom napolni kleti in ka-
šče ter pobarva naše lepe vasice z jese-
njo. Poboža pa nas tudi z vsakoletnim 
farnim romanjem – letos na Sveto Goro, 
Mirenski grad, Vipavski Križ in Vrhpo-
lje – in srečanjem zakonskih jubilantov. 
Triindvajset parov je letos pred oltarjem 
svetega Lovrenca, pred Bogom in pred 

ljudmi, obnovilo zakonske zaobljube. 
Veseli so se odzvali vabilu župnika An-
dreja Šinka in se zbrali vsi, ki praznujejo 
deset, petnajst ali dvajset, pa tudi veliko 

več skupnih let, 6. oktobra pri sveti maši. 
Z lepim sodelovanjem so se spomnili 
mnogih lepih in manj lepih trenutkov v 
zakonu, si segli v roke in nas vse ob nago-
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voru župnika spomnili, kako pomembno 
je vedno truditi se za lepo družinsko in 
zakonsko življenje. Za to skrb so se jim 
zahvalili tudi njihovi otroci, ki so slavnost 
lepšali z ubranim petjem.

S slavljenci smo se veselili tudi sosed-
je in sofarani. Kako lepo je, da s svojim 
zgledom možje in žene tudi danes spre-
govorijo o lepoti zakona! Da iz majhnega 
raste veliko, kot je poudaril gospod Šink 
v pridigi, pa tudi, da iz plamena mlado-

stne zaljubljenosti z leti rastejo naklo-
njenost, spoštovanje, sprejemanje in 
neminljiva ljubezen.

Srečanje so jubilanti nadaljevali v 
župnijskem domu svetega Lovrenca, z 
dobrotami, za katere so poskrbeli člani 
ŽPS in ob harmoniki gospoda Draga Za-
krajška, ki z ženo Jožico v letošnjem letu 
tudi praznuje lep zakonski jubilej. Iskre-
no čestitamo vsem, še prav posebej pa 
zlatoporočencem Ani in Marjanu Štrus 

ter Marici in Jožetu Skubic; še pet let več, 
kar petinpetdeset let skupnega življenja, 
imata Marija in Franc Kastelic iz Velike 
Loke, biserni jubilej – šestdeset let poro-
ke – pa Pepca in Damijan Šeme iz Žalne. 
Iskrene čestitke vseh zbranih je bisero-
poročencema prenesla njuna hčerka 
Cvetka. Še na mnoga lepa in zdrava leta 
vsem!

Maja Zajc Kalar, foto: Miha Zajec

Srečali so se šentjurski sošolci prve povojne generacije 

Leto je naokoli in spet so prizadevni 
organizatorji pripravili srečanje prve po-
vojne generacije šentjurskih osnovno-
šolcev.

Vojna  se je končala in otroci, ki jim je 
bilo v težkih časih vojne onemogočeno 
šolanje, so posedli v šolske klopi. Šola je 
bila požgana, zato so se prvo leto stiskali 
v učilnici pri Goršičevih, kjer je bila doma 
tudi Jožica Goršič, njihova prva učitelji-
ca. Prostor, kjer so imeli pred vojno tr-
govino, so spraznili in za silo opremili s 
klopmi in mizami. Sedemdeset se jih je 
gnetlo v razredu, se spominja Franc Šku-
fca. Še živih je 40, na srečanje pa je prišlo 
21 sošolcev, ki so še toliko pri zdravju, da 
lahko pridejo.

Drugi razred so obiskovali v farovški 
dvorani, učila jih je Vera Vidic. Spodaj 
je bil hlev, nad njim pa dvorana. Učite-
ljica je imela kateder pred odrom. Tretji 
razred, učila jih je Milena Braniselj, so v 
začetku leta obiskovali v Dubčevi, Vir-
škovi hiši, ki še ni bila dokončana. Vzidali 
so okna in vrata, na tleh pa je bil še pe-
sek, šodr. V kot so postavili staro zeleno 
Lutzovo peč. Ko pa so obnovili požgano 
šolo, so del tretjega in 4. razred, ki ga je 
učila Danica Rome,  že obiskovali v bolj 
primernih prostorih.

V šolskih klopeh so sedeli različno 
stari otroci, saj med vojno ni bilo pouka. 
V šolo so hodili peš. Ivan Hribar iz Bičja 
je imel do šole pol ure, Jožica Sklepič s 
Tabora Cerovo po vsaj tri četrt ure in to 
v vsakem vremenu. Malice niso imeli. 
Pojedli so tisto, kar so prinesli od doma, 
pa še tega je bilo zelo malo, saj so se še 
čutile posledice vojne in pomanjkanje 
vsega, tudi hrane. Včasih je Ivan nabral 
sadje po domačem vrtu in ga razdelil 
med sošolce. 

Pred začetkom pouka so pozdravljali 
s pozdravom: »Za domovino, s Titom na-

prej« in prva leta so tudi molili, kasneje 
pa nič več.

Učitelji so po vojni naredili le nekaj te-
čajev in so jih poslali učit v šole. Ivan Hri-
bar se spomni, da je učiteljica Vera Vidic 
kadila. Za tiste čase je bilo to nenavadno 
in so se starši čudili: »Glej, učiteljica je, pa 
kadi!«

Učitelji so tedaj učence še tepli, če 
niso znali, ali pa, če so bili poredni. Tudi 
starši se niso kaj dosti zmenili za šolanje 
svojih otrok. Treba je bilo delati na kme-
tiji, obnavljati porušene domačije. Na-
mesto telovadbe so šolski otroci večkrat 
podajali opeko zidarjem. Učiteljice so 
imele šolski vrt, pa so morali učenci sadi-
ti in skrbeti za posajeno zelenjavo.  

Po končani štiriletni šoli so nekateri 
odšli v Ljubljano v nižjo gimnazijo, ne-
kateri so se šli izučit za poklice ali si po-
iskali delo, nekateri pa so ostali doma. 
Med njimi je bil tudi Franc Škufca. Oče ni 
hotel dati zemlje v zadrugo, zato so ga 
poklicali na orožne vaje za tri mesece ali 
pa v Kočevje vozit les iz gozdov. Tako so 

pritiskali na tiste gospodarje, ki se niso 
uklonili ukazom. Kmetijo pa je bilo treba 
obdelati in fant je moral ostati doma. Pet 
let je delal doma, potem pa se je šel učit. 
Ob njem je sedel sošolec, ki je končal 
nižjo gimnazijo, torej je imel veliko pred-
nost. Pa sta vseeno oba končala šolanje. 

Spominom na šolska leta prve po-
vojne generacije osnovnošolcev je z za-
nimanjem prisluhnil tudi župan Občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič, ki je srečanje 
počastil s svojim obiskom. Spomnil se 
je svojih osnovnošolskih let, ki so tekla 
mnogo kasneje in v drugačnih okolišči-
nah. Rad posluša pripovedi starejših, ker 
imajo različne izkušnje in znajo marsikaj 
zanimivega in poučnega povedati tudi 
za današnji čas. Zaželel jim je zdravja, da 
bi se še kdaj srečali in izmenjali spomine. 
Nazdravili so, se skupaj fotografirali za 
spomin in zapeli ob zvokih harmonike, s 
katero vsako leto popestri srečanje Zla-
tan Goršič.

Marija Samec, foto: Klavdija Mehle
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EMA FREŠ!

Policist leta 2018 je Mihael Berlic

Ema Freš je prvo dejanje Eme 2020, 
s katero Razvedrilni program RTV Slo-
venija  vabi vse mlade neuveljavljene 
glasbenike, da se prijavijo, predstavijo 
širši publiki in si priborijo svoje mesto 
na Emi. Na izbor se je uvrstila tudi de-
vetnajstletna Petra Ceglar iz Šmarja - 
Sapa.

Kaj sploh je Ema Freš?
Ema Freš je predizbor Eme 2020, ki je 

namenjen mladim neuveljavljenim glas-
benikom. Izbor poteka prek spleta od 4. 
11. naprej na družbenih omrežjih RTV 
Slovenija.

18 izbranih izvajalcev se bo dnevno, 
najprej v parih, pomerilo za zmagovalca 
dneva, nato za zmagovalca tedna. Naj-

boljših 10 skladb se bo v finalu Eme Freš 
pomerilo za nastop na Emi 2020, na ka-
tero se bosta uvrstili le dve.

In kaj pravi Petra ob uvrstitvi na iz-
bor?

"Ne morem opisati, kako zelo sem 
vesela. Pesem, s katero se bom pred-
stavila, sem napisala sama in vanjo zelo 
verjamem. O Emi in Evroviziji sanjam že 
od malega, zato sem v vse to vložila še 
toliko več časa in truda. Hvaležna bom za 
vsak glas in podporo.”

Po januarski izdaji Petrine pesmi “Do-
volj mi je” že nestrpno pričakujemo nasle-
dnjo. Morda jo bomo slišali celo na veli-
kem odru Eme.

Nika K. Bergant

V sredo, 16. oktobra 2019, je na Fa-
kulteti za družbene vede potekal 4. dan 
nacionalne varnosti, v okviru dogodka 
pa so bila podeljena tudi priznanja za 
policista, varnostnika, gasilca in vojaka 
leta 2018. 

Priznanje za najboljšega policista pre-
teklega leta je prejel naš občan, policist 
Mihael Berlic, zaposlen na Policijski po-
staji Ljubljana Moste. Izkazal se je ne le v 
službi, ampak tudi v zasebnem času, ko 
je zadržal roparja bančne poslovalnice v 
Ljubljani.

Ko je oboroženi ropar dopoldne, 8. mar-
ca 2018, vstopil v Delavsko hranilnico na 
Dunajski cesti v Ljubljani in od zaposlenih 

zahteval gotovino, je bil tam v svojem pro-
stem času tudi 42-letni policist Mihael Ber-
lic. Policist, neoborožen in v civilu, je naj-
prej pomiril stranki in ju varno pospremil iz 
poslovalnice, nato pa zunaj pred vhodom 
počakal na roparja.

V trenutku, ko je ropar izstopil iz banke, 
je policist stekel za njim, ga podrl na tla 
in obvladal. Storilec se mu je sicer močno 
upiral. Med upiranjem je Berlica celo udaril 
po glavi z železno palico in ga pri tem ranil, 
vendar ga je policist kljub temu uspel za-
držati do prihoda policijske patrulje (www.
policija.si).

Čestitamo!
Brane Petrovič

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:

• Brezplačna delavnica za ženske z 
Magdaleno Fabčič, »SAMO ZDRAVA 
IN VITALNA SEM LAHKO POSLOVNO 
USPEŠNA«, četrtek, 28. 11. 2019, ob 

9.00, v Domu obrtnikov v Grosupljem. 
Delavnica je organizirana v okviru 
SPOT Osrednja slovenska regija, je 
brezplačna, se je pa nanjo potrebno 
prijaviti.  

• Brezplačno individualno "DAVČNO 
IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE" 
s Tadejo Bučar, davčno svetovalko 
na OZS, v petek, 29. 11. 2019, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. Svetovanje 

bo izvedeno v okviru SPOT Osrednja 
slovenska regija. Prijave možne do za-
polnitve prostih mest. 

• Usposabljanje iz varstva pri delu,  
sreda, 4. 12. 2019, ob 15.00, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. 

• Prednovoletno obdarovanje otrok 
članov OOZ Grosuplje s prihodom 
dedka Mraza in gledališko pred-
stavo,  torek, 10. 12. 2019, ob 17.00, 
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Kulturni dom v Grosupljem. Samo za 
člane OOZ Grosuplje. 

Ali veste, da so poslovni subjekti iz 
občine Grosuplje v letu 2018 ustvarili 
rekordnih 783,6 MIO EUR prihodkov, 

kar je kar za 11,4 % več kot leto poprej? 
Pri tem so ustvarili 32,4 MIO EUR dobič-
ka, kar je za 19,1 % več kot v letu 2017, 
pri tem pa v povprečju zaposlovali 4.774 
oseb oz. 5,2 % več kot leto poprej. Več na 
www.ooz-grosuplje.si v okviru redne le-

tne Analize gospodarstva na področju 
OOZ Grosuplje v obdobju 2013–2018, 
kjer so predstavljeni podrobni gospo-
darski rezultati podjetij po občinah Gro-
suplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica. 

 
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

Seminar Računovodski zaključek leta, 29. 10. 2019

ZELENA TURISTIČNA PONUDBA na sejmu Narava-zdravje

Občina Grosuplje je pred dobrima dve-
ma letoma z zeleno usmeritvijo in sloga-
nom Grosuplje Goes Green na povabilo 
Gradbenega inštituta ZRMK pristopila k 
sodelovanju v projektu LOCAL4GREEN, v 
katerega je vključenih 10 partnerjev iz 9 
držav sredozemskega prostora.

Gradbeni inštitut ZRMK je slovenski 
partner v projektu in je v času 50. sejma 
Narava-zdravje, ki je potekal od 23. do 26. 
oktobra 2019, organiziral zaključni nacio-
nalni seminar.

Dogodek so s svojo pestro ponudbo 
popestrile še 4 druge pilotne občine, no-
silke zelene prihodnosti, med njimi pa sta 
se Občina Grosuplje in zavod Turizem Gro-
suplje  predstavila z naravoslovno učno  
potjo v dolžini 5,2 km, poimenovano »Po 
sledeh vodomca«, ki pohodnikom in lju-
biteljem narave nudi nova doživetja ob 
naravnih, kulturno-zgodovinskih in podze-
mnih znamenitostih širšega zaledja Grosu-
pljega.  

Izkušeni vodniki TD Cer Cerovo, TD 
Tabor Št. Jurij in Turistično in okoljsko 
društvo Županova jama Grosuplje smo 
interpretativno predstavili širši javnosti na-
ravoslovno učno pot »Po sledeh vodomca« 
kot pravo priložnost za krajši izlet na robu 
prestolnice in vse turistične produkte, ki 
jih v okviru turizma v gozdnem prostoru 
izvajamo.

Temeljni cilj je bil, poleg predstavitve 
vseh znamenitosti na poti, ki vsaka zase 
pripoveduje zgodbe svojega časa, tudi na-

govoriti ljudi, da bi odšli v naravo … a vse-
eno blizu mesta, kjer bi odkrivali znane in 
manj znane kotičke naše okolice, saj je na-
rava sama najmočnejši navdih za vse nas.

Obiskovalci  so si na sodoben, interak-
tiven način ogledali  celotno traso krožne 
poti preko dvaindvajset tabel s poučno 
vsebino in tremi informacijskimi tablami 
s panoramskimi kartami območja, kjer si 
lahko na samem obisku na prvi informacij-
ski točki naložijo brezplačno aplikacijo Pan 
map.

Učna pot se prične in konča v vaškem 
jedru na Cerovem; najprej nas popelje do 
Loga pod vasjo Cerovo na ornitološko-
-botanično opazovanje, nato skozi gozdni 
rob in naprej po kraškem gozdnem terenu 
do Županove jame, bisera podzemnega 
sveta s kar sedmimi  dvoranami in paleto 

podzemnih živi bitij, nato pa do razgledne 
vzpetine, kjer stoji eden redkih ohranjenih 
protiturških taborov na Slovenskem, Tabor 
Cerovo ... od tu pa nas čaka samo še sestop 
do vasi Cerovo.

Velik del  naravoslovne učne poti po-
teka tudi po Evropski pešpoti E6, ki ima  
kontrolno točko v samem središču Grosu-
pljega.  

Obiskali so nas tudi predstavniki Grad-
benega inštituta ZRMK, župan občine Gro-
suplje dr. Peter Verlič, direktorica Turizma 
Grosuplje Petra Zakrajšek in župani drugih 
pilotnih občin v tem projektu.

S sodelovanjem na sejmu Narava- 
zdravje smo opozorili za zdrav življenjski 
slog in sejem sklenili z mislijo »Narava je 
povsod«, tudi v mestih. 

Andreja Vesel
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Na območju današnjega parka je bil že jeseni 2008 izveden 
popis tujerodnih vrst (v sklopu projekta Thuja). Že takrat je bilo 
na območju zabeleženih kar 31 tujerodnih rastlinskih vrst. V 
letu 2009 so potekale tudi že prve aktivnosti za odstranjevanje. 
Takrat je bil največji poudarek na odstranjevanju navadne in 
kanadske zlate rozge. 

Mag. Tina Mikuš,
vodja Krajinskega parka Radensko polje

ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJAk r a j i n s k i   p a r k 

 radenskopolje

Odstranjevali bomo invazivne tujerodne vrste 

Invazivne tujerodne vrste (v nadaljevanju ITV) so se tako kot drugod po Sloveniji znašle tudi znotraj 
zavarovanih območij. Krajinski park Radensko polje tukaj ni izjema. 

Jeseni smo zato že izvedli prvo akcijo odstranjevanja inva-
zivnih tujerodnih rastlinskih vrst (ITRV) v sklopu novoustano-
vljene uprave KPRP. Ob podpori projekta Interreg - VEZI NARA-
VE ter s pomočjo študentov naravovarstva iz Grma Novo mesto 
smo ročno odstranjevali posamezne rastline deljenolistne rud-
bekije, enoletne suholetnice in črnoplodnega mrkača. Akcija 
je potekala na JV delu Radenskega polja (širše območje pred 
vstopom v Lazarjevo in Zatočne jame ter ob strugi reke Šice 
navzgor). 

Akcije odstranjevanja se bodo v naslednjih letih nadalje-
vale, vključena bodo tudi druga območja znotraj KPRP. V SZ 
in osrednjem delu se je močno razrasla amorfa, na ruderalnih 
območjih je razširjena enoletna suholetnica, ob glavnih cestah 
pa kanadska in orjaška zlata rozga. Prisotna je še vedno tudi 
alergena in zdravju škodljiva pelinolistna ambrozija. Odstranje-
vaje invazivk bo potekalo strojno ter na manjših bolj razpršenih 
območjih tudi ročno. Zato boma kakršna koli pomoč društev 
ali posameznikov prišla še kako prav.

V naslednjem letu bomo posvetili pozornost tudi invaziv-
nim tujerodnim živalskim vrstam. Ugotavljali bomo prisotnost 
pojavljanja tujerodnih želv, rakov, rib, morebitne nutrije in piž-
movke. Zelo bomo hvaležni, če nam bodo pri tem z informaci-
jami in znanjem pomagali tudi lovci in ribiči. 

Ker se zavedamo, da je pomemben korak k reševanju pro-
blematike ITV ozaveščenosti, so v letu 2020 predvidena števil-
na predavanja in izobraževanja na temo prepoznavanja in od-
stranjevanja ITV. Obiskali bomo tudi šole in vrtce. Predvidena 
je razstava, ki bo na ogled v prostorih knjižnice Grosuplje, kjer 
ima uprava KPRP tudi svoj sedež. O vseh dogodkih vas bomo 
pravočasno obveščali. 

Organizacijska enota Krajinskega parka Radensko polje deluje v okviru 
Zavoda za turizem in promocijo Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje.

Dobite nas na telefonski številki:  
08 20 07 156

info@radenskopolje.si  |  www.radenskopolje.si

Pojav tujerodnih vrst, ki so lahko živali, rastline, glive ali mi-
kroorganizmi, na novih lokacijah ni vedno vzrok za zaskrblje-
nost. Vendar lahko precejšnje število tujerodnih vrst postane in-
vazivnih, s tem pa imajo lahko resne škodljive vplive na biotsko 
raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve ter tudi druge 
družbene in gospodarske vplive, kar bi bilo treba preprečiti. V 
okolju Unije in v drugih evropskih državah je okrog 12 000 tuje-
rodnih vrst in ocenjeno je, da je približno 10–15 % izmed njih in-
vazivnih. Invazivne tujerodne vrste lahko biotsko raznovrstnost 
in povezane ekosistemske storitve ogrožajo na različne načine: 
s spreminjanjem habitatov, plenjenjem, tekmovanjem, preno-
som bolezni, izpodrivanjem domorodnih vrst v znatnem delu 
območja razširjenosti in z genetskimi učinki zaradi križanja, 
vključno z močnim vplivanjem na domorodne vrste ter struktu-
ro in delovanje ekosistemov. Poleg tega imajo lahko invazivne 
tujerodne vrste izredno škodljive vplive na človekovo zdravje 
in gospodarstvo (Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in 
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst).
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11. tradicionalni jesenski pohod Po poti kulturne dediščine 
Šmarje – Sap v organizaciji Turističnega društva Šmarje – Sap

Sobota, 19. oktober 2019, ob 9.30

Zgodovina pohodov v organizaciji 
Turističnega društva Šmarje – Sap je že 
dolga. Tokratni tradicionalni jesenski 
pohod pa je že enajsti in vodi po poteh 
in stranpoteh, ki so označene z ličnimi 
informacijskimi tablami, ki nas popelje-
jo skozi zgodovino Šmarja - Sapa. Raz-
krivajo nam že najzgodnejše obdobje 
poselitve teh krajev in pomen stare do-
lenjske ceste. Celotna pot kulturne dedi-
ščine Šmarje - Sap vodi od informativne 
table pri Družbenem domu do cerkve 
Marijinega rojstva in Turnčka, do Rim-
ske ceste, kapelice in cerkve sv. Križa v 
Tlakah, mimo Velikega Vrha na Farovški 
hrib, Podgorico, Paradišče, Brvace, preko 
Cikave na Sela, pod gozdom nazaj proti 
Sapu in po Ljubljanski cesti v Šmarje. Ce-
lotna pot je dolga približno 12 km, nas 
pa je vodila po delu poti ob informacij-
skih tablah, ki označujejo dediščino in 
značilnosti kraja. Na tem pohodu pa smo 
traso malce prilagodili zaradi teme, ki 
smo jo obravnavali.

Tudi tokratni pohod je bil rekreativ-
no-izobraževalne narave, s strokovnim 
vodenjem Jožeta Mikliča.

Pot nas je vodila od Družbenega 
doma v centru Šmarja - Sapa do žele-
zniške postaje, nato po Lipoglavski cesti 
mimo kapelice sv. Antona do info točke 
na Farovškem hribu, kjer je Jože Miklič 
podal obilo informacij (več v nadaljeva-
nju). Od tu smo se napotili na Mali Vrh, 
kjer smo se okrepčali z domačimi do-
brotami pri Hočevarjevih. Tudi tu smo 
prisluhnili Jožetu Mikliču, ki nam je pred-

stavil prometne komunikacije na obmo-
čju Šmarja in njihov vpliv na življenje in 
razvoj v kraju. Letos beležimo 151-le-
tnico (1868) izgradnje deželne ceste 
Ljubljana – Šmarje skozi Rede, ki je na-
domestila tedanjo cesto, ki je potekala 
po nekdanji trasi rimske ceste, 61-letnico 
(1958) izgradnje avtocestnega odseka 
Bratstva in enotnosti iz Ljubljane proti 
Zagrebu ter 30-letnico (1989) izgradnje 
nove avtocestne povezave Ljubljana – 
Novo mesto in ne nazadnje 2. obletnico 
(2017) odprtja avtocestnega priključka 
Šmarje – Sap – Ljubljana. Pred 126 leti 
(1893) je v Šmarje pripeljal tudi prvi vlak. 
Nadaljevali smo do ovinka pri Špilarju po 
serpentinah (redah) nad Tlakami, preko 
Zgornjih Tlak do kapelice pri Treh križih. 
Končali pa smo seveda v domači gostilni 
Majolka.

Ali ste vedeli, da je bil pri Šmarju 
največji spopad na Kranjskem (Kranjski 
waterloo) v času francoskih vojn? 

1813 – 25. septembra je Krajišnik Mi-
lutinović premagal francosko vojsko pri 
Šmarju na Zaloškem hribu, general Re-
brović pa tri dni pozneje na Kovačevcu 
nad Staro vasjo. Na francoski strani je 
bilo precej mrtvih vojakov. Boj pri Šmar-
ju naj bi veljal za največji spopad med 
francosko in avstrijsko vojsko na Kranj-
skem. 

Leta 1864 so se začeli prvi pogovori 
o železniški trasi, ki naj bi šla čez Grosu-
peljsko kotlino, po dolini reke Krke, čez 
Žužemberk in mimo Auerspergove žele-
zarne na Dvoru. Od Višnje Gore navzdol 
pa so bili ostri protesti duhovščine, ki je 
utemeljevala, da bo z vlakom in turiz-
mom v deželo prihajal razvrat, furmani 
pa so se zbali za svoje delo.

Že s samo gradnjo železnice se je 
prvič prerezalo naselje Šmarje, s cesto 
Bratstva in enotnosti se je to samo še 
nadaljevalo. Z gradnjo avtoceste je bilo 
Šmarje dokončno prerezano na dva 
dela, a morda prav zato in deloma zara-
di vztrajanja občanov in vodstva občine 
so bile zaradi tega narejene protihrupne 
ograje, pa tudi nekaj več cest in preho-
dov (nadvozov in podvozov) na tem ob-
močju. 

Ob tej priliki vas vabimo na dogodke 
v organizaciji turističnega društva, med 
drugim bomo 14. decembra 2019 odprli 
razstavo jaslic in bo na ogled vse do 5. 
januarja 2020.

Marko Fric,  
za Turistično društvo Šmarje – Sap
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Izrabljene gume

OBVESTILO - naročanje na zdravniški pregled

Delavnica za laično oskrbo in nego bolnika na domu 

Kako po zamenjavi ravnamo z 
izrabljenimi gumami?

Smo v času, ko je potrebno na ce-
stnih vozilih zamenjati letne pnevma-
tike z zimskimi. Svetujemo Vam, da iz-
rabljene gume prepustite vulkanizerju 
ob menjavi, saj jih je ta dolžan prevzeti 
brezplačno. Lahko pa odpadne gume 
občani pripeljete v zbirni center Špaja 

dolina, kjer je vsakemu gospodinjstvu 
dovoljeno letno odložiti do 50 kg izra-
bljenih gum, kar približno predstavlja 
težo 4 avtomobilskih gum.  Želimo si, 
da z odgovornim ravnanjem tudi z izra-
bljenimi gumami, pripomoremo k ohra-
njanju zdrave družbe in čistega okolja.

JKPG, Anita Zore

Nemalo težav bolnikom, ki se želite 
naročiti na zdravniški pregled v ambu-
lanti svojega družinskega zdravnika, 
povzroča zasedenost telefonskih linij 
v našem zdravstvenem domu. Poleg 
tega pošiljanje izvidov, mnenj in drugih 
osebnih ter občutljivih (zdravstvenih) 
podatkov po običajni elektronski pošti 
za izvajalce zdravstvene dejavnosti ni 
dovoljeno, in sicer zaradi upoštevanja 
Zakona o varstvu osebnih podatkov 
in Splošne uredbe o varstvu podatkov 
(GDPR).

Zato smo se v Zdravstvenem domu 
Grosuplje odločili, da pacientom po-
nudimo varno možnost elektronske 

komunikacije (posvetovanja) z zdravni-
kom, naročanja na pregled, naročanja 
receptov za zdravila, ki jih stalno oz. re-
dno jemljete in napotnic za kontrolne 
preglede, če zdravnik že ima vaše zadnje 
specialistične izvide. 

Omenjene storitve ponuja spletna 
storitev Gospodar zdravja. 

Povezava do storitve je možna preko 
povezave na spletni strani zdravstvene-
ga doma pri urniku vsakega splošne-

ga oz. družinskega zdravnika (zgornja 
oznaka).

Upamo, da bo vsaj tistim, ki ste vešči 
elektronskega komuniciranja, ta storitev 
olajšala sodelovanje z nami. 

V pripravi je tudi prenova telefonske 
centrale v zdravstvenem domu, da bo 
tudi telefonska povezava do ambulant 
vaših zdravnikov dostopnejša. 

Čim manj »komunikacijskih šumov« 
in čim bolj zdravo zimo vam želim.

Štefka Zaviršek, direktorica ZD Grosuplje

Rdeči križ Slovenije - Območno zdru-
ženje Grosuplje smo v sodelovanju z 
Domom starejših občanov Grosuplje v 

septembru dvakrat izvedli delavnico za 
laično oskrbo in nego bolnika na domu. 
Prebivalstvo se stara in da bo zadrega 
manjša, ko bo kdo od domačih potrebo-
val našo pomoč, nego in oskrbo, nam je 
medicinska sestra Irena Koritnik pripra-

vila predavanje in praktičen prikaz, kako 
pristopiti k bolniku, na kaj biti posebej 
pozoren in kako si pomagati, da bomo 
zmogli poskrbeti za hranjenje, nego in 
higieno nemočnega svojca. 

Na obeh delavnicah se je zbralo lepo 
število udeleženk in en udeleženec. Stri-
njali so se, da je bilo zelo koristno, nazor-
no in poučno. Načrtujemo, da bi podob-
ne delavnice izvedli tudi spomladi.

Iskreno se zahvaljujemo medicinski 
sestri Ireni Koritnik za pripravo in izved-
bo delavnice. Zelo smo hvaležni tudi 
vodstvu Doma starejših občanov Gro-
suplje za prostor in vse potrebne pripo-
močke za prikaz, saj brez njihove pomoči 
delavnice ne bi mogli izpeljati.

Sekretarka RKS – OZ Grosuplje
Anica Smrekar
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Občinski test hoje na 2 km dne 28. 9. 2019

Krvodajalska akcija v Družbenem domu Grosuplje

V soboto, 28. 9. 2019, smo zaposleni 
Zdravstvenega doma Grosuplje v so-
delovanju z Občino Grosuplje izvedli 
tradicionalni občinski test hitre hoje na 
2 km, ki je potekal po Poti zdravja od 
pokopališča Resje proti Spodnji Sliv-
nici. Udeleženci so s pomočjo uspo-
sobljenih zdravstvenih delavcev ZD 
Grosuplje testirali svojo telesno pripra-
vljenost ter dobili priporočila za njiho-

vo telesno dejavnost. Po opravljenem 
testu so se okrepčali z zdravimi kruhki 
iz Pekarne Grosuplje.

Test poteka dvakrat letno. Lepo va-
bljeni na pomladanski test.

Manca Grum, dipl. fizioterapevtka, 
ZVC Grosuplje

Kri nas vse povezuje in je v sodobnem 
zdravljenju nenadomestljiva. Kar vsak 
četrti zemljan bo enkrat v življenju po-
treboval kri. Krvodajalci so pomemben 
del zdravstvenega sistema, saj bolni-
kom omogočajo ustrezno zdravljenje s 
krvjo. Darovanje krvi je gotovo ena naj-
plemenitejših oblik pomoči sočloveku. 
Vsak krvodajalec je tako heroj, ki rešuje 
življenja. Vsak krvodajalec v resničnem 
življenju že v desetih minutah, kolikor 
traja odvzem krvi, lahko pomaga, da kar 
tri življenja tečejo dalje.

Rdeči križ Slovenije – Območno zdru-
ženje Grosuplje, katerega predsednik je 
Matjaž Marinček, tako 2-krat letno, aprila 
in oktobra, organizira krvodajalsko akci-
jo na kar štirih lokacijah v občinah Grosu-
plje, Ivančna Gorica in v Dobrepolju.

V ponedeljek, 21. oktobra 2019, je 
krvodajalska akcija potekala v Druž-
benem domu Grosuplje. Na krvodajal-
ski akciji sodeluje veliko prostovoljcev, 

nekaj osebja iz Zdravstvenega doma 
Grosuplje, da vse poteka nemoteno in 
predvsem strokovno, pa poskrbi Zavod 
Republike Slovenije za transfuzijsko me-
dicino, saj s sabo pripeljejo kar celo eki-
po zdravnikov, medicinskih sester, po-
skrbijo tudi za vse ostale pripomočke, ki 
jih potrebujejo za nemoten odvzem krvi.

Organizatorje, prostovoljce ter vse 
ostale sodelujoče na krvodajalski akciji 
je prišel pozdravit tudi župan Občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič in jim zaželel 
uspešno delo še naprej.

Krvodajalske akcije se je samo v po-
nedeljek, 21. oktobra 2019, udeležilo kar 
127 krvodajalcev.

Skupaj rešujemo življenja!

Klavdija Mehle

Zahvala udeležencem krvodajalske akcije

S hvaležnostjo in ponosom sporočamo, 
da se je štiridnevne krvodajalske akcije od 
21. do 24. oktobra 2019 v Grosupljem, Do-
brepolju, Šentvidu pri Stični in Ivančni Go-
rici udeležilo 420 krvodajalcev. Veseli nas, 
da je bilo med njimi tudi veliko mladih: 45 
dijakov in študentov. Vsem se za darovano 
kri iskreno zahvaljujemo v imenu prejemni-
kov, ki jim je kri rešila življenje ali pomaga-
la k zdravju! Hvala tudi Občini Grosuplje in 
vsem šolam za prostor in vsem prostovolj-
cem za pomoč.

Sekretarka RKS - OZ Grosuplje
Anica Smrekar
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Izlet za krvodajalce

Naše zveste krvodajalce smo na krasno soboto, 
26. 10. 2019, peljali na izlet na Vipavsko. Program je 
pripravila podpredsednica dr. Zora Korošec Koruza, 
ki nas je v enem dnevu tudi veliko naučila o vinogra-
dništvu. Po ogledu Vipave nam je ob izviru Hublja se-
kretarka RKS - OZ Ajdovščina Irena Žgavc predstavila 
njihove dejavnosti in še posebej pohvalila lep odziv 
in veliko število krvodajalcev. Po kosilu s tipičnimi vi-
pavskimi jedmi v Črničah smo si ogledali še Vipavski 
Križ. Uživali smo v zgodovini, sončnem, izredno to-
plem vremenu in prijetni družbi.

Sekretarka RKS - OZ Grosuplje
Anica Smrekar

Drobtinica in svetovni dan oživljanja

Odprtje Knjižnice igrač v Grosupljem

Svetovni dan hrane na Rdečem kri-
žu obeležujemo z akcijo Drobtinica, ki 
je dejansko praznik dobrodelnosti. V 
soboto, 19. oktobra letos, je na Drobti-
nici na šestih stojnicah v Grosupljem, 
Dobrepolju in Ivančni Gorici sodelovalo 
21 prostovoljk in prostovoljcev. Skupaj 
so zbrali 1.590 € za pomoč otrokom iz 
naših domačih osnovnih šol. Prostovolj-
cem in vsem velikodušnim in prijaznim 
darovalcem iskrena hvala! Dobrota nas 
osrečuje in povezuje!

V oktobru pa poteka tudi svetovni 
dan oživljanja, ko si Rdeči križ, Sloven-
ski reanimacijski svet in še mnogi drugi 
prizadevamo, da bi čim več ljudi ob ne-
nadnem srčnem zastoju znalo in takoj 
začelo pomagati z oživljanjem, saj je 
od tega odvisno preživetje.  V ta namen 
smo imeli več dogodkov: prikaz nujnih 
ukrepov prve pomoči za stanovalce so-
seske v Jerovi vasi, za učence petih razre-

dov OŠ Louisa Adamiča iz Grosupljega, 
za vzgojitelje in otroke v vrtcu Zvonček 
v Žalni in vrtcu Kobacaj. V Ivančni Gorici 
pa sta ob Drobtinici bolničarja Hana in 
Simon poučevala oživljanje z uporabo 

defibrilatorja. Z znanjem in pogumnim 
ukrepanjem lahko »vsak zemljan reši 
življenje«.

Sekretarka RKS – OZ Grosuplje
Anica Smrekar

V mesecu oktobru smo v okviru med-
narodnega projekta TOY for inclusion 
odprli Knjižnico igrač v Grosupljem. V 
omenjen projekt za družine z mlajšimi 
otroki smo vključene lokalne ustanove: 
Pedagoški inštitut, VGC Skupna točka, 
CŠOD Grosuplje, Center za socialno delo 
Grosuplje, VVZ Kekec Grosuplje, OŠ LA 
Grosuplje in OŠ Brinje Grosuplje.   

 Na otvoritvi, ki je potekala 9. oktobra 
v dvorani Mestne knjižnice Grosuplje, 

smo pripravili kratek program s šolskimi 
in vrtčevskimi otroki. Prireditev je vodi-
la mag. prof. zgodnjega učenja Mateja 
Mlinar, raziskovalka na Pedagoškem in-
štitutu. Obiskovalce in nastopajoče sta v 
uvodu nagovorili ravnateljica VVZ Kekec 
Grosuplje Majda Fajdiga in direktorica 
Mestne knjižnice Grosuplje Roža Kek.

Prijetno pesem Sosedov bosopet so 
zapeli otroci VVZ Kekec Grosuplje iz sku-
pine Pikice, v nadaljevanju so otroci iz 

dramske skupine Čirikli iz VNC Smrekec 
zaigrali predstavo senčnega gledališča 
Zverinice iz Rezije, otroci iz šole  LA Gro-
suplje pa so predstavili deklamacijo Mali 
Modrijan. 

Obiskovalce in nastopajoče smo nato 
povabili v pravljično sobo mestne knji-
žnice, kjer so se lahko včlanili v Knjižnico 
igrač ter spoznali nekatere didaktične 
igrače iz njene zbirke ter se igrali z njimi. 

Osnovni namen tedenskih druženj 
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Prav poseben petek v vrtcu Malček

Knjižnice igrač, ki so vsako sredo od 17h do 19h v pravljični 
sobi knjižnice, je ponuditi staršem in otrokom prostor ter kva-
litetne didaktične igrače, ki si jih družine lahko izposodijo tudi 
za domov. Za dodano vrednost druženj pa strokovni delavci 
omenjenih ustanov pripravljamo priložnostne zanimive in po-
učne tematske delavnice.

Na izredno obiskanem novembrskem druženju smo z otro-
ki, starši, babicami ter dedki dve uri ustvarjali jesenske mandale 
iz semen in plodov, zapeli pesem Jesenska in spoznali krajšo 
zgodbo Jesenska kopel, vzporedno pa je potekala izposoja oz. 
vračanje didaktičnih igrač ter igra z njimi. 

Vabljene družine predšolskih otrok in vsi prostovoljci, ki ste 
pripravljeni popestriti druženja s poučnimi vsebinami ali pa se 
kaj novega naučiti skozi igro, da se nam pridružite!

Klavdija Zajec Bobnar, 
VVZ Kekec Grosuplje

Na začetku oktobra vsako leto obele-
žujemo teden otroka, ki je za nas v vrtcih 
še posebej pomemben. Pozornost različ-
nih dogodkov, delavnic in konferenc je v 
tem tednu usmerjena na otroke in mla-
dino. Letos je potekal med 7. in 13. okto-
brom, in sicer z naslovom Naše pravice. 

Skupina Dinozavri iz vrtca Malček, ki 
jo sestavljajo otroci, stari 3–5 let, smo le-
tošnji teden otroka proslavili na prav po-
seben, otrokom prijazen način. V petek 
v poznih popoldanskih urah so se otroci 
vrnili v vrtec, kjer jih je čakalo kar nekaj 
presenečenj! 

Najprej nas je obiskal rejec sokolov, ki 
je s sabo pripeljal kar tri sokole. Najprej 
smo si jih ogledali in jih primerjali med 
sabo, nato pa nam je sokole predstavil 
in nam pokazal njihove dele telesa, nam 
povedal, s čim se prehranjujejo, kje živi-
jo, kaj počnejo … 

Ko je bil čas za večerjo, smo to storili 
po taborniško, in sicer smo ob tabornem 
ognju spekli hrenovke, ki so bile še toli-
ko okusnejše, saj so si jih otroci pripravili 

povsem sami. Potem pa se je začel osre-
dnji del večera »pižama party«. Vsak je 
od doma prinesel svoje odeje, blazine, 
najljubše igrače, pripravili smo prostor 
za spanje, nato pa je sledila zabava ob 
plesu in  glasbi, ki smo jo zaključili z ogle-
dom risanke na velikem platnu. 

Zjutraj so se otroci zbudili z nasme-
ški na obrazu in iskricami navdušenja v 

očeh. Ponosni smo, da je vsem malčkom 
uspelo prespati v vrtcu. Zanje je bila to 
prav posebna in edinstvena izkušnja, saj 
so nekateri prvič prenočili zdoma. Starše 
so pričakali polni novih zgodbic ter z ve-
selo, pozitivno izkušnjo zapustili vrtec in 
vzgojiteljice. 

Špela Travnik, dipl. vzgoj.
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Vaja evakuacije – priprava na morebitno naravno nesrečo

50 let Podružnične osnovne šole s prilagojenim programom 
Brinje Grosuplje

Kot vsako šolsko leto smo tudi letos 
oktobra na vseh enotah Osnovne šole 
Louisa Adamiča Grosuplje (ME Tovarni-
ška, DE Adamičeva, PŠ Žalna, PŠ Št. Jurij 
in PŠ Kopanj), opravili vajo evakuacije za 
učence in zaposlene. Zavedamo se, da 
je varnost ena izmed najpomembnejših 
vrednot današnjega sveta in kaj hitro se 
zgodi, da se znajdemo v nevarni situaciji, 
ko moramo hitro in premišljeno ukrepati 
v dobrobit sebe in bližnjega. 

Na naši šoli imamo zaposlene, ki so 
opravili 70-urne tečaje za prve posredo-
valce, ter zaposlene, ki so se izobraževali 
v Centru za zaščito in reševanje Repu-
blike Slovenije na Igu, kot poverjeniki 
civilne zaščite. S tem so pridobili ustre-

zna znanja za morebitno ukrepanje v pri-
meru požara, potresa ali drugih naravnih 
nesreč ter poškodb. Ekipe prve pomoči 
ob podpori poverjenika CZ naredijo na-
črt in simulacijo ene izmed naravnih ne-
sreč in ga kot vajo evakuacije izvedejo na 
terenu – v šolski zgradbi. 

Pogosto so vaje evakuacije zasnova-
ne širše in zajemajo tudi udeležbo gasil-
cev, reševalnih služb, psov slednikov in 
podobno. Zunanji udeleženci prikažejo 
svoje delo učencem, vključijo pa se tudi 
učenci, ki sodelujejo v lokalnih gasilskih 
društvih in s tem ponosno predstavijo 
svoje znanje.

Opažamo, da je neposreden način 
dela in soočenja z različnimi nevarnimi 

situacijami najboljša šola za življenje. 
Učenci doživijo, vidijo, slišijo, preizkusi-
jo razne načine reševanja in ukrepanja 
v nevarnih situacijah, kar je pogoj, da se 
znanje prenese na mlajši rod. Ob tem se 
dviga tudi moralna zavest o solidarnosti 
in prostovoljstvu. Na tak način bomo 
mladi rod pripravili za kasnejša načrtna 
usposabljanja in s tem za nove genera-
cije požrtvovalnih gasilcev, reševalcev in 
nenazadnje ljudi, pripravljenih pomaga-
ti sočloveku v stiski.

V imenu ekipe za civilno zaščito  
v OŠ LA Grosuplje Irena Rakar
foto: Nataša Zidar, Lidija Čepe

Osnovna šola Brinje Grosuplje, Po-
družnična osnovna šola s prilagojenim 
programom je v ponedeljek, 7. oktobra 
2019, veselo, razigrano, s polno pozitiv-
ne energije, pa tudi lepih in globokih 
čustev praznovala že svoj 50. rojstni dan. 
Učenke in učenci te šole so za to poseb-
no priložnost s svojimi mentoricami, uči-
teljicami, varuhinjami, spremljevalkami 
pripravili čudovit program. Petje, glasba, 
ples, igra. Ganjeni smo bili.

Učenke in učence ter njihove starše so 
ob tej priložnosti nagovorili vodja šole 
s prilagojenim programom spec. ped. 
Jelka Hegler, direktor občinske upra-
ve mag. Dušan Hočevar, ravnateljica 
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Osnovne šole Brinje Grosuplje Natalija 
Kotar, s svojo prisotnostjo pa je vse nas 
počastil in nas tudi nagovoril predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.

»Spoštovani gostje, prisrčno pozdra-
vljeni na za nas izredno pomembnem do-
godku, 50. obletnici obstoja šole s prilago-
jenim programom,« je zbrane pozdravila 
vodja šole spec. ped. Jelka Hegler in nas 
v praznovanje popeljala z mislijo Edwar-
da Everetta Haleja: »Sem samo eden. Pa 
vendar eden. Ne zmorem vsega. In ker ne 
zmorem vsega, ne bom odklonil, da storim 
tisto, kar zmorem.«

Direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar je posebej pozdravil predsedni-
ka RS Boruta Pahorja, ki nas je s svojim 
obiskom Osnovne šole Brinje Grosuplje 
počastil že drugič, prvič je namreč bilo 
ob otvoritvi nove Podružnične osnovne 
šole Polica. Naslednje leto pa se bo novih 
učilnic in nove športne dvorane veselila 
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, 
predsednik RS pa je na otvoritveni do-
godek 1. septembra 2020 že zdaj pova-
bljen.

»Iskrene čestitke vsem skupaj ob tej 
visoki obletnici, vsem, ki ste v teh 50 le-
tih prispevali svoj kanček k temu, da smo 
lahko boljši, uspešnejši in da ste predvsem 
učitelji v tej šoli učitelji z veliko začetnico, ki 
vzgajate naše otroke v pokončne, pridne, 
marljive državljane, in pa seveda takšne 
ljudi, ki bodo znali ločiti, kaj je prav in kaj 

narobe,« je ob praznovanju 50-letnice 
šole dejal mag. Dušan Hočevar.

»Pozdravljam vas na šoli z najbolj pozi-
tivno energijo, na Osnovni šoli Brinje Gro-
suplje. Brinje ni navadna šola. To je šola, 
ki pod eno streho združuje redno osnovno 
šolo in šolo s prilagojenim in posebnim 
programom. Kar pomeni dvakratno dozo 
pozitivne energije. Smo šola, ki vključuje, 
šola, kjer je drugačnost nekaj običajnega,« 
je zbrane nagovorila ravnateljica šole 
Natalija Kotar.

Povedala je, da ko letno sprejmejo 
medse nekaj novih učencev v program 
nižjega izobrazbenega standarda, za-

znajo stiske njihovih staršev, ker ne vedo, 
ali bo njihov otrok, ker je drugačen, ker 
morda zmore manj ali pa se spopada s 
kakšno drugo, resnejšo težavo, sprejet. A 
že po nekaj tednih tako učenec kot tudi 
družina ugotovijo, da je otrok zdaj raz-
bremenjen, uspešen in posledično tudi 
bolj zadovoljen in srečen.

Zaupala nam je, da je v poletnih me-
secih prebrala knjigo Vinka Möderndor-
ferja Kit na plaži, ki govori o dekletu, ki 
ima posebnega brata, brata z Downo-
vim sindromom. In ko se zgodba razvija, 
dekle ugotavlja, kako zelo njen posebni 
brat izboljšuje njeno družino, njen ra-

Vodja šole spec. ped. Jelka Hegler

Predsednik RS Borut Pahor

Direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar Ravnateljica šole Natalija Kotar



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  November 2019 29Izobraževanje

zred, sošolce, okolico. In še posebej njo 
samo. In med branjem jo je ves čas spre-
mljala misel na to, kakšno srečo imajo na 
njihovi šoli, saj se lahko vsak dan učijo 
biti boljši drug od drugega in sprejemati 
drugačnost.

Povedala je, da jo vsak dan presene-
ča, kako so ti učenci empatični, pošteni, 
dobrosrčni, vedo, kdaj rabimo tolažbo in 
kdaj se lahko z nami veselijo. Ob njih ob-
čutimo brezpogojno veliko ljubezen. V 
življenju namreč ni pomembno, kakšen 
si, kako izgledaš. Pomembno je, kdo si. 
Da te imajo ljudje radi, da te sprejmejo 
takšnega, kot si. To učenci te šole vedo 
in čutijo.

Zato ji je v čast, da je ravnateljica te 
šole in ne katere druge. »Trdim namreč, 
da smo mi priviligirani. Priviligirani pa za-
radi tega, ker imamo čast imeti na šoli tudi 
učence s posebnimi potrebami. Še bolj pa 
sem ponosna, da se ti učenci enakovredno 
vključujejo v dejavnosti šole in da se druže-
nje odvija na veliko ravneh. Učenci redne 
šole dobijo izkušnje in znanje o vrstnikih 
s posebnimi potrebami. In to je zagotovo 
pomembna popotnica za prihodnost obo-
jih. Vendar pa, ljudje s posebnimi potre-
bami bodo enakovredni takrat, ko zanje 
ne bo več ovir. Niti miselnih, niti prostor-
skih. Ko jih ne bomo več opazili po njihovi 
drugačnosti, temveč bodo izstopali in jih 
bomo opazili po njihovih sposobnostih,« 
je še dejala ter svoj govor sklenila s po-
zitivno mislijo na prihodnost, saj so naši 
skupni cilji povezovanje, negovanje lju-
bezni in sodelovanje v dobrem: »Življenje 
je namreč zares lepo, še posebej za nas, ker 
v njem sobivamo s čudovitimi ljudmi.«    

Predsednik RS Borut Pahor pa je z 
nami delil svojo osebno zgodbo. Zrasel 
je namreč v družini, v kateri so imeli ose-
bo s posebnimi potrebami. »In ta oseba 
mi je vse moje otroštvo, do začetka osnov-

ne šole, predstavljala cel moj svet. Bila je 
moja prijateljica, bila je moja zaveznica, 
nisem poznal srečnejšega človeka od nje. 
Kadar sem bil žalosten, me je razveselila in 
nisem dobro razumel, zakaj imamo otro-
ci v normalni osnovni šoli do tistih otrok v 
posebni šoli tak zavračujoč odnos. Tudi ko 
sem z mojo teto, s katero sem živel, hodil 
po vasi, nisva bila dobro sprejeta,« je de-
jal. Pred pol stoletja smo živeli v času, ko 
so bili predsodki do otrok s posebnimi 
potrebami veliki, dostikrat neprehodni. 
Med običajnim svetom in drugačnim 
svetom je zijala velika razpoka. V teh 50 
letih pa se je marsikaj spremenilo.

Če bi njegova teta hodila v šolo, kot 
je bilo nemogoče pred 50 leti in je to 
mogoče danes, bi znala brati, pisati in 
bi vse svoje življenje morda lahko lažje 
skrbela sama zase ter ne bi bila povsem 
odvisna od drugih. »Vsem, ki so kakorkoli 
v teh 50 letih prispevali k temu, da se je pri-
lagodil šolski program, da se je s Sožitjem 
in drugimi društvi oblikovala neka splošna 
družbena zavest o tem, da so tudi ti otroci 
naši otroci, da so drugačni ne zaradi njiho-
vih odgovornosti, ampak ker je tako želela 
narava, da imajo tudi oni talente, da imajo 
tudi oni srce in da jih z vzgojo morda lahko 
pripravimo do tega, da v marsičem lahko 
tudi skrbijo zase in morda celo za njiho-
ve otroke, gre velika zahvala,« je dejal. 
Zahvala gre učiteljem, učiteljicam, ki so 
morali v teh 50 letih tudi marsikaj potr-
peti, da so ugodili pričakovanjem teh 
otrok, ne da bi jih znali vedno natanč-
no eksplicirati, pa njihovim staršem in 
starim staršem, ki so vztrajali pri tem, da 
je treba tudi njihovim otrokom, čeprav 
so drugačni in imajo posebne potrebe, 
zagotoviti vse potrebno za to, da bodo 
deležni dostojanstva, da bodo deležni 
pouka, da bodo deležni odprtosti in 
sprejemanja v družbi. »Vse to se je v teh 

zadnjih 50 letih zelo spremenilo. Tukaj v 
Grosupljem in vsepovsod po naši domovi-
ni,« je dejal.

»In kadarkoli danes grem in se srečam 
z otroki s posebnimi potrebami, na nek 
način tudi uživam v tem, da nam je uspelo 
v tem času zgraditi boljšo družbo. Bolj od-
prto družbo, bolj tolerantno družbo. In da 
tudi njim lahko ponudimo prihodnost, ki 
je dostojna in dostojanstvena. Vse to dela 
tudi nas boljše ljudi. In v tem smislu je da-
nes tukaj v Grosupljem poseben praznik, 
pomemben praznik sožitja, vključujoče 
družbe, v kateri je prostor za vsakega,« je 
še povedal ter ob tej priložnosti izrazil 
tudi zahvalo Osnovni šoli Brinje Grosu-
plje, Podružnični osnovni šoli s prilago-
jenim in posebnim programom za 50 
let družbeno odgovornega poslanstva 
vzgoje in izobraževanja otrok s posebni-
mi potrebami.

V okviru letošnje tradicionalne prire-
ditve Grosuplje v jeseni je potekal tudi 
2. dobrodelni Grosupeljski tek, na kate-
rem smo vse donacije in startnine, teh 
se je nabralo za 1.500 evrov, podarili 
Podružnični osnovni šoli s prilagojenim 
programom Brinje Grosuplje, v sklopu 
dobrodelnega Grosupeljskega teka pa je 
potekala tudi dražba za dres Luke Don-
čića. Najvišji dražitelj, direktor podjetja 
Demi Trade, d.o.o., Dejan Milojević, je za 
dres namenil 1.350 evrov in tudi ta de-
nar je prejela Podružnična osnovna šola 
s prilagojenim programom Brinje Grosu-
plje.

Najvišjemu dražitelju smo dres na 
prireditvi tudi izročili. Skozi celotno pri-
reditev pa so nas spremljale lepe misli in 
dobre želje številnih znanih Slovencev.

Jana Roštan
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Brinjska ekipa 40+4 do francoskega St. Chamonda in nazaj

V ponedeljek, 14. oktobra, smo se 
navsezgodaj zjutraj zbrali na našem par-
kirišču. Koliko kovčkov, nahrbtnikov in 
odejic potrebuje 44 oseb, si lahko pred-
stavljate, zato je bil avtobus kar hitro zelo 
poln. Odpravili smo se na dolgo pot, ki 
nas je vodila skozi slikovito pokrajino ita-
lijanskih in francoskih Alp, in po 14 urah 
vožnje smo le prispeli v St. Chamond, 
kjer so nas pred šolo že nestrpno čakali 
naši francoski dopisovalci in njihove dru-
žine. Vsak od naših učencev in prav tako 
učiteljice smo odšli v »svojo« francosko 
družino, kjer večina ni čisto vedela, kaj 
lahko pričakuje. Druga država, drugačne 
navade, predvsem pa drug jezik in angle-
ščina, ki naj bi nam pomagala. Nekateri s 
komunikacijo v družini niso imeli težav, 
spet drugi so imeli ogromne težave, saj 
angleščina mnogim Francozom povzro-
ča nemalo težav. Ko smo primerjali naše 
izkušnje v družinah, smo ugotovili, da se 
zelo razlikujejo. Ampak bistvena stvar, 
gostoljubnost in občutek sprejetosti, je 
bila prisotna povsod. Za mnoge učence 
je bila to prva izkušnja potovanja v tuji-
no in to kar 1000 km stran od doma, brez 
staršev, zato se je občasno začutila tudi 
kakšna stiska, ki pa smo jo s pogovorom 
in dobro voljo sproti pozabljali. 

Naš teden v Franciji je spremljala 
tema letošnje izmenjave »film«, zato smo 
si ogledali čudovit muzej kinematogra-
fije v Lyonu. V sklopu delavnic v šoli so 
sodelovali številni učitelji šole in skupaj 
z učenci pripravili nekaj zares izvirnih 

in kreativnih izdelkov (nekatere si lahko 
ogledate tudi na naši spletni strani). Naši 
učenci so letos pripravili učno uro slo-
venščine in zares so se izkazali kot učite-
lji svojih francoskih vrstnikov ter pri tem 
suvereno uporabljali angleščino. Dnevi 
so se vrteli zelo hitro, saj je bil vsak dan 
poln aktivnosti in ogledov. Mesto Lyon 
smo najprej občudovali z vrha, ogledali 
smo si znamenito katedralo Fourvière, 
nato pa nas je pot vodila skozi stari del 
mesta in izvedli smo tudi krajšo orienta-
cijo z iskanjem določenih znanih kotičk-
ov. V St. Etiennu smo si ogledali Muzej 
umetnosti in industrije ter slavni nogo-
metni stadion, kjer smo imeli možnost 
sedeti v konferenčni dvorani, videli smo 
garderobo znanih nogometašev, trave 
na igrišču pa se nismo smeli dotakniti 
niti s prstom. Ja, nogomet v St. Etiennu 
jemljejo zelo zares. Pokrajina Le Puy-en-
-Valey je oddaljena dobro uro vožnje z 
avtobusom in je zelo slikovita ter še po-
sebej zanimiva, če veš, da so vsi hribčki 
okoli tebe pravzaprav speči vulkani. Pov-
zpeli smo se na enega od njih, kjer je na 
vrhu manjša kapela, in pričakal nas je še 
en čudovit razgled. Tu smo si ogledali 
tudi katedralo in mesto, katerega števil-
ne zgradbe so bile zgrajene pred več kot 
tisoč leti. Francija ima ohranjene številne 
čudovite gradove z bogato zgodovino 
in spodobilo si je, da smo si ogledali vsaj 
enega – grad Polignac nas ni razočaral, 
četudi je del že v ruševinah. 

Petek je že namigoval na naš sobotni 

odhod in zvečer smo uradno zaključili 
naš teden s šolsko prireditvijo, kjer so 
naši in francoski učenci na prisrčen način 
prikazali bistvo izmenjave med šolama 
College Ennemond Richard in OŠ Bri-
nje Grosuplje. Nagovorili so nas mentor 
francoskega dela izmenjave Bernard 
Gessen, ravnatelj njihove šole François 
Isaac in župan občine St. Chamond Her-
vé Reynaud. Vsi so izpostavili pomen 
takega medkulturnega povezovanja šol 
različnih kultur in skupaj smo se zahvalili 
za gostoljubnost družinam, pri katerih so 
bivali naši učenci. 

Sobotni dan smo preživeli vsak po 
svoje, vsak v svoji francoski družini in slo-
vo zvečer za večino ni bil preprosta reč. 
Kar nekaj časa je trajalo, da so se poslo-
vile vse prijateljske naveze tega tedna, 
a z mislijo na to, da se že marca 2020 
ponovno srečamo v Grosupljem, nam je 
na koncu le uspelo, da smo na avtobusu 
našteli 44 oseb in odrinili na dolgo pot 
proti domu.

Izkušnja našega francoskega potova-
nja je prav vsakemu prinesla enkratno 
življenjsko izkušnjo. Učiteljice smo bile 
najbolj hvaležne, ko smo prebirale iskre-
ne zapise naših učencev, ki so dnevno 
pisali »dnevnik potovanja« ter tako svoje 
spomine še dodatno ovrednotili. V mi-
slih pa smo že v pripravah za snidenje v 
marcu. 

Sabina Kavšek, OŠ Brinje Grosuplje
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Minilo je 130 let od rojstva Ivana Zormana 

Lansko leto 2018 je bilo posvečeno 
120-letnici rojstva Louisa Adamiča; posve-
tili so mu simpozij z zbornikom, razstavo s 
katalogom, izšli so prevod njegove knjige 
ter biografski knjigi v angleščini in italijan-
ščini. Adamič je kot priseljenec in analitik 
ameriškega multikulturalizma pisal za 
Američane, zato je vse svoje knjige napi-
sal v angleščini. 

Prav tako z izseljensko tematiko se je 
ukvarjal tudi pesnik Ivan Zorman, ki pa je 
pisal za Slovence v Ameriki, a predvsem 
v slovenščini in z delom ohranjal tamkaj-
šnje slovenstvo. 

Ivan Zorman se je rodil 28. aprila 1889 
v Šmarju (sedaj Šmarje - Sap). Oče Ivan je 
kot organist prišel v Šmarje leta 1888 ter 
se tu oženil z domačinko Marijo Pucihar, 
ki mu je do odhoda v Ameriko rodila tro-
je otrok: Ivana, Jožefa in Karolino. Kmalu 
so začeli graditi dolenjsko železnico, ki je 
marsikomu spodjedla zaslužek, zato so 
tedaj mnogi odšli v obljubljeno deželo 
Ameriko. Iz Ljubljane je prvi vlak pripeljal 
v Šmarje 24. julija 1893, Zormanovi pa so 
se v Ameriko odpravili naslednji dan, 25. 
julija 1893, in se najprej ustavili v mestu 
Ely, v mestu Calumet pa je oče ustanovil 
pevsko in godbeno društvo. Malega Ivana 
je oče zgodaj začel uvajati v glasbo, ki ga 
je spremljala do konca življenja. Oče je v 
njem budil ljubezen do slovenske besede 
in slovenstva. Spomladi leta 1898 so se 
Zormanovi vrnili v domovino na očetov 
dom v Velesovo. Tu je le leto dni hodil v 
šolo, sicer pa sta z očetom uživala v lepo-
tah Gorenjske. Ob obisku Prešernovega 
groba si je Zorman zapisal: »V tistih trenut-
kih me je obšla misel, da je najlepše in naj-
dražje, kar more človek v življenju doseči: 
biti slovenski pesnik.« Temu klicu se je od-
zival vse življenje. Tudi na orgle je jeseni 
1898 prvič javno zaigral na Šmarni gori ob 
romarski maši. 

Lepih dni na Gorenjskem, ki so mu 
ostali zasidrani v spominu, je bilo ko-
nec, ko so se že leta 1899 za stalno vrnili 
v Ameriko. Po srednji šoli je z odličnim 
uspehom končal konservatorij, poučeval 
je klavir ter nastopal kot pianist po gle-
dališčih in koncertnih dvoranah, tudi kot 
organist, pevovodja ter imel pet let svoj 
filharmonični orkester. 

Z dotokom novih priseljencev so začeli 
ustanavljati slovenske narodne domove, 
največjega prav v Clevelandu, kjer so se 
Zormanovi ustalili. Da bi ohranili med pri-
seljenci slovenskega duha, so ustanovili 

Naslovnica zbirke Pota ljubezni z 
Jakčevim portretom avtorja

slovensko šolo, kjer je Zorman poučeval, 
neutrudno pa je tudi predaval in govoril 
na vseh prireditvah kulturnega značaja. 
V predavanjih je zajemal iz naše narodne 
zgodovine in literature. Seveda je govoril 
tudi v angleščini, po radiu npr. o Prešernu.      

Svoje pesmi je najprej začel objavljati 
v reviji Čas, kasneje še v večini slovenske 
periodike v Ameriki. Zaradi pohvalnih 
ocen je najprej izdal prvo slovensko pe-
sniško zbirko v Ameriki z naslovom Po-
ezije (1919), nato zbirko Pesmi (1922) z 
dodatkom 22 prevodov pesmi slovenskih 
pesnikov (Prešerna, Jenka, Medveda …), 
sledila pa je zbirka Lirični spevi (1925).    

V letu 1925 je obiskal domovino in se 
tu srečal s prijatelji in znanci. S pisateljem 
dr. Ivanom Lahom sta se podala do Vrbe, 
nato pa skozi Vrata do vznožja Triglava, 
ob prvih klinih pod Pragom pa se je Zor-
manu zazdelo, da je dovolj, če se je dota-
knil v trdo skalo zabitih klinov – ali ni bil 
s tem pravzaprav na Triglavu. Tudi trigla-
vski župnik Jakob Aljaž jima je dal prav, da 
nista izzivala usode.     

Po vrnitvi je izdal antologijo 34 sloven-
skih pesmi v angleščini Slovene (Jugoslav) 
Poetry (1928), saj je želel angleško govo-
reči svet seznaniti s slovensko poezijo. 

Njegova najlepša zbirka je Pota ljube-
zni (1931), ki mu jo je z lesorezi opremil 
umetnik Božidar Jakac, dodal pa je naj-
večkrat objavljani Zormanov portret. 

V pismu Lahu je napisal, da z novo 
pesniško zbirko odlaša, saj je vse bolj av-
tokritičen. Leta 1938 je le izšla še zadnja 
zbirka Iz novega sveta, ki je tudi njegova 
najboljša pesniška zbirka. Vse zbirke je 
sam založil in večinoma tudi razdal, zato 
v mnogih zasledimo posvetila. 

Zorman je pesnik samorastnik, vse-
skozi se je učil z branjem slovenskih av-
torjev. Slovensko poezijo je obogatil z 

motivom slovenskega izseljenca v vsej 
širini veselja in trpljenja.  

Več svojih pesmi je še uglasbil in prire-
dil za različne izvedbe, nekaj pesmi pa so 
priredili tudi drugi glasbeniki. 

Zorman je vodil nešteto koncertov, 
kjer je sodeloval tudi kot govornik, več let 
je bil dirigent pri Glasbeni matici v Cleve-
landu; z zborom je izvajal celo opere. 

Uredil je še zbornik Slovenske melodi-
je (1950) s 37 pesmimi za ženski in moški 
zbor. 

Izseljenci so Zormana tudi znali ceniti 
ter so ga počastili z več odmevnimi prire-
ditvami, odkrili so mu spominsko ploščo 
in spomenik, ki ga je izdelal kipar France 
Gorše. 

Ivan Zorman je umrl 4. avgusta 1957, 
pokopan je v Clevelandu na pokopališču 
Calvary. 

Za primer njegovega pesnjenja naj bo 
izpostavljena v odlomku le pesem Izse-
ljenec:  

(1)Začuden gleda svojo rojstno vas. 
Obhodil je vse meje in stezice, 
poljubil s srcem polja in gorice,
poslušal ptice sred zelenih jas. …

(6)Zdaj mu odpeva dvoje domovin 
in med obema se mu tre življenje, 
k obema vabi, kliče hrepenenje — 
v obeh je zemlje sin brez korenin. 

(7)A naj nestalna, trudna misel roma, 
hlepi zdaj onstran, zdaj tostran morjá, 
bedi spomin ob mladi sliki doma, 
kot večna luč svetilka v dnu srcá. 

Bližamo pa se adventnemu času, zato 
naj bo dodana le zadnja kitica njegove pe-
smi V božični noči:

(6)Utolaži naših src nemir,
odženi mrak bridkosti,
naj Tvoja blagovest bo vir
neskaljene radósti!

Oba omenjena pisca, Louis Adamič in 
Ivan Zorman, sta pomembna izseljenska 
kulturnika v nacionalnem pomenu. Doda-
ti velja, da je imel Zorman več soimenja-
kov, med njimi so bili likovni kritik, prav-
nik, zdravnik, a pesnik in glasbenik Ivan 
Zorman je bil samo eden in prav je, da se 
ga spominjamo. 

Drago Samec
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Slavko Zaviršek – pesnik domače zemlje in ljudi

Pred nami je deveta knjiga pesmi 
Slavka Zavirška z naslovom Nove mladi-
ke. Do sedaj je izdal že osem pesniških 
zbirk: Utrinki (1996, 1998), Duša poeta 
(2001), Močvirska roža (2002), Hvalni-
ca zemlji (2004), Doživetja (2006), Nova 
setev (2006), Žarki vzhajajočega sonca 
(2007) in Podarjeno srce (2012).

Slavko Zaviršek je bil rojen 5. 10. 1948 
v Ljubljani. Hotel je študirati medicino, 
nazadnje pa je pristal na pravu. Vendar 
je nekaj medicinca ostalo v njem, saj je 
posebej vneto študiral sodno medicino, 
forenzično psihopatologijo in psihologi-
jo osebnosti. Do upokojitve je delal kot 
pravnik v Komunalnem podjetju Ljublja-
na. Živi in ustvarja na Cikavi pri Grosu-
pljem.

Pesniški svet Slavka Zavirška se vrti 

okoli zemlje, ki jo pojmuje kot dobrotni-
co, hraniteljico, začetnico vsega živega 
in mesto zadnjega počitka. V naravi se 
sprosti, duša mu svobodna plava nad 
močvirnato okolico njegovega doma. 
Kdor pozna to zamočvirjeno polje med 
Cikavo in Seli pri Šmarju - Sapu, bo razu-

mel tudi pesnikovo mehko in občutljivo 
pesniško dušo in sanjavo, rahlo otožno, 
melanholično občutje sveta.

V pesniški zbirki Nove mladike je pe-
snik zbral pretežno kratke štirivrstičnice, 
ki spominjajo na haikuje. Pisec spremne 
besede Boštjan Zgonc je ugotovil, da je 
taka pesem »okleščena vsega odvečne-
ga in v stisnjeni formi pove vse«. Verz je 
svoboden in brez rime, ki bi ga omejeva-
la.  Že z naslovom nakazuje, da je zbirko 
posvetil vnukinjama in vnukoma. 

Novo pesniško zbirko pospremimo 
na pot med bralce z njegovimi verzi pe-
smi Slikam: Slikam na papir. / Moj čopič 
je beseda. / Vtaknem jo v šopek / in ti jo 
poklanjam./

Marija Samec

Fantje po polj’ gredo

22 let se že srečujemo na odru Kultur-
nega društva Franceta Prešerna iz Račne 
pevci, godci, kritiki ter zvesti poslušalci in  
ljubitelji  slovenske ljudske pesmi.

V vseh letnih časih so običaji ob pra-

znikih pristno dopolnilo k prazničnemu 
vzdušju. Ob teh priložnostih se spomni-
mo prenekatere pesmi iz bogate zakla-
dnice naše glasbene dediščine. Neka-
tere skupine in posamezniki to izročilo 

z ljubeznijo poustvarjajo in ga posre-
dujejo sedanjim rodovom ter ga na tak 
način varujejo pred pozabo. Z njihovo 
pomočjo se vračamo v pretekla obdobja 
in podoživljamo, kako so naši predniki 
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V podružnični cerkvi sv. Petra in Pavla 
na Spodnji Slivnici je zadnji dobri dve leti 
potekala obnova fresk, v soboto, 9. no-
vembra 2019, smo uspešno zaključena 
dela proslavili s slovesnostjo s sv. mašo.

Slovesnega dogodka so se udeležili 
župan dr. Peter Verlič s soprogo, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar s 
soprogo, ljubljanski nadškof msgr. Sta-
nislav Zore, predsednik Državnega sve-
ta RS Alojz Kovšča, predsednik Krajevne 
skupnosti Spodnja Slivnica Alojz Bavdek, 
dekan Janez Šket, častni kanonik Janez 
Kebe, diakon Janko Potisek ter mnogi 
drugi krajani Spodnje Slivnice in obisko-
valci od drugod.

Zbrane sta pozdravila in nagovorila 
predsednik Krajevne skupnosti Spodnja 
Slivnica Alojz Bavdek in župan dr. Peter 
Verlič, akademska restavratorka in kon-
servatorka Jerneja Kos pa nam je pove-
dala, kako je potekala obnova fresk, kaj 
je restavratorska ekipa počela, zaupala 

nam je tudi, kaj freske, ki so nastale okoli 
leta 1500, v dobi renesanse, pravzaprav 
predstavljajo.

Predsednik krajevne skupnosti 
Alojz Bavdek je vsem zaželel prije-
tno dobrodošlico v  duhovnem hramu 
Spodnje Slivnice in se iskreno zahvalil 
vsem, ki so kakorkoli prispevali k obno-
vi, še posebna zahvala pa gre tistim, ki 
so za naše vnuke in pravnuke s svojim 
talentom, znanjem in delom ohranili 
podobe, ki so jih občudovali naši dedje 
in pradedje.  

Dejal je, da je Spodnja Slivnica maj-
hen kraj, majhna je tudi ta cerkvica, pa 
vendar sprejme pod svojo streho prav 
vsakega izmed nas, v vseh naših ži-
vljenjskih stiskah in težavah. Tu nikoli 
nismo sami, kajti tu je z nami tisti, ki nas 
nikoli ne zapusti, pa četudi bi mi zapu-
stili njega.

Z nami je delil tudi misel, da ko se v 
božjem hramu srečamo, smo si bližje 

drug drugemu. Pozdrav miru, pogled v 
oči, iskren stisk roke krepijo naše medse-
bojno spoštovanje, zaupanje v človeka 
in soseda. Medsebojni spori zbledijo in 
hudi duh se umakne pred božjim obli-
čjem.

Nato pa je povedal, da so krajani Spo-
dnje Slivnice v zadnjem času širokosrčno 
in s pomočjo Občine Grosuplje obnovili 
streho cerkve, prenovili notranjost, ob-
novili oltar sv. Jožefa, zamenjali dotraja-
ne klopi z novimi in prispevali k obnovi 
renesančnih fresk v prezbiteriju.

Krajevna skupnost pa je prav tako z 
občinsko pomočjo zgradila mrliško veži-
co, žarni zid, stopnišče ter obnovila po-
kopališko obzidje in tlakovane poti med 
grobovi. Znamenje, ki je bilo porušeno 
med krvavo drugo svetovno vojno, so 
nadomestili s kapelico v obzidju.

»Vera, upanje in ljubezen naj vedno pre-
bivajo v tem božjem hramu in vsak, ki vanj 
kadarkoli vstopi, naj si z njimi napolni srce 

delali, se veselili in praznovali.
Vino je čudovito. Pivci s kozarčkom v 

rokah nadvse radi zapojemo. Kar nekaj 
pesmi, povezanih z vinom, poznamo 
vsi, vsaj vrstico ali dve. Skoraj vedno se 
pesem oglasi pri nazdravljanju ob raznih 
praznovanjih, nekatere se pa oglasijo kar 
same od sebe, ko se ljudje malce opo-
gumijo. Skupina ZARJA se je predstavila 
s kozarci v rokah in zapela “Mi Slovenci 
vinca ne prodamo”  in še nekaj drugih 
napitnic.

Predstavili so se še:
ČUŠPERSKI GODCI
MLADA ZARJA iz Račne

VABERŠKI FANTJE iz Kovače vasi pri 
Slovenski Bistrici
LJUDSKI GODCI iz Gorenja nad Zrečami
IVA IN MAJA REŽEK iz Grosupljega
FANTJE LJUBLJANČANI in
TAMBURAŠI IZ CIRKULAN

Še posebej se zahvaljujemo za obisk 
g. župniku Janezu Kebetu, predsedni-
ku krajevne skupnosti Rajku Palčarju, 
Adriani Gaberščik, dolgoletni strokovni 
spremljevalki srečanj skupin ljudskih 
pevcev in godcev, ki bo poskrbela, da bo 
srečanje predvajano na Radiu Ognjišče 
dne 4. 11.  v oddaji Pevci zapojte, godci 
zagod'te.

Pozdravili pa smo tudi  župana sose-
dnje Občine Videm-Dobrepolje Igorja 
Ahačevčiča, ki je vrsto let vodil naša sre-
čanja. Letos pa je to vlogo  prevzela Jana 
Miklavčič in se ji zahvaljujemo za prisrč-
no povezovanje programa.

Organizatorji se za pomoč zahvaljuje-
mo tudi Občini Grosuplje, Zvezi kultur-
nih društev Grosuplje, Don Don, d.o.o., 
s Pekarno Grosuplje,  Krajevni skupnosti 
Račna in vsem ostalim, ki ste kakorkoli 
pomagali pri izvedbi našega dvaindvaj-
setega srečanja. 

Za ZARJO
Jožica Poderžaj

Predstavitev in blagoslov obnovljenih fresk v podružnični 
cerkvi sv. Petra in Pavla na Spodnji Slivnici
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ter jih raznese po našem kraju in širnem 
svetu,« je svoj govor sklenil Alojz Bavdek.

Župan dr. Peter Verlič je povedal, 
da ima Občina Grosuplje res veliko lepe 
naravne in kulturne dediščine. In prav 
kulturna dediščina je tista, na katero mo-
ramo biti še posebej ponosni, obnova 
fresk v tej cerkvi pa je lep primer, kako 
se je treba tega lotiti. Ne le zato, ker so 
cerkve pomemben del kulturne dedi-
ščine, ne gre le za njihovo zgodovinsko, 
arhitektonsko vrednost, gre tudi za našo 
identiteto. Gre za to, da Slovenci vemo, 
od kod izhajamo, da se zavedamo svojih 
krščanskih korenin, in da jih predajamo 
naprej. Samo tako bomo ostali Slovenci.

Župan je še dejal, da si bo Občina Gro-
suplje tudi v prihodnje prizadevala, da bi 
uspeli obnoviti čim več kulturne dedišči-
ne, da jo bomo lahko ponosno predali 
naprej bodočim rodovom. Ob koncu je 
pripomnil: »Sam osebno sem pa vesel, da 
imam zavetnika tako blizu, tukaj na Spo-
dnji Slivnici.«

Akademska restavratorka in kon-
servatorka Jerneja Kos nam je nato po-
vedala, da je gotski zvezdasto obokani 
prezbiterij iz okoli leta 1500 redek prime-
rek zgodnje renesanse, o kateri pričajo 
rastlinska ornamentika in modna oblači-
la na figurah, zlasti pa napisi na trakovih, 
ki so napisani v renesančni kapitali. Po 
tem sodeč so te freske nastale okoli leta 
1530-1540.

Med konservatorsko-restavratorskimi 
posegi so našli tri plasti gotskih fresk. 
Najstarejša plast je slabo ohranjena in 
nakljuvana. Dekorativna ornamentna 

poslikava je vidna na odpadlih predelih 
ter v okolici grba na stropu. Tu so bila na-
slikana krogovičja, ki so po takratni este-
tiki cerkev optično povišali.

Najlepše in v največji meri ohranjena 
je druga plast gotike. Osrednji motiv je 
Veronikin potni prt s podobo trpečega 
Kristusa. Na njegovi levi strani je prikaz 
pomora otrok, na njegovi desni strani pa 
par z mrtvim otrokom. Verjetno gre za 
upodobitev naročnika poslikave in nje-
gove žene, ki moli za mrtvega otroka pri 
njenih nogah. Po legendi naj bi namreč 
motiv nastal po naročilu Habsburškega 
grofa, v spomin na pomor otrok med 
turškim vpadom, med katerimi je bil tudi 
grofov sin.

Na sosednjih rombičnih poljih sta 
upodobljena angel s stebrom Axis 
mundi, ki povezuje Nebesa, Zemljo in 
Podzemlje ter simbolizira težnjo duše k 
združitvi z božanskim, in evharistični Kri-
stus, okoli njiju pa so angeli z znamenji 
Jezusovega trpljenja, imajo križ, žeblje, 
trnovo krono. To nakazuje povezavo 
med pomorom otrok, mašno daritvijo 

ter prizorom poslednje sodbe na slavo-
ločni steni.

Freske uprizarjajo tudi različne svetni-
ke, na slavoločni steni pa je, kot omenje-
no, uprizorjena poslednja sodba. Gre za 
deloma ohranjeno drugo plast gotike, 
dopolnjuje pa jo tretja, sicer tehnološko 
slabša, novejša gotika.

Geometrični lik v obliki mandlja po na-
vadi obkroža svete osebe, v tem primeru 
Jezusa. Pomeni združitev neba in zemlje 
in ponazarja nekaj skritega, neoskrunje-
nega, jedro nesmrtnosti in simbol nove-
ga življenja. Jezus dviga roke v molitev, 
na njegovi desni kleči Marija, na njegovi 
levi pa Janez Krstnik. Levo in desno nad 
njimi sta angela s fanfarami in oznanjata 
nebeško slavo. Desno od Jezusa stopajo 
duše pod angelskim vodenjem, levo od 
Jezusa pa jih peklenščki vodijo v pekel. 
Upodobljen je tudi sv. Peter s ključem, ki 
budno opazuje sprejem dobrih duš.

Kot je še povedala akademska resta-
vratorka in konservatorka Jerneja Kos, je 
prav, da so krajanke in krajani Spodnje 
Slivnice na svoje freske ponosni, kažejo 
tudi na njihovo visoko kultiviranost že v 
tistem času. Sama pa je vesela in hvale-
žna, da je bila lahko del tega pomemb-
nega projekta, da je lahko sodelovala pri 
obnovi fresk.

Po pozdravnih nagovorih in predsta-
vitvi fresk je sledila sv. maša, ki jo je vo-
dil ljubljanski nadškof msgr. Stanislav 
Zore, ki je obnovljene freske tudi blago-
slovil.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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SONČNI DITIRAMB – 1. koncert 7. sezone ciklusa Barve glasbe 
in besede 2019/2020 

V torek, 22. oktobra 2019, smo prisluh-
nili v dvorani Mestne knjižnice Grosuplje 
prvemu letošnjemu večeru ciklusa Barve 
glasbe in besede. Uvodno besedilo je 
napisala Katja Bricelj. Predstavila je pro-
gram sedme sezone. Tokratni cikel smo 
poimenovali OZRI SE V NEBO. Prvi večer 
je imel naslov Sončni ditiramb. Sledili jim 
bodo Angeli – glasniki z neba v decem-
bru in nato v februarju Noč in sanje. V 
aprilu bomo Ljubili oblake in zadnji kon-
cert v maju bo poseben – združili bomo 
projekcijo filma o potovanju na Luno s 
kompozicijo nam že poznane sodobne 
skladateljice Bojane Šaljić Podešva – Vi-
dim in slišim vesolje.

Glasba letos bo prijetna, poslušljiva. 
Violončelist Martin Sikur je med skla-
datelji izbral Olivierja Messiaena, Huga 
Wolfa, Wolfganga Amadeusa Mozarta, 
Franza Schuberta in Luigija Boccherinija.

Za prvi letošnji koncert so glasbeniki 
izbrali skladbi Josepha Haydna Godal-
ni kvartet št. 63 v b-duru, op. 76, št. 4, 
»Sončni vzhod« in Felixa Mendelssohna 

Bartholdyja Godalni kvartet št. 2 v A-mo-
lu, op. 13. Čudovita glasba je zazvenela v 
izvedbi M.ARS KVARTETA, ki ga sestavlja-
jo: Mojca Menoni Sikur - 1. violina, Jerica 
Kozole - 2. violina, Mateja Ratajc - viola in 
Martin Sikur - violončelo.

Med posameznimi stavki pa smo reci-
tatorji: Katja Bricelj, Rozi Fortuna, Kristina 
Oblak, Ivo Puhar, Marija Samec in Franci 
Zorko izbrali besedila na temo sonca, ki 
smo jih našli pri Thomasu Mannu, Willi-

amu Shakespeareju, Tonetu Pavčku, Vla-
dimirju Nazorju, Simonu Jenku, Simonu 
Gregorčiču in Mateju Boru. Glasbeniki so 
v igranje prelili vsa svoja čustva in ta ču-
stveni naboj prenesli tudi na poslušalce. 
Čudovita glasba je vse očarala. Kakšen 
privilegij imamo, da lahko tako rekoč 
doma uživamo v čudoviti glasbi, ki nam 
jo predstavljajo vrhunski glasbeniki.

Marija Samec, foto: Vera Puhar

VABILO

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
 OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RK ŽALNA

V Krajevni organizaciji Rdečega križa Žalna organiziramo 
dobrodelno prireditev Z ROKO V ROKI. V letošnjem 

letu obeležujemo 70 let delovanja KORK Žalna in 20 let 
prireditve Z roko v roki. Zbrana sredstva bodo namenjena 

ljudem, ki potrebujejo pomoč. Prireditev bo v nedeljo, 
24. 11. 2019, ob 14 uri,  

v dvorani Krajevne skupnosti Žalna.
Nastopili bodo: Otroški pevski zbor sv. Lovrenca, otroci 

Osnovne šole Žalna, otroci Vrtca Kobacaj iz Grosupljega, 
Moški pevski zbor Samorastnik, Mladinska folklorna 

skupina Račna, Mešani pevski zbor U3, dramska skupina 
Gledališče pod mostom, skupina mladih glasbenikov, 

Marko Vozelj.

Vabimo tudi vas, da se nam pridružite in se ob 
dobrosrčnosti nastopajočih, ki pomagajo pri izvedbi 

prireditve, razveselite tudi vi.
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Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

NAPOVEDUJEMO...

ČETRTEK, 21. 11., OB 17.00 IN 18.00 URI, KULTURNI DOM GROSUPLJE
OTROŠKI ABONMA, Gledališče FRU – FRU: Diči, diča

V svoji sobi je deklica. Osamljeno se prestopa po sobi, dokler ne zagleda zelene vrvice, ki visi iz 
njenega zabojčka za igrače. In na koncu vrvice je privezan majhen lesen konjič. Kar naenkrat se 
konjiček začne gugati sam od sebe, zelena vrvica pa na steni izrisuje neznano, čarobno pokrajino. 
Deklica najde vedno nove predmete in igrače, ki oživijo v črtni risbi sveta na steni.
Predstava je kolaž otroške poezije Otona Župančiča v sodobni in sveži glasbeni preobleki. Vsak 
izmed koščkov kolaža s svojo zgodbo in likovno podobo, ki temelji na otroških risbah, pričara 
celostno gledališko izkušnjo za najmlajše.
Za abonma in izven.

8 desetletij 
Miroslava Cerarja
������������
��������������

20. 11. 2019―20. 1. 2020
Mestna knjižnica Grosuplje

Vljudno vabljeni na slovesno 
otvoritev retrospektivne razstave 
o legendi Miroslavu Cerarju 
v sredo, 20. novembra 2019, ob 18:00 uri 
v dvorano Mestne knjižnice Grosuplje.

8 desetletij 
Miroslava Cerarja
8 Decades of
Miroslav Cerar

20. 11. 2019―20. 1. 2020
Mestna knjižnica Grosuplje

Sodelujoče organizacije:
Občina Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna občina Ljubljana
Fakulteta za šport
Univerza v Ljubljani
Olimpijski komite Slovenije ‒
Združenje športnih zvez
Narodni muzej Slovenije
RTV Slovenija
Zavod Planica ‒ Muzej športa
Arhiv Republike Slovenije
Gimnastična zveza Slovenije
Mednarodna telovadna zveza ‒ FIG

Organizator razstave: Podporniki, sponzorji in donatorji razstave:
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Organizator razstave: Podporniki, sponzorji in donatorji razstave:

Območni odbor VSO Grosuplje, Videm Dobrepolje  
in Mladinska sekcija VSO Triglav Grosuplje vabijo na

DOMOLJUBNI VEČER Z IGORJEM PIRKOVIČEM
v počastitev samostojnosti in enotnosti RS,

ki bo v četrtek, 28. novembra 2019, ob 18. uri, v Mestni knjižnici Grosuplje
(Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje).
Domoljubni večer bo potekal skozi pogovor in pesmi iz zbirk »Zbudi se, Slovenija!« in »Slovenska pesem: Zbirka pesmi o domovini«. Gre za 
pesniško zbirko domoljubnih pesmi, v katerih je pesnik kritičen do izgubljanja vrednot, na katerih je iz domovine nastala država.

Po prireditvi bomo skupaj pokramljali ob skromni pogostitvi! Vabljeni!
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SOBOTA, 23. 11., OB 18.00, KULTURNI DOM GROSUPLJE
KONCERT MEDITERANSKIH PESMI

Da bodo prihajajoči dnevi prijetni in drugačni, vas vabimo na koncert mediteranskih pesmi, kon-
cert glasbenih presežkov z odličnimi izvajalci in izbrano glasbo, ki jemlje dih. 

Tanja je za ta večer skrbno izbrala pesmi Mediterana, ki so priljubljene po vsem svetu in jih prepe-
vajo najbolj znani pevci: O sole mio, Chesarà, Volare, Felicità, Vivo per lei, Con te partirò, Caruso, 
Santa Lucia, Amigos para siempre, Tornerò … Prisluhnili boste tudi priljubljeni hrvaški Klapi Histri, 
ki bo zapela najlepše dalmatinske pesmi: Oprosti mi pape, Tu non IIores mi querida, Nono, dobri 
moj nono, Moj lipi anđele, Skalinada …

Vabimo vas, da skupaj ustvarimo nepozaben večer. 

Nastopajo: citrarka TANJA ZAJC ZUPAN, Klapa HISTRI, pevca TEJA SAKSIDA in KLEMEN TORKAR, 
klaviaturist TADEJ VASLE in voditeljica ANA ZUPAN.

SOBOTA, 14. 12., OB 19.30, KULTURNI DOM GROSUPLJE
MERRY CHRISTMAS & A BLUESY NEW YEAR, KONCERT BIG BANDA GROSUPLJE
 
Letošnji tradicionalni božično-novoletni koncert Big banda Grosuplje bo posvečen glasbi velikana jazz glasbe Counta Basieja. 
Vokalno bo večer popestrila Urška Strnad s skladbami, ki jih je sicer z orkestrom Counta Basieja izvajala legendarna vokalistka 
Diane Schuur, premierno pa bo z Big ban-
dom Grosuplje nastopil harmonikaš sve-
tovnega slovesa Simone Zanchini iz Ita-
lije, eden  najinovativnejših glasbenikov 
sodobnega časa. Igral je že po vseh večjih 
festivalih v Italiji, pa tudi na pomemb-
nejših mednarodnih festivalih v Franciji, 
Avstriji, Nemčiji, Angliji, Švedski, Danski, 
Finski, Venezueli, Japonski in Združenih 
državah. Od  leta 1999 redno sodeluje z 
glasbeniki milanske Scale, s katerimi go-
stuje po vsem svetu.
Obeta se nepozaben večer, zato pohitite 
z nakupom vstopnic!

HAPPY CHRISTMAS &  A BLUESY NEW YEAR!

BIG BAND GROSUPLJE

SIMONE ZANCHINI  (ITA)  HARMONIKA

URŠKA STRNAD  VOKAL

PROGRAM: COUNT BASIE, DIANE SCHUUR, SIMONE ZANCHINI

SOBOTA, 14. 12., ob 19:30
KULTURNI DOM GROSUPLJE

Petek, 11. 10. 2019, bo za poliške gasilce z velikimi črkami 
zapisan v arhivih. Tega dne smo v garažo svojega gasilskega 
doma na Polici pripeljali novo sodobno gasilsko vozilo GVC 
16/25. 

Potreba po sodobnejši in terenu bolj primerni gasilski cister-
ni je stara že preko 10 let. Leta 2009 se je našla začasna rešitev 
z dobavo rabljene gasilske cisterne, ki je letos avgusta dopol-
nila 32 let. Poliški gasilci smo vseskozi iskali primerno rešitev in 
optimalen tip gasilskega vozila za naše območje, vendar se je 
vedno ustavilo pri neizvedljivi finančni konstrukciji, saj so naše 
prošnje vedno naletele na gluha ušesa. 

Projekt izdelave in dobave novega vozila je intenzivno po-
tekal zadnji dve leti. Glede na Merila za organiziranje in opre-
mljanje gasilskih enot je PGD Polica uvrščeno v gasilsko enoto 

Novo gasilsko vozilo na Polici
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Naša potepuška brizgalnica

druge kategorije. Glede opremljenosti 
za gasilsko enoto to pomeni, da mora 
enota zagotavljati 23 popolno opremlje-
nih in usposobljenih operativnih gasil-
cev ter vozili GVM1 – moštveno vozilo in 
GVC 16/25 – gasilsko vozilo s cisterno. Po 
določitvi tipa vozila in pridobljenem po-
zitivnem mnenju Gasilske zveze Sloveni-
je za izbrano podvozje in tip gasilskega 
vozila smo lani konec novembra podpi-
sali pogodbo za dobavo gasilskega vo-
zila s podjetjem GV Pušnik. Pred izbiro 
končnega ponudnika smo opravili veliko 
ogledov podobnih že izdelanih vozil ter 
pridobili ponudbe petih proizvajalcev 
podvozij ter pet ponudb različnih izdelo-
valcev nadgradenj. Izbrani dobavitelj je 
bil izbran kot najbolj optimalen za naše 

zahteve.
GVC 16/25 PGD Polica je opremljen 

v skladu s tipizacijo gasilskih vozil – ve-
liko opreme smo prenesli iz obstoječega 
vozila, določen del predpisane opreme 
pa smo kupili. V vozilu je posadka 1+5, 
rezervoar s 3000 l vode, vgradna črpalka 
NH25, električni agregat 9 kVA, električni 
vitel ter pritrdišča za vgrajeno gasilsko 
opremo. 

Celotna investicija je stala dobrih 
240.000,00 EUR. GZ Grosuplje je za po-
krivanje investicije vzela 40.000,00 EUR 
kredita, preostali del je PGD Polica pokri-
la z lastnimi sredstvi, sredstvi donatorjev 
in sponzorjev ter s posojili, ki so jih dali 
člani PGD Polica. 

Ob tej priložnosti bi se PGD Polica 

rado zahvalilo vsem donatorjem, spon-
zorjem, krajanom KS Polica ter članom 
PGD Polica za vse zbrane donacije ter 
dana posojila, da smo lahko 11. 10. 2019 
pripeljali GVC 16/25 v domačo garažo. 
Ob tej priložnosti je KS Polica za vse kra-
jane KS Polica, ki so se udeležili prihoda 
vozila, donirala golaž. 

Gasilci PGD Polica želimo, da bi bilo 
novo vozilo v uporabi le za potrebe vaj, 
usposabljanja ter preventivne namene, 
ob morebitni nesreči pa zagotavljamo, 
da bomo z novim vozilom lahko posre-
dovali bolj učinkovito in predvsem bolj 
varno.

NA POMOČ!
Predsednik PGD Polica
dr. Sebastjan Kastelic

Gasilstvo na Slovenskem v letošnjem 
letu praznuje 150. jubilej. Samo 12 let 
kasneje, leta 1881, je nekaj naprednih 
Šmarčanov ter Škofeljčanov na pobudo 
Vinka Ogorelca iz Škofljice ter Ivana Bab-
ška iz Šmarja (oba gostilničarja) ustano-
vilo gasilsko društvo in svoja pravila za-
pisalo v slovenskem jeziku. V tistem času 
je bilo čutiti močan vpliv germanizacije, 
zato je bilo to narodno zavedno in po-
končno dejanje. Društvo je štelo 34 čla-
nov, predsednik pa je bil Vinko Ogorelc.

Leta 1864 se je v Šmarju zgodil ve-
lik požar. Takrat je zgorelo devet hiš in 
mnogo gospodarskih poslopij. Zato 
so že dve leti pred ustanovitvijo kupili 
vprežno ročno brizgalno. »Narejena je 
bila leta 1878, pri slovenskemu livarju v 
Ljubljani, pri Albertu Zamassiju. Po naro- Udeležba na mednarodnem srečanju gasilcev v Dorfgasteinu v Avstriji, 2019
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Prireditev Društva Novi paradoks ob dnevu duševnega zdravja

Svetovni dan duševnega zdravja obe-
ležujemo 10. oktobra. Letos se osredoto-
ča na ozaveščanje o duševnem zdravju 
in poudarja pomen sodelovanja in pove-
zovanja vseh v prizadevanjih za prepre-
čevanje, prepoznavanje, zdravljenje in 
okrevanje ob pojavu duševnih težav in 
motenj ter krepitev dobrega duševnega 
zdravja vseh prebivalcev.

V ta namen je v petek, 18. oktobra 
2019, v Družbenem domu Šmarje – Sap 
potekala prireditev ob dnevu duševnega 
zdravja v organizaciji Društva Novi para-
doks z Malega Vrha pri Šmarju – Sapu 
v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Šmarje – Sap. Društvo Novi paradoks je 
nevladna, neprofitna in humanitarna or-
ganizacija, ki deluje v javnem interesu na 
področju duševnega zdravja.

Prireditev je vodil David Tomažin, ki je 
izpostavil, kako pomembno je, da vsak 
posameznik prispeva delček k poudar-
janju pomembnosti preprečevanja, pre-
poznavanja, zdravljenja in okrevanja  ob 
pojavu duševnih težav, namreč diskri-
miniranost ljudi s posebnimi potrebami 
je v današnji družbi še vedno zelo velik 
problem.

Kot vsako leto so tudi letos pripravili 
zares lepo prireditev, na kateri so se spet 
zbrali pozitivni ljudje, stanovanjska sku-
pina Društva Novi paradoks pa je poka-
zala, da se v lokalnem okolju kljub svoji 
drugačnosti počutijo sprejete.

Prireditve se je udeležil predsednik 
Krajevne skupnosti Šmarje – Sap Janez 
Pintar, predsednik Društva Novi para-

doks Srečko Brumen, predsednica Kra-
jevne organizacije Rdečega križa Grosu-
plje Milena Mušič, predsednica Krajevne 
organizacije Rdečega križa Šmarje – Sap 
Sonja Boh, predsednica Društva upoko-
jencev Šmarje – Sap Ana Fabjan, tam-
kajšnji krajanke in krajani, prostovoljci, 
njihovi prijatelji.

Srečko Brumen, predsednik Društva 
Novi paradoks, se je zahvalil vsem, ki 
društvu na kakršenkoli način pomagajo 
oz. z njimi sodelujejo, še posebej pa žu-
panu Občine Grosuplje, dr. Petru Verliču, 
ki društvu vseskozi nudi podporo, več-
krat pa stanovalce povabi tudi na kakšno 
kavo. Druženje med njimi je postalo tako 
rekoč že neformalno in prijateljsko,saj 
jim te majhne pozornosti dajejo občutek 
sprejetosti v lokalni skupnosti.

Janez Pintar, predsednik Krajevne 
skupnosti Šmarje – Sap, je opravičil 

odsotnost župana dr. Petra Verliča in 
namesto njega spregovoril nekaj besed. 
Misli so se mu vrnile v čase obiskovanja 
srednje šole, ko je njihov takratni profe-
sor za likovno vzgojo citiral Einsteinove 
misli: »Kako žalostni časi, ko je lažje razbiti 
atom kot predsodek.« Takrat se jih veliko 
še ni zavedalo razsežnosti pomena teh 
besed. Povedal je, da je ob končanju sre-

čilu Zavarovalnice Slavia iz Slovaške. Na-
ročena je bila za gasilce Smarija« (sedaj 
Šmarje Sap). 

Za njeno delovanje ter prevoz je bila 
potrebna fizična sila. Par konj za prevoz 
ter 4 do 6 parov rok za poganjanje bri-
zgalne. Cevi so bile platnene, spojke pa 
medeninaste ter na navoj. Ker v tistem 
času ni bilo organiziranega aktiviranja 
gasilske enote ter sistema alarmiranja 
gasilcev, je to potekalo od ust do ust. 
Tako so tudi krajani, ki so gasili, bili oble-
čeni v preprosta, vsakodnevna delovna 
oblačila.

Svoje poslanstvo je vprežna ročna 
brizgalna vestno opravljala vse do leta 
1948, potem pa je bila upokojena, saj 
jo je nadomestila motorna brizgala Ra-

kovica.
Ročna brizgalna je še danes zelo do-

bro ohranjena ter v delujočem stanju. 
Pridno jo negujemo ter jo popeljemo 
ob različnih priložnostih. Največkrat so 
to praznovanja ob okroglih obletnicah. 
Leta 2002 jo je pod drobnogled vzel An-
ton Kastelic z Lahove ceste v Šmarju. 

Učvrstil je že načeta kolesa, naredil in 
zamenjal usnjena tesnila in brizgalna je 
bila ponovno nared za delo. Z njo so sta-
rejši gasilci PGD Šmarje - Sap pričeli ho-
diti na tekmovanja s staro gasilsko tehni-
ko v Šoštanj in kasneje tudi v druge kraje 
Savinjsko–Šaleške regije, do leta 2013. 

Z ročno brizgalno smo večkrat pope-
strili razne parade, kot so bile ob kongre-
su v Krškem in Kopru, pa v Metliki in na 

furmanskih praznikih v Postojni. Z njo 
pa smo se podali tudi širom Evrope na 
Mednarodna srečanja gasilcev (Interna-
tionale Feuerwehr Sternfahrt). Od Bleda 
(SLO), Stumm (AU), Gyule (H), Frankfurt 
na Odri (D/PL) – tu se je ob povratku po-
peljala še pred Brandenburškimi vrati v 
Berlinu; pa St. Kancijan (AU), Wetzikon 
(CH), v Sonderborgu (DEN) in nazadnje v 
Dorfgasteinu (AU). 

Na vseh dogodkih, kjer se pojavimo 
z ročno brizgalno,  smo opaženi. Z našo 
zrelo lepotico predvsem starejši gasilci 
doživljamo prelepe trenutke naše jeseni, 
brizgalna pa jih ima že 140. 

Anton Kastelic
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dnje šole nekaj sošolk izbralo poklice, ka-
terih poslanstvo je pomoč osebam z mo-
tnjami v duševnem razvoju. Ko se danes 
s temi sošolkami srečujejo, se opazi, da 
so v teh poklicih nadvse srečne. Ne glede 
na to, da je včasih delo težko in naporno, 
jih tovrstno razdajanje bogati in osreču-
je, saj ne da naredijo nekaj dobrega le za 
svojo dušo, temveč za celotno družbo. 
»V vsakem človeku je nekaj dobrega, samo 
to dobro je potrebno poiskati. Vsem skupaj 
želim, da bi v ljudeh odkrivali le dobro, da 
bi videli, da so med nami dobri ljudje in 
potem bomo lažje živeli skupaj,« so bile 
zaključne misli Janeza Pintarja.

Stanovalci društva Novi paradoks so 
nam pripravili tudi kratek skeč, s kate-
rim so na komičen način predstavili 
utrinek iz svojega življenja na Malem 
Vrhu z naslovom »Hišni sestanek«. Ob 
ogledu skeča smo se vsi v dvorani res 
nasmejali.

Da je bilo v Družbenem domu Šmar-
je – Sap še bolj veselo, so se s svojimi 
nastopi članom društva Novi paradoks 
na odru pridružili tudi Pevci in godci 
ljudskih pesmi Studenček, Ženski pev-
ski zbor Društva upokojencev Šmarje 
– Sap s harmonikarjem Tonetom, Marija 
Zaman z recitacijo svoje avtorske pesmi 

z naslovom »Trenutek«, na prireditvi pa 
so sodelovali tudi stanovalci iz drugih 
stanovanjskih skupnosti in s svojimi ta-
lenti obogatili program - Sonja, Jure in 
Vera iz stanovanjskih skupnosti Kranj, 
Topol in Koseze, Šmarčanki Natalija 
Trontelj in Eva Gabrijel ter Robert Iva-
čič - šampion ustne harmonike 2016. Za 
konec so vse navzoče goste pozdravile 
tudi predsednica KORK Šmarje – Sap 
Sonja Boh in predsednica Društva upo-
kojencev Šmarje - Sap Ana Fabjan.

Klavdija Mehle

Srečanje Škocjanov na Dolenjskem 2019

V nedeljo, 23. 6. 2019, smo se člani Tu-
rističnega in športnega društva Škocjan 
pri Turjaku ter ostali krajani škocjanske 
doline odzvali povabilu Turističnega 
društva Škocjan na Dolenjskem, da se 
ob njihovem občinskem prazniku v Kno-

bleharjevem letu 2019 udeležimo 22. 
kmečkih iger v Škocjanu na Dolenjskem 
in obenem tudi srečanja Škocjanov iz 
Slovenije in tujine. Zadnje srečanje Ško-
cjanov je bilo ravno v našem Škocjanu 
leta 2012.

Poleg najavljene ekipe, štirje moški 
in ena ženska, smo na samem dogodku 
sestavili še ekipo štiri ženske en moški. 
Med kompleksno pripravljenimi igrami 
pa smo se vsi resnično zabavali – med 
drugim smo na ustvarjenih nosilih po-
birali krompir, si ga podajali na lopatah, 
luščili koruzo in sestavljali stolp iz pra-
znih storžev ter prevažali člana ekipe z 
vedrom vode v samokolnici.

Tako med prevozom z avtobusom kot 
tudi med tekmovanjem in navijanjem je 
bila priložnost za skupno druženje ško-
cjanskih krajanov različnih generacij.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
članoma TŠD Škocjan  Katji in Francu Lo-
žar za izdelavo lesenega grba, ki smo ga 
podarili gostiteljem in ob tem na kratko 
predstavili zgodovino našega kraja ter se 
dogovorili za nadaljnje sodelovanje.

Turistično in športno društvo Škocjan pri 
Turjaku, foto: Andraž Koprivec  

in Tomaž Mustar
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RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE

VABILO
na tradicionalno dobrodelno prireditev Z ROKO V ROKI v Žalni  
v nedeljo, 24. 11. 2019, ob 14.00, v dvorani KS Žalna. 

Srečanje starejših krajanov na Polici pri Grosupljem v nedeljo, 24. 11. 2019, ob 14.00 sv. maša z bolniškim maziljenjem v 
župnijski cerkvi, ob 15.00 srečanje s kulturnim programom in pogostitvijo v prostorih nove šole.

Srečanje starejših krajanov Grosupljega v petek, 29. 11. 2019, ob 15.00 kulturni program, pogostitev in druženje v avli 
Osnovne šole L. Adamiča na Tovarniški cesti 14 v Grosupljem.

Srečanje starejših krajanov KS Št. Jurij bo v soboto, 30. 11. 2019, ob 15.00, v kulturnem domu Št. Jurij.

Srečanje starejših v Škocjanu pri Turjaku v soboto, 30. 11. 2019, ob 15. uri bo v Pastoralnem centru   sv. maša, po njej 
pa srečanje s pogostitvijo. Pri pripravi in izvedbi sodelujejo Krajevna organizacija RK Škocjan, Župnijska Karitas in Krajevna 
skupnost. 

Mnoge glasbene in humanitarna nota v Groševem novembru

Kot ste verjetno že kje zasledili, se v 
Študentskem klubu Groš že od začetka 
poletja naprej dogaja temeljito prena-
vljanje prostorov. Odločili smo se, da v 
klub spustimo svežo sapico, ki bo spod-
budila kakšno izboljšavo ali dve, pred-
vsem pa privabila nove člane z izvirnimi 
idejami. V Grošu so v začetku oktobra 
potekale tradicionalne volitve, na kate-
rih smo izvolili naše aktiviste v upravni 
odbor, nadzorno in disciplinsko komisijo 
ter v dijaško sekcijo. Z letošnjimi volitva-
mi sta naša nova predsednica in pod-
predsednik postala Anamarija Ahlin ter 
Jaka Trilar, ki že vrsto let pozitivno pri-
spevata k delovanju kluba ter mu name-
njata ogromno svojega prostega časa.

Groševski november je bil tudi v leto-
šnjem letu humanitarno obarvan. Pro-
stovoljci iz našega kluba so v sklopu pro-
jekta Manj svečk za manj grobov 31. 10. 
in 1. 11. na pokopališčih Resje (Grosuplje), 
Šmarje - Sap, Videm – Dobrepolje ter  Žal-
na zbirali sredstva v dobrodelne name-
ne. Letos pomoč potrebuje naša občan-
ka Anja, ki je pri svojih 23 letih, tri dni po 
zagovoru diplome, doživela anevrizmo 
v možganih. Prve tri tedne je preživela 
v umetni komi, nato je bila še šest me-
secev v zdravstveni oskrbi. Po poškodbi 
je ostala telesno in govorno prizadeta, 
zato je dnevno deležna samoplačniških 
terapij, ki jih nujno potrebuje za okreva-
nje. Sedaj jo čaka 3-mesečna terapija z 

robotiko, ki jo nujno potrebuje, da lahko 
shodi. Terapijo mora v celoti kriti njena 
družina in bo okvirno stala 15.000 €. V le-
tošnji ekološko-humanitarni akciji Manj 
svečk za manj grobov smo prostovoljci 
Študentskega kluba Groš skupaj s pri-
spevkom grosupeljskih skavtov nabrali 
nepričakovanih 6293,76 €! Najlepše se 
zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali!

Seveda pa je bil v novembru najbolj 
odmeven koncert za našo 20. obletnico, 
na kateri so nastopile glasbene skupine 
S.A.R.S., MI2, Lumberjack in Zgrešeni pri-
meri. Večer je bil nepozaben, glasbeniki 
pa so nas s svojo izvrstno glasbo zabavali 
pozno v noč. Upamo, da ste se koncerta 

udeležili in zaplesali z nami!
V novembru se nam obeta še nekaj 

zabavnih projektov, ki pa jih za sedaj še 
ne bomo razkrili. A bodite pozorni na 
naša socialna omrežja, saj bomo prav 
kmalu izdali kakšen namig!

Več informacij o prihajajočih dogod-
kih lahko dobite na Groš-evih uradnih 
urah, ob ponedeljkih, sredah in petkih 

od 18.00 do 20.00, preko spleta na na-
šem uradnem Facebook profilu ali na 
spletni strani www.klub-gros.com.

Groševcu ni nikoli dolgčas!

Neža Androjna, ŠK Groš
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Poletje in jesen

Šahisti in pikadisti so se redno zbirali tudi pole-
ti. Veselo druženje dobrih prijateljev. Planinci so se 
povzpeli na sedem vrhov, med drugim tudi na Bol-
fenk, Dovško Babo, Kriško goro in avstrijski Dobrač.

Izleti: Kar 70 nas je bilo na gledališki predstavi 
na Studencu pri Domžalah. V bohinjskem kotu smo 
se z veliko gondolo popeljali na Vogel, potem pa z 
električno ladjico še po jezeru. Na Dolenjskem smo 
bili z dvema avtobusoma. V Mirni Peči smo obiskali 
Muzej Lojzeta Slaka. Zelo prijazno so nas sprejeli v 
novomeški tovarni Krka. Razkazali so nam najmo-
dernejši obrat za izdelavo tablet. 

     
Naš ženski pevski zbor in harmonikar Tone še 

naprej vadijo v pevski sobi kulturnega doma. Na ok-
tobrskem festivalu starejših v Cankarjevem domu 
so imeli polurni koncert, potem pa so se udeležili še 
čudovitega koncerta Avsenikovih pesmi v izvedbi 
Jolande Ravnikar in njenih prijateljev. Peli so tudi na 
letni prireditvi Novega paradoksa in v Domu starej-
ših Trebnje.

Šport in rekreacija: Poleg redne vadbe smo imeli 
tudi dva velika dogodka. 5. oktobra smo v Ljubljani 
na dnevu športa starejših vodili tekmo in tudi sami 
tekmovali v pikadu, pomerili pa smo se tudi v šahu 
in kegljanju. Osvojili smo 6 medalj. Konec oktobra 
pa smo v Šmarju organizirali šahovsko simultanko. 
Z dvajsetimi šahisti iz Šmarja, Grosupljega, Ivančne 
Gorice, Škofljice in Ljubljane jo je odigrala Grosu-
peljčanka, velemojstrica Ana Srebrnič. Šah je igral 
tudi njen sin David. 4 remiji.

  
V pisarni, doma in na terenu redno opravljamo tudi druge društvene dejavnosti. Našim članom in drugim krajanom, kra-

jevni skupnosti, občini in tudi prijateljem izven naše občine hvala za prijazno sodelovanje. Čas zelo hitro mineva. Srečno do 
konca leta in tudi naprej.

Anka Fabjan

Novice iz Društva upokojencev Šmarje - Sap

Planinci na Dobraču

Nastop v Cankarjevem domu

Šahovska simultanka z Ano SrebrničPogled z Vogla na Bohinjsko jezero



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  November 2019 43Društva

Letošnji dan suverenosti smo obeležili še posebej slovesno

Dan suverenosti republike Sloveni-
je je eden novejših slovenskih državnih 
praznikov, pa zato nič manj pomemben. 

Spominja nas na 25. oktober 1991, na 
dan, ko je zadnji vojak JLA zapustil oze-
mlje Republike Slovenije in je s tem pri-

dobila celovito suverenost nad svojim 
ozemljem.  Za aktivne udeležence vojne 
za Slovenijo se je s tem dejanjem vojna 

Novinar Lado Ambrožič z nami na Pristavi

Na priložnostnem srečanju in dru-
ženju članov in simpatizerjev Krajevne 
organizacije ZB  Grosuplje smo v okto-
bru, v prostorih Partizanskega doma na 
Pristavi, gostili zelo zanimivega gosta. 
Med nami je bil priznani, dolgoletni 
televizijski novinar, urednik in voditelj 
odmevnih TV oddaj Lado Ambrožič. Še 
se spominjamo njegovih priljubljenih 
oddaj "Intervju", "Družinske zgodbe" in 
druge. Zadnja štiri leta  je bil varuh pra-
vic gledalcev in poslušalcev RTVS. Sedaj 
je upokojen, član Programskega sveta 
RTV Slovenja, sicer pa še vedno dejavno 
vpet v aktualno medijsko in družbeno 
dogajanje.

Povabili smo ga, ker je svoje mlado-
stno obdobje, do zaključka študija na 
tedanji FSPN, z družino živel v Stični  in 
ga na to območje vežejo lepi spomini. Že 
kot študent je honorarno delal  v špor-
tnem uredništvu Dela, redno je bil naj-
prej zaposlen na tedanjem Radiu Ljublja-
na in še kot pripravnik urednik oddaje Še 
pomnite tovariši. Morda že od tu izhaja 
njegovo zanimanje za novejšo sloven-
sko zgodovino in NOB. Seveda pa je tu 
verjetno še najpomembnejše, da je sin 
legendarnega partizana, generala Lada 
Ambrožiča Novljana, ki je prav na našem 
območju uresničeval svoje častno bor-
čevsko poslanstvo.

V zanimivem pogovoru je Lado, ki je 

proučil vrsto avtentičnih dokumentov 
in intervjuval mnoge pomembne oseb-
nosti, odkrito in nepristransko odgo-
varjal na vprašanja o vojnih in povojnih 
dogodkih, tudi o časih tik pred deset-
dnevno vojno za Slovenijo leta 1991 in 
po njej. Prav tedaj je postal odgovorni 
urednik informativnega programa na 
nacionalni  televiziji. To njegovo vlogo 
in nastope so takrat  na levici in v borče-
vskih krogih razumeli kot opredelitev za 
desno politično opcijo.

Lado Ambrožič je dve leti po očetovi 
smrti napisal in izdal zelo odmevno in 
zanimivo knjigo "Novljanovo stoletje", 
pred tem pa je že uspešno magistriral 
na temo NOB. Znova se je njegovo ime 
pojavljalo v medijih, bile so polemike,  
pa napadi z leve, nato še desne politične 

opcije. S faktografsko natančnostjo in z 
dokumenti podprt opis tako pomemb-
nega obdobja naše polpretekle zgodo-
vine pa je prepričal bralstvo in kritiko. In 
tudi ni zanikal, da piše še novo knjigo, 
menda z naslovom "Spotikanja", že na-
slov obeta zanimivo sporočilo.

Gost je v prijetnem paberkovanju na-
nizal še nekaj zanimivih vtisov z več kot 
200 televizijskih intervjujev pred kame-
ro, kako je doživljal socializem, kakšen 
je njegov pogled na sedanjo slovensko  
politično in družbeno stvarnost, še pose-
bej  prisrčno pa  opisoval svoje mlado-
stne spomine na rodno Stično in okolico.

Pogovor z njim navdušuje.  

Biserka Jakopin,
KO ZB Grosuplje
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tudi dejansko končala. Zato veterani voj-
ne za Slovenijo temu prazniku posveča-
mo  posebno pozornost.

Letos smo dan suverenosti obeležili 
še posebej slovesno. Praznično slove-
snost smo združili s podelitvijo spomin-
skega znaka VOJAŠNICE 1991 takratnim 
pripadnikom vojnih enot  57. območne-
ga štaba TO Grosuplje, ki so v času vojne 
za Slovenijo sodelovali v blokadi vojašni-
ce JLA  v Kamni gorici v neposredni bliži-
ni Grosupljega.

Povabljeni prejemniki spominskih 
znakov, člani Območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo Grosuplje ter 
povabljeni gostje so dodobra napolnili 
dvorano grosupeljskega Družbenega 
doma.

Pomen tega svečanega dogodka so 
poudarile tudi vse tri občine, ki so leta 
1991 sestavljale takratno občino Grosu-
plje, in sicer današnje občine Dobrepo-
lje, Grosuplje in Ivančna Gorica s tem, 
da so prevzele pokroviteljstvo nad prire-
ditvijo. Župana Občine Dobrepolje Igor 
Ahačevčič in Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič ter podžupan Občine Ivančna Go-

rica Tomaž Smole pa so s priložnostnim 
nagovorom pozdravili navzoče.  

V kulturnem programu so sodelovale 
učenke OŠ  L. Adamiča iz Grosupljega 
Ester Pajk, Manca Mehle in Zala Bulič 
pod vodstvom  mentorice Irene Daugul  
ter komorna glasbena skupina Sloven-
ske vojske. Osrednji slavnostni govornik 
pa je bil Janez Lesjak, ki je v času vojne za 
Slovenijo poveljeval 5.  pokrajinskemu 
štabu Teritorialne obrambe Ljubljana, 
ki je pokrival območje celotne osrednje 
Slovenije ter tako tudi občino Grosuplje.

V svojem slavnostnem govoru  ta-
kratni poveljnik ni pozabil poudariti 
pomembnosti in odgovornosti vseh pri-
padnikov vojnih enot 57. območnega 
štaba teritorialne obrambe Grosuplje, ki 
so sicer uspešno blokirali vojašnico JLA 
v Kamni gorici ter hkrati s svojim rav-
nanjem prispevali k nekonfliktni rešitvi 
zelo delikatne situacije, ki bi v naspro-
tnem primeru lahko imela tudi kata-
strofalne posledice tako za Grosuplje in 
njegove prebivalce kot tudi za širšo oko-
lico. Vojaško skladišče JLA v Kamni go-
rici je bilo namreč takrat eno največjih 

skladišč minsko-eksplozivnih in drugih 
ubojnih sredstev.

Zato so si spominski znak VOJAŠNICE 
1991, ki jim ga je podelila ministrica za 
obrambo, izročil  pa takratni  poveljnik 
57. štaba TO Grosuplje Miloš Šonc, ob 
sodelovanju  predsednika  OZVVS Gro-
suplje Alojza Potočnika in predstavnika 
Slovenske vojske podpolkovnika Branka 
Tušarja, prav gotovo zaslužili. 

Na prireditvi pa je bil podeljen še en 
spominski znak. Predsednik OZVVS Gro-
suplje Alojz Potočnik in predstavnik Slo-
venske vojske Branko Tušar sta namreč 
poveljniku 57. območnega štaba TO 
Grosuplje Milošu Šoncu izročila spomin-
ski znak ŠTABI 1991, ki mu ga je podelil 
minister za obrambo.

Po končani slovesnosti so se navzoči 
v preddverju grosupeljskega Družbene-
ga doma zadržali še dolgo ter v prijatelj-
skem klepetu obujali spomine na tiste 
prelomne dni.

Franci Zorko, foto: Brane Petrovič

Intervju s trenerjem mladih v ŽKK Grosuplje

Predrag Radović je v slovenski ko-
šarki pustil pečat kot igralec in trener. 
Košarkarsko kariero je začel na Malem 
Lošinju, od koder ga je košarkarska pot 
vodila na Reko, v Slovenijo in Avstrijo. 
Povsod so ga spoštovali zaradi njegove 
dobrosrčnosti. Takšen je Rade, kot ga kli-
čejo prijatelji, tudi danes. Predvsem pa 

je odličen trener in zabaven sogovornik, 
saj besede kar letijo iz njega. 

Kakšni so bili tvoji začetki?
Na Lošinju so imeli mladi na izbiro 

samo dva športa, nogomet in košarko. 
Moji sošolci in moj starejši brat so bili v 
košarki, zato je bila odločitev enostavna.

Vsi nasprotni klubi pa so bili verje-
tno precej daleč?

Uf, to pa ja. Naporno je bilo. Mi smo 
včasih igrali tekme mladincev in članov 
na isti dan. Pozimi pa trajekti vozijo red-
keje in vstajali smo tudi že ob pol petih 
zjutraj. Naše poti so bile res dolge, ceste 
slabe in ovinkov veliko. Precej je bilo sla-

Romske raziskovalnice

Konec oktobra smo v okviru gozdnih 
raziskovalnic izvedli aktivnosti z otroki 
iz naselja Smrekec. Bili smo prav pisana 
druščina na lep jesenski dan. Enajst otrok 
ter tri mentorice smo popoldne preživeli 
v hrastovem gozdičku ob naselju. Skozi 
zabavne igre smo spoznavali različne 
gozdne  živali in njihovo življenje v goz-
du, odkrivali, kaj se skriva v tleh in iz česa 
zraste drevo. Seveda pa ni manjkalo pro-
ste igre, lovljenja in plezanja. Hrasti so 
s svojimi širokimi krošnjami in zavitimi 
vejami odlični za plezanje in posedanje 
v krošnjah.

Romske raziskovalnice sofinancira 

Občina Grosuplje. V novembru pa načr-
tujemo njihovo ponovno izvedbo.

Kljub kislemu vremenu pa vsako 
sredo še vedno izvajamo gozdne razi-
skovalnice na Koščakovem hribu. Sla-
bo vreme nas ne ustavi, pravzaprav je 
najbolj zabavno, ko dežuje. Saj si takrat 
zgradimo zavetje, skačemo po lužah in 
se spuščamo po »blatnem toboganu«, 
ki je pravzaprav samo strmina, ki se ob 
dežju spremeni v tobogan. Več o goz-
dnih raziskovalnicah in prijave na www.
preplet.org.

Kristina Sever, društvo Preplet
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bosti, tablete proti slabosti pa so povzro-
čile, da smo na tekmo prišli vsi zaspani.

Kako uspešni ste bili?
Predvsem nam je bilo pomembno, da 

smo bili dobra klapa. Od uspehov pa bi 
izpostavil, da smo bili prvaki vseh osnov-
nih šol na Hrvaškem. Spomnim se, da so 
takrat zaradi naših uspehov celo prever-
jali, če smo res rojeni tega leta. Tako smo 
se morali slikati z osebnimi izkaznicami 
in ravnateljico, da smo dokazali svojo 
starost.

KK Jadranka je kmalu postal premaj-
hen klub?

Ja, prva stopnička na nadaljnji poti je 
bila Reka, kjer sem igral v 1.B jugoslovan-
ski ligi. Nato sem se preselil v Slovenijo, 
kjer sem igral za Helios, Medvode, Rado-
vljico in ob koncu kariere še za Rudar Tr-
bovlje. Vmes sem dvakrat igral v Avstriji, 
kjer sem bil v Feldkirchnu tako igralec 
kot trener. Leta 2003 sem zaključil karie-
ro in prevzel mlajše kategorije v Heliosu.

V Heliosu si bil med drugim tudi po-
močnik zdajšnjega selektorja Radeta 
Trifunovića. Sta še vedno v stiku?

Seveda. Še vedno se vsaj enkrat na 
mesec dobiva in poklepetava. Imava do-
bre odnose in veliko medsebojno spo-
štovanje. V bistvu sem z vsemi trenerji, 
s katerim sem sodeloval, ustvaril neke 
povezave in sem z njimi še vedno v kon-
taktu.

Zakaj potem ženska košarka? 
To pa morava vprašati Slavka Dušča-

ka, haha. Človek se mora znati prilagodi-
ti. Tri leta sem bil v Avstriji v KOŠ Celov-
cu, kjer sem vodil člansko moško ekipo. 
Tam so me prosili, ali bi pomagal tudi pri 
dekletih. Tako sem nekaj časa vodil obe 

ekipi. To niti ni bilo težko, saj sem že prej 
kot zunanji sodelavec sodeloval na OŠ 
Venclja Perka v Domžalah, kjer sem delal 
tako z dečki kot deklicami. 

No in takrat se je pojavil Slavko, s ka-
terim sva se poznala že od prej. Povabil 
me je v Grosuplje. Prišel sem pogledat 
nekaj treningov in tako je prišlo do so-
delovanja. 

Z uspešnim delom si se hitro doka-
zal v ženski košarki, tako da ti je bila 
leta 2018 zaupana tudi vloga selektor-
ja mlade reprezentance. Kakšni so bili 
občutki?

Super. S Slavkom sva začela delati s 
to reprezentančno ekipo že prej in ko se 
je Slavko preselil v štab članske izbrane 
vrste, mi je KZS zaupala vlogo selektorja. 
Občutki delati s to reprezentančno ekipo 
so bili resnično krasni. Žal pa so nam po-
škodbe dveh ključnih igralk preprečile, 
da bi bili rezultatsko uspešni.

Veliko teh deklet je zdaj tudi v Gro-
supljem …

Ja, res je. Nekaj teh deklet je bilo sicer 
že pred mano v Grosupljem in so tvori-
la pomemben del reprezentance. Me 
pa veseli, da so še vedno tukaj, da smo 
vzpostavili medsebojno zaupanje. Res 
lahko rečem vse najlepše o teh dekletih.

KZS ima vzpostavljen reden sistem 
regijskega selekcioniranja. Kakšne in-
formacije trenerji dobivate o delu z 
mladimi?

Zelo pozitiven. Zelo veliko je talenti-
ranih deklet, ki bodo čez nekaj let resno 
trkala na vrata članske reprezentance. 
Kako dobro bi bilo, če bi lahko dekleta 
vztrajala v košarki še nekoliko dlje. Te-
žave se začnejo že s prehodom v sre-

dnjo šolo in do konca srednje šole je 
osip precej velik.

V Grosupljem ni srednje šole …
Res je. Tega dolgo sploh nisem vedel 

in to je velik hendikep, ker mora večina 
deklet v šolo v Ljubljano. To je zanje velik 
preskok. Tu govorimo o delovnih nava-
dah, o organizaciji časa. Čeprav je Gro-
suplje blizu Ljubljane, je z javnim prevo-
zom pot do šol dolga in dekleta vstajajo 
že pred šesto in se vračajo domov pozno 
popoldne. Jaz jih občudujem, da se po-
leg učenja trudijo ujeti še čas za treninge 
košarke. 

V klubu deluješ v različnih selekci-
jah, od U15 do članic. Kako je prekla-
pljati med različnimi kategorijami?

Na enem treningu so članice, na na-
slednjem pride na trening kakšna per-
spektivna enajstletnica. Ja, včasih je 
naporno, ampak sem zdaj že navajen in 
ni večjih težav. Včasih morda kot trener 
zahtevaš preveč, pa razmisliš in nekoliko 
spustiš zahteve in vse funkcionira. Je pa 
zadnji dve leti v klubu tudi veliko meša-
nih treningov, kjer ni prisotna samo ena 
ekipa, ampak se dekleta malo pomeša-
jo, kar se izkazuje kot dobro za njihov 
razvoj. Tako dajemo bolj perspektivnim 
dekletom možnost, da redno vzdržujejo 
stik s starejšimi.

Do katerih deklet si potem bolj 
strog, do mlajših ali starejših?

Vedno si bolj strog do starejših, ki 
morajo delati bolje in biti vzor mlajšim. 
Pomembno je medsebojno spoštovanje, 
tako med igralkami kot med igralkami in 
trenerjem. Jaz se trudim, da dekletom ni-
sem samo trener, ampak tudi drugi starš.

Igor Pečar, foto: ŽKK Grosuplje, FIBA
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V tekmovalni sezoni 2018/2019 so se igralke članske ekipe ATK 
Grosuplje z drugim mestom v zeleni skupini za popolnitev 1. 
DOL za ženske zasluženo uvrstile med osem najboljših sloven-
skih ekip. Že v krstni tekmi nove sezone pred domačimi gle-
dalci so Grosupeljčanke dokazale, da so v igri še napredovale 
in da bodo kot novinke enakovredne tekmice ostalim ekipam, 
ki že imajo dolgoletno tradicijo igranja v 1. DOL. V letošnjem 
državnem prvenstvu so Grosupeljčanke odigrale pet tekem in 
njihov izkupiček je pet zmag in poraz proti favoritinjam leto-
šnjega državnega prvenstva Calcit Volleju, kar je pri novinkah v 
ligi prav gotovo dosežek nad pričakovanji. Ni pa presenečenje 
za tiste, ki smo spremljali igro Grosupeljčank na igriščih doma 
in na gostovanjih.    

1. DOL za ženske:
1. krog: ATK Grosuplje : Ankaran 3:0 (19, 12. 23). 
2. krog: Formis : ATK Grosuplje 1 : 3 (20, -17, -21, -15).
3. krog: ATK: Grosuplje: Calcit Volley 0 : 3 (-23, -10, -13).
4. krog: Luka Koper : ATK Grosuplje 0 : 3 (-18, -20, -22)
6. krog: GAN-I Volley : ATK Grosuplje 2 : 3 (19, - 22, 23, - 22, -13) 
(vnaprej odigrana tekma)

2. DOL za ženske- zahod:
S tekmovanjem je v 2. DOL za ženske je z uvodnimi tekmami 
začela tudi druga članska ekipa, ki se je v lanski sezoni z osvo-
jenim drugim mestom v 3. DOL zasluženo uvrstila na višji nivo 
tekmovanja. V ekipi so predvsem mlade igralke domačega Od-
bojkarskega društva Flip Flop, ki si bodo v tem tekmovanju na-
birale dragocene izkušnje, poskušale v svoji igri še napredovati 
in v prihodnosti bo prav gotovo kateri od njih uspelo obleči 
tudi dres prve članske ekipe in zaigrati v 1. DOL. 
Gimnazija Šiška : ATK Grosuplje II 3 : 0 (19, 20, 23)
TPV Volley Novo mesto: ATK Grosuplje II 3 : 0 (18, 27, 16)
ATK Grosuplje II : OD Krim II 3 : 0 (17, 14, 15)

Vital Ljubljana : ATK Grosuplje II 0 : 3 (-23, -23, -22)
ATK Grosuplje II :  Neptun Kanal

Lestvica:  Na lestvici je med 12 ekipami trenutno na 1. mestu 
Aquawatt Žirovnica s 13 točkami, ATK Grosuplje II pa je na 7. 
mestu s 7 točkami. 

Mladinke: 
Mladinke so z dvema zmagama in porazom začele z nastopi 
na območnem prvenstvu, se uvrstile v 1/8 finala državnega pr-
venstva in s tem med 16 najboljših slovenskih mladinskih ekip. 
V četrtfinalu si bodo mladinke ATK Grosuplje v skupini z eki-
pami GEN-I Volley, DORS Bled in ŽOK Triglav Kranj I, poskušale 
priigrati uvrstitev v polfinale  in uvrstitev med štiri najboljše 
slovenske ekipe.
ATK Grosuplje : Volleyball Ljubljana 2 : 0 (8, 6)
DORS Bled : ATK Grosuplje 2 : 0 (22, 22)
ATK Grosuplje : ŽOK Triglav Kranj I 2 : 0 (16, 24) 

Kadetinje:
Na igrišče so prvič stopile tudi kadetinje ATK Grosuplje, ki pa 
žal na prvih dveh tekmah niso bile uspešne. V kvalifikacijah za 
nastop v 1. ligi – zahod so morale priznati premoč igralkam OD 
Krima in Calcit Volleya.
OD Krim : ATK Grosuplje 2 : 0 (18, 16)
ATK Grospuplje :  ATK Calcit Volley 0 : 2 (-16, -15)

Deklice, mala odbojka:
V kategoriji male odbojke za deklice ATK Grosuplje brani lan-
skoletni naslov državnih prvakinj v dvoranski odbojki. V sezoni 
2019/2020 se bo za naslov državnih prvakinj v mali odbojki za 
deklice na igriščih po Sloveniji pomerilo kar 60 ekip. Že na pr-
vih dveh odigranih tekmah so mlade Grosupeljčanke dokazale, 
da se v društvu že poznajo rezultati dobrega in množičnega 

ATK Grosuplje odlično začel krstno sezono v 1.A DOL za ženske

V sezoni 2019/2020 bo v kategorijah članic, mladink, kadetinj, starejših deklic, v mali in mini odbojki, nastopalo kar sedem 
ekip ATK Grosuplje. Uspehi grosupeljske ženjske odbojke so rezultat dolgoletnega in načrtnega dela z mladimi odbojka-
ricami.
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dela z mladimi  odbojkaricami in rezultat takega dela sta tudi 
dve gladki zmagi na uvodu prvenstva.
ATK Grosuplje : Luka Koper 2 : 0 (12, 12)
Žirovnica : ATK Grosuplje 0 : 2 (-12- -4)

Za uvodne tekme v letošnjem državnem prvenstvu si prav vse 
ekipe ATK Grosuplje, ki so že odigrale prve tekme, zaslužijo po-
hvalo. Nenazadnje so njihovi uspehi odlična promocija za Gro-
suplje kot mesto, ki je preko ženske odbojke uspešno in prepo-
znavno tudi med ljubitelji športa. Ker v tekmovalnem sistemu 
letošnjega državnega prvenstva tekmuje kar sedem ženskih 
ekip, se v Odbojkarskem društvu Flip Flop srečujejo s proble-
mom organizacije prevozov na tekme. Ob njihovem amater-
skem delu in ob velikih stroških za nastopanje v letošnjih dr-
žavnih prvenstvih bi jim še kako prav prišla pomoč katerega 
od novih sponzorjev, ki bi jim ob koncu tedna dal na voljo svoj 
kombi za prevoz igralk in trenerjev na tekme. Brez pomoči 
dosedanjih sponzorjev in donatorjev Odbojkarskega društva 
Flip Flop: Avtotransporti Kastelec (generalni pokrovitelj), Oma-
plast, AM Inženiring ter ostalih sponzorjev in donatorjev, ne bi 
mogli finančno pokriti stroškov tekmovanj. Veseli pa bi bili tudi 
podpore novih sponzorjev in donatorjev. Ne gre prezreti tudi 
sodelovanja društva s starši igralk v mlajših kategorijah, za kar 
se tako sponzorjem kot donatorjem in staršem, vse igralke, tre-
nerji in vodstvo društva, iskreno zahvaljujejo.

Vabilo na dogodke: NOVEMBER (Športna dvorana Brinje)

1. DOL:
• sreda, 6. 11. 2019, ob 20.30 uri, ATK Grosuplje : Nova KBM 

Branik
• sobota, 23. 11. 2019, ob 19.30 uri, ATK Grosuplje : SIP Šem-

peter
• sobota, 23.11. 2019, od 13.00 ure – 16.00 ure, prijateljski tur-

nir v mini odbojki

2. DOL – zahod: (Športna dvorana Brinje)
• sobota, 9. 11. 2019, ob 17.00 uri, ATK Grosuplje II : Aquawatt 

Žirovnica
• sobota, 23. 11. 2019 ob 17.00 uri, ATK Grosuplje II : Piran

Kadetinje: (OŠ L. Adamiča)
• nedelja, 17. 11. 2019, ob 9.00 uri 

Starejše deklice (OŠ L. Adamiča)
• sobota, 23. 11. 2019, ob 10.00 uri

Za odlično vzdušje bo poskrbljeno.

Odbojkarsko društvo Flip flop
Darko Pucelj

»TO ZIMO BOM FIT!« - IZSTRELITE SE IZ CONE UDOBJA 
IN TELO VAM BO HVALEŽNO!
Krajši dnevi, manj sončnih dni in več sedenja nas pripelje do manj aktivno-
sti, kar posledično pomeni upočasnjeno delovanje metabolizma (zmanjša-
nje porabe kalorij) in nabiranje maščobnih oblog. Zelo pomembno je, da v 
široki ponudbi izberete vadbo, ki vam najbolj ustreza za doseganje ciljev.
Hitrost bitja srca nam pove, kaj delamo s svojim telesom. V območju 115-
130 utripov na minuto porabimo največ maščob in okrepimo svoje srce. 
Močno srce oz. motor telesa je osnova za vse ostale dejavnosti. Zmotno 
je mišljenje, da bomo pri večjem utripu srca izgubili več maščob.
Hypoxi vadba je edinstvena in najbolj razširjena svetovna metoda,  pri 
kateri porabljamo kar 85% maščob iz predela telesa, kjer jih je največ 
(trebuh, boki, zadnjica). Vadba je zelo primerna tako za moške kot za 
ženske, ne glede na to, ali ste že kdaj v življenju telovadili. Ker se v Vita 
line Grosuplje zavedamo kako pomembno je, da se na vadbi počutite 
vrhunsko, je prvi testni obisk BREZPLAČEN!  
Vita line Hypoxi studio Grosuplje smo z vami že od leta 2007. Pri nas, po-
skrbimo tako za vaše telo kot dušo! Vsakemu se posvetimo individualno in 
glede na želje izberemo ustrezen  program vadbe. Začnite danes, telo vam 
bo zelo hvaležno!                                                                                                                                                                                                                                         

051 633 446
www.vitaline.si

Vadbe za vse generacije!

Športno društvo BUM 

organizira tradicionalni 

NOVOLETNI KOŠARKARSKI 
TURNIR TROJK 2019, 

ki bo potekal v soboto, 7. 12. 2019, 
v športni dvorani Pil v Brezju pri 

Grosupljem. 

Igra se rekreativna košarka, igralci z veljav-
nimi licencami niso dovoljeni. Srečanje je 
namenjeno spoznavanju ekip in medseboj-
nemu druženju. Prosimo, da se v primeru 
interesa prijavite na mail naslov kupikarto@
gmail.com.

ŠD BUM Grosuplje

OGLASNI ČLANEK
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Bližal se je konec atletske sezone in 
z njim državno prvenstvo za kategorijo 
U-14 in U-12 (Koper, 28. 9. 2019), dva te-
dna prej pa še državno prvenstvo U-16 
(Ravne na Koroškem, 14. 9. 2019). De-
kleta in fantje so pridno trenirali preko 
poletja in odšli smo na tekmovanja polni 
elana. DP U-16 nam je bil uvod v sezono, 
kjer je naša najmlajša atletinja, a v leto-
šnji sezoni ena vodilnih članic AK Špela, 
Hana Mohar presenetila samo sebe kot 
tudi nekatere vodilne na AZS, da je kljub 
svoji mladosti (tri leta mlajša od ostalih 
tekmovalk) stopila na zmagovalne sto-
pničke. Dosegla je 3. mesto v teku na 
2000 m. Nastopila je še Pia Lebar, ki je 
na 1000 m v močni konkurenci zasedla  

Domen, Nejc, Naj in Gal Koper, DP U-14, Hana Mohar, 1. mesto Ekipe štafet U-14 in U-12

Mali koraki Atletskega kluba Špela - veliki dosežki

Velika zmaga na 24. ljubljanskem maratonu

Ljubljanski maraton je najbolj množična tekaška prireditev v 
Sloveniji in seveda tudi najštevilčnejši osnovnošolski tek. Na 24. lju-
bljanskem maratonu, ki je bil v soboto, 26. oktobra, so nastopili tudi 
atleti Atletskega kluba Špela, ki so zastopali svoje šole in dosegli iz-
jemne rezultate.    

Hana Mohar, Pia Lebar in Neža Ferfolja so imele še posebej hitre 
noge. Hana Mohar je v kategoriji letnikov 2007 zmagala in si s tem 
tudi pritekla naslov državne prvakinje v uličnem teku. Neža Ferfo-
lja je osvojila 2. mesto Ljubljanske regije. Pia Lebar pa je v letniku 
2006 osvojila 2. mesto in s tem postala podprvakinja v uličnem teku. 
Nastopili so še številni drugi atleti iz kluba: Maruša Jurjevčič, Gal Se-
gmaister, Ela Zupančič, Lana Zidar …

V Atletskem klubu Špela smo ponosni na tako številčnost otrok v 
klubu in na  rezultate, ki jih nizajo naši mladi atleti.

Čestitke.
Tamara Dizdarevič, AK Špela
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Strelski uspehi v streljanju na 50 in 25 m

Državni prvenstvi v streljanju z malo-
kalibrskim orožjem na 50 m in s pištolo 
na 25 m je v mesecu juliju potekalo v 
Pragerskem. Strelci SD Grosuplje so se 
udeležili obeh tekmovanj, pohvalijo pa 
se lahko s številnimi dosežki.

Na 50 m s puško leže je ekipa pionirk 
(Neja Vidov, Ema Lampič in Neja Ribič) 
osvojila 2. mesto, posamično pa so so-
delovali še Inja Urbas, Aleš Katarinčič 
in Marcel Marinčič. Ekipa kadetinj (Olja 
Kolenc, Zala Katarinčič in Sara Slak) je 
osvojila 1. mesto, posamično pa sta se 
najbolje odrezali Olja Kolenc (2. mesto) 
in Zala Katarinčič (3. mesto). 

Na 50 m s puško v trojnem položaju 
so kadetinje ponovno osvojile 1. mesto, 
vendar je tokrat naslov državne prva-
kinje osvojila Sara Slak, 3. mesto pa je 
zasedla Zala Katarinčič. Članica Klavdija 
Jerovšek je osvojila srebro.

Na tekmovanju s pištolo na 50 m so 

sodelovali mladinec Amadej Slak, ki je 
osvojil srebro, 2. mesto pa je osvojila tudi 
ekipa članov (Rok Ivanc, Franci Ivanc in 
Anton Lesar). V posamični konkurenci se 
je najbolje odrezal Rok in prejel srebrno 
kolajno. 

S pištolo na 25 m se je mladinec 
Amadej Slak udeležil dveh disciplin in 
dosegel s standardno pištolo 2. mesto, 

s športno pištolo pa 3. mesto. Član Žiga 
Habjan je s standardno pištolo osvojil 
bronasto kolajno, s pištolo na središčni 
vžig pa 2. mesto. Ekipno so s standardno 
pištolo člani (Rok Ivanc, Anton Lesar in 
Žiga Habjan) osvojili 2. mesto, s pištolo 
na središčni vžig pa 3. mesto.

Čestitke za izjemne uspehe.
Mateja Kernjak Slak

Amadej, 2. mesto, pištola, 50 m

Kadetinje, 1.mesto, 50 m leže

Klavdija, 2. mesto
Žiga Habjan, 2. mesto, pištola na 

središčni vžig, 25 m

Olja in Zala na 50 m, leže

7. mesto. Na stopničke se je povzpel tudi 
mladi metalec Nejc Adam, ki je v suvanju 
krogle z odličnim metom 11,94 m zase-
del 3. mesto. Nastopila sta še atleta, ki te-
četa čez ovire  in sicer se je Neža Ferfolja 
uvrstila v B-finale in tam osvojila 2. me-
sto, skupno 8. mesto, Domen Kastaneto 
pa je nastopil na 300 m ovire in pritekel 
v cilj kot deveti. 

Sledila je 14-dnevna priprava na dr-
žavno prvenstvo U-14 v Kopru, ki je za 
naše atlete tudi njihova starostna kate-
gorija.  Številčna ekipa U-12: Naj Kadunc 
(vortex, daljina), Rožle Konc (štafeta), 
Tim Krstič (600 m), Luka Panajotov (60 
m, 200 m) in Lana Zidar (600 m) so svoje 
tekmovanje opravili z odliko in nestrpno 
smo pričakovali ekipo U-14: Nejc Adam 
(vortex, krogla), Domen Kasteneto (60 in 
200 m ovire), Gal Segmaister (200 m, vor-

tex), Neža Ferfolja (60 in 200 m ovire), Ela 
Janežič  200 m), Maruša Jurjevčič (200 m) 
ter Hana Mohar (1000 m). Ker je klub v 
letošnjem letu dobil tako močne okrepi-
tve, smo lahko na tekmovanju nastopili 
tudi v štafetnem teku in bili ponosni, da 
se lahko spopademo z ostalimi močnimi 
atletskimi klubi.

Tekmovanje U-14 se je pričelo z me-
daljo, 2. mestom Nejca Adama v metu 
vortexa in 3. mesto v suvanju krogle. 
Seveda smo si želeli in tudi upravičeno 
pričakovali naslov državne prvakinje na 
1000 m. Prav vsi starši in spremljeval-
ci trenerji smo se postavili okoli 400 m 
dolge atletske steze in bučno spodbu-
jali Hano Mohar. Bila je leto dni mlajša 
od ostalih tekmovalk, ampak je vedela, 
da šteje samo zmaga. Odločila se je za 
taktičen tek in nas vse malo spravljala v 

zadrego. Sledil je napad v zadnjih 200 m, 
kjer je odtekla res prekrasen ciljni šprint 
in s ponosom dvignila roke in veselje je 
bilo popolno. Naslov državne prvakinje 
za leto 2019 je bil v rokah Hane Mohar. 
Velik napredek je na ovirah dopolnila 
tudi sprinterka Neža Ferfolja, ker se je na 
60 m ovire uvrstila v B finale in osvojila 
1. mesto. Prav tako sta s klubskim prija-
teljem Domnom Kastanetom naredila 
velik napredek na 300 m ovire. Sledil je 
še štafetni tek 4x100 m, kjer so dekleta in 
fantje uživali ter dosegli dobre rezultate.

Čestitke vsem, še posebej vsem našim 
zvestim staršem in prijateljem, ki stiskate 
pesti za naše mlade atlete.

Vabljeni ste vsi, ki vas ATLETIKA veseli, 
da se nam pridružite. 

AK Špela
Tamara Dizdarevič
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Spomini 
in zahvale

ZAHVALA
V 98. letu se je poslovila naša mama, stara 

mama, prababica, praprababica in tašča

MARIJA ZUPANČIČ
(8. 8. 1922 - 14. 10. 2019).

Ob slovesu naše mame se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem in znancem za darovane 
sveče in svete maše.

Hvala g. župniku Boštjanu Modicu za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala g. 
Adamiču in njegovi skupini za opravljeno slovo, pevcem za zapete pesmi in vsem, 
ki ste se poslovili od pokojne mame.

Vsi njeni

Zveza športnih organizacij Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a, 
1290 Grosuplje, razpisuje za leto 2019 naslednja priznanja:

1. jubilejna priznanja
• zlati znak Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• srebrni znak Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• bronasti znak Zveze športnih organizacij Grosuplje.

2. priznanja za športne dosežke
a) v članski in mladinski kategoriji
• zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• srebrna plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• bronasta plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,

b) v kategoriji kadetov in kadetinj ter starejših dečkov in 
deklic
• mala zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• mala srebrna plaketa Zveze športnih organizacij Grosu-

plje,
• mala bronasta plaketa Zveze športnih organizacij Grosu-

plje,

c) ostalo
• priznanje Zveze športnih organizacij Grosuplje.

3. priznanje za pomemben prispevek pri razvoju športa v občini 
Grosuplje
• zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje.

V skladu s Pravilnikom o priznanjih in nagradah Zveze 
športnih organizacij Grosuplje lahko predloge za priznanja 
vložijo športna društva, organi Zveze športnih organizacij 
Grosuplje, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 

organi Občine Grosuplje ter druge organizacije in posame-
zniki.

Predlogi za priznanja morajo prispeti na naslov Zveze 
športnih organizacij Grosuplje (glej zgoraj) do petka, 6. de-
cembra 2019. Kasneje prispelih predlogov ne bomo upo-
števali. Predlogi so lahko dostavljeni osebno, poslani po po-
šti ali skopirani in poslani po elektronski pošti.

Predlog mora biti napisan na posebnem obrazcu in mora 
vsebovati vse zahtevane podatke (podatke o predlagatelju, 
navedbo priznanja, podatke o kandidatu za priznanje, ob-
razložitev predloga). Priložiti je potrebno dokumentacijo, s 
katero se dokažejo športni dosežki kandidata. Upoštevani 
bodo samo rezultati, ki so bili doseženi v letu 2019! Za po-
sameznike in športne ekipe je potrebno priložiti tudi nekaj 
kvalitetnih fotografij v elektronski obliki (format JPG). Dosta-
vite jih lahko na CD-ju, USB ključu ali po elektronski pošti.

Vse informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani 
dobijo na sedežu Zveze športnih organizacij Grosuplje, od 
ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro. Kontaktna oseba 
je Andrej Cevc (telefon: 01 7864 745, e pošta: andrej.cevc@
zso-grosuplje.si), pri katerem lahko dvignete razpisno do-
kumentacijo in prejmete pravilnik, v katerem so navedeni 
kriteriji za podelitev priznanj. Javni razpis, s povezavami do 
razpisne dokumentacije, je objavljen tudi na spletnem por-
talu Občine Grosuplje.

Dobitnike priznanj bo izbralo predsedstvo Zveze špor-
tnih organizacij Grosuplje, podeljena pa bodo v drugi polo-
vici januarja na prireditvi “Športni dosežki v letu 2019”.

S pozdravi,
 Zveza športnih organizacij Grosuplje
 vodja strokovne službe: Andrej Cevc

RAZPIS PRIZNANJ
ZVEZE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE

ZA LETO 2019
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Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
   (T. Pavček)

ZAHVALA
Ob boleči, nenadomestljivi 
in mnogo prerani izgubi  
naše drage žene, matere, 
sestre, sestrične in tete

DANIJELE BEVC
(26. 12. 1957 - 22. 10. 2019)

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom 
in sodelavcem za izrečena sožalja, tolažilne besede, topel stisk rok, 
darovano cvetje, sveče in svete maše, za izkazano in ponujeno pomoč.
Zahvaljujemo se osebju Zdravstvenega doma Grosuplje, dr. Mateji 
Kokalj Kokot in patronažni sestri Andreji Kastelec Krnc za vso nudeno 
pomoč in oskrbo.
Prav tako bi se radi zahvalili osebju Onkološkega inštituta, predvsem 
prof. dr. Janji Ocvirk in dr. Mariji Ignjatovič za njun trud pri zdravljenju 
njene hude bolezni.
Hvala g. Tonetu Adamiču za brezhibno organizacijo pogrebne 
slovesnosti, hvala pevcem in trobentaču za odpete pesmi in zaigrano 
Tišino ter hvala g. župniku za lepo opravljen cerkveni obred. 
Hvala nečakinji Meliti za čutno prebran govor ob odprtem grobu ter 
hvala Sonji in Anici za vso pomoč, ki jo nudita v teh težkih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku, obiskujete njen 
prerani grob in prižigate svečke.

Neutolažljivo žalujoči mož Stane, sin Robi in ostalo sorodstvo 

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

 ZAHVALA

V 55. letu starosti se je 
poslovila

IRENA GROZNIK
iz Šmarja – Sapa.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem, prijateljem, znancem za izrečena sožalja, 
darovane sveče, maše in darove. Še posebna hvala družini 
Kušlan in Zagorc za veliko pomoč ob težkih trenutkih. Hvala 
tudi sodelavcem URI-Soča, in podjetju HI-PO za cvetje in 
darove. Zahvala tudi župniku dr. Bojanu Korošaku za lepo 
opravljen poslovilni obred ter pevcem za lepo zapete pesmi. 
Hvala tudi pogrebni službi za vso potrebno pomoč.

Zahvaljujemo se vsakemu posebej, ki ste imeli Ireno radi in ste 
jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Zapel je zvon
tebi v slovo …
poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

ZAHVALA

V 67. letu se je poslovila naša mami, babi

MAJDA HRIBAR 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih 
stali ob strani, hvala za darovano cvetje, sveče, mašne daritve 
in molitve, še posebna zahvala  pa za izrečena sožalja in 
tolažilne besede.

Zahvaljujemo se  vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Sinova Igor in Martin z družinama

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

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

MARIJE VIDIC
(1. 4. 1933-7. 10. 2019)

s Pleš pri Škofljici.

Iskreno  se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
bivšim sodelavcem, sosedom ter znancem  za izrečene besede 
sožalja, tolažbe, podarjeno cvetje, sveče, darove za cerkev in 
svete maše. Hvala gospodoma  dr. Bojanu Korošaku in Antonu 
Potokarju za poslovilni obred in sveto mašo. Zahvaljujemo 
se tudi  Moškemu pevskemu zboru Šmarje – Sap za pesmi 
slovesa, cerkvenim pevcem za petje pri sveti maši, g. Adamiču 
in g. Perovšku za organizacijo in izvedbo pogreba, ter  g. 
Marku Cotmanu za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo spremljali  na zadnji 
poti ter jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni  



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Ponedeljek, 18. 11. ob 16.30 uri Moj porod - z znanjem do lepe porodne izkušnje Taborska cesta 38D, Grosuplje
Ataleya - nežna priprava na porod in 
starševstvo in Baletno Društvo Labod

Torek, 19. 11. ob 18. uri Koncept ljubezni skozi zgodovino - predavanje Katarine Majerhold Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 20. 11. ob 18. uri ODPRTJE RAZSTAVE: 8 DESETLETIJ MIROSLAVA CERARJA Mestna knjižnica Grosuplje Občina Grosuplje v sodelovanju z 
Mestno knjižnico Grosuplje

Sreda, 20. 11. ob 18. uri Bralna čajanka Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 21. 11. ob 17. in 18. uri Otroški abonma: DIČI, DIČA, predstava za otroke 3+ Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, Gledališče  
FRU - FRU

Četrtek, 21. 11. ob 18. uri Koncept ljubezni skozi zgodovino - predavanje Katarine Majerhold Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 21. 11. ob 18. uri Košarka - ženske: Grosuplje - Triglav (1. liga - 9. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje

Petek, 22. 11. ob 18. uri Uvod v 21. stoletje: Kako zbližati Levico in Desnico - predavanje Družbeni dom Šmarje - Sap David Tomažin

Petek, 22. 11. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - SVIŠ Ivančna Gorica (1. B liga - 9. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 23. 11. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - Piran (2. liga zahod - 8. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 23. 11. ob 18. uri Tanja Zajc Zupan: Koncert mediteranskih pesmi Kulturni dom Grosuplje TZZ d.o.o., ZKD Grosuplje

Sobota, 23. 11. ob 19. uri Tisto jesensko popoldne, koncert ŽePZ Biser,  
gostje: Mepz Leo Fortis, MePZ Prosavus Družbeni dom Grosuplje ŽPZ Biser Grosuplje, ZKD 

Grosuplje

Sobota, 23. 11. ob 19.30 uri ODBOJKA: ATK Grosuplje - SIP Šempeter (1. A liga - 7. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Nedelja, 24. 11. ob 14. uri Tradicionalna dobrodelna prireditev "Z ROKO V ROKI" v Žalni Dvorana KS Žalna Krajevna organizacija RK Žalna 

Nedelja, 24. 11. ob 14. uri
Srečanje starejših krajanov na Polici pri Grosupljem; ob 14. uri 
sveta maša v župnijski cerkvi, ob 15. uri srečanje s kulturnim 
programom in pogostitvijo v prostorih nove šole na Polici 

Župnijska cerkev Polica in 
Podružnična osnovna šola Polica Krajevna organizacija RK Polica 

Ponedeljek, 25. 11. ob 17.45 uri Fit za knjigo Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Torek, 26. 11. ob 18. uri Kaj ovira družbeni razvoj s psihološkega stališča -  
predavanje dr. Matjaža Lunačka Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 27. 11. ob 16. uri Družina in duševno zdravje Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 28. 11. ob 9. uri Seminar za ženske: Samo zdrava in vitalna sem lahko poslovno 
uspešna Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Četrtek, 28. 11. in 12. 12. ob 
17.30 uri Pravljično-igralna ura (otroci od 2. do 4. leta) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 28. 11. ob 18. uri Domoljubni večer z Igorjem Pirkovičem v počastitev 
samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije Mestna knjižnica Grosuplje

Območni odbor VSO Grosuplje, 
Videm Dobrepolje in Mladinska 
sekcija VSO Triglav Grosuplje

Četrtek, 28. 11. ob 18.45 uri ODBOJKA: ATK Grosuplje - SIP Šempeter  
(Pokal Slovenije - četrtfinale) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Petek, 29. 11. ob 8. uri Brezplačno davčno in računovodsko svetovanje Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Petek, 29. 11. ob 15. uri Srečanje starejših krajanov v Grosupljem  
(kulturni program, pogostitev in druženje)

Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje

Krajevna organizacija RK 
Grosuplje

Petek, 29. 11. ob 17.30 uri Recital južno indijske klasične glasbe Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 30. 11. ob 15. uri Srečanje starejših krajanov Krajevne skupnosti Št. Jurij Kulturni dom v Mali vasi pri 
Grosupljem Krajevna organizacija RK Št. Jurij

Sobota, 30. 11. ob 15. uri Srečanje starejših krajanov v Škocjanu pri Turjaku  
(sv. maša in srečanje s pogostitvijo)

Pastoralni center v Škocjanu pri 
Turjaku

Krajevna organizacija RK Škocjan, 
Župnijska karitas in KS Škocjan

Sobota, 30. 11. ob 17.30 uri KOŠARKA - ženske: Grosuplje - Maribor (1. liga - 11. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 30. 11. ob 20. uri KOŠARKA - moški: Grosuplje - Ježica (3. liga center - 7. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Moški košarkarski klub Grosuplje

Torek, 3. 12. ob 18. uri Srce je prazno, srečno ni (France Prešeren) - večer poezije Mestna knjižnica Grosuplje KD Sv. Mihaela v sodelovanju z 
Mestno knjižnico Grosuplje

Sreda, 4. 12. ob 18. uri PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI IN MIKLAVŽEVANJE  
Z DEJANOM VUNJAKOM Taborska cesta, Grosuplje Turizem Grosuplje, Občina 

Grosuplje in KS Grosuplje

Petek, 6. 12. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - Škofljica pekarna Pečjak  
(1.B liga - 11. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 7. 12. 2019 Novoletni košarkarski turnir trojk 2019 Športna dvorana Pil v Brezju Športno društvo BUM

Sobota, 7. 12. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - Logatec (2. liga zahod - 10. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 7. 12. ob 19.30 uri ODBOJKA: ATK Grosuplje - Formis (1. A liga - 9. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Ponedeljek, 9. 12. ob 17. uri Veseli december: Gledališče Hiška: Kdo je Vidku napravil srajčico 
in obisk dedka Mraza Kulturni dom Grosuplje KD Teater Grosuplje, ZKD 

Grosuplje

Ponedeljek, 9. 12. ob 17.45 uri Moderno je brati slovensko postmoderno Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Torek, 10. 12. ob 18. uri Odprtje razstave Mateje Marinko Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 11. 12. ob 17.30. uri Slavnostna prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE GROSUPLJE Družbeni dom Grosuplje Občina Grosuplje

Petek, 13. 12. ob 17. uri Veseli december: Gledališče Hiška: Kdo je Vidku napravil srajčico 
in obisk Dedka Mraza Kulturni dom Grosuplje KD Teater Grosuplje, ZKD 

Grosuplje

Sobota, 14. 12. ob 16. uri Razstava jaslic; ob 16. uri predavanje P. dr. Leopolda A. Grčarja 
OFM, otvoritev razstave ob 17. uri; ogled vsak vikend do 9.1. 2020

Družbeni dom Šmarje - Sap 
(predavanje), Turenček (razstava) Turistično društvo Šmarje - Sap

Sobota, 14. 12. ob 17.30 uri KOŠARKA - ženske: Grosuplje - Ilirija (1. liga - 13. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 14. 12. ob 19.30 uri MERRY CHRISTMAS & A BLUESY New YEAR,  
koncert Big banda Grosuplje Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, KD Big band 

Grosuplje

Sobota, 14. 12. ob 20. uri KOŠARKA - moški: Grosuplje - Calcit Basketball Športna dvorana Brinje Grosuplje Moški košarkarski klub Grosuplje

Torek, 26. 12. ob 14. uri Božični koncert Moškega pevskega zbora Samorastnik in 
Otroškega pevskega zbora Svetega Lovrenca Dom Sv. Lovrenca v Žalni KD Samorastnik, Žalna

Vsak torek ob 17.30 uri Pravljične ure (otroci od 4. do 9. leta) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsako sredo ob 10. uri Pletilna (na)učilna Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsak petek ob 10. uri Biba se s knjigo ziba: srečanja za starše z dojenčki in nosečnice Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsako soboto ob 10. uri Šah Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje


