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Praznična darila, ki smo jih 
letos pripravili za vas, izvirajo 
iz tradicije. V Galenskem 
laboratoriju smo izdelali Vescin 
gel za nego utrujenih in težkih 
nog, Mazilo za ustnice ter 
prehranska dopolnila Nekoč in 
danes, kjer smo stare recepture 
posodobili z novimi znanji. 
Tako so nastali Vinum tonicum, 
Elixirum viscerale in Domača 
zeliščna grenčica. Ponudbo smo 
dopolnili s potiskano stekleno 
skodelico Steklarne Hrastnik. 
Vsi izdelki so okrašeni z 
motivom idrijske čipke, izdelane 
posebej za Lekarno Ljubljana.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si 
in specializiranih prodajalnah LL Viva.
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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
Prav lepo pozdravljena, draga bralka in bralec Grosupeljskih odmevov!

Lep pozdrav tudi v imenu celotnega 
uredniškega odbora, to seveda velja 
vsakič, ob koncu leta pa še posebej iz-
postavljam. Smo pri koncu še enega 
leta, ki je bilo za nekatere umirjeno, 
za druge pač nekoliko bolj pestro, za 
koga pa tudi stresno. V življenju je 
mnogo vzponov in padcev in dobro 
je, da se iz vsakega padca kaj nau-
čimo, da nas naredi močnejše in iz-
kušenejše. Za vsakim dežjem slej ko 
prej spet posije sonce. 

Veseli december je z dogodki vedno zelo pester mesec, poln kulturnih, pa tudi športnih dogodkov, 
sprejemov, pregledov opravljenega dela v minulem letu, načrtov za prihodnje in seveda tudi 
različnih praznovanj. 

Med pomembnejšimi prazniki za vse državljane je seveda dan samostojnosti in enotnosti, ko 
smo se Slovenci z veliko večino odločili za samostojno državo. Lepo bi bilo, če bi za dobro vseh 
prebivalcev naše države pokazali malo več enotnosti v prizadevanju za dobro vseh, kar v prvi 
vrsti velja za ljudi na vodilnih položajih, velja pa tudi za vsakega posameznika. Bodimo pozitiv-
ni, prijazni in povezovalni pa bo bolje za nas in za vse okoli nas.

Za veliko večino katoličanov je velik ali celo največji praznik božič, preživimo ga lepo v prija-
znem in mirnem okolju, predvsem tudi z manj pokanja. Za otroke so v zadnjih časih pomembni 
kar trije dobri možje, bodimo zmerni v vseh pogledih, tako pri veseljačenju kot pri obdarovanjih, 
spomnimo se pa tudi ljudi, ki so potrebni pomoči.

Decembrsko dolgo noč nam praktično na vsakem koraku razsvetljujejo praznične lučke, naj 
nam tudi v srcih prižgejo več ljubezni in razumevanja do ljudi, ki jih vsakodnevno srečujemo, 
pa tudi do osamljenih in pozabljenih. Po 22. decembru, ko je noč najdaljša, se začne dan počasi 
daljšati, s tem pa se spet počasi povečuje optimizem, tudi brez raznih ustekleničenih in drugih 
pripomočkov.

Lepe zimske dni želim v svojem in v imenu uredniškega odbora vsem blagoslovljen božič, lepo 
praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter vse dobro v letu 2020.

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 14. januarja, na e – naslov:

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

Dan se lahko prične na dva načina. Še preden vstanemo, si že v 
glavo vtepemo misel, da bo dan res zoprn, da so vsi okoli nas sitni, 
od partnerja do otrok in vseh tistih šefov v službi, ki sploh ne vejo, 
kaj tam počnejo. S takim razpoloženjem ponavadi prvemu, ki ga 
srečamo in nas prijazno pozdravi, pokvarimo dan in še on postane 
slabe volje in tako sprožimo verižno reakcijo slabe volje. 

Lahko pa že zjutraj rečemo sami pri sebi, da je lepo, da smo živi in 
zdravi, da imamo prijazne otroke in se prvemu, ki ga srečamo, nasmehnemo in mu namenimo nekaj toplih besed. 
S tem bomo sprožili neverjetno verižno reakcijo pozitivnih misli in toplih medsebojnih odnosov. 

Jezuit dr. Marko Ivan Rupnik, avtor premnogih mozaikov po svetu, tudi oltar naše župnijske cerkve sv. Mihaela v 
Grosupljem krasi njegov mozaik, je nedavno v intervjuju za slovensko televizijo dejal, da bi se Slovenci lahko bolj 
»crkljali« med sabo, saj živimo na tako lepi sončni strani Alp. Ko to pove človek, ki je vse življenje preživel v tujini 
in delal po vsem svetu dobre stvari, potem je sedaj v tem prazničnem času resnično pravi trenutek, da se odločimo 
za več prijaznosti, sodelovanja, povezanosti in medsebojne humanosti.  Ne nazadnje nas je Slovence enotnost 
pripeljala do zgodovinske samostojnosti in državnosti.

Zato vam, spoštovani občanke in občani ter vsi dobri ljudje, ki v naši občini živite in delate, v svojem imenu in 
imenu vseh sodelavk in sodelavcev Občinske uprave Grosuplje voščim blagoslovljen božič in srečno novo leto 2020! 
Naj se vam izpolnijo vse skrite želje, naj vam služi trdno zdravje, naj vam najbližji ter prijatelji rišejo nasmeh na 
obraz skozi vse leto in naj se vaši poslovni uspehi množijo. 

Čestitam tudi ob državnem prazniku - dnevu samostojnosti in enotnosti!

Marko Ivan Rupnik pravi, da je zanj vsak kamen zase lep. Ampak, če leži na kupu skupaj z ostalimi, je to samo 
kup kamenja. Šele ko posamezne kose in koščke kamnov poveže, nastane lep in čaroben mozaik, ki izpriča zgodbo. 

Tako je tudi z nami: lahko smo kamni na kupu kamenja ali pa se povežemo v skupen mozaik srečne zgodbe 
občine Grosuplje!

Srečno!

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Občina Grosuplje prisostvovala na uvodnem sestanku za 
upravičence projektov programa LIFE v Bruslju

Otvoritev turistične info točke Tabor Cerovo

V torek, 5. novembra 2019, in v sre-
do, 6. novembra 2019, je v organizaci-
ji Evropske komisije v Bruslju potekal 
uvodni sestanek (LIFE18 Welcome Me-
eting NAT & GIE) za upravičence projek-
tov programa LIFE na prednostnih po-
dročjih Narava in biotska raznovrstnost 
(podprogram Okolje) in Prilagajanje 
podnebnim spremembam (podpro-
gram Podnebnih ukrepov), ki ga je or-
ganizirala Evropska komisija.

Med uspešno prijavljenimi projek-
ti na razpisu LIFE 2018 je bil tudi pro-
jekt Varstvo dvoživk in obnova nji-
hovih habitatov (LIFE AMPHICON), 
katerega vodilni partner je Občina 
Grosuplje, v projektu pa sodelujemo 
s Turizmom Grosuplje (Krajinski park 
Radensko polje), Krajinskim parkom 
Ljubljansko barje, Kozjanskim regijskim 
parkom, Direkcijo Republike Sloveni-
je za infrastrukturo (MZI), Centrom za 
kartografijo flore in favne (CKFF) ter 
tujima partnerjema z Danske, Amphi 
International ApS in Občino Nyborg, 
in tujim partnerjem iz Nemčije, Ve-

rein der Freunde des Deutsch-Poln, 
EU-Nationalparks Unteres Odertal e.V.

Kot zastopnici projekta sta se delov-
nega srečanja v Bruslju udeležili tudi 
koordinatorica projekta z Občine Gro-
suplje Tjaša Pleško iz našega Medobčin-
skega razvojnega centra in strokovnja-
kinja za ohranjanje dvoživk v Sloveniji 
Katja Poboljšaj s Centra za kartografijo 
favne in flore, ki bo v projektu nudil 
strokovno podporo. 

Na srečanju smo se seznanili s poli-
tiko in pravili programa LIFE, razprava 
pa je tekla tudi o finančnih, tehničnih in 
drugih vprašanjih v zvezi s projektom. 
Uvodni sestanek je bil hkrati tudi dobra 
priložnost za predstavitev dobrih praks 
in vzpostavitev mrežne platforme med 
posameznimi projekti, ki si delijo sku-
pna prednostna področja.

Tjaša Pleško

V četrtek, 14. novembra 2019, smo 
slovesno predali svojemu namenu turi-
stično info točko Tabor Cerovo. Dogod-
ka so se udeležili župan dr. Peter Verlič, 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar, predsednica Lokalne akcijske 
skupine (LAS) Sožitje med mestom in 
podeželjem Marjana Marn, direktori-
ca Turizma Grosuplje Petra Zakrajšek, 
vodja investicije na občini Breda Tom-
šič, župnik in dekan Janez Šket, župnik 
in častni kanonik Janez Kebe, duhovni 

pomočnik Boštjan Modic, občinski sve-
tnice in svetniki, predsednice in predse-
dniki ter članice in člani svetov krajevnih 
skupnosti naše občine. Z nami so bili 
tudi predstavniki prostovoljnih gasilskih 
društev Škocjan, Št. Jurij in Ponova vas, 
ter turističnih in drugih društev, Turi-
stičnega društva Cer Cerovo, Županove 
jame - turističnega in okoljskega društva 
Grosuplje, Turističnega društva Tabor Št. 
Jurij, Športnega društva Št. Jurij, Turistič-
nega in športnega društva Škocjan pri 

Turjaku in Društva za ohranjanje dedišči-
ne, pa seveda okoliški krajanke in krajani.

»Prav lepo vas vse skupaj pozdravljam 
na tem prečudovitem kraju ob slovesnem 
dogodku. Kar nekajkrat sem se tudi z vami 
pogovarjal o razvoju turizma v občini Gro-
suplje, zagotovo brez prizadevnih društev 
s področja turizma v naši občini, ki veliko 
prispevate k temu, da turizem ni zamrl, 
da so ti kraji, ki so pomembni za zgodovi-
no, ne samo občine, ampak kar Slovenije, 
če ne še širše, ostali pri življenju,« je dejal 
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župan dr. Peter Verlič. Vendar pa smo 
se zavedali, da turizma v naši občini ne 
moremo graditi le na prostovoljstvu, 
prostem času in le nekaj malega sred-
stvi, ki jih lahko zagotovimo v občinskem 
proračunu. Da bi lahko uredili ustrezno 
infrastrukturo, to ne zadošča.

V naši občini smo se zato lotili dveh 
nalog. Ena je bila pridobivanje evropskih 
sredstev, zato smo ustanovili medobčin-
ski razvojni center, druga pa je bila usta-
novitev Turizma Grosuplje, da dvignemo 
turizem na višjo točko. Ob tem je zaželel 
uspešno delo njegovi direktorici Petri 
Zakrajšek še naprej, seveda pa brez po-
moči in sodelovanja vseh naših društev 
tudi v prihodnje ne bo šlo. Direktor ob-
činske uprave mag. Dušan Hočevar pa je 
tisti, ki je še posebej veliko energije vložil 
v to, da smo sicer s skupnimi prizadeva-
nji za projekt uspeli pridobiti tudi evrop-
ska sredstva.

»Da bo, kot smo zapisali v svoji stra-
tegiji, naša občina gostoljubna do naših 
občank in občanov, gostoljubna do vseh 
tistih, ki bodo prišli pogledati to točko,« je 
še dejal.

Zbrane je nagovorila tudi predse-
dnica LAS Sožitje med mestom in po-
deželjem Marjana Marn. »Na območju 
vaše občine je projekt Tabor Cerovo za 
prihodnost že 6. realiziran projekt stra-
tegije lokalnega razvoja LAS, za kar vam 
izrekam najvišjo možno pohvalo. Hkrati 
je to dokaz, da je vaše sodelovanje v LAS 
Sožitje med mestom in podeželjem obro-
dilo bogate darove. Ustvarili ste partner-
sko sodelovanje, doprinesli k zbliževanju 
razvoja podeželskih in urbanih območij 
z vključevanjem različnih lokalnih inte-
resnih skupin ter s tem izboljšali kvaliteto 
življenja po načelu enakih možnosti,« je 
dejala ter se zahvalila vsem, ki so se tru-
dili za izvedbo projekta, ki se trudijo za 
razvoj naših krajev. »Hvala domačinom, 

društvom, Cerkvi, Turizmu Grosuplje in 
seveda občini, ki je znala prisluhniti in pre-
vzeti finančno izvedbo projekta, s čimer je 
uresničila najpomembnejše načelo ukrepa 
LEADER, pristop od spodaj navzgor,« je še 
dejala ter nam zaželela veliko obiskoval-
cev tega kulturno-zgodovinskega kraja. 

Verjame, da bo k temu veliko doprinesla 
tudi turistična informacijska točka Tabo-
ra Cerovo.

Župan dr. Peter Verlič, direktor ob-
činske uprave mag. Dušan Hočevar, 
direktorica LAS Sožitje med mestom in 
podeželjem Marjana Marn, direktorica 
Turizma Grosuplje Petra Zakrajšek in 
vodja investicije Breda Tomšič so nato 
slovesno prerezali trak, turistična info 
točka Tabor Cerovo pa je bila tako tudi 

Trak so prerezali (z leve proti desni): direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, 
vodja investicije Breda Tomšič, direktorica LAS Sožitje med mestom in podeželjem Marjana 

Marn, direktorica Turizma Grosuplje Petra Zakrajšek in župan dr. Peter Verlič.

Otroški pevski zbor Podružnične osnovne šole Št. Jurij

Turistična info točka Tabor Cerovo

Prireditev je povezovala Milka Škufca.



8 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  December 2019 Iz občinske hiše

uradno predana svojemu namenu. Žu-
pnik in častni kanonik Janez Kebe in du-
hovni pomočnik Boštjan Modic sta jo za 
tem še blagoslovila.

Bogat kulturni program, poln zgodo-
vinskega spomina, kot to velja za Tabor 
Cerovo, cerkvica sv. Nikolaja je bila na-
mreč na vzpetini zgrajena v 13. stoletju, 
konec 15. stoletja pa so jo za obrambo 
pred Turki obdali z obzidjem, so obliko-
vali tamkajšnji krajanke in krajani, tudi 
Otroški pevski zbor Podružnične osnov-

ne šole Št. Jurij. Program je povezovala 
Milka Škufca, za pogostitev ob prijetnem 
druženju ob koncu slovesnosti pa so s 
pecivom in toplim čajem poskrbele naše 
Sončnice.

Občina Grosuplje in Zavod za turi-
zem in promocijo »Turizem Grosuplje« 
sta sicer za projekt TABOR CEROVO - 
ZA PRIHODNOST pod okriljem Lokalne 
akcijske skupine Sožitje med mestom 
in podeželjem uspešno pridobila sred-
stva iz Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja v višini 62.280,54 
evrov, od tega Občina Grosuplje v višini 
59.160,89 evrov in Turizem Grosuplje v 
višini 3.119,65 evrov.

Rekonstruirali smo gospodarsko po-
slopje Tabora Cerovo, ki je ena največjih 
kulturnih znamenitosti v naši občini in 
tudi eden pomembnejših kulturnozgo-
dovinskih spomenikov v Sloveniji ter 
predstavlja kmečko obrambno arhitek-
turo najvišjega nivoja v 16. stoletju. Go-
spodarsko poslopje Tabora Cerovo je 
bilo zgrajeno leta 1890 in je kot pomožni 
objekt oz. skedenj služil za spravilo pri-
delka. Dotrajane elemente smo zame-
njali in objekt vzpostavili v novo funkci-
jo. Med drugim smo zaprti del v pritličju 
pregradili ter tam uredili informacijsko 
točko in javne sanitarije za potrebe obi-
skovalcev.

Izvajalec je bil podjetje Gib gradnje, 
pogodbena vrednost del pa je znašala 
cca 115.539,36 evrov z ddv.

Jana Roštan

V Spominsko knjigo Občine Grosuplje se je vpisal tudi 
olimpionik Miroslav Cerar

V sredo, 20. novembra 2019, se je v Spominsko knjigo Ob-
čine Grosuplje v Mestni knjižnici Grosuplje vpisal olimpionik 
Miroslav Cerar, po slovesnem odprtju razstave 8 desetletij 
Miroslava Cerarja, posvečeno, kot nam že ime pove, prav 
njemu ob praznovanju njegovega 80. rojstnega dneva.

»Z velikim veseljem in ponosom te vabimo, da se podpišeš v 
našo spominsko knjigo,« je olimpionika, našega občana, Miro-
slava Cerarja v Koščakovi sobi pričakal župan dr. Peter Verlič, 
skupaj s soprogo Barbaro Tekavec Verlič, direktorjem občinske 
uprave mag. Dušanom Hočevarjem, direktorico Mestne knji-
žnice Grosuplje Rožo Kek, ob dogodku so se pridružili tudi naši 
občinski svetnice in svetniki.

Olimpionik Miroslav Cerar pa je ob svojem podpisu v knjigo 
dejal, da mu je povabilo v veliko čast, vsaka povedana misel, 
teh je bilo veliko, pa bi bila v tistem trenutku premalo doživeta, 
začutena.

Župan dr. Peter Verlič je povedal, da smo v občini Grosu-
plje zelo ponosni na legendo, olimpionika in našega občana 
Miroslava Cerarja. Ta razstava je tako tisto najmanj, kar lahko 
ob njegovem visokem jubileju, 80. rojstnem dnevu, naredimo 
v spomin na vse, kar je on v svojem življenju dosegel. Smo zelo 
ponosni in se zato počutimo tudi malo olimpijska občina. Še 
posebej pa smo veseli, ker je res velik podpornik in tudi vzornik 

mladim športnikom.
V Občini Grosuplje si bomo prizadevali, da ta njegov vzor, 

ta njegova podpora mladim v športu ne bo zaman. Trudili se 
bomo, da se bo veliko investiralo v šport, rekreacijo. In to je 
pravzaprav največ, kar lahko storimo za njegov rojstni dan.

Jana Roštan



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  December 2019 9Iz občinske hiše

Otrokom v vrtcu Kobacaj sta se na tradicionalnem slovenskem 
zajtrku pridružila župan dr. Peter Verlič in direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar

V petek, 15. novembra 2019, sta žu-
pan dr. Peter Verlič in direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar sprva obi-
skala naše najmlajše v vrtcu Mojca. Pol-
ni so bili pričakovanja na tradicionalni 
slovenski zajtrk, saj zdaj že dobro vedo, 
da je ta zajtrk res okusen. Že so bili pri-
pravljeni med, maslo, kruh, mleko in ja-
bolka. A zgodaj zjutraj, še pred zajtrkom, 
smo najprej prisluhnili dobro poznani 
pesmi Lojzeta Slaka Čebelar. Naši naj-
mlajši so jo zapeli res veselo in glasno, 
tako da županu in direktorju ni preosta-
lo drugega, kot da sta se jim že po nekaj 
uvodnih taktih pridružila. Na trobento 
pa nas je spremljal Žan Krejan Cingerle.

Sicer pa je vzdušje v vrtcu Mojca pra-
znično tudi drugače, Mojca bo namreč v 
letošnjem šolskem letu praznovala svoj 
10. rojstni dan. To pa je bil tudi razlog, da 
sta jih župan in direktor občinske uprave 
ta dan obiskala, kljub temu da sta malčk-
om iz vrtca Kobacaj že prej obljubila, da 
se jim bosta letos na zajtrku pridružila, 
ko so jima prijazno prinesli lepo vabilo.

In sta se tudi jim. Metuljem v Mojci 
sta zaželela »dober tek« ter seveda lepo 
praznično leto in se odpravila do Metu-
ljev in Kapljic v Kobacaja. Tudi tam se 
je nadaljevalo s čudovitimi pesmicami. 
»Z rož'ce na rož'co leta čebela, pridno na-

birati se ji mudi,…« je govorila ena, slišali 
smo jo prvič in bila je zelo lepa. Potem 
pa je prišel čas za tradicionalni slovenski 
zajtrk. Malčki so županu in direktorju za-
upali, da so žemljice spekli kar sami, tudi 
maslo so kar sami pripravili. Res so nas 
presenetili.

»Dan se najlepše začne takrat, ko je tra-
dicionalni slovenski zajtrk, ko obiščemo 
najmlajše v naših vrtcih, ko pridem v druž-
bo prisrčnih otrok, veselih, nasmejanih,« 

je ob dogodku dejal župan. Sicer pa so 
malčki v Kobacaju županu in direktorju 
zaupali, da gredo že naslednje leto v 1. 
razred, na kar pa jim je župan odgovo-
ril, da se bodo zagotovo, če prej ne, spet 
srečali takrat.

Petek, 15. november 2019, je sicer bil 
dan, ko smo v Sloveniji obeležili dan slo-
venske hrane, dobro poznan po projektu 
Tradicionalni slovenski zajtrk, ko imajo 
otroci v vrtcih in osnovnih šolah po vsej 

Na tradicionalnem slovenskem zajtrku v vrtcu Mojca

Na tradicionalni slovenski zajtrk so župana dr. Petra Verliča in direktorja občinske 
uprave mag. Dušana Hočevarja povabili tudi Kobacajčki.



10 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  December 2019 Iz občinske hiše

Krajinski park Radensko polje slovesno pristopil k Skupnosti 
naravnih parkov Slovenije

V torek, 3. decembra 2019, je v dvo-
rani Mestne knjižnice Grosuplje potekal 
slovesen dogodek pristopa Krajinske-
ga parka Radensko polje k Skupnosti 
naravnih parkov Slovenije. Slovesnega 
dogodka so se udeležili župan dr. Peter 
Verlič, direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar, direktorica Turizma Gro-
suplje Petra Zakrajšek, vodja Krajinskega 
parka Radensko polje mag. Tina Mikuš, 
predsedujoči Skupnosti naravnih parkov 
Slovenije in direktor Krajinskega parka 
Strunjan Robert Smrekar ter predstav-
niki ostalih parkov, članov skupnosti, 
podpisniki pristopne izjave. V imenu Kra-
jinskega parka Radensko polje je pristo-
pno izjavo podpisala direktorica Turizma 
Grosuplje Petra Zakrajšek.

Župan dr. Peter Verlič je ob dogodku 
povedal, da smo tega pristopa zelo vese-
li. Želimo si nekega sozvočja ohranjanja 
narave in hkrati neke dodane vrednosti 
za lokalno prebivalstvo. »Bolj smo pove-
zani, več se naučimo,« je dejal.

Radensko polje pa bo s tem pridobilo 
tudi na prepoznavnosti. »Turizem v naši 
občini je prebujajoča se princeska. S Tu-
rizmom Grosuplje, kot novim zavodom, 
smo si zastavili pot dovolj ambiciozno, in 
Radensko polje, naš krajinski park, je zago-
tovo ena izmed tistih vrednot, ki jo bomo 
znotraj Turizma Grosuplje še posebej izpo-
stavili,« je še dejal, ob tem pa dodal, da 

bi to vrednoto sprva želeli bolj približati 
našim občankam in občanom, potem 
pa tudi vsem tistim obiskovalcem, ki bi 
si prišli to vrednoto pogledat od drugje.

Vesel pa je tudi, da se prav na obmo-
čju tega našega krajinskega parka prav 
zdaj izvajata dva močna evropska pro-
jekta, v okviru katerih bomo med drugim 
uredili večnamenski naravovarstveni 
center Šica, zgradili podhode in ograje, 
ki bodo dvoživkam omogočili varno pre-
hajanje cest ob selitvah ter uredili učne 
in interpretacijske poti.

Predsedujoči Skupnosti naravnih 
parkov Slovenije Robert Smrekar je de-
jal, da so kot skupnost naravnih parkov 

zelo veseli vsake nove članice. Združe-
vanje, povezovanje posameznih upra-
vljavcev zavarovanih območij je zelo po-
membno za udejanjanje skupnih ciljev, 
ki jih upravljavci zasledujejo. »To je zlasti 
varstvo narave,« je še dejal. 

»Pristop k skupnosti je zelo pomemben, 
zato ker s tem, ko vstopamo v skupnost 
naravnih parkov, pridobivamo tudi po-
moč in pa veliko znanja iz izkušenih par-
kov, ki že vrsto let delujejo in nam bodo 
lahko pri mnogih strokovnih vprašanjih 
tudi pomagali,« je ob dogodku povedala 
vodja Krajinskega parka Radensko polje 
mag. Tina Mikuš.

Skupnost naravnih parkov Slovenije 
je sicer bila ustanovljena leta 2011 in da-
nes, skupaj s Krajinskim parkom Raden-
sko polje, združuje petnajst upravljalcev 
zavarovanih območij. Povezuje jih sku-
pni interes ohranjanja narave, zagota-
vljanja ravnovesja med učinkovitim va-
rovanjem narave, kulturnega izročila in 
na drugi strani različnih dejavnosti zno-
traj zavarovanih območij, tudi turizma.

Ob tem pa naj omenimo, da prav v 
letošnjem decembru Krajinski park Ra-
densko polje obeležuje tudi 10. obletni-
co razglasitve zavarovanega območja, 
ki ga je 23. decembra 2009 na svoji 30. 
redni seji sprejel Občinski svet Občine 
Grosuplje.

Jana Roštan

Sloveniji zajtrk z živili iz lokalnega okolja. 
Projekt skupaj pripravljajo Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo 
za kulturo, Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Čebelarska zveza Slovenije in števil-
ni drugi partnerji.

Namen projekta pa je izobraževati, 
obveščati in ozaveščati šolajočo mladino 
in vzporedno v določenem obsegu tudi 
širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru 
prehranjevalnih navad, pomenu in pred-
nostih lokalno pridelanih živil slovenske-
ga izvora, pomenu kmetijske dejavnosti 
in čebelarstva za pridelavo, okolje, go-
spodarske dejavnosti in za širše okolje, 
o pravilnem ravnanju z odpadki, ki na-
stajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter 
racionalnem ravnanju z embalažo.

Poudarek se daje tudi splošnemu oza-
veščanju mladine o pomenu zdravega 
načina življenja, vključno s pomenom 
gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Jana Roštan

Na tradicionalnem slovenskem zajtrku v vrtcu Kobacaj

Direktorica Turizma Grosuplje  
Petra Zakrajšek
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V sredo, 4. decembra 2019, smo tudi 
v naši občini čisto zares vstopili v najbolj 
čaroben del leta, ko je Grosuplje zasijalo 
v več kot 30.000 prazničnih lučkah, ko se 
je s prihodom svetega Miklavža dobrota 
razširila med prav vse nas.

V centru mesta smo se zbrali številni 
Grosupeljčani, z nami so bili tudi župan 
dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar, direktorica Turiz-
ma Grosuplje Petra Zakrajšek in predse-
dnik Krajevne skupnosti Grosuplje Iztok 
Vrhovec.

»11 listov na koledarju smo obrnili. In 
zdaj je pred nami zadnji, dvanajsti,« je 

zbrane nagovoril župan dr. Peter Verlič 
ter nam vsem zaželel, da ko se bomo ob 

koncu leta ozrli nazaj, da si bomo lahko 
rekli, da je bilo leto uspešno, srečno. Ta-
kšno je zagotovo bilo za tistega, ki je za-
del loto, na občini pa smo bili veseli, ker 
bo prizidek k šoli na Tovarniški z novimi 
učilnicami in novo športno dvorano tako 
hitreje zgrajen. Pridobljena sredstva so 
bila tako uporabljena za dober namen. 
V luči tega nam je župan priporočil, naj 
tudi v letu 2020 kupujemo srečke ter 
nam ob tej priložnosti še zaželel, naj bo 
december lep, preživet v družbi najdraž-
jih, z družino, med prijatelji. »In seveda 
lepo praznovanje božiča ter vse dobro in 
srečno v letu 2020. Veliko zdravja, uspe-

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

Prižig prazničnih lučk in miklavževanje v Grosupljem

V torek, 3. decembra 2019, so nas v 
občinski hiši obiskali naši najmlajši iz 
vrtca Mojca, tistega vrtca, ki bo v tem 
šolskem letu praznoval svoj 10. rojstni 
dan. S svojim obiskom so nas prav zares 
razveselili, saj so s seboj prinesli lepe, 
okrogle božične snežne kepice in jih na-
mestili na smrečico v preddverju. Zapeli 
pa so nam tudi dve lepi pesmici, o peki 
piškotov, po katerih v tem mesecu diši v 
marsikaterem domu, in pa o sreči, ki jo v 
teh dneh še posebej radi delimo z dru-
gimi.

V prostore naše občinske hiše se je 
tako že naselilo praznično vzdušje, že 
dan kasneje pa se je razširilo po vsem 
mestu, ko smo zbrani občanke in občani 
skupaj prižgali praznične lučke.

Jana Roštan

10, 9, 8, ... in Grosuplje je zasijalo v 
prazničnih lučkah ...

... nato pa smo skupaj priklicali še sv. Miklavža ... ... ki je prišel v spremstvu angelčkov.
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hov, zadovoljstva. Če se nam uresničijo 
načrti, pa se naslednje leto že vidimo na 
novi lokaciji. Srečno,« je še dejal.

Po županovem voščilu vsem nam pa 
smo se mu vsi skupaj pridružili pri odšte-
vanju še zadnjih sekund do trenutka, ko 
se je Grosuplje razsvetlilo. Prižgali smo 
praznične lučke. Tako je nastopil tudi 
čas, ko smo vsi skupaj priklicali še svete-
ga Miklavža.

Pripeljal se je s kočijo, v spremstvu 
angelčkov, in brez parkeljnov, saj so bili 
naši otroci v Grosupljem v letošnjem letu 
tako zelo pridni.

»Vse dobro in srečno v novem letu 
2020,« je nato vsem nam zaželel tudi 
sveti Miklavž, preden pa je vsem pridnim 

otrokom razdelil tudi sladka darila, so 
nam angelčki zapeli še Miklavževo po-
slanico.

Takole se je glasila: »Sveti Miklavž sve-
tnik je dobrote, celo jesen že peče piškote. 
Da pridne otroke, vse dobre ljudi, vedno na 
god svoj on obdari. Sveti Miklavž prišel je 
med nas, da blagoslovil bo mesto in vas. 
Zaželel nam bo lepe decembrske dni in 
vnesel bo mir med dobre ljudi.«

Naša srca so ta večer s pesmicami 
ogreli tudi otroci iz vrtca Kekec, še več 
veselja in dobre volje je med nas pri-
nesel Dejan Vunjak, pridih pravljičnosti 
decembrskemu večeru pa so med sijo-
čimi prazničnimi lučkami dodale še prve 
snežinke. Vse te čarobne trenutke je 
med seboj prepletla voditeljica Tadeja 
Anžlovar.

Jana Roštan

Vsak dan je nova priložnost…
z novimi mislimi, izzivi in spremembami,
vztrajno do novih uspehov.

MIREN IN DOŽIVET BOŽIČ,
VESELO IN PONOSNO PRAZNOVANJE  
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
TER ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2020!

Občinska uprava Občine Grosuplje
in 
dr. Peter Verlič
Župan

Še več veselja in dobre volje je med nas 
prinesel tudi Dejan Vunjak.

Čokoladna darilca za vse pridne otroke ...

Naše mesto je prevzelo veselo in praznično decembrsko vzdušje.
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30 let Slovenske demokratske mladine

Kongres - Nova Slovenija: stranka za vse ljudi

V letošnjem letu mineva 30 let od 
ustanovitve Slovenske demokratske 
mladine, podmladka Slovenske demo-
kratske stranke. Člani Slovenske demo-
kratske mladine smo 30. rojstni dan SDM 
obeležili na velikem praznovanju v No-
vem mestu, 16. novembra 2019, v hotelu 
Dolenj'c.

Praznovanja se nas je udeležilo pre-
ko 130 članov in simpatizerjev SDM, ki 
nosimo Slovenijo v srcu, med njimi tudi 
člani OO SDM Grosuplje ter ostali lokal-
ni odbori SDM, člani izvršilnega odbora 
SDM, generalni sekretar SDM Matic Mla-
kar ter predsednik SDM in poslanec SDS 
Žan Mahnič. Poleg njih so bili prisotni 
tudi evropska poslanka Romana Tomc, 
ki je bila tudi častna pokroviteljica pra-
znovanja ob 30. letnici SDM, poslanca 
Alenka Jeraj in Franci Kepa, poslanka in 
podpredsednica SDS Jelka Godec ter 
predsednik SDS Janez Janša.

Dobrodošlico v prestolnici Dolenjske 
je uvodoma zaželel podžupan Novega 
mesta in predsednik Mestnega odbora 
SDS Novo mesto Bojan Kekec. V nada-
ljevanju je zbrane pozdravil tudi župan 
Novega mesta Gregor Macedoni.

 »V veliko čast in odgovornost mi je 
voditi največji politični podmladek v Slo-

veniji, podmladek, ki je bil vedno na pravi 
strani zgodovine, politični podmladek, ki 
je vedno bil in še vedno je na strani mla-
dih,« je uvodoma dejal predsednik SDM 
Žan Mahnič.

Predsednik SDS Janez Janša se je za-
hvalil vsem članicam in članom SDM za 
pomoč v kampanjah, ki jih v zadnjem 
času ni bilo malo: »Vse, kar smo v SDS 
dosegli v preteklosti, še posebej na zadnjih 
treh volitvah, je bilo možno tudi zaradi ve-

likega angažmaja vas in vaših predhodni-
kov SDM. Uspehov ne bi dosegli, če ne bi 
bilo zraven tudi vaše mlade energije.« 

OO SDM Grosuplje

Vodstvo, članice in člani izvršilnega 
odbora, delegati, članice in člani ter 
simpatizerji NSi smo se 17. 11. 2019 
v Mariboru sestali na programskem 
kongresu stranke, na katerem nas je 
približno 500 delegatov sprejemalo 
prenovljeni temeljni program stranke z 
naslovom: Za vse ljudi. 

Kongresa smo se udeležili tudi trije 
predstavniki iz našega občinskega od-

bora, Matjaž Trontelj, Andrej Peterle in 
Janez Svetek, ki smo podprli predlaga-
ne predloge programa, saj omogočajo 
trajnostni razvoj na področjih migracij, 
podnebnih sprememb, digitalizacije in 
novih tehnologij, varovanja okolja in 
demografskih izzivov. Predsednik sveta 
NSi in naš predsednik OO NSi Grosuplje 
Matjaž Trontelj je bil uvodni govornik 
na kongresu in je poudaril pomen kr-
ščanske demokracije v družbi, kajti kr-

ščanska demokracija doma in po svetu 
prinaša mir in stabilnost v družbi.

Program si lahko ogledate na:  
http://misliresno.si/

Občinski odbor Nove Slovenije -  
krščanski demokrati občine Grosuplje
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Novo leto je kot bel nepopisan list …
Pobarvajmo ga s sanjami,
posujmo z ljubeznijo,
popišimo z neverjetnimi dosežki
in okrasimo s čudeži.

Spoštovani občanke in občani,

želimo vam vesele in doživete božične praznike, 
ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti 

ter srečno 2020!

Občinski odbor SDS Grosuplje

»Ko se prižgejo praznične luči sredi bele mrzle zime, 
prijateljstvo ogreje nam dlani in želja vzpne se iz srca v višine;

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

Vse kar je dobro, naj raste in cveti! 
Naj v miru sreča nežno Vas objame!«.

Občinski odbor Nove Slovenije Grosuplje vsem občankam in 
občanom občine Grosuplje, članicam in članom krščanskih 

demokratov in podpornikom krščanske demokracije,  
želimo vesele in blagoslovljene praznike, veliko dobrega, 

prijetnega in uspešnega v letu 2020.  
Naj bodo želje uresničene v vsej polnosti.

Ob državnem prazniku dnevu samostojnosti 
in enotnosti želimo vsem prijetno praznovanje 

državnega praznika, ki združuje Slovence po svetu in 
doma ter nam pomaga graditi in krepiti  domoljubje 

in ljubezen do Slovenije.

Občinski odbor Nove Slovenije - 
krščanski demokrati občine Grosuplje
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Tako bogata je ljubezen, tako prepolna, da bolestno in 
nemirno išče struge, kamor bi se izlila. Zahvale noče, ne 
odgovora – odprtih rok išče, da bi jih oblagodarila, odprtih 
src, da bi jih napolnila s svetlobo.

Ivan Cankar

Želimo vam odprto srce za sprejemanje ljubezni in 
svetlobe božične noči, ki naj vas spremlja v letu 2020!

SLS - Občinski odbor Grosuplje 

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema 
rokama in je rekel: »Tod bodo živeli veseli ljudje!«

Ivan Cankar

Spoštujmo in imejmo radi našo domovino Slovenijo. Vsem 
občankam in občanom želimo ponosno praznovanje ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti. 

SLS – Občinski odbor Grosuplje

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo gasilcem PGD 
Žalna, Velika Loka, Luče, Grosuplje in 
Šmarje - Sap, ki so v sredo, 13. 11. 2019, 
sodelovali pri gašenju požara na ostrešju 
hiše. Najlepša hvala za hitro pomoč, veli-
ko pripravljenost, izredno organiziranost 
in požrtvovalnost. Zahvala tudi vsem, ki 
so nam priskočili na pomoč.

Milan Kunstelj z družino
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 »POBERI ME« oz. VOZIMO SE SKUPAJ

Vedno večja gneča na cestah, omeje-
ne možnosti javnega prevoza in nenaza-
dnje ekološka osveščenost so bili razlogi 
za idejo, ki se je izoblikovala v Krajevni 
skupnosti Polica in dobila podporo v 
Občini Grosuplje.

V tem trenutku sta na dveh mestih 
postavljeni klopci, ki bosta označeni z 
oznako »POBERI ME«. Namen teh klopi je 
zagotavljanje skupnih voženj med kra-
jani. Torej, ko nekdo čaka na klopci, po-
meni, da potrebuje prevoz v Grosuplje 
ali pa na Polico. Vabljeni vsi vozniki, ki se 
vozite na teh relacijah, da pobirate čaka-

joče in s tem olajšate staršem pobiranje 
otrok, starejšim iskanje prevoza, »rešite« 
vse, ki so zamudili avtobus in nenaza-
dnje pripomorete k manjši onesnaženo-
sti okolja. 

Klopci se nahajata:
• pri kozolcu na Polici, namenjena za 

prevoze v smeri Grosuplje,
• pri OMV bencinskem servisu  za pre-

voze v smeri Police.
Zavedati se moramo, da vsak od nas 

lahko prispeva k bolj ekološkemu ob-
našanju, da deli vožnjo z avtomobilom. 

Želimo si spremembe, začnimo delati 
spremembe. Po tujini so takšne rešitve 
že vpeljane, v Sloveniji smo mogoče celo 
prvi.

Torej, ko zavijate proti Polici, poglejte, 
ali sedi kdo na klopci »POBERI ME« in ga 
vzemite s seboj. Prav tako ko hitite proti 
Grosupljemu, na ovinku – pri odcepu za 
Peč – poglejte ali kdo čaka za prevoz v 
Grosuplje. 

V planu je, da se postavi še dodatne 
klopi v Mali Stari vasi.

Hvala krajanom Police za takšne ideje 
in hvala dr. Verliču, županu Občine Gro-
suplje, in g. Hočevarju, direktorju občin-
ske uprave, ki tem idejam prisluhneta.

Katja Ličen Pajenk,  
podpredsednica KS Polica

Za prevoze na Polico je na voljo 
klopca pri bencinski črpalki OMV - 

izvoz Polica na krožišču.

Logotip »Poberi me« 
označuje mesta, kjer 
lahko počakate za prevoz. 
Vozniki, vas pa prosimo, 
da nudite prevoz tistim, ki 
čakajo pri tej oznaki.

Free ride - kolesarski poligon pri Sončnih dvorih

Na fotografijah lahko vidimo Free 
ride – kolesarski poligon pri Sončnih 
dvorih. Začeli so ga graditi kar sami 
mladi fantje iz navožene zemlje, oziro-
ma iz nič, kar je hvale vredno. Dokon-

čala pa ga je na pobudo stanovalcev 
Občina Grosuplje.

Mladi fantje se tu neizmerno zabava-
jo in ne posedajo pred računalniki.

Živim v Sončnih dvorih in jih vsak 

dan opazujem, toliko bolj z veseljem, 
ker je občasno zraven tudi moj vnuk.

Matjaž Lazar
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Vaški piknik na Blečjemu Vrhu

Kako lepo je, če se vaščani  vasi  zbe-
rejo na skupnem vsakoletnem srečanju 
- pikniku. In prav to se je zgodilo v so-
boto, 23. novembra, na Blečjemu Vrhu. 

Blečji Vrh je najvišje ležeča vas v občini 
Grosuplje ob evropski pešpoti E 6 in tudi 
pod najvišjim vrhom občine Kucljem 
z 748 m n. v. Skupina mladih fantov in 

mož je prevzela vso organizacijo. Zbrali 
smo se na Ahlinovi domačiji s prečudo-
vitim razgledom na okoliško hribovje. 
Domačini temu kraju rečemo Grac in se 
nahaja na višini 619 m. To ime je dobilo 
po keltskem arheološkem naselju. V or-
ganizacijo so se vključili tudi vikendaši, 
kar je še posebej pohvalno. Kako lepo je, 
če ljudje znajo stopiti skupaj. Postavili so 
tudi velik šotor. Organizatorji so poskr-
beli za vse dobrote, od okusnega gola-
ža do specialitet na žaru. Gospodinje so 
spekle veliko najrazličnejšega peciva in 
potic. Še posebej je bil okusen pečeni 
kostanj.  Poskrbljeno je bilo tudi za  pi-
jačo in kavico. S svojo udeležbo nas je 
počastil tudi poliški župnik  dr. Jože Plut. 
Življenje je tako polno in stresno. Zato je 
pravi čas, da se za  nekaj časa ustavimo 
in si zapojemo: »Za prijatelje si je treba 
čas vzet.« Ostal nam bo lep spomin na 
to srečanje!

Angelca Likovič, foto: Andrej Likovič

Delavnica sajenja orehov

V četrtek, 7. 11. 2019, je na kmetiji 
oz. žagi Zdravka Podržaja na Vrbičju pri 
Grosupljem potekala delavnica sajenja 
orehov.

Tu je bila kot predavateljica iz KGZS 
Zavod Ljubljana, sadna drevesnica Stu-
denec, ga. Alenka Caf, predstavnik Kme-
tijskega inštituta Matic Novljan, ki je 
odgovarjal za vzroke bolezni in pa kako 

zdravimo rastline, in Franc Omahen, 
predstavnik KGZS Zavod Ljubljana – iz-
postava Grosuplje.

Beseda je tekla o sajenju orehov. Spr-
va je potrebno izkopati luknjo in preveri-
ti, kakšna so tla - potrebna je analiza tal. 
Če so tla revna, je bolje, da sajenje od-
ložiš in urediš tla s sajenjem določenih 
kultur ter pognojiš, potem šele posadiš. 

Oreh pri sajenju doživi šok.
V nadaljevanju smo izvedeli, kako je 

potrebno pripraviti sadiko na sajenje in 
kako samo sajenje oreha poteka.

Takih delavnic primanjkuje, saj le tako 
človek pravilno sadi in vzgaja drevesa.

Helena Živkovič

Tako mlad, pa se že uči sajenja orehov.Na tem mestu bomo posadili drevo.
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Spoštovani krajanke in krajani!

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

Želimo vam prijetne božične praznike,  
mnogo zdravja, dobre volje 

ter brezskrbnih dni v letu 2020. 

Iztok Vrhovec,
predsednik KS Grosuplje

Nova brv čez potoček Šentjurščica

V soboto, 30. novembra 2019, je v kulturnem domu v Mali 
vasi potekalo tradicionalno srečanje za starejše krajane Št. Ju-
rija, ki ga vsako leto pripravita Krajevna organizacija Rdečega 
križa Št. Jurij in Krajevna skupnost Št. Jurij. Slednja je ta lep 
dogodek dopolnila s še enim in priložnost zbranih krajank in 
krajanov izkoristila tudi za odprtje nove brvi čez potoček Šen-
tjurščica.

Trak so slovesno prerezali župan dr. Peter Verlič, direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar in predsednica Krajevne 
skupnosti Št. Jurij Marina Rebolj, novo, lepo razsvetljeno brv, ki 
se nahaja med cerkvijo v Št. Juriju in Podružnično osnovno šolo 
Št. Jurij, in prečka potok Šentjurščico, pa smo tako tudi uradno 
predali svojemu namenu.

Za razliko od prvega dogodka, ki je bil v prvi vrsti name-
njen starejšim krajankam in krajanom, pa je bil drugi name-
njen predvsem najmlajšim, da bo pot v šolo za naše otroke 
bolj varna.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.

A že na obzorju žarijo zvezdice nove dobe.
Naj prinesejo nam zdravja, sreče,  
ljubezni in svetlobe!
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Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ GRO-
SUPLJE, več informacij in prijavnice na 
www.ooz-grosuplje.si, kjer preverite po-
goje subvencionirane udeležbe zaradi so-
financiranja občine Grosuplje:

• Redno usposabljanje voznikov (koda 
95) za leto 2020,  NEDELJA, 19. 1. 2020, 
ob 7.00, v Kulturnem domu v Grosu-
pljem.

• Strokovni seminar "Davčni obračun 
2019 in davčne novosti" z Jasmino 
Malnar Molek, davčno in računovodsko 
svetovalko na OZS,  četrtek, 30. 1. 2020, 
ob 9.00, v Domu obrtnikov v Grosu-
pljem. 

• 
USPEŠNO SMO ZAKLJUČILI IZVEDBO 

PROGRAMA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 
MALEGA GOSPODARSTVA NA OOZ GRO-
SUPLJE V LETU 2019: V sklopu t.i. Progra-
ma izobraževanja na OOZ Grosuplje, ki ga 
sofinancira tudi Občina Grosuplje, za kar 
se ji najlepše zahvaljujemo, je bilo v letu 
2019 izvedenih preko 20 izobraževalnih 

in poslovnih dogodkov, ki se jih je ude-
ležilo rekordnih preko 500  podjetnikov 
in podjetnic ter njihovih zaposlenih iz 
občin Grosuplje, Ivančne Gorice in Do-
brepolja. Tako smo organizirali že šesto 
srečanje lokalnih podjetnic in poslovnih 
žensk, poskrbeli za predstavitev lokalnih 
podjetnikov na festivalu Grosuplje v je-
seni, organizirali številne strokovne semi-
narje (Usposabljanje voznikov za kodo 95, 
Davčni obračun, Poročanje o embalaži, 
Oddajanje sob v turistične namene, No-
vosti gradbenega zakona, Linkedin, Au-
tocad), se učili tujih jezikov, računalništva, 
redno organizirali usposabljanja iz var-
stva pri delu ter skupaj s SPOT Slovenija 
izvajali davčna in računovodska svetova-
nja, govorili o pomenu promocije zdravja 
na delovnem mestu ipd. Verjamemo, da 
se je marsikdo izmed vas udeležil katere-
ga izmed naših dogodkov. Vsem ostalim 
pa vabilo, da obiščete spletno stran OOZ 
Grosuplje ali pa se kar osebno oglasite pri 
nas, da ugotovite, kako se lahko udeležite 
kakega izmed naših dogodkov. 

VSEM BRALCEM GROSUPELJSKIH OD-
MEVOV ŽELIMO USPEŠEN ZAKLJUČEK 
LETA, MIRNE PRAZNIKE TER OBILO OSEB-
NIH IN POSLOVNIH USPEHOV V PRIHAJA-
JOČEM LETU. SREČNO. 

VAŠA OBMOČNA OBRTNO – PODJE-
TNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE

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

Janez Bajt, sekretar OOZ Grosuplje

Po poteh kulturne in naravne dediščine 

Kot lokalna turistična vodnica sem ime-
la v oktobru priložnost voditi družino iz 
Nemčije, Hannovra. Prav ta čas so v Nem-
čiji jesenske počitnice in izkoristili so jih za 
turistični obisk Slovenije. Počitnice redno 
namenijo potovanjem na različne konce 
sveta in navadno obiščejo neko deželo le 
enkrat, vendar Slovenijo so tokrat obiskali 
že drugič. Prvič so bili pred tremi leti, ko so 
si ogledali najbolj poznane turistične toč-
ke: Ljubljano, Bled, Piran in dolino Soče, v 
svojem drugem obisku pa so želeli obiskati 
zanimivosti, ki so bolj skrite in manj oblju-
dene in en dan so namenili tudi obisku 
naše občine Grosuplje. Svoja potovanja 
vedno organizirajo tako, da jih vodi lokal-
ni turistični vodnik, saj se zavedajo, da je 
prav lokalni vodnik tisti, ki jim bo zanimivo 
predstavil kraj, jih peljal do točk, vrednih 
ogleda, in tako bosta njihov čas in denar 
dobro izkoriščena. Najprej smo odšli v Log 
Cerovo in se sprehodili ob ribnikih s čudo-
vito urejeno ornitološko botanično krožno 
učno potjo. Nato smo krenili po Evropski 
pešpoti E6 do Tabora Cerovo, enega red-
kih protiturških taborov, ohranjenih do 
današnjih dni. Tabor stoji okoli romanske 
cerkvice in poleg Tabora je goste prav 

posebej očaral gotsko obokan prezbiterij 
s preprosto in bogato poslikanimi freska-
mi na slavoločni steni iz 16. stoletja, ki jih 
omenja celo Primož Trubar.

Nato smo se odpeljali do sušilnice sadja 
na Gradežu v občini Velike Lašče, kjer nas 
je sprejela gospa Jožica Zabukovec. Vašča-
ni od avgusta do pozne jeseni sušijo sadje 

na tradicionalen način in ujeli smo jih, ko 
je bilo sušenje jabolk in hrušk na višku. Po-
gostili so nas s krhlji, domačim sokom in 
Trubarjevo malico (zabeljena kaša) in prav 
takšno jed naj bi ljudje v preteklih časih 
imeli večkrat dnevno na mizi kot svoj redni 
obrok. Nato smo se sprehodili do kozolca, 
kjer imajo vaščani zbirko starega kmečke-
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Dnevi slovenskega turizma in srečanje predstavnikov 
turističnih društev in zvez

V okviru 9. dnevov slovenskega turiz-
ma (DST '19)  je 13. novembra v Ljubljani 
potekalo tradicionalno srečanje Turistič-
ne zveze Slovenije (TZS) s predstavniki 
turističnih društev, lokalnih in  regional-
nih zvez. 

Letošnje srečanje je potekalo z novim 
predsednikom Pavletom Hevkom.

Osrednja tematika je bil »Redesign tu-
rizem«, turizem prihodnosti, ki ima zelo 
zanimiv, aktualen in vizionarski pro-
gram. 

Program se ukvarja z aktualno tema-
tiko: Kaj je kakovostni turizem in kako ga 
doseči? Kako naj se prilagodi spremem-
bam, ki jih pogojujeta občutljivo naravno 
okolje in navade turistov?

Na srečanju smo predstavili trenutno 
stanje v slovenskem turizmu z najpo-
membnejšimi trendi in izzivi.  S pomo-
čjo moderiranih tematskih delavnic z 
vsebinami: Mladi prostovoljci, Turistič-
ne prireditve,  Projekt Moja dežela - 
lepa in gostoljubna, Razvojne poti, Turi-
stične društvene organizacije smo iskali 
možnosti za rast in razvoj turistične po-
nudbe za domače in tuje turiste na lo-
kalnem ter nacionalnem nivoju. Glavni 
poudarek smo namenili tematiki, kako 
krepiti turistični podmladek, kako nad-
grajevati skupne programe in projekte 
v smeri, da postanemo bolj povezani in 
učinkovitejši.

Predstavljena nam je bila nova brez-
plačna aplikacija Slovenski turistični 
vodnik, katere namen je približati po-
potnikom lokalne znamenitosti, poseb-
nosti, dogodke in ponuditi vsem krajem 
v Sloveniji kanal za promocijo svojih po-
sebnosti. K sodelovanju so povabljene 
vse slovenske občine, turistična društva 
in ponudniki vsebin. 

Prednosti aplikacije za uporabnike 
so predvsem: vse informacije na enem 
mestu in na dlani (ni potrebe po iskanju 
informacij po različnih portalih), ure-
dniške vsebine, ki prihajajo iz lokalnega 

okolja, dogodki, prometne informacije o 
zastojih, delu na cesti …

Med 357 včlanjenimi turističnimi dru-
štvi  v TZS smo se srečanja udeležili tudi 
predstavniki TD Cer Cerovo, TD Tabor Št. 
Jurij in TOD Županova jama Grosuplje. 

Ponosni in veseli smo na priznanji za 
prostovoljsko delo Katarini Podržaj iz TD 
Cer Cerovo in Mojci Koritnik iz TD Tabor 
Št. Jurij. Prostovoljsko delo je podlaga 
za delovanje turističnih društev, ki ga ne 
moremo plačati, lahko pa ga nagradimo.

Prisotni smo se seznanili še z eno no-
vostjo, novo komunikacijsko platformo 
My Way, katere nosilka je Slovenska tu-
ristična organizacija (STO), ki predstavlja 
slovenski turizem v tujini na najvišjem 
nivoju. Namen platforme My Way je po-
večanje vrednosti slovenskega turizma, 
ustvariti Slovenijo kot zeleno butično 
destinacijo za 5-zvezdična doživetja na 
vseh ravneh (makro destinacije, produk-
ti, letni časi …)

Turizmu prijazne ceste in kaj je tu-
ristična signalizacija, nam je razložila 
predstavnica DRI (Družbe za razvoj in-
frastrukture) mag. Nina Verzolak, saj je 
vse več neurejenih,  neustrezno in po-
manjkljivo postavljenih turističnih tabel 
na naših lokalnih cestah, kar predstavlja 

slabšo prepoznavnost in dostopnost do 
turističnih destinacij.

Srečanje se je zaključilo s podelitvijo 
priznanj v okviru 28. tekmovanja.

Moja dežela - lepa in gostoljubna 
2019. 

Letos se je na tekmovanje uvrstilo 90 
mest in krajev, 18 kampov in glampin-
gov, 7 mladinskih prenočišč, 28 temat-
skih poti in Petrolovi bencinski servisi. 

V vseh teh kategorijah so podelili pri-
znanja trem najboljšim, ki so s svojimi 
ponudbami in programi bistveno izbolj-
šali turistično ponudbo, da je postala ra-
znovrstnejša, kakovostnejša, usmerjena 
k ohranjanju narave in naše raznolike 
dediščine.

Kako pomembno, obenem pa po-
gosto skrito očem javnosti, je delo pro-
stovoljcev, je na prireditvi poudaril tudi 
državni sekretar v kabinetu predsednika 
vlade RS Franc Vesel.

S pozitivno naravnanostjo, optimiz-
mom, sodelovanjem, predanostjo in 
ustvarjalnostjo  bomo zagotovo  ustva-
rili večjo prepoznavnost mest in lokalnih 
znamenitosti, kar je v interesu vseh turi-
stičnih društev. 

Andreja Vesel 

ga orodja. Vas se vsekakor ponaša z boga-
to kulturno dediščino. 

Družina je bila zelo vedoželjna in ko 
sem jim govorila o Primožu Trubarju ter 
omenila, da je njegov rojstni kraj zelo bli-
zu, so si na vsak način želeli ogledati tudi 
Trubarjevo domačijo na Rašici, vendar pa 

je bila spominska soba, posvečena Trubar-
ju, žal zaprta. Nato smo se peljali po dolenj-
skem kraškem svetu preko Dobrepolja do 
vasi Račna na Radenskem polju, ki je tipič-
no kraško polje z vsemi značilnimi pojavi, 
kot so izviri, ponori, jame, periodično jeze-
ro, ponaša pa se tudi z bogatim rastlinskim 

in živalskim svetom.
Družina je bila tokrat na potovanju po 

Sloveniji en teden in načrtujejo, da bodo 
ponovno prišli čez dve leti, torej že tretjič, 
ko bodo znova odkrivali skrite kotičke naše 
dežele.

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

 radenskopolje

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

Na 10. obletnico obstoja je bil Krajinski park Radensko polje 
sprejet še v družino članov Skupnosti naravnih parkov Slovenije.

3. 12. 2019 je v Grosupljem potekal 
redni sestanek vodij zavarovanih obmo-
čij Slovenije v okviru Skupnosti naravnih 
parkov Slovenije (v nadaljevanju SNP). 
Žezlo vodenja SNP se vsako leto podaja 
med članicami. V letu 2019 je vodenje 
uspešno izpeljal Krajinski park Strunjan 
in v njegovem imenu Robert Smrekar. 
Na zadnjem sestanku pod njegovim 
vodstvom so, poleg ostalega operativ-
nega dela, v družino zavarovanih obmo-
čij sprejeli novega člana. Skupnost se je 
razširila na 15 zavarovanih območij.

Skupnost naravnih parkov Slovenije 
je bila ustanovljena 20. 10. 2011 v Notra-
njih Goricah pod organizacijsko taktirko 
Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki 
ga je takrat vodila direktorica Barbara 
Zupanc. Ustanovno listino je podpisalo 
12 zavarovanih območij. 

Namen ustanovitve SNP je bil, da se 
glas potreb, ki jih ima ohranjanje nara-
ve, sliši močneje in dlje. V slogi je moč 
in prav tako tudi v sodelovanju in poda-
janju izkušenj in strokovnih znanj med 
upravljalci zavarovanih območij. Naše 
največje zavarovano območje je Trigla-
vski narodni park, in to tako v smislu 
površine kot tudi v smislu števila zapo-
slenih. Veliko za njim ne zaostajata niti 

Kozjanski park ali Krajinski park Goričko. 
Če gledamo samo število zaposlenih, 
med velike prav gotovo spada tudi Park 
Škocjanske jame. Vsem tem je skupno, 
da imajo zaradi daljše prakse upravljanja 
zavarovanega območja, večjega števila 
zaposlenih in zaradi mnogih sodelovanj 
v nacionalnih in mednarodnih projektih, 
izjemno znanje in praktične izkušnje, ki 
so neprecenljive za upravljalce območij, 
ki na to pot šele stopajo. Prav podajanje 
praktičnega znanja je bil tudi eden iz-
med operativnih ciljev nastanka SNP. Cilj 
je bil tudi, da znotraj parkov poenotijo in 
opredelijo prioritete, ki so pomembne 
za vsa zavarovana območja. Ena izmed 
pomembnih točk je bila, da se med se-
boj spoznajo in sodelujejo vsi zaposleni 
znotraj vseh zavarovanih območij v Sku-
pnosti. Cilj SNP je tudi, da se vzdržuje 
kontakt med uslužbenci zavarovanih 
območij s sodelovanjem na posvetih, se-
stankih, delavnicah, sejmih itd.

Krajinski park Radensko polje si od 
članstva v SNP obeta  pomoč pri načr-
tovanju in usmerjanju naravovarstvenih 
dejavnosti na območju in tudi podporo 
pri izvedbi določenih praktičnih nalog 
znotraj krajinskega parka. Primeri dobrih 
praks iz drugih zavarovanih območij, ki 

bi koristili tudi boljšemu življenju do-
mačinov na Radenskem polju, so prav 
gotovo ena izmed prioritet upravljanja 
zavarovanega območja. 

Po 10 letih od ustanovitve Krajinskega 
parka Radensko polje si želimo, da bi se 
za območje zgodile mnoge obljubljene 
zgodbe. Nekatere se se začele že izvajati 
in se bodo v naslednjem letu še okrepile. 

Mag. Tina Mikuš,
vodja Krajinskega parka Radensko polje

Leto 2019 se končuje in ker 
za Krajinski park Radensko polje 
pomeni posebno jubilejno leto, 
je prav, da se spomnimo tudi po-
membnih oseb, ki so bile zaslužne, 
da je do ustanovitve zavarovanega 
območja sploh prišlo. Veliko je bilo 
oseb, ki so sodelovale v različnih 
fazah ustanavljanja parka. Mno-
gi si zaslužijo, da bi jih izpostavili 
poimensko. Pa vendar bi se ob tej 
priložnosti radi poklonili le dvema 
ključnima osebama, ki ju imenu-
jemo kar očeta Krajinskega parka 
Radensko polje. 

Biolog Stane Peterlin in Zagrad-
čan, pokojni Frenk Krampelj sta ne-
dvomno osebi, brez katerih danes 
Krajinskega parka Radensko polje 
ne bi bilo. Prav je, da se njun dopri-
nos vključi v mozaik trajnega spo-
mina. Oba sta prepoznala vrednost 
območja in imela vizijo o njegovi 
prihodnosti, hkrati pa vložila tudi 
ogromno energije in prostega časa 
v obdobju pred in med ustanavlja-
njem krajinskega parka. 
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Hranjenje ptic pozimi

V Društvu za varstvo in vzgojo ptic 
Grosuplje smo pred časom pričeli s pro-
jektom skrbi za ptice v urbanem okolju. 
V ta namen v parkih in naseljih občine 
Grosuplje spomladi postavljamo in ob-
navljamo valilnice, jeseni pa krmilnice. 

Projekt se je med meščani, predvsem 
pa med šolami in vrtci, odlično prijel, 
zato smo se tudi letos odločili, da obno-

vimo krmilnice, ki so bile med pomla-
dnim vetrom poškodovane in nekatere 
tudi uničene. Ob tem bomo postavili še 
nekaj novih, ker je odziv meščanov na 
ta projekt ob pomoči Občine Grosuplje 
zelo pozitiven in nam celo ponujajo 
nove lokacije. Tako smo se odločili, da 
letos postavimo krmilnice okoli šole in 
vrtca v naselju Šmarje - Sap.

Ob tem šolam in vrtcem razdelimo 
tudi ptičjo hrano in s tem že pri najmlaj-
ših oblikujemo odnos do živali, pred-
vsem ptic, ki nam s svojo prisotnostjo 
polepšajo sobivanje v mestu in s svojim 
petjem in zatiranjem škodljivcev dvigu-
jejo kvaliteto bivanja. 

Društvo za varstvo in vzgojo ptic Grosuplje

VABIMO VAS NA VSAKOLETNI  
BOŽIČNI POHOD NA STARI GRAD,
V SREDO, 25. 12. 2019, OB 17. URI,
Z ZBOROM PRED KAPELO V ČUŠPERKU.

ZA HRANO IN PIJAČO BO POSKRBLJENO!

TURISTIČNO DRUŠTVO KOPANJ
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Načrt odvoza komunalnih odpadkov za leto 2020 v Občini 
Grosuplje

I. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in mešane embalaže:

Mešane komunalne odpadke in mešano embalažo se bo odvažalo vsak dan od ponedeljka do petka ne glede na praznike, izme-
nično na 14 dni, razen treh praznikov 1. 1., 1. 5. in 25. 12. odpadkov ne bomo odvažali. Odvoz bomo nadomestili s prvo soboto 
po prazniku, to je 4. 1., 2. 5. in 26. 12. (dne 2. 1. 2020 se začne odvoz mešanih komunalnih odpadkov).

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

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

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

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

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

II. Odvoz  biološko razgradljivih  odpadkov (zeleni zabojniki):

Biološko razgradljive odpadke se bo, ne glede na praznike (izjema je enaka kot pri točki I.) v poletnem času odvažalo enkrat teden-
sko, v zimskem času (od 15. 11. do 15. 3.) enkrat na 14 dni.

Ponedeljek KS POLICA brez naselij Dole, Mala in Velika Stara vas (prvi odvoz 6. 1. 2020)

Torek GROSUPLJE: območje severno od Adamičeve c., Jerova vas in Brvace, brez Metelkovih, Kajuhovih, 
Valvazorjevih dvorov in Preske (prvi odvoz 7. 1. 2020)

Četrtek GROSUPLJE: območje južno od Adamičeve c.,  Perovo, Metelkovi, Kajuhovi, Valvazorjevi dvori in Preska      
KS ŠMARJE - SAP: naselje Šmarje - Sap, Mali in Veliki Vrh, Tlake, Zgornja Slivnica     
KS Polica - naselja Dole, Mala in Velika Stara vas     
KS SPODNJA SLIVNICA (prvi odvoz 9. 1. 2020)

Petek KS GROSUPLJE: naselja Gatina, Sp. Blato, Praproče, Brezje pri Grosupljem, Sončni dvori; KS ŠMARJE - SAP: 
Cikava, Paradišče in Sela pri Šmarju; KS ŠT. JURIJ, KS ŠKOCJAN,  KS MLAČEVO, KS ŽALNA, KS RAČNA (prvi 
odvoz 10. 1. 2020)

III. Odvoz ločeno zbranih odpadkov (ekološki otoki):

Ponedeljek Papir: KS GROSUPLJE, KS ŠMARJE - SAP
Steklena embalaža (odvoz na 14 dni, s pričetkom 13. 1. 2020): KS MLAČEVO, KS  ŽALNA, KS RAČNA,  
KS ILOVA GORA, KS SPODNJA SLIVNICA, KS ŠKOCJAN, KS ŠT. JURIJ

Torek Steklena embalaža (odvoz na 14 dni, s pričetkom 14. 1. 2020): KS GROSUPLJE, KS ŠMARJE - SAP, KS POLICA

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

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

IV. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

Dopisnico iz leta 2019 se lahko koristi še do 31. 12. 2019 (do tega datuma mora biti oddana v nabiralnik ali na pošto oz. dostavljena 
na sedež JKP), po tem datumu ji veljavnost poteče. Najkasneje v januarju 2020 bodo po pošti poslane nove dopisnice za leto 2020. 
Dopisnico je potrebno shraniti. Način odvoza kosovnih odpadkov ostaja enak letu 2019. Naročilo odvoza kosovnih odpadkov 
lahko naročate tudi preko naše spletne strani na  http://odpadki.jkpg.si/zbiranje-in-odvoz/kosovni-odpadki/narocilo-odvoza-kos-
-odpadkov. 
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V. Prevzem odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) bo v soboto, 5. 9. 2020 po naslednjem vrstnem redu:

ŠKOCJAN – pri šoli                                                                    7.15 -  7.30 h

MALA VAS – za družbenim domom                                            7.45 -  8.00 h

SPODNJA SLIVNICA – pred družbenim domom   8.15 - 8.30 h

VELIKO MLAČEVO- pri gasilskem domu                                   8.45 -  9.00 h

ŽALNA – pred trgovino    9.15 -  9.30 h

VELIKA LOKA – pri gasilskem domu      9.45 - 10.00 h

LUČE – pred gasilskem domom    10.15 - 10.30 h

MALA ILOVA GORA – pred gasilskim domom                            10.45 - 11.00 h

VELIKA RAČNA – pred družbenim domom                                     11.15 - 11.30 h

GROSUPLJE – pri strelišču     12.15 - 12.30 h

GROSUPLJE – parkirišče pri strelišču     12.45 - 13.00 h

GROSUPLJE – Sončni dvori – pred mobilno kotlarno     13.15 - 13.30 h

ŠMARJE - SAP – na parkirišču pri gasilskem domu      13.45 - 14.15 h

POLICA – pri gasilskem domu                                          14.45 - 15.00 h

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

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

VI. Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Pomladni prevzem

torek 17.03.2020 Mala Ilova Gora - pri igrišču pred vasjo 14.30 - 15.00 h

torek 17.03.2020 Račna - parkirišče za kulturnim domom 15.30 - 16.00 h

torek 17.03.2020 Veliko Mlačevo - parkirišče pred gasilskim domom 16.30 - 17.00 h

torek 17.03.2020 Polica - parkirišče pred družbenim domom 17.30 - 18.30 h

sreda 18.03.2020 Škocjan - parkirišče pri družbenem domu 14.30  - 15.00 h

sreda 18.03.2020 Mala vas pri Grosupljem - parkirišče za družbenim domom 15.30 - 16.30 h

sreda 18.03.2020 Spodnja Slivnica - parkirišče pred kulturnim domom 17.00  - 17.30 h

sreda 18.03.2020 Žalna - parkirišče pred trgovino 18.00  - 18.30 h

četrtek 19.03.2020 Šmarje - Sap - parkirišče pred gasilskim domom 15.00 - 16.00 h

četrtek 19.03.2020 Sončni dvori - pred kotlovnico 16.30 - 17.00 h

četrtek 19.03.2020 Grosuplje - parkirišče pred staro upravno enoto 17.30 - 18.30 h

Jesenski prevzem

torek 06.10.2020 Mala Ilova gora - pri igrišču pred vasjo 14.30 - 15.00 h

torek 06.10.2020 Račna - parkirišče za kulturnim domom 15.30 - 16.00 h

torek 06.10.2020 Veliko Mlačevo - parkirišče pred gasilskim domom 16.30 - 17.00 h

torek 06.10.2020 Polica - parkirišče pred družbenim domom 17.30 - 18.30 h

sreda 07.10.2020 Škocjan - parkirišče pri družbenem domu 14.30  - 15.00 h

sreda 07.10.2020 Mala vas pri Grosupljem - parkirišče za družbenim domom 15.30 - 16.30 h

sreda 07.10.2020 Spodnja Slivnica - parkirišče pred kulturnim domom 17.00  - 17.30 h



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  December 2019 25Ekologija

sreda 07.10.2020 Žalna - parkirišče pred trgovino 18.00  - 18.30 h

četrtek 08.10.2020 Šmarje - Sap - parkirišče pred gasilskim domom 15.00 - 16.00 h

četrtek 08.10.2020 Sončni dvori - pred kotlovnico 16.30 - 17.00 h

četrtek 08.10.2020 Grosuplje - parkirišče pred staro upravno enoto 17.30 - 18.30 h

VII. CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA DOLINA

Odpiralni čas

POLETNI DELOVNI ČAS  ( 01.03. – 31.10. ) ZIMSKI DELOVNI ČAS ( 01.11. – 29.02.)

pon - pet 7.00 – 19.00 pon - pet 8.00 – 16.00

sob 8.00 – 14.00 sob 8.00 – 13.00

nedelje in prazniki ZAPRTO

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

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

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

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

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

Vse  pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodno in storitveno dejavnostjo, lahko v zbirnem centru odpadke oddajo pod enakimi pogoji 
kot fizične osebe, razen odpadne azbestne kritine in odpadnega lesa (proti plačilu) ter mešanih ali inertnih gradbenih odpadkov, ki jih 
v zbirnem centru ne morejo oddati. 

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

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

VSEM OBČANOM IN POSLOVNIM PARTNERJEM VOŠČIMO VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2020. 
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ZDRAVČEK 2020
14. 1. 2020,  OB 17.30 URI KAJ LAHKO STORIM DANES,  
 DA NE PADEM JUTRI?     
 Ajda Plos, dipl. med. sestra  

21. 1. 2020,   OB  17.30  URI POZABLJAM, KAJ NAJ STORIM?   
 Ana Petek, dr. med.

28. 1. 2020, OB   17.30  URI BOLEČINA, KJER SE STIKATA TELO IN DUŠA
 izred. prof. Marjan Zaletel, dr. med., spec. nevrolog

4. 2. 2020, OB  17.30  URI MIGRENA IN AKUPUNKTURA
 Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.;
 izred. prof. Marjan Zaletel, dr. med., spec. nevrolog       

11. 2. 2020, OB 17.30  URI BOLEČINA V SKLEPIH – ARTROZA
 Karolina Božeglav Jezeršek, dr. med.

Zdravstveni dom Grosuplje

Dobrodelni pohod 10.000 korakov

V nedeljo, 1. 12. 2019, je v Parku Tivo-
li v Ljubljani potekal dobrodelni pohod 
10.000 korakov.

V okviru dobrodelnega pohoda pod 
pokroviteljstvom podjetja Amway Slo-
venija in v organizaciji prostovoljke Ma-
rice Kovačič in prostovoljcev Centra za 
socialno delo Ljubljana, Enota Grosuplje, 
smo dobili donacijo v višini 2.300,00 
evrov. 

Organizator dobrodelnega pohoda je 
bilo podjetje Amway, ki je zbrana sred-
stva udeležencev podvojil in v celoti na-
menil CSD Ljubljana, Enoti Grosuplje, za 
namen preventivnega programa dela z 
otroki in mladostniki.

Prostovoljci se vsem obiskovalcem, 
donatorjem in vsem ostalim, ki so na 
kakršen koli način pripomogli k temu, 
iskreno zahvaljujemo. 

Prostovoljno delo zajema nudenje 
učne pomoči, sodelovanje pri organi-
zaciji in izvedbi ustvarjalnih delavnic 
za otroke in mladostnike, organizaci-
jo in udeležbo na taborih za otroke in 
mladostnike, ki so organizirani v okviru 
preventivnega programa »Prostovoljno 
delo z otroki in mladostniki« iz občin 

Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. 
Prostovoljno delo se izvaja v prostorih 
CSD Grosuplje, izjemoma tudi v knjižni-
cah in osnovnih šolah na območju občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, 
glede na potrebe in dogovor z zakoniti-
mi zastopniki uporabnikov oziroma upo-
rabnikov.

S to donacijo bomo lahko izvedli ta-
bor otrok in mladostnikov v letu 2020 in 
jim ponovno narisali nasmehe na njiho-
ve obraze.

Jan Einspieler,
Prostovoljec CSD Ljubljana, Enota Grosuplje.
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V Zasebnem vrtcu Kobacaj odmevala pesem ''… lepše pesmi 
ni na svet', kot je šum čebel…'' (Slavko Avsenik in Slavko Avsenik ml., 
Čebelarska pesem)

Letošnji petek, 15. novembra,  je bil 
za otroke Zasebnega vrtca Kobacaj iz 
skupin Kapljice in Metulji prav poseben. 
Nanj smo se pripravljali dlje časa, začeli 
pa smo ga z najavo na Občino Grosu-
plje, da bi županu dr. Petru Verliču in di-
rektorju občinske uprave mag. Dušanu 
Hočevarju predali vabilo na zajtrk.

Da bi naredili dober vtis, smo se seve-
da morali potruditi. Ves teden pred veli-
kim dogodkom je bil v znamenju zajtrka, 

ki nas je čakal. Igralnico smo okrasili v je-
senske  odtenke rdeče, rumene, zelene, 
rjave in oranžne barve. Obiskali smo če-
belnjak in se pogovarjali o pomembno-
sti čebel v našem okolju. Spoznali smo 
panj in čebelnjak ter izvedeli, kaj čebele 
nabirajo in kaj pridelujejo. Izdelali smo 

panjske končnice živahnih barv, prav 
take, ki najbolj privabljajo čebele. Za 
boljše vzdušje smo se naučili in prepe-
vali Avsenikovo Čebelarsko pesem ('' ... z 
rož'ce na rož'co leta čebela … lepše pe-
smi ni na svet, kot je šum čebel …''). 

Za pripravo sladice nam je na pomoč 

Predstavi o varnosti in zdravju v OŠ Louisa Adamiča Grosuplje

Učenci tretjega, četrtega in petega 
razreda OŠ Louisa Adamiča Grosuplje 
so si ogledali brezplačni predstavi »Hej, 
Napo, pazi na zdravje, varnost in kapo« 
v PŠ Št. Jurij in »Hrup je za ušesa strup« v 
DE Adamičeva. Izobraževalna predstava 
je nastala v sodelovanju z Ministrstvom 
za delo, dom, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti in Zavodom RS za 
šolstvo. Poznate junaka Napa, ki otroke 
opozarja na mnoge nevarnosti? Diplo-
mirani dramski igralec Aleš Kolar nas je 
želel seznaniti z osnovnimi pravili varno-
sti in zdravja pri delu. 

Na igriv način smo preko junaka 
Napa spoznali marsikaj novega:

Glasbo poslušamo pri normalni jakosti 
(ne preglasno, 60 dB), saj hrup poškoduje 
ušesa.

Z nožem režemo stran od sebe.
Vedno gledamo predse, da se ne spota-

knemo.
Učimo se lahko tudi na zabaven način.
Zaščitimo se pri delu z nevarnimi snovmi.

Pokazal nam je, kako pravilno sedimo.

Monitor je oddaljen za dolžino roke od 
glave in v višini oči. Postavljen je vzpore-
dno z oknom zaradi sevanja.

Vse več je nekemičnih odvisnikov. Po-
trebna je omejitev rabe pametnih naprav.

Ogenj pogasimo z ustrezno odejo ali 
gasilnim aparatom.

Na lestvi ne stojimo na zadnji stopnici 
zaradi slabšega ravnotežja in možnosti 
padca.

Predstava nam je bila všeč, ker jo je 
zaigral na otroški način s poučnimi in 
koristnimi nasveti.

Alenka Gazi Legan
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priskočil kuhinjski robot Avguštin (tako 
smo ga poimenovali že lansko leto). 
Otroci smo skupaj z vzgojiteljicama za-
mesili testo po skrivnem receptu za na-
jokusnejše medenjake, kar smo jih kdaj 
jedli. Nato smo oblikovali medenjake, 
jih okrasili s celimi orehovimi jedrci in 
spekli. Poleg medenjakov smo za sla-
dico spekli tudi jabolka in jih posuli s 
cimetom. Po vrtcu in Sončnih dvorih je 
dišalo omamno lepo.

Še najbolj pa smo uživali pri izdela-
vi masla. V steklene kozarce smo nalili 
sladko smetano in jo tresli do onemo-
glosti dolgo, dokler ni smetana postala 
maslo. Tu brez močnih rok vzgojiteljic 
čarovnija ne bi uspela. Utrujeni, a veseli 
in nasmejani smo bili, ko smo videli, kaj 
nam je uspelo. Utrujene roke so nas še 
naslednji dan spominjale na to, da je 
potreben trud za uspeh. Izdelano maslo 
in med, katerega smo dobili od grosu-
peljskih čebelarjev, smo nato namazali v 
štručko, jo zvili, zavili v folijo in pustili v 
hladilniku čez noč, da se je malo strdilo, 

zvitek pa obdržal obliko. 
Ker pa pojedina izgleda slajše na lepo 

dekorirani mizi, smo seveda poskrbeli 
tudi za okrasitev. Na sprehodu smo na-
brali listje živahnih jesenskih barv in iz 
njega naredili šopke. 

Prišel je petek. Dan, da pokažemo, kaj 
smo se naučili in kaj pripravili. Najprej 
sta nas tradicionalno obiskala čebelar-
ja Milan Štibernik in Franci Krese, ki sta 
nam na konkretnem panju pokazala, 
kako in koliko časa čebele delajo satje in 
kako naredijo prostore iz voska, kamor 

potem prinašajo med. Predstavila sta 
čebeljo družino in vlogo, ki jo imajo po-
samezni člani te družine. Najbolj pa smo 
si zapomnili razlago reka, zakaj rečemo, 
da je nekdo priden kot čebela. Otroci so 
imeli tudi možnost poskusiti čebelar-
sko pokrivalo in pridobiti odgovore na 
vprašanja, ki so še ostala odprta. Sedaj 
tudi vemo, da so čebele edine živali, ki 
ne poginejo ampak umrejo, ker so tako 
pomembne za vse ljudi in vso naravo. 

Vrhunec dneva je bil prihod župa-
na in predsednika občinske uprave. Po 
uvodnem pogovoru smo jima zapeli 
čebelarsko pesem, nato pa smo ju pova-
bili, da se nam pridružita pri tem najpo-
membnejšem dnevnem obroku.

Že kar pošteno so se nam oglašali že-
lodčki, zato smo si z veseljem privoščili 
dobrote, ki smo jih pripravili in so bile 
ravno zato še toliko boljše. Kar nismo se 
mogli odločiti, kaj je bilo najboljše. Bili 
pa smo si enotni v enem – takšen zajtrk 
je vredno ponoviti! 

Valentina C. Humski

Tkali smo niti prijateljstva - ŽePZ Nasmeh in Res miranda

Pesem bogati, združuje in pomlaja. 
Pesem je sozvočje srca in duše, njunih 
nevidnih strun, ki zazvenijo v vsakem 
človeku na svoj način. In tak prešeren, 
otožen ter radosten in upajoč zven se 
nas je na topel in rahlo deževen večer 11. 
novembra dotaknil, ko smo pevke ŽePZ 
NASMEH gostile v knjižnici Grosuplje 
žensko vokalno skupino RES MIRANDA 
iz Novega Sada. Skupino Res miranda 
sestavlja sedem članic, ki jih združuje 

ljubezen do vokalne glasbe in nežnega 
komornega zborovskega zvoka. Zato je 
bilo v do zadnjega kotička (sedišča in 
stojišča) napolnjeni dvorani knjižnice 
resnično lepo slišati pesmi kot so Dodol-
ske pesmi, Kaval sviri, Nanina uspavanka, 
Odlomki iz Liturgije sv. Jovana Zlatou-
stog, Polijelej in druge. 

Tudi ženska zasedba Nasmeh je nav-
dušila s pesmimi Oj, le sijaj sonce, Poj-
dem na ravno polje, Roža na vrtu, Mlin 

in Jaz bi rad cigajnar bil. Čisto na koncu 
pa smo s skupno pesmijo Lolipop doka-
zali, da je ta naš svet prijazen, če živimo 
s prijetnimi, dobrimi ljudmi, ki jih družijo 
veselje, pesem in sreča. Še dolgo smo se 
nato veselili ob pici in pecivu, klepetali 
ter gostjam iz Novega Sada pomahali v 
slovo z obljubo, da se kmalu spet snide-
mo.

Za ŽePZ Nasmeh, 
Katarina Jaklitsch Jakše
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Dober dan, Življenje!

Literarna skupina Kulturnega društva 
sv. Mihaela Grosuplje je v sodelovanju 
z Mestno knjižnico Grosuplje pripravila 
v torek, 12. novembra 2019, večer po-
ezije in glasbe z naslovom »Ko se življe-
nje sreča z jesenjo: Dober dan, Življenje!«. 
Vsebina programa je bila zasnovana na 
naravni danosti letnih časov od pomladi, 
skozi poletje in jesen, do zime. Prav ta-
kšno je naše življenje. Tudi v pozni staro-
sti človek še vedno čaka pomlad. Poezijo 
in prozo o življenju od rojstva do pozne 
starosti so delili člani Literarne skupine: 
Alenka Adamič, Marjana Adamič, Janez 

Pintar, Barbara Režek, Vera Šparovec in 
Štefka Zaviršek. Z glasbenimi vložki so 
dogajanje popestrili David in Lucija Ivan, 
Hana Klavs, Iva in Maja Režek, Pavlina in 
Ivana Šifrer ter MePZ Zgodnja danica,  ki 
so zapeli tudi Pesem o rojstvu, po bese-
dilu in napevu Franca Ledra Lesičjaka in 
v priredbi Luka Kramolca.  Solist je bil 
Marjan Adamič.

Gostja večera, sestra Emanuela Žer-
din, pa je iz šestletnih izkušenj z umira-
jočimi v Hospicu in sedaj v Zavodu sv. 
Jožefa v Celju povedala, da na koncu člo-
vek ne sprašuje po premoženju, ampak 

išče le človeka, da se poslovi od osebe, 
ki jo ima rad, ali osebo, s katero se mora 
pred smrtjo pobotati, ali pa osebo, s ka-
tero mora kaj razčistiti. Vsi pa so hvale-
žni za življenje. Z anekdotami izkušenj 
v Hospicu nas je tudi nasmejala in tako 
razblinila strahove o smrti. Hvaležni smo 
ploskali za pričevanje. 

Za ozvočenje in osvetlitev je poskr-
bela tehnična ekipa društva sv. Mihae-
la Grosuplje. Avtorica prireditve je bila 
Alenka Adamič.

Milena Nagelj

Tisto jesensko popoldne v Grosupljem z ŽPZ Biser in gosti

Če na tisto jesensko popoldne v sobo-
to, 23. 11. 2019, slučajno niste bili z nami, 
ste zamudili pravi praznik zborovskega 
petja, druženja in dobre energije. Trije 
zbori, dve zborovodji in skoraj 80 pevk 

in pevcev v Grosupljem zapoje na enem 
koncertu zelo redko. Družbeni dom ni 
dobesedno pokal po šivih samo zaradi 
številnih pevk in pevcev, ampak tudi za-
radi poslušalcev, saj je bila dvorana pol-

na do zadnjega kotička. 
Na nastop v Družbenem domu smo 

organizatorke, članice Ženskega pev-
skega zbora Biser, povabile še dva ka-
kovostna mešana zbora: Mešani pev-

Gostja večera, sestra Emanuela Žerdin
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ski zbor Leo Fortis Trebnje in Mešani 
pevski zbor Prosavus. Prva dva zbora 
sta pela pod taktirko izkušenega zbo-
rovodje Fernanda Pabla Mejiasa, tretji 
zbor pa je pel pod vodstvom mladega in 
obetavnega Aljaža Bastiča. Vsak zbor se 
je predstavil s šestimi skladbami. 

Glasni levi iz Trebnjega so mlad zbor 
po stažu in energičnosti. Pokazali so, da 
znajo zapeti tudi zelo tiho in nežno, lah-
ko pa so resnično glasni in pri tem poleg 
svojih glasilk uporabijo tudi okončine ter 
s svojo mladostno energijo razvnamejo 
poslušalce. 

Veseli smo, da smo imeli pri nas pri-
ložnost gostiti tudi pevke in pevce zbora 
Prosavus, ki je po stažu mlad zbor - sku-
paj pojejo šele tretjo sezono, a so po-
želi že precej nagrad in izjemno dobrih 
uvrstitev na regijskem, državnem in tudi 
na mednarodnem tekmovanju v Tuhlju. 
V Grosupljem so se predstavili s svojim 
tekmovalnim programom za naslednje 

regijsko tekmovanje.
Biserke smo odpele pester program: 

od zelo občutene uglasbene Pavčkove 
pesmi “Razpotje” in  prekmurske ljudske 
“Ne ouri, ne sejaj”, do uglasbene pesmi 
angleškega avtorja “Spring, the sweet 
spring”, kjer smo poslušalce z oponaša-
njem ptičjega petja in igranja na kozar-
ce dobesedno prestavile v pomladanski 
gozd. Pesem smo v Grosupljem ob tej 
priložnosti premierno izvedle. In če otro-
ci vprašajo, ali je bil to “play back” ali 
smo resnično pele, veš, da je bil namen 
dosežen in skladba odpeta, kot je treba. 
Sicer pa poleg petja tudi plesa in igranja 
na tolkala ni manjkalo. Tudi Biserke smo 
odpele program, namenjen regijskemu 
tekmovanju. 

Pevski večer smo zaključili s skupno 
pesmijo, zabavno ženitveno ljudsko 
“Dajte, dajte”, ki zveni iz toliko grl še 
posebno mogočno. Seveda smo pevke 
poskrbele tudi za prigrizek in dobro ka-

pljico po končanem koncertu in napekle 
toliko dobrot, da prav nihče ni odšel la-
čen ali žejen. 

Ob tej priložnosti se je ponovno po-
kazalo, da bi Grosuplje resnično potre-
bovalo prostor za kulturne prireditve, ki 
bo omogočal nastopajočim preoblače-
nje v garderobah (in ne v dvorani sami), 
obiskovalcem pa nudil dovolj prostora, 
dober pogled in dovolj svežega zraka za 
uživanje v kulturnem programu.  Ampak, 
ker smo pevke in za nas velja “Kdor poje, 
zlo ne misli” – verjamemo in upamo, da 
se nam bo želja prej (in ne slej) tudi iz-
polnila. 

Lepo vabljeni na naš naslednji kon-
cert v Grosupljem, ki bo takoj po novem 
letu in bo božično oziroma praznično 
obarvan. Spremljajte nas na naši face-
book strani ŽPZ Biser, kjer boste o njem 
pravočasno obveščeni.

Petra Ravnik, ŽPZ Biser
Foto: Vasja Ambrožič

Mihaelovi tamburaši v Prekmurju, na Škofljici in v Mirni Peči

Mihaelovi tamburaši smo se v petek, 
22. novembra, zapeljali do Lendave, kjer 
smo v Domu starejših občanov sredi po-
poldneva popestrili novembrski konec 
tedna. Ob pozdravu v slovenskem jeziku 
je naš kontrabasist mag. Mirko Anželj, po 
rodu Prekmurec, poskrbel za nagovor v 
madžarščini.  S tamkajšnjimi prebivalci, 
zaposlenimi in nekaj obiskovalci smo 
nato »odšli« na glasbeno potovanje po 
Sloveniji, Dalmaciji in Grčiji. Še posebej 
pa smo poskrbeli za prekmursko dušo 
z narodno Zrejlo je žito in madžarskim 
Čardašem. Kot najnovejšo skladbo iz na-
šega repertoarja pa smo zaigrali Komi de 
ravnica bejla (besedilo v prekmurščini 
Feri Lainšček) na glasbeno priredbo naše 

umetniške vodje Anje Lavrenčič.
S to skladbo smo potem zvečer na-

stopili še na 12. območnem srečanju 
pevskih skupin z naslovom Nazdravimo 
prijateljstvu! pod okriljem JSKD Murska 
Sobota v Kulturnem domu Tišina. Na po-
vabilo domače Pevske skupine Prekmur-
ci iz Tišine s 15-letno tradicijo delovanja 
sta na srečanju prepevala še dva gostu-
joča zbora - MoPZ KUD Kovač Lija iz Vu-
hreda in MoPZ KUD Mejnik iz Šentilja, na 
katerem je vsaka skupina zapela oz. zai-
grala štiri skladbe. Ob zaključku pa smo 
vsi skupaj zapeli in zaigrali že omenjeno 
Komi de ravnica bejla.

Prireditev je bila dobro obiskana, saj 
je bila dvorana polna, udeležili pa so se 

je tudi župan občine Tišine Franc Horvat 
in njegova žena ter vodja JSKD Murska 
Sobota. Po koncertu so nas vse v bližnji 
gostilni pogostili z odličnimi in različnimi 
krvavicami in bujto repo. Ob kozarčku 
rujnega je nato prepevala in igrala vsa 
druščina. Pa nenazadnje! Tudi popol-
danski dödoli (beli krompirjevi žganci) 
zabeljeni s kislo smetano ter solato v 
DSO so bili odlični, da o prekmurskem 
gostoljubju ne govorimo.

Že naslednji dan, v soboto, 23. no-
vembra, smo nastopili v avli Osnovne 
šole Škofljica na 15. letnem koncertu 
Ženskega pevskega zbora Laniške pre-
dice, s katerimi smo poleg štirih veselih 
skladb zaigrali skupaj slovensko naro-
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Ženski pevski zbor Magdalena ob koncu leta

Pevke ŽePZ Magdalena zaključujemo 
leto v pevskem slogu.

20. novembra smo zapele ob sveča-
ni otvoritvi razstave v Mestni knjižnici 
Grosuplje, posvečeni življenjskemu de-
lovanju olimpionika  Miroslava Cerarja. 
S pesmijo smo se poklonile njegovemu 
visokemu življenjskemu jubileju in po-
skrbele za prijetno in veselo vzdušje ob 
koncu prireditve.

21. novembra smo sodelovale na 

otvoritvi razstave lesenih izdelkov An-
dreja Mraka. Izdelki so njegova izvirna 
iznajdba, sestavljeni povsem brez lepila. 
Razstava je na ogled na Zvezi Sonček v 
Ljubljani.

23. novembra smo sodelovale v pro-
gramu ob 25. obletnici delovanja Meša-
nega okteta Polica.

Prijetna srečanja, druženje, veselje 
ob petju in poslušanju, spoznavanju ži-
vljenjskih zgodb ljudi, ki pustijo pečat 

v naši družbi, obenem pa s svojo skro-
mnostjo dokazujejo veličino človeka, 
dajejo tudi nam novo energijo za vaje 
in čas, ki ga namenimo spoznavanju in 
utrjevanju pesmi za različne priložnosti.

Vse to nam je še vedno v izziv in po-
nos po skoraj 25-ih letih prepevanja in 
druženja.

Za Magdalene zapisala Majda Fajdiga

Zlato priznanje ŽPZ Biser na regijskem tekmovanju odraslih 
pevskih zasedb 2019

»Zlato priznanje! In posebno pri-
znanje za najboljšo izvedbo slovenske 
ljudske pesmi! Neizmerno vesele. In po-
nosne. Nase in na našega zborovodjo 
Fernanda, ki nas je v dveh letih skupne-
ga sodelovanja popeljal po poti zaupa-
nja vase. Da verjamemo, da znamo in 
zmoremo. In da smo lahko še boljše,« so 
bile  naše misli po razglasitvi rezultatov 
na zaključnem koncertu regijskih tekmo-
vanj odraslih pevskih zasedb 2019.

Članice Ženskega pevskega zbora 
Biser smo se na zadnjo novembrsko so-
boto udeležile regijskega tekmovanja 
odraslih pevskih zasedb za osrednjo Slo-
venijo 2019, ki je potekalo v Kočevju. Tri-

dno Roža na vrtu. 
V soboto, 30. novembra, pa smo na 

povabilo nekdanjega grosupeljskega 
župnika Franca Novaka, ki je zdaj v Mirni 
peči, zaigrali in zapeli skupaj s sorodni-

ki in z gosti tamkajšnji gospodinji v žu-
pnišču Francki Hren, ki je vstopila v 90. 
leto. Ker pa je v istem gostišču v dokaj 
veliki družbi praznoval tudi zakonski par 
okroglih 60 let starosti, smo mimogrede 

v sosednji sobi še njima zaigrali nekaj ve-
selih. 

Mihaelovi tamburaši – KUD sv. Mihaela, 
Grosuplje
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Slovesna otvoritev razstave 8 desetletij Miroslava Cerarja

V sredo, 20. novembra 2019, smo 
v dvorani Mestne knjižnice Grosuplje 
slovesno odprli razstavo 8 desetletij 
Miroslava Cerarja, kot nam že ime pove, 
posvečeno našemu občanu, olimpioni-
ku Miroslavu Cerarju, ob praznovanju 
njegovega 80. rojstnega dneva.

Slovesnega dogodka so se udeležili 
župan dr. Peter Verlič s soprogo Barbaro 
Tekavec Verlič, direktor občinske upra-
ve mag. Dušan Hočevar, avtor razstave 
prof. dr. Ivan Čuk, občinski svetnice in 
svetniki, predstavniki zavodov in insti-
tucij. S svojo prisotnostjo nas je počastil 
tudi sam olimpionik Miroslav Cerar, z 
nami pa so bili tudi njegovi sodelavci oz. 
sotekmovalci iz Športnega društva Naro-
dni dom in njihov trener.

Zbrane v dvorani je pozdravila v. d. 
direktorica Mestne knjižnice Grosuplje 
Roža Kek, ki se s prijetnimi občutki še 
vedno spominja ravno tako novembr-
skega večera izpred desetih let, ko so v 
knjižnici predstavljali knjigo Miroslav Ce-
rar in njegov čas. Izšla je v čast njegovi 
70-letnici. »So dogodki in dnevi, ki nam za 
vedno ostanejo v lepem spominu,« je de-
jala. Takrat sta se jubilantu pridružila tudi 
njegova sotekmovalca in prijatelja Tine 
Šrot in Janez Brodnik. »In skupaj so obujali 
spomine in potrdili naše zavedanje, da s 
talentom in vztrajnostjo, etičnimi in mo-
ralnimi vrednotami, značajem, da igraš 
po pravilih, delaš, kar je prav in prevzemaš 
odgovornost za svoja dejanja, postaneš in 
ostaneš zmagovalec. Zaznamuješ prostor 
in čas, kot ga je in ga zaznamuje spošto-
vani Miroslav Cerar,« je še povedala. Na 
predlog župana dr. Petra Verliča, da ob 
njegovem letošnjem jubileju v Mestni 
knjižnici Grosuplje gostijo razstavo 8 

desetletij Miroslava Cerarja, so se z ve-
seljem odzvali. Gre za njegovo domačo 
knjižnico, katere član je in jo tudi obisku-
je.

Povedala je še, da odprtje razstave so-
vpada z dnevom splošnih knjižnic, Miro-
slavu Cerarju pa je ob njegovem jubileju 
tudi iskreno čestitala. »On nam je navdih 
za ustvarjalno in vseživljenjsko aktivno 
učenje. Navdih za osebno rast, negovanje 

prijateljstev in plemenitega značaja,« je še 
dejala.

»Miro je prijatelj, prijatelj občine Gro-
suplje, občan, prijatelj grosupeljskega 
športa,« pa je dejal župan dr. Peter Ver-
lič. Ne zamudi skoraj nobene podelitve 
priznanj športnikom in športnicam v 
naši občini. Ko vidi mlade, nadobudne 
športnike, kako prejemajo priznanja, pa 
se mu vedno tudi malo rosijo oči. »In mi-

članska komisija pod vodstvom Gregorja 
Klančiča, profesorja glasbe, akademske-
ga cerkvenega glasbenika,  zborovodje 
in organista, je pozorno poslušala vse 
nastope in jih točkovala. 

Regijska tekmovanja so potekala v 
šestih slovenskih regijah. Število sodelu-
jočih je bilo omejeno. Sodelujoče je po-
trdil organizacijski odbor prireditve na 
predlog umetniškega sveta tekmovanja. 
Letos se je tekmovanja udeležilo 59 zbo-
rov. Vsak zbor je odpel štiri skladbe: eno 
umetno pesem slovenskega skladate-

lja, eno slovensko ljudsko pesem in dve 
skladbi po lastnem izboru. Vsak zbor je 
glede na svojo izvedbo in program lahko 
prejel do 100 točk.

Očitno se je naša »vaja« na koncertu 
teden dni prej v Grosupljem obresto-
vala, saj smo članice ŽPZ Biser z zboro-
vodjo Fernandom Mejiasom svoje delo 
odlično opravile. Zbrale smo kar 88 od 
100 možnih točk (največje število dose-
ženih točk med vsemi zbori je bilo 93) in 
posebno priznanje za najboljšo izved-
bo slovenske ljudske pesmi, in sicer 

za izvedbo prekmurske ljudske pesmi 
»Ne ouri, ne sejaj« v priredbi Radovana 
Gobca, kar je za regijsko raven tekmova-
nja odličen uspeh.

Prav tako so svojo kakovost ponov-
no dokazali tudi naši gostje iz našega 
skupnega grosupeljskega koncerta, Me-
šani pevski zbor Prosavus, ki je za svojo 
izvedbo prejel zlato priznanje z odliko, 
zato ob tej priložnosti tudi njim iskreno 
čestitamo.

Petra Ravnik, ŽPZ Biser
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slim, da je lahko popotnica tvojemu viso-
kemu jubileju, vsemu temu, kar si prinesel 
Slovencem v svetovnem olimpijskem špor-
tu, ravno to, da v tej občini poskušamo čim 
bolje poskrbeti, da bodo naši mladi, naši 
otroci imeli pogoje za šport, in da jih bo 
to odvrnilo od kakšne stranpoti. In imajo 
vzornika, imajo legendo. In smo zelo po-
nosni, zato se kar malo čutimo olimpijska 
občina,« je še dejal.

Tako je vesel, da v občini v zadnjem 
času precej pozornosti posvečamo tudi 
infrastrukturi. Veliko igrišč se je zgra-
dilo po vaseh, Polica ima tudi svojo 
novo športno dvorano, gradi se tudi pri 
Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje 
na Tovarniški. Na zadnji seji občinskega 
sveta smo sprejeli občinski podrobni 
prostorski načrt za Koščakov hrib, za ve-
liko športa in rekreacije, na decembrski 
seji pa bo sprejet še občinski podrobni 
prostorski načrt za Športni park Brezje.

Župan je Miroslavu Cerarju, legendi, 
olimpioniku, v svojem imenu in v imenu 
vseh občank in občanov občine Grosu-
plje izročil tudi zahvalo, mu ob njegovem 
jubileju iskreno čestital ter mu zaželel še 
veliko uspehov, da bo še naprej uspešno 
opravljal svoje športno poslanstvo in da 
bo naslednje leto, ko ga čaka odgovorna 
naloga, Slovenijo uspešno zastopal na 
olimpijadi.

Zbrane na dogodku je nato nagovo-
ril tudi športnik velikega duha in srca, 
olimpionik Miroslav Cerar. Zaupal nam 
je, da se je ravno vrnil z Japonske, kamor 
se je odpravil na povabilo japonske drža-
ve, tam pa so zanj pripravili nepozaben 
sprejem, tako da je še vedno pod močni-
mi vtisi res lepega obiska.

Zahvalil se je, da ta razstava lahko kra-
si tudi prostore naše knjižnice, razstava 
mu je v veliko čast in mu veliko pome-

ni. Predhodno si jo je že tudi ogledal in 
se še pred njenim uradnim odprtjem 
sprehodil po prostorih naše knjižnice. Bil 
je navdan z nostalgijo po preteklosti, o 
svojih prijateljih, s katerimi so skupaj tre-
nirali, vadili, pridružili pa so se nam tudi 
na odprtju razstave. Še danes se skupaj 
vsak teden družijo.  

Nekaj besed je ob tej priložnosti spre-
govoril tudi avtor razstave prof. dr. Ivan 
Čuk. Njena priprava je bila dokaj zahtev-
na, saj je arhiv Miroslava Cerarja izjemno 
bogat. Arhiv Leona Štuklja je obsegal 
okoli 4000 fotografij in 600 muzealij, Mi-
rov arhiv pa je še bolj obsežen, saj živi v 
obdobju, ki je bilo bolj bogato. Na krat-
ko je opisal razstavo ter izpostavil nekaj 
zanimivih in pomembnih dogodkov iz 
njegovega življenja. »Pri opisu tekmovanj 
nismo toliko opisovali, koliko odličij je ta-
krat dosegel, ampak kaj se mu je takrat 
dogajalo. To pa v bistvu prikazuje na eni 
strani njegovo širino, na drugi strani pa 
tudi utrinek takratnega časa iz njegove te-
lovadne poti,« je še dejal.

Z glasbo sta dogodek obarvali učenki 
Glasbene šole Grosuplje Kalindi Mihelič 
in Keira Harley, na klavir nam je zaigral 
tudi pianist Ernest Miklič, prof. glasbene 
šole Tvoja glasba. »Vse najboljše« so olim-
pioniku Miroslavu Cerarju zapele pevke 
Ženskega pevskega zbora Magdalena, 
prireditev pa je povezovala Jasmina 
Mersel, ki nas je popeljala skozi njegovo 
življenjsko zgodbo.

Šampionska zgodba dvakratnega 
olimpijskega zmagovalca, štirikratnega 
svetovnega in desetkratnega evropske-
ga prvaka se je začela, ko je pri 9 letih 
prestopil prag gimnastične dvorane v 
Narodnem domu v Ljubljani. Z osvaja-
njem kolajn je postal pravi zmagovalec, 
vendar pa je sočasno ostal zvest sebi, 

preprost, vljuden, spoštljiv in pošten člo-
vek. Odlikovali ga niso le izjemni športni 
dosežki, temveč tudi življenje po trenin-
gih in tekmovanjih.

Ob telovadbi je uspešno končal študij 
prava in dolga leta delal kot odvetnik. 
Redki so športniki, ki jim uspe študij 
uspešno združiti s kariero vrhunskega 
športnika. Kot odvetnik je iskal pravico. 
V zadnjih desetletjih pa se posveča ran-
ljivim skupinam. Bori se za fair play in 
pravičnost v športu. Je eden od ustano-
viteljev Olimpijskega komiteja Slovenije, 
predseduje Slovenski olimpijski akade-
miji in je ambasador Slovenije za šport, 
toleranco in fair play.

Razstava 8 desetletij Miroslava Ce-
rarja je na ogled po celotni Mestni 
knjižnici Grosuplje in je razvrščena po 
tematskih sklopih. V dvorani je razsta-
vljen tematski sklop Raznoliko življenje 
Miroslava Cerarja, v galeriji Miroslavo-
vo društvo in učitelji, po etažah knjižni-
ce pa spremljamo njegovo telovadno 
pot.

Razstava bo v Mestni knjižnici Gro-
suplje na ogled vse do 20. januarja 
2020.

Jana Roštan
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20. dobrodelna prireditev Z ROKO V ROKI

V nedeljo, 24. novembra 2019, je v 
Kulturnem domu Žalna potekala tradi-
cionalna dobrodelna prireditev Z roko v 
roki. V Žalni je bil praznik dobrodelnosti, 
dobrih dejanj, povezanosti krajank in 
krajanov za skupno dobro. Ta je bil letos 
še bolj očarljiv. Mineva namreč jubilejnih 
70 let od ustanovitve Krajevne organiza-
cije Rdečega križa Žalna, tradicionalna 
dobrodelna prireditev Z roko v roki pa je 
letos odprla naše dlani in povezala naša 
srca že 20. zapovrstjo.

Prireditve so se udeležili župan dr. Pe-
ter Verlič, direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar s soprogo mag. Janjo 
Garvas Hočevar, predsednica Rdečega 
križa Slovenije mag. Vesna Mikuž, župnik 
Andrej Šink, ravnateljica Osnovne šole 
Louisa Adamiča Grosuplje Janja Zupan-
čič, predsednica Krajevne skupnosti Žal-
na Danijela Pirman, vodja Podružnične 
osnovne šole Žalna Irena Rakar, direk-
torica vrtca Kobacaj Ksenija Štibernik, 
predsednik Prostovoljnega gasilskega 
društva Žalna Drago Goršič in seveda 
mnogi tamkajšnji krajanke in krajani.

»Iskrene čestitke ob 70. obletnici Kra-

jevne organizacije Rdečega križa Žalna, 
iskrene čestitke za 20 let prireditve Z roko 
v roki,« je dejal župan dr. Peter Ver-
lič ter se Krajevni organizaciji Rdečega 
križa Žalna toplo in iskreno zahvalil za 
prizadevno delo. »Tisti, ki so občutili, kaj 
lahko roka da, kako lahko pomaga s tisti-
mi majhnimi malenkostmi, s tisto drobno 
podporo, včasih z nasmehom, seveda 
nesebično, kot dobri ljudje dajo, in potem 
na drugi strani seveda tisti, ki pomoč po-
trebujejo,… to je neprecenljivo. In to se je 
ohranilo 70 let,« je dejal.

Imamo srečo, da je naša občina med 
bolj razvitimi, da se ne soočamo s sti-
skami, kot jo je predstavljalo na primer 
podjetje Mura v Murski Soboti. Ampak 
kljub temu je to zavedanje, da so ljudje, 
ki potrebujejo našo roko, izredno po-
membno.

Župan je z nami delil še naslednjo 
misel, da izhajamo iz krščanske tradici-
je, kjer je usmiljenje, solidarnost, pomoč 
zelo visoko na lestvici. A to je univerzal-
no. »Če znamo pomagati drug drugemu, 
če si znamo prisluhniti, lahko res veliko na-
redimo,« je dejal.

Povedal je še, da bomo z novim letom 
tudi občine Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivanč-
na Gorica in Dobrepolje za posamezne 
naloge združile svoje moči in ustanovile 
skupno občinsko upravo, z namenom, 
da nas bo 5 občin še uspešneje delova-
lo v dobro občank in občanov, da bomo 
poskusili pridobiti še več evropskih sred-
stev tudi za medgeneracijsko sodelova-
nje in druge podobne programe.

»Lepo pričakovanje adventa, malo 
umiritve, vesel božič ter potem veselo in 
srečno novo leto,« je ob koncu govora 
vsem zbranim še zaželel župan.

Predsednica Rdečega križa Slove-
nije mag. Vesna Mikuž pa je bila nad 
samo prireditvijo resnično ganjena. »To, 
kar vidim danes, je to, kar sem si predsta-
vljala, da Rdeči križ mora biti. In dejansko 
danes vem, predsednica sem šele od juni-
ja letos, da sem se prav odločala. Da so v 
Rdečem križu ljudje, ki si želijo pomagati 
sočloveku, in ki imajo vrednote, ki jim v 
gibanju sledijo, solidarnost, prostovolj-
stvo, dobrodelnost, nediskriminatornost,« 
je dejala ter še povedala, da to ni samo 
po sebi umevno in da upa, da bodo to 
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negovali še naprej.
Krajevni organizaciji Rdečega križa 

Žalna je ob 70-letnici delovanja iskreno 
čestitala.

Predstavnica Krajevne organizacije 
Rdečega križa Žalna Tatjana Prijatelj 
Baranašič pa nas je ob tej priložnosti po-
peljala v čas nastanka organizacije, v čas 
pred 70 leti.

Bilo je 23. oktobra 1863, ko je bila v 
Ženevi ustanovljena mednarodna or-
ganizacija Rdečega križa, ki danes delu-
je v 160 državah. Rdeči križ Slovenije je 
bil nato ustanovljen 18. junija 1944 na 
osvobojenem ozemlju v Gradacu v Beli 
krajini. Na območju Grosupljega pa je 
delovanje Rdečega križa prvič zaznano 
po drugi svetovni vojni, in sicer najprej v 
organizaciji takratnega okraja Grosuplje. 
To je bil tudi čas, ko so se pričele po Slo-
veniji ustanavljati krajevne organizacije. 
In ustanovno leto za Krajevno organiza-
cijo Rdečega križa Žalna je po pripove-
dovanju gospe Francke Drobnič bilo leto 
1949.

Zasluge za ustanovitev imata dr. 
Franc Podkoritnik in njegova žena Vera. 
Prvi in dolgoletni predsednik te organi-
zacije je bil Alojzij Steklasa, med prvimi 
člani so bili tudi Francka Drobnič, Nežka 
Koščak, Janez Novljan in Martin Zrnec.

Takrat, v povojnem času, je bila re-
vščina velika. Da so lahko pomagali naj-
bolj ubogim, so jim z zbrano članarino 
nakupili bone za nakup hrane. Stanje v 
Sloveniji se je nato počasi stabiliziralo, 
začele so se graditi tovarne, ljudje so 
dobili delo. Toda pomoč Rdečega križa 
je bila v Žalni vedno dobrodošla. Aktiv-
ni, delovni člani so obiskovali starejše in 
bolne sokrajane, ob raznih nesrečah so 
organizirali humanitarne akcije, delili so 
hrano, prizadevali so si pridobiti čim več 
krvodajalcev. Tako je šlo iz generacije v 
generacijo.

V letu 2000 pa je prišlo do delovne 

nesreče, ko se je pri sečnji dreves v goz-
du hudo poškodoval mlad fant, sokra-
jan Toni Zakrajšek. Žalosten dogodek. 
Spraševali so se, kako se to lahko zgodi 
nekomu, ki je priden, delaven, vedno 
pripravljen nuditi pomoč drugim. Čla-
ni Krajevne organizacije Rdečega križa 
Žalna, pod vodstvom predsednika Ivana 
Štibernika, so iskali rešitev, kako bi Toni-
ju vsaj malo olajšali težko situacijo, v ka-
teri se je znašel. Takratni tajnici Krajevne 
organizacije Rdečega križa Žalna Mojci 
Kastelic se je porodila ideja o dobrodelni 

prireditvi. Strinjali so se z njo in priredi-
tev poimenovali »Z roko v roki« ter jo isto 
leto že tudi izvedli.

Prireditev je bila dobro obiskana in to 
jim je dalo upanje in moč, da z njo lah-
ko nadaljujejo. Letos je tako že dvajseta, 
s prostovoljnimi prispevki, zbranimi na 
prireditvi, pa tako vsako leto pomagajo 
ljudem v stiski, ljudem, ki pomoč potre-
bujejo.

Tatjana Prijatelj Baranašič nam je po-
vedala, da bodo finančna sredstva, zbra-
na na letošnji prireditvi, v celoti namenili 
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ZAHVALA

Prostovoljci KORK Žalna se zahva-
ljujemo:  Občini Grosuplje – županu dr. 
Petru Verliču in mag. Dušanu Hočevar-
ju, direktorju občinske uprave Grosu-
plje za vso podporo projekta  »Z roko v 
roki«, Krajevni skupnosti Žalna, gospo-
du župniku Andreju Šinku, predsednici 
RKS mag. Vesni Mikuž, voditeljici prire-
ditve Jani Božič, žalskim gasilcem, radiu 
Zeleni val, tiskarni Partnergraf  iz Grosu-
pljega, Mojci Potokar, Blažu in Gregi Ja-
ketič, Roku Kastelicu, Pekarni Don don, 
Trgovini  Žalna, slaščičarni Kovačič, 
Mesarstvu Maver, dekletom in ženam 
za peko peciva in nastopajočim na pri-
reditvi: glasbeniku Marku Vozlju, Otro-
škemu pevskemu zboru sv. Lovrenca, 
Mladinski folklorni skupini Račna, Vrt-
cu Kobacaj iz Grosupljega, Mešanemu 
pevskemu zboru U3, dramski skupini 
Gledališče pod mostom, skupini mla-
dih glasbenikov pod vodstvom Grege 
Skubica, vseh 20 let prireditve pa sta z 
nami  Podružnična osnovna šola Žalna 
in Moški pevski zbor Samorastnik, zato 
se jim še posebej zahvaljujemo.

Hvala tudi našim obiskovalkam in 
obiskovalcem, ki ste se v tako velikem 
številu zbrali na prireditvi.  Z zbranimi 
prispevki bomo vsi skupaj, z roko v roki, 
pomagali tokrat naši mladi sokrajanki.

Prostovoljci KORK Žalna

Anji, ki je pri svojih 23 letih doživela ane-
vrizmo v možganih. Po poškodbi je osta-
la telesno in govorno prizadeta. Za okre-
vanje potrebuje terapije in tako jo čaka 3 
mesečna terapija z robotiko, ki jo nujno 
potrebuje, da lahko shodi. Terapijo mora 
v celoti kriti njena družina.  

Prav tako pomoč potrebuje še eno 
dekle iz njihove okolice, 28 letna Teja. 
Je v nezavidljivem zdravstvenem stanju, 
kajti njena diagnoza je mišično živčno 
obolenje. Tudi njej bodo pomagali po 
svojih najboljših močeh.

Sicer pa zadnja štiri leta v Krajevni or-
ganizaciji Rdečega križa Žalna aktivno 
deluje13 članov, pod vodstvom predse-
dnice Olge Jaketič. Njihova humanitarna 
dejavnost obsega delitev hrane, pake-
tov, plačevanje položnic, finančna po-
moč, obiskovanje njihovih varovancev, 
skrb za starejše občane, organiziranje 
letovanj za najmlajše in seveda tudi pri-
prava prireditve Z roko v roki.

»Zato danes, vam vsem, tukaj skupaj 
zbranim, iskrena hvala, saj ste s svojo pri-
sotnostjo več kot dokazali, da vam ni vse-
eno in da ste se skupaj z roko v roki pripra-
vljeni boriti za tiste in pomagati tistim, ki 
tega sami ne zmorejo,« je še dejala.

»Svoje dlani smo odprli in zbrali 1350,70 
evrov,« pa nam je ob koncu prireditve za-
upala predsednica Krajevne organiza-

cije Rdečega križa Žalna Olga Jaketič, 
ki je ta dan prevzela tudi posebno pri-
znanje za izjemen prispevek na področju 
humanitarnega delovanja, ki ga je ob 
70-letnici delovanja in 20-letnici dobro-
delne prireditve Z roko v roki Krajevni 
organizaciji Rdečega križa Žalna podelilo 
Območno združenje Rdečega križa Gro-
suplje.

Nastopajoči na 20. prireditvi Z roko v 
roki so bili otroci iz vrtca Kobacaj, otroci 
Podružnične osnovne šole Žalna, Otroški 
pevski zbor Žalčki, Moški pevski zbor Sa-
morastnik, Mladinska folklorna skupina 
Račna, Mešani pevski zbor U3 Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Grosuplje, 
za namen prireditve so se v skupino 
združili tudi mladi glasbeniki iz okolice 
pod vodstvom Gregorja Skubica, ter gle-
dališka skupina Gledališče pod mostom. 
Za posebno presenečenje je letos poskr-
bel Marko Vozelj. Prireditev je povezova-
la Jana Božič.

Pričarali so nam tisti pravi praznični 
ambient, ko smo začutili drug drugega, 
našo povezanost, ko so se dotaknili na-
ših src. V lepem, sproščenem vzdušju, in 
z malo spodbude Marka Vozlja, pa smo 
ob koncu prireditve vsi skupaj tudi za-
peli.

Jana Roštan

LEGENDARNO Z LEGENDO – novembrsko srečanje bralnega 
študijskega krožka Fit za knjige

Ljudje beremo več, kot se zdi na prvi 
pogled. Beremo oglasna sporočila, pod-
napise pri filmih, tekstovna sporočila na 
mobilnih telefonih, elektronsko pošto. 
Ko pa imamo v mislih daljša besedila, 
najsibo leposlovje ali strokovno litera-
turo, pa je delež bralcev mnogo manjši. 
Novejše raziskave kažejo, da branje le-
poslovja upada, kar vodi tudi v zmanjše-
vanje funkcionalnosti prebivalstva. 

Z namenom prikazati, da je branje 
lahko zabavno, nas osebnostno krepi, 
širi našo socialno mrežo in nas povezuje 
z drugimi, bogati naš besedni zaklad in 
nam pomaga, da smo spretnejši v izra-
žanju in bolj zanimivi sogovorniki, v Me-
stni knjižnici Grosuplje od januarja 2019 
vodim zdaj že dva študijska krožka. Gre 
za posebno vejo študijskih krožkov, to so 
bralni študijski krožki pod okriljem An-
dragoškega centra Slovenije in z znamko 

Beremo z Manco Košir. 
V krožku Moderno je brati slovensko 

postmoderno posegamo po slovenskem 

leposlovju iz obdobja postmoderne, to 
je literature, ki je nastala po letu 1975.  

Vsak zadnji ponedeljek v mesecu pa 
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Jože Trontelj v Muzeju krščanstva v Stični

Z odprtjem retrospektivne razstave 
Jožeta Trontlja v soboto, 23. novembra 
2019, se je začel 20. festival Stična. 

Jože Trontelj, slikar, kipar, umetniški 
mizar, stilist, restavrator, umetnik, se je 
rodil 1. avgusta 1967 v Ljubljani. Veči-
no svojega življenja je preživel v Grosu-
pljem. Svoje življenje in talent je izpo-
polnjeval v Cistercijanski opatiji Stična 
od leta 1990 do 2003. Od takrat živi in 
ustvarja na Dolah pri Polici.

Razstavlja doma in v tujini. Stvari in 
okoliščine naših življenj prehajajo iz ne-
vidnega v vidno, iz duha v snovnost. Vse, 
kar nas obkroža, je bilo nekoč najprej v 
naši domišljiji, preden je postalo vidno 
našim očem.

Mojster Jože Trontelj pripada rodu 
najžlahtnejših porenesančnih ustvarjal-
cev. Njegova umetnost se zdi kot čist, 
izvorni vetrc navdiha, ki se je ujel v jadra 
njegovih platen, v telesa njegovih skulp-
tur. Svoje mojstrstvo pokaže ob vsakem 
stiku svojega duha z materijo, naj gre za 
olje ali les.

Kakor se mlad človekov duh lahko 
počuti ujetnika družbenih spon, tako 
se umetnik na začetku svoje poti lahko 
čuti ujetnika lastnih ustvarjalnih kalu-
pov. Vendar, kakor je duh po svoji naravi 

neomejen, tako je iskreno mojstrstvo za-
pisano nenehnemu iskanju ustvarjalne 
svobode.

Retrospektivna razstava slik in skulp-
tur Jožeta Trontlja je kakor na stežaj od-
prt mojstrov dnevnik samoosvobajanja. 
Kakor njegova zgodnja dela nakazujejo 
močno, jasno izraženo formo, tako z leti 
njegova dela postajajo vse svobodnejša 
in hkrati duhovno neposrednejša. Zdi 
se, kakor da z izkušnjami Jože Trontelj 
ustvarjalnemu ognju z neba dopušča 

vse bolj prosto pot v svoja dela, ki pre-
segajo čas, v katerem živimo, in jih zato 
zlahka imenujemo – klasična, so zapisali 
na spletni strani KD Stična.

Kipi in rezbarski izdelki Jožeta Trontlja 
krasijo mnoge cerkve po Sloveniji, šte-
vilne najdemo v samostanu v Stični in v 
cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici. Njegov 
je tudi zanimiv relief križevega pota v far-
ni cerkvi sv. Mihaela v Grosupljem.

Marija Samec

Slikarjev avtoportret

teče še drugi bralni krožek, to je Fit za 
knjigo, ki združuje ljubezen do branja 
knjig z ljubeznijo do gibanja. Zdrav duh 
v zdravem telesu torej.  Vsak mesec iz-
beremo drugo športno disciplino in 
vsak član si izbere poljubno knjigo na to 
temo. 

Ob bok 8 dekadam našega krajana, 
olimpionika Miroslava Cerarja, smo v 
mesecu novembru izbrali športno di-
sciplino gimnastiko. Člani krožka smo 
se srečali 26. 11. 2019, kot običajno v 
prostorih Mestne knjižnice Grosuplje. 
Knjige, ki smo jih brali tokrat, so: Stoja na 
krogih avtorja Borisa Karlovška, Miroslav 
Cerar in njegov čas avtorjev Sebastijana 
Piletiča, Zale Zaletel, dr. Edvarda Kolar-
ja in Jožeta Kostanjevca, Sto slovenskih 
športnikov Rajka Šugmana in Marka Ro-
žmana ter Pot miroljubnega bojevnika 
Dana Millmana. 

Gimnastika je poseben šport. Je uni-
katna mešanica prvinskosti, elegance, 
prefinjenosti, telesne moči, domišljije 
in discipline. Gimnastičarji so umetniki, 

njihov edini inštrument je njihovo telo. 
Klesanje mišic, snovanje novih vaj in izu-
mljanje novih prvin je eno samo garanje, 
zato uspe samo najtrdnejšim in najbolj 
vztrajnim. To jih izoblikuje v kompleksne 
osebnosti, v ljudi, na katere se lahko za-
neseš, v ljudi, ki so lahko za zgled. Tak 
je bil zagotovo Leon Štukelj, o katerem 
govori prej omenjena Stoja na krogih. To 
knjigo toplo priporočam. 

Tak je tudi Miroslav Cerar. Med njim in 
Leonom Štukljem je bilo toliko vzpore-
dnic! Med drugim sta oba študirala pra-
vo in postala odvetnika. ''Leon je seveda 
spremljal dogajanja na športnem podro-
čju in z velikim veseljem opazoval rojstvo 
in razvoj novega šampiona. Na sceno je 
stopil nepremagljivi konjenik Miroslav Ce-
rar. Na olimpijskih igrah v Tokiu leta štiriin-
šestdeset je postal zmagovalec na konju z 
ročaji in svoj podvig ponovil na olimpijskih 
igrah v Ciudad de Mexicu.'' (Karlovšek, 
2018:211) 

To in podobne zgodbe ter utrinke 
smo imeli priložnost in čast spoznati tudi 

člani krožka Fit za knjigo na srečanju 26. 
11. 2019, saj se je Miroslav Cerar, bog ko-
nja, odzval na naše povabilo. Bilo nas je 7 
in govorili smo o tem, kaj zahteva resno 
treniranje izbranega športa, da se dose-
žejo vrhunski rezultati. Iz prve roke smo 
izvedeli, kako se je treniralo včasih, kako 
borni so bili takrat športni pripomočki, 
kako mnogo večje, iskreno in trdnejše 
pa prijateljstvo med športniki in pomoč 
drug drugemu. Miroslav Cerar nam je 
povedal marsikatero nabrito iz njego-
vih časov. Za piko na i smo se posladkali 
z domačo torto izpod rok naše članice 
Barbare in z njo še enkrat zaželeli vse naj-
boljše legendi tudi v deveti dekadi. 

Lepo vabljeni med nas, ponovno bo 
Fit za knjige 30. 12. 2019, ob 17.45, v Me-
stni knjižnici Grosuplje. Izbrana tema za 
december je smučanje. Se še spomnite 
tiste ''Bojan in mi, smučamo vsi....''?

Petra Ljubič,  
mentorica bralnih študijskih krožkov 
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Radon, naravna danost okolja 

Predstavnik Uprave za varstvo pred se-
vanjem RS dr. Tomaž Šutej, univ. dipl. fiz., 
in strokovnjakinja Nacionalnega inštitu-
ta javnega zdravja RS Simona Perčič, dr. 
med., spec. javnega zdravja, sta dne 14. 
11. 2019 v Družbenem domu Grosuplje 
predstavila tematiko »Radon, naravna 
danost sevanja okolja in naše zdravje«. 

Smoter predavanja je bil namenjen  izzi-
vu za smiselnost preventivnega ukrepa-
nja zmanjševanja vplivov okolja zaradi 
varovanja zdravja. 
  

Koordinatorica zlatega kotička 
Darja Divjak 

Večer s psihiatrom Matjažem Lunačkom

Domoljubni večer z Igorjem Pirkovičem v počastitev 
samostojnosti in enotnosti RS

V Mestni knjižnici Grosuplje se vrstijo 
srečanja z zanimivimi gosti. V torek, 26. 
novembra 2019, smo prisluhnili Matja-
žu Lunačku, dr. medicine, specialistu 
psihiatru. Med nas je prišel na povabilo 
pevke našega MePZ U3 Univerze za tre-

tje življenjsko obdobje Grosuplje Irme 
Antončič, ki je bila njegova sodelavka 
na Enoti za psihoterapijo ljubljanskega 
Centra za mentalno zdravje. Pogovor z 
njim je simpatično vodila televizijska no-
vinarka Tadeja Anžlovar.

Matjaž Lunaček je študiral medicino 
in primerjalno književnost. Je specialist 
psihiatrije, svojo poklicno pot pa je po-
svetil psihoterapiji. Ukvarja se z aplikaci-
jo psihoanalize na literaturo in pedago-
giko. Pomagal je razvijati koncept vrtca, 

V četrtek, 28. novembra 2019, je v or-
ganizaciji Območnega odbora Združenja 
za vrednote slovenske osamosvojitve Gro-
suplje - Videm Dobrepolje in Mladinske 
sekcije Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve Triglav Grosuplje - Ivančna 
Gorica v Mestni knjižnici Grosuplje potekal 
domoljubni večer z Igorjem Pirkovičem, že 
v počastitev bližajočega se dneva samo-
stojnosti in enotnosti Republike Slovenije.

Vse, ki so prisostvovali dogodku in ta 
večer posvetili naši domovini, je uvodoma 
pozdravil predsednik Območnega obora 
VSO Grosuplje - Videm Dobrepolje Marjan 
Rot, poseben pozdrav pa je namenil župa-
nu dr. Petru Verliču, direktorju občinske 
uprave mag. Dušanu Hočevarju, predse-
dnici Mladinske sekcije VSO Grosuplje - 
Ivančna Gorica Nives Rupčič in sekretarju 
VSO dr. Božu Predaliču.

V nadaljevanju večera pa smo prisluh-
nili pesniku Igorju Pirkoviču, poznanemu 
dolgoletnemu novinarju in uredniku na 
nacionalni televiziji, ki nam je predstavil 
svojo novo pesniško zbirko, ki nosi naslov 
Zbudi se, Slovenija! »Ker Slovenija se je pre-
budila, ni se pa zbudila, in včasih še malo 
spi. Pesmi so aktualne, družbeno kritične, 
obravnavajo spoštljiv odnos do domovine, 
pri čemer res ločimo med domovino in drža-
vo. Država je nek pravni pojem, tudi subjekt 
mednarodnega prava, medtem ko je domo-
vina  nekaj, kar nosiš v srcu, kar nosiš v sebi. 
Ogromno naših ljudi je imelo domovino v 

sebi že pred samostojno Slovenijo in ga ni 
bilo vraga, ne sovraga, ki bi jim to lahko od-
vzel,« je dejal.

Prijeten večer je minil v znamenju pre-
biranja pesmi iz njegove nove pesniške 
zbirke, ob njih pa je z nami delil tudi svoja 
razmišljanja, svoje osebne izkušnje, kako 
so pesmi nastale, kakšen je njihov pomen.

V pesniški zbirki Zbudi se, Slovenija! 
najdemo preko petdeset pesmi, ki govo-

rijo o ljubezni do Slovenije, pa tudi o pro-
blemih in izzivih, s katerimi se sooča naša 
mlada država. V zbirki so pesmi, ki so veza-
ne na aktualno dogajanje tako v Sloveniji 
in Evropi kot v svetu.

Gre za njegovo drugo pesniško zbirko, 
prva je izšla leta 2013, nosila pa je naslov 
Slovenska pesem - Zbirka pesmi o domo-
vini.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Sekretar VSO dr. Božo Predalič, pesnik Igor Pirkovič, župan dr. Peter Verlič in predsednik 
Območnega obora VSO Grosuplje - Videm Dobrepolje Marjan Rot.



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  December 2019 39Kultura

Srce je prazno, srečno ni …

Psihiater Matjaž Lunaček in televizijska 
novinarka in moderatorka Tadeja Anžlovar

Torek, 3. december. Člani Literarne 
skupine KD sv. Mihaela Grosuplje smo 
v sodelovanju z Mestno knjižnico Gro-
suplje večerno urico posvetili rojstvu dr. 
Franceta Prešerna, prav na njegov rojstni 
dan, saj smo se odločili za spremembo 
že ustaljenih prireditev ob kulturnem 
prazniku, 8. februarju, obletnici njegovi 
smrti. Čeprav tudi nanjo ne bomo poza-
bili!

Tematika pesmi, ki smo jo predstavi-
li ta večer, se je prepletala z naslovom 
literarnega dogodka, »Srce je prazno, 
srečno ni...« Njegovo življenje, vemo, je 
bilo nesrečno, vendar pa so iz njegove 
notranje bolečine spregovorili najbolj 
sočutni, a hkrati bogati verzi. O njego-
vem življenju nismo veliko govorili. To 
je nadomestilo nekaj odlomkov iz knjige 
Roman o Prešernu pisateljice Ilke Vašte.  
Iz teh odlomkov smo predstavili Prešer-
na v skoraj otroških letih, ko je bil precej 
bolj resen in razmišljujoč od svojih vr-
stnikov; nezamolčano željo in ljubezen, 
namenjeno Primičevi Juliji; in njegovo 
poslednje romanje k slovesu ... Predsta-
vili smo Sonete nesreče, ki je Prešernovo 
vrhunsko delo; v njih izpoveduje svoja 
boleča življenjska spoznanja, ki so krojila 
njegovo usodo. 

Ker v tem mesecu, 26. decembra, 
praznujemo  državni praznik, dan samo-
stojnosti in enotnosti, smo  v program 
vtkali Prešernov Sonetni venec. V njem 
je namreč pesnik povezal svojo ljubezen 
do Primičeve Julije z vročo ljubeznijo do 
domovine. Gledalcem smo  predstavili 
1., 7., 8. in 9. sonet ter Magistrale. Nismo 

se izognili niti pesmi Slovo od mladosti, 
ki jo je napisal, ko mu je bilo 29 let, in v 
kateri pesnik govori o svoji usodi.

Glede na to, da je bil program pri-
pravljen v skladu z naslovom, moram 
priznati, da je bilo vzdušje kar malce te-
mačno. Toda -  takšno je bilo pesnikovo 
življenje!  Nekoliko smo ga hoteli  poži-
viti z glasbo. Pavlina je izvabljala nežne 
tone s strun citer, Hana in Zala  sta igrali 
na violino in flavto ter spremljali  pesem 
Slovo od mladosti, Iva in Maja sta na za-
četku zapeli slovensko himno ter  Prešer-
novo uglasbeno Pod oknam, Maja se je 
poigravala s tipkami na klavirju, Hana pa 
je ob spremljavi na klavir prepevala pe-
sem Strunam, ki jo je tudi sama uglasbi-
la. Ker pa je 3. december tudi »ta veseli 
dan kulture«, smo iz Prešernove zakla-
dnice program zaključili s pesmijo, ki ve-

dno ogreje srca, »Od železne ceste«, še 
posebno,  če drug drugemu »pihata na 
dušo« Barbara in Janez!

Tu se  želim zahvaliti vsem članom li-
terarne skupine: Barbari, Janezu, Marja-
ni, Štefki in  Veri, ki so  se bili  tudi letos 
pripravljeni poglobiti v takšne in drugač-
ne, včasih res malo bolj zahtevne teme 
pesmi. Od interpretacije je namreč od-
visno, kako poslušalci pesem razumete, 
kajne?! 

Naši mladi glasbeniki: David in Lucija 
Ivan, Hana in Zala Klavs, Iva in Maja Re-
žek ter Ivana in Pavlina Šifrar so  bili in 
bodo nepogrešljivi v naših programih.

In nenazadnje hvala tudi tehnični eki-
pi – brez Jerneja, Janeza in Ožbeja  bi bili 
kar preveč tihi. Malo pa so se včasih poi-
gravali tudi z osvetlitvijo.

Alenka Adamič

vodenega po psihoanalitičnih načelih. 
Piše strokovne članke s področja psiho-
analize in eseje ter kratke zgodbe. Veliko 
pozornost je vzbudila njegova psihoana-
litična teza o Krstu pri Savici z naslovom 
Za drugačno usodo.

Po pozdravu direktorice knjižnice 
Rože Kek je gost začel svoj nastop v knji-
žnici z analizo junakov iz del Josipa Jurči-
ča, pisatelja z Muljave. S širokim pozna-
vanjem svetovne umetnosti, filozofije in 
znanosti uspe povezovati razmišljanja o 
sodobnem človeku ter njegovih stiskah 
in iskanjih smisla bivanja. Ni nadušen 
nad medsebojnimi odnosi danes: med 
starši in otroki, med mlajšimi in starej-
šimi,  med šolajočo mladino in učitelji. 
Pred nekaj leti je sprejel na svoj dom 

fanta, begunca brez staršev. Veliko sta 
brala in se pogovarjala. Fant je zdaj gim-
nazijec, lepo govori slovensko in je zelo 

uspešen učenec. 
Matjaž Lunaček je še vedno aktiven, 

sodeluje z gledališči, piše, sodeluje pri 
Inštitutu za skupinsko analizo in vodi iz-
obraževalni program pri Združenju psi-
hoterapevtov Slovenije.

Za uvod je MePZ U3 zapel dve pesmi: 
prva je bila Lipa Franza Schuberta in dru-
ga Ota Čeruja Dve beli brezi, ki jo je har-
moniziral Jože Leskovar. Veseli smo bili, 
da smo lahko zapeli na takem dogodku 
in prisluhnili zanimivemu gostu.

V predavanju je psihiater Lunaček 
opozoril na probleme, ki pestijo našo da-
našnjo družbo in nakazal možne rešitve 
za marsikakšno težavo.

Marija Samec
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Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

NAPOVEDUJEMO...

SOBOTA, 21. DECEMBER, OB 18.00, KULTURNI DOM GROSUPLJE
LEA SIRK, TURNEJA #posvoje

Po velikih uspehih v letu 2018 in zaključeni turneji ‘Hvala, ne!’ Lea na-
daljuje v svojem slogu. Zadnje čase je polno zasedena, v studiu za-
ključuje skladbe za novi album, z ekipo pripravlja nov koncertni show, 
vsako nedeljo pa jo lahko vidimo kot žirantko v oddaji Znan obraz ima 
svoj glas, kjer je pred dvema letoma pokazala, kako vsestranska je kot 
pevka in plesalka. 
Lea se konec novembra podaja na turnejo, poimenovano po njeni 
skladbi ‘Po svoje’. Na turneji bo svoje stare in nove skladbe predsta-
vila v povsem novi podobi, kot koncertni show, na odru pa jo bodo 
spremljali plesalci, DJ in glasbeniki. 
S koncertno turnejo #posvoje se bo energična Primorka ustavila tudi 
v Kulturnem domu Grosuplje in sicer 21. decembra.
Lea obljublja nepozaben koncert, kjer bodo obiskovalci lahko slišali 
vse od njenih avtorskih hitov, novih priredb, svetovnih hitov ter premierno tudi predstavitev novega albuma.
“Vidimo se veselega decembra, naslednje leto pa naprej!” se novih izzivov že veseli Lea.

Več informacij o turneji lahko najdete na njeni Facebook strani. Prav tako pa si lahko že zagotovite vstopnice za turnejo na 
www.tixet.si.

ČETRTEK, 16. januar, OB 17.00 IN 18.30 URI, KULTURNI DOM GROSUPLJE
OTROŠKI ABONMA, Lutkovno gledališče Maribor: ŽOGICA MAROGICA

Babica in Dedek že dolgo živita sama in si močno želita punčko ali fantka, ki bi z njima 
živel na stara leta. Kar naenkrat skozi okno prileti žogica, ki govori …
Žogica Marogica je bila ena izmed najbolj priljubljenih predstav LGM vse od njene 
prve uprizoritve v letu 1985. Izvedena je bila preko 550-krat. Zanima nas, kako jo da-
nes sprejemajo gledalci, kako se je spremenila v vseh teh letih (1985-1994-2014), koli-
ko čara ima danes pihanje zmajev … In nostalgično bomo zapeli z Dedkom in Babico. 
Obnovitev Malíkove Žogice Marogice iz leta 1994 v režiji Tineta Varla s čudovitimi 
izvirnimi lutkami Antona Jezovška. 

Zveza kulturnih društev Grosuplje

»BOG NAŠO NAM DEŽELO, 
BOG ŽIVI VES SLOVENSKI SVET«

VABILO
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti vabljeni k maši za domovino 

v četrtek, 26. 12. 2019, ob 9.00, v cerkev na Polici. 

Sledil bo domovinski recital, blagoslov konj  in druženje.

Župnija Polica
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Kaj smo počeli v 2019?

V Društvu Preplet se z zadovoljstvom 
oziramo na preteklo leto in prehojene 
korake. V Grosupljem smo med šolskim 
letom izvajali tedenske gozdne razi-
skovalnice in s skupino nadebudnežev 
raziskovali gozd na Koščakovem hribu. 
Med poletnimi počitnicami pa smo or-
ganizirali dva tedna celodnevnega var-
stva v gozdu. Spomladi smo sodelovali 
pri prenašanju dvoživk na Radenskem 
polju in izvajanju izobraževalnih delav-
nic za dvoživke. Za romske otroke smo v 
jesenskem času pripravili ustvarjalne in 
naravoslovne delavnice. 

Okrepili smo naše sodelovanje z dru-
gimi organizacijami na mednarodni 
ravni. Na področju projektov prostovolj-
stva v programu Evropske solidarnostne 
enote smo kot pošiljajoča organizacija 
omogočili petim posameznikom, da so 
se udeležili dolgoročnega prostovolj-
stva (od 6 do 12 mesecev) ter devetim 
posameznikom, da so se udeležili krat-
koročnega prostovoljstva (od 1 do 2 me-
secev). Več kot desetim posameznikom 

smo omogočili, da so se udeležili različ-
nih treningov in mladinskih izmenjav v 
tujini. 

Projekt strateškega partnerstva 
Mother Nature se bo zaključil februarja 
2020 in vodnik za matere ter karte, ki so 
nastale v projektu, bodo takrat tudi do-

stopne v slovenščini. 
Društvo Preplet vam želi v letu 2020 

veliko lepih trenutkov z vašimi najdražji-
mi - po možnosti v naravi.

Lara Kastelic
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Uspešen zaključek treningov starševstva - NEVERJETNA LETA v 
organizaciji Mladinskega sveta Grosuplje

Toplo ognjišče, vonj po piškotih in prednovoletno druženje z 
Grošem

V občini Grosuplje smo uspešno za-
ključili preventivni program TRENINGI 
STARŠEVSTVA-NEVERJETNA LETA, na 
katerem so se enkrat tedensko srečevale 
mlade družine pod vodstvom usposo-
bljenih mladih moderatorjev. Srečanja 
so bila namenjena opolnomočenju mla-
dih staršev pri pridobivanju in utrjevanju 
njihovih veščin. Prizadevali smo si vodi-
ti starše pri učinkovitem zmanjševanju 
vedenjskih težav otrok, spodbujanju 
šolske uspešnosti in pozitivne samopo-
dobe njihovih otrok ter dolgoročnemu 
vplivu na duševno zdravje otrok in mla-
dih, ki otroke vzgajajo. Mladinski svet 
Grosuplje je projekt izpeljal v sklopu 
svojih nalog, med katere spada tudi za-
stopanje interesov mladih v naši občini 
ter trud za uresničevanje idej in potreb 
mladih v lokalni skupnosti. Naši naj-
mlajši so prihodnje generacije mladih v 
lokalnih skupnosti, zato je dobra vzgoja 
otrok ena izmed ključnih dejavnikov pri 
razvoju otrokovih socialnih kompetenc, 
samokontrole in čustvenega izražanja 
ter spodbujanju vključevanja v družbo v 
času odraščanja. Tako imajo otroci bolj-
še možnosti in pogoje, da odrastejo v 
kreativne in samostojne mlade z dobro 
razvitimi socialnimi veščinami.

Z uspešno izvedbo programa smo 
ponudili pomoč mladim družinam pri 
vzgajanju otrok, izboljšanju vedenja 
otrok in odnosov v družini ter tako pre-
nesli dobro prakso tega področja tudi v 
našo občino.

Izjave staršev:
»Program Neverjetna leta je odličen 

program, ki staršem pomaga pri vzgaja-
nju otrok. Meni je program pokazal, kako 
izboljšati odnos z mojimi otroki, še po-
sebej z najmlajšim šestletnikom. Z njim 
sem vzpostavil pristnejši odnos, z več za-
upanja, povečala se mu je samozavest. V 
občini Grosuplje predlagam še več takšnih 
vsebin, saj bomo tako skupaj vzgojili mla-
de v odgovorne občane.«  

Luka

»Trening starševstva po programu Ne-
verjetna leta je nama z možem pomagal, 
da sva lažje razumela, kako pomembo 
je, da vsakemu otroku v dnevu posvetiva 
nekaj časa, ko sva popolnoma njegova in 
se z njim igrava po pravilih, ki si jih je on 
zamislil. V veliko pomoč so nama bili tudi 
nasveti, ideje, predlogi in načini, kako 
otroku pomagati čez težke trenutke in še 
predstavljala si nisva, kako pomembne so 

pri tem spodbude in pohvale, ki jih otroku 
nameniva.«

Tadeja

»Glavna korist programa Neverjetna 
leta je v podpori strokovnjakov kot tudi 
ostalih staršev, da ozavestiš vzgojo svojih 
otrok.«

Polona

Tjaša Pleško, Mladinski svet Grosuplje

Noro dobra zabava, odlična glasba, nepozaben 
večer! Seveda govorimo o Groševi 20. obletnici, ki 
je potekala v začetku novembra. Ta dogodek se je 
zapisal v zgodovino Grosupljega, sedaj pa si aktivi-
sti Študentskega kluba GROŠ prizadevamo po tej 
poti tudi nadaljevati. Tako odmeven dogodek pa 
je moral imeti tudi čisto svoj »afterparty«, ki smo 
ga Groševci spremenili kar v  €uro Party. 29. 11. 
smo se v prostorih našega kluba skupaj poveselili 
in naplesali, upamo, da ste uživali z nami!

Za pestrejši konec vašega šolskega/študijskega 
leta pa ste si na naših uradnih urah lahko priskrbeli 
tudi karte za koncert KLIŠE Rocks, ki so ga organi-

zirali naši prijatelji iz kluba KLIŠE. Na dogodku so 
igrale glasbene skupine Siddharta, Avven, Lum-
berjack in Joker Out. 

V primeru, da se vam tega dogodka ni uspelo 
udeležiti, pa ne skrbite; na naših uradnih urah vas 
čaka že novo presenečenje! Za vse ljubitelje skupi-
ne Lumberjack smo pripravili ekskluzivno ponud-
bo, ki se nanaša na njihov koncert v prihajajočem 
marcu, na katerem bodo glasbeniki predstavili 
svoj drugi album. Karte za koncert, ki bo potekal 
12. 3. 2020, stanejo tako za člane kot tudi za ne-
člane le 5 €, poleg tega pa vam bomo omogočili 
tudi avtobusni prevoz, za katerega morate člani 
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KONCERT MI2 IN S.A.R.S. ZA GROŠEVIH 20 LET

odšteti samo 3 €, nečlani pa 5 €! Pohitite 
in si zagotovite svoje mesto, saj je pov-
praševanje veliko!

Ker pa je božič že za vogalom, zrak 
pa napojen z vonjem po sveže pečenih 
piškotih, smo se pridružili tudi praznično 
obarvani delavnici, ki sta jo vodili Patri-
cija Kastelic, ki ustvarja pod umetniškim 
imenom Pistacija, in Nastja Kastelec, na-
darjena fotografinja, katere fotografije 
lahko poiščete pod imenom Nastasia 
Photography, pa je s svojimi smislom 
za estetiko in končnim fotografiranjem 
venčkov delavnico še popestrila. Izde-
lali smo si unikatne praznične venčke, 
ki sedaj krasijo naše domove in vrata 
Študentskega kluba GROŠ. Bili smo zelo 
kreativni, poleg ustvarjanja pa smo se v 
dobri družbi tudi pošteno nasmejali.

Ob 1. decembru pa nismo pozabili niti 
na ozaveščanje članov o varni spolnosti, 
ob dnevu boja proti AIDS-u. V sodelova-
nju z Zvezo ŠKIS smo delili kondome in 
informativne letake. 

Pripravljamo pa tudi že tradicionalni 
predbožični enodnevni izlet, letošnja 
destinacija bo božično obarvani Inns-
bruck, ki nas je prepričal z veliko izbiro 
božičnih sejmov, ki jih bomo našli na 
vseh večjih trgih v mestu. V Innsbruck 
gremo v soboto, 21. 12. 2019, člani se ga 
lahko udeležite le za 5 €! 

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, Insta-
gram profilu ali na spletni strani www.
klub-gros.com.

Groševcu ni nikoli dolgčas!

Neža Androjna, ŠK GROŠ

Sobota, 9. november? Nepozabna! 
Glasba? Odlična! Občinstvo? Neverjetno!

Kot že veste, je Študentski klub GROŠ 
letos praznoval svojo 20. obletnico. Za-
radi tako posebnega jubileja smo se 
odločili, da pripravimo nekaj izjemnega 
in tako prišli na idejo koncerta. V mor-
ju odličnih glasbenih skupin smo se na 
koncu odločili za skupine S.A.R.S., MI2, 
Lumberjack in Zgrešeni primeri. Prepri-
čani smo, da z izbiro nismo zgrešili. 

Seveda smo se zavedali, da bo dela 
ogromno, saj smo projekt od a do ž spe-
ljali v lastni režiji. Aktivisti smo morali 
organizirati celotno shemo poteka kon-
certa, postavitve prizorišča, ozvočenje, 
varnostno in redarsko službo in še vrsto 
drugih reči; seznam zadolžitev je bil ne-
skončno dolg. Ekipno pa smo se že na 
začetku odločili, da bomo projekt v celo-
ti izpeljali prostovoljno. Dolge ure dela, 
načrtovanja, hitenja z enega na drugi ko-

nec in nervozne minute čakanja, ko je bil 
zamujen kakšen rok ali kaj podobnega, 
pa so bili resnično poplačani. Kot ekipa 
smo delovali brezhibno, med nami so se 
spletle še močnejše prijateljske vezi, de-

lovali smo kot že dolgo utečen stroj in s 
takšnim delom sedaj tudi nadaljujemo. 

Veseli in neizmerno hvaležni  smo, 
da je bil naš trud poplačan. Koncert je 
bil neverjeten, prav tako publika. Ob 
zaključku koncerta so k nam prihajali 
številni bivši predstavniki kluba, pa tudi 
drugi udeleženci, ki so pohvalili celoten 
projekt, celotno organizacijo in se zahva-
lili za prelep večer. Mislim, da nam je bila 

Mi2Organizacijska ekipa Študentskega kluba Groš
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Manj svečk za manj grobov

Gasilski dan

Namesto gore sveč se naših pokojnih 
spomnimo s prostovoljnim prispevkom, 
ki bo reševal življenja.

Manj svečk za manj grobov je vseslo-
venska dobrodelna akcija ljudi za ljudi, 
ki poteka pod okriljem Dobrodelnega 
društva Fundacija svečka. Vsako leto se 
v projekt vključi več sto prostovoljcev in 
organizacij, s pomočjo katerih se zbira 
sredstva za zdravstvene naprave in pri-
pomočke, ki bodo reševali življenja.

Akcije se vsako leto udeležimo tudi 
člani Študentskega kluba GROŠ. Letos 
ste nas na stojnicah na pokopališčih Res-
je (Grosuplje), Šmarje - Sap, Videm – Do-
brepolje, Šentvid pri Stični  in Žalna lahko 
našli  v četrtek, 31. 10. 2019, in petek, 1. 1. 
2019.

Letos smo zbirali sredstva za našo 
občanko Anjo, 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 mesecev v zdravstveni oskrbi. Po 
poškodbi je ostala telesno in govorno 
prizadeta, zato je dnevno deležna samo-
plačniških terapij, ki jih nujno potrebuje 
za okrevanje. Sedaj jo čaka 3-mesečna 
terapija z robotiko, ki jo nujno potrebu-
je, da lahko shodi. Terapijo mora v celo-
ti kriti njena družina in bo okvirno stala 
15.000 €.

POMAGAJMO TISTIM, KI ŠE LAHKO ŽI-
VIJO, ČE NISMO MOGLI VSEM, KI SE JIH 
TE DNI SPOMINJAMO!

V letošnji ekološko-humanitarni akciji 
Manj svečk za manj grobov smo prosto-
voljci Študentskega kluba GROŠ skupaj 
s prispevkom grosupeljskih skavtov na-
brali nepričakovanih 6 293,76 €! Poleg 
tega pa smo se odločili, da bomo v okvi-
ru kluba tudi sami prispevali še dodatnih 
2 097,92 €.

Anja je s terapijami začela že 6. de-
cembra, Groševci pa ji na poti do okreva-
nja želimo še veliko uspeha!

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki 
ste prispevali!

Neža Androjna, ŠK GROŠ

Mesec oktober, mesec požarne var-
nosti, je za gasilce zelo aktiven mesec. V 
tem mesecu se zvrsti veliko operativnih 
vaj, preventivnih akcij, pregledov in še 
bi lahko naštevali. Prav tako pa oktober 
ni pester samo za gasilce, pač pa tudi za 
šole, vrtce in druge organizacije ter dru-
štva, ki se ukvarjajo predvsem z otroki in 
mladimi.

V tednu otroka se v vrtcih, šolah pa 
tudi drugje organizira veliko dogodkov 
in aktivnosti za otroke. Gasilci nismo no-
bena izjema, saj je v naših vrstah veliko 
članov, starih med 6 in 18 let.

Na pobudo Društva prijateljev mla-
dine Šmarje - Sap, smo v petek, 11. 10. 
2019, v popoldanskem času skupaj pri-
pravili tako imenovani »Gasilski dan«, ki 
je bil namenjen vsem otrokom ter mla-
dim tako po letih kot srcu v naši krajevni 

skupnosti.
Za obiskovalce smo pripravili ogled 

vozil in opreme, prikaz gašenja začetnih 
požarov, v čemer so se lahko preizkusili 
tudi sami obiskovalci. Bolj igrivi obisko-

valci so se lahko preizkusili v športnih 
igrah, ki so bile sestavljene iz elementov 
gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin. 
Tisti bolj ustvarjalni pa so lahko svojo 
umetniško in ustvarjalno žilico dali na 

to največja nagrada. Ponosni smo, da 
nam je uspelo izpeljati nekaj tako velike-
ga in izjemnega.

Ob tej priložnosti bi se želeli zahvaliti 
tudi vsem našim sponzorjem in podpor-
nikom: Mali pivovarni Kajtimar, Hotelu 
Kongo Grosuplje, Radiu BOB in Radiu 
Zeleni val, Bureku Olimpija, Zvezi ŠKIS, 
Pekarni Grosuplje, Tiskarni Partner Graf, 

podjetju ID, Občini Grosuplje in Štu-
dentski organizaciji Slovenije. Prav tako 
se želimo zahvaliti tudi gasilcem Prosto-
voljnega gasilskega društva Grosuplje, ki 
so nam za dogodek omogočili uporabo 
njihovih površin.

Hvala vsem, ki ste se udeležili koncer-
ta in skupaj z nami popraznovali Groševo 
20. obletnico. Res smo hvaležni za tako 

številčen obisk in odziv. Hvala tudi vsem, 
ki ste nam pomagali pri uresničitvi tako 
izjemnega dogodka. Skupaj smo prese-
gli vsa pričakovanja in ustvarili dogodek, 
ki se je zapisal v zgodovino Grosupljega!!

Neža Androjna, ŠK GROŠ
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plano skozi  ustvarjalne delavnice, kjer 
so lahko risali, izrezovali, barvali ter imeli 
še in še možnosti. 

Ker pa v oktobru obeležujemo tudi 
svetovni dan oživljanja, smo za obisko-
valce pripravili praktične vaje iz prve 
pomoči, kjer so se najmlajši, pa tudi od-
rasli lahko preizkusili v oživljanju, pre-
poznavanju znakov življenja, oskrbi ran, 

zlomov in opeklin ter vprašali, kar jih za-
nima.

K večji obiskanosti dogodka je pripo-
moglo tudi ugodno vreme. Obiskovalci 
so pokazali ogromno zanimanja in zain-
teresiranosti za nova znanja, mi pa smo 
tudi veseli, da lahko svoje znanje poda-
jamo naprej in da ga ne uporabljamo 
samo ob posredovanjih.

Veseli  nas, da lahko sodelujemo z 

drugimi društvi v našem okolju, saj se 
tako dopolnjujemo in si medsebojno 
pomagamo. Zahvala Društvu prijateljev 
mladine Šmarje – Sap za pobudo za sku-
pni dogodek, vsekakor se veselimo do-
brega sodelovanja tudi v bodoče.

Na pomoč!  
Monika Kastelic,

predsednica PGD Šmarje - Sap
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Župnijska Karitas Dobrepolje-VidemŽupnijska karitas Grosuplje

V službi 

človekovega 

dostojanstva

Dobro iz vsakega srca

Sočutje, dobrota, solidarnost 
in pomoč ljudem v stiski.

Iz vsakega srca lahko pride dobra 
misel in želja, lepa beseda

in spodbuda za dobro delo.

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

močeh pomagate.

Prijetne in doživete božične
praznike, blagoslovljeno  

novo leto     
ter zdravja in miru. 

Sodelavci Župnijske karitas Grosuplje 

Predpraznično srečanje starejših v Grosupljem

Čeprav se sliši ironično, je vera v mla-
dost kot pogled nazaj. Če želimo gledati 
naprej, moramo verjeti v starost. S temi 
mislimi smo se v petek, 22. 11. 2019, sre-
čali s starostniki, z osamljenimi, invalidi, 
ljudmi s posebnimi potrebami in  vsemi 
ljudmi dobre volje. Zbralo se nas je res 
veliko in prostovoljke Krajevne organi-
zacije Rdečega križa Grosuplje smo bile 

zelo zadovoljne, ko smo pogledovale po 
polni avli Osnovne šole Louisa Adamiča. 

Vse nas navdušijo nastopi naših naj-
mlajših in tako so program začeli na-
dobudni otroci iz vrtca Tinkara, učenci 
Glasbene šole Grosuplje s flavtami in 
harmoniko, prvič pa je bila med nami 
tudi baletna skupina TeGIBlo 5 Kultur-
nega društva Teater Grosuplje. S svojo 

gracioznostjo in gibčnostjo so plesal-
ke Tajda, Lara in Ema prikazale svojo 
mladostnost in lahkotnost. Zelo lepo je 
bilo poslušati pevce ljudskih pesmi Stu-
denčki iz Ivančne Gorice ter Ženskega 
pevskega zbora Lastovke iz Grosupljega. 
Lastovke še niso odletele, zazibale so 
nas v našo mladost in prenekatero oko 
se je ob petju orosilo. Prvič so bili z nami 

IMAMO ZNANJE, SRCE, 
POGUM IN MOČNO VOLJO.

_____________

PRIPRAVLJENI SMO  
NA VSE, KAR SE ZGODI.

VELIKA HVALA ZA VAŠO PODPORO NAŠEMU DELU.
VAŠE DOBRA VOLJA, PRIPRAVLJENOST IN POMOČ 
NAS NAVDAJAJO Z OPTIMIZMOM, DA BOMO DELO  

V SLUŽBI ZA POMOČ SOČLOVEKU  
POGUMNO NADALJEVALI. 

PRAZNIČNI DNEVI NAJ BODO PREŽETI  
S TOPLINO DOMAČEGA OGNJIŠČA,  

LETO, KI PRIHAJA, PA NAJ VAS NAVDAJA  
Z DOBRO VOLJO, ZDRAVJEM IN VESELJEM.

SREČNO V LETU 2020!

Članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva 
Grosuplje
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tudi člani Sožitja, skupina Čukec, plesalci 
s posebnimi potrebami, ki so čudovito 
odplesali ljudske plese in vse navdušili. 
Občudujemo jih, ko vidimo, kako uživajo 
v petju in plesu.

Letos smo imeli tudi posebnega go-
sta. Med nas je prišel olimpionik Miro 
Cerar, in s tem pokazal, da mu dobro-
delnost in srčnost nista tuja. Hvala vam, 
gospod Cerar, za vse naše ure mladosti, 
ki smo jih preživeli v podporo vaših na-
stopov, se veselili vaših uspehov in bili 
ponosni, da ste naš, še posebno sedaj, ko 

ste naš sokrajan. Velik poklon in čestitke 
ob jubileju!

Zahvaljujemo se krajanom Grosuplje-
ga, ki ste prispevali prostovoljne prispev-
ke, podjetjem Milšped, Voga in Štulac za 
donacije ter posebna zahvala OŠ Louisa 
Adamiča Grosuplje, ravnateljici Janji Žu-
pančič, ki nam vsako leto omogoči, da se 
prireditev odvija v njihovih prostorih, in 
kuharicam, ki pripravijo dobro večerjo. 
Zahvala vsem prostovoljkam KORK Gro-
suplje, ki so s svojimi zamislimi in delom 
izdelale lepa darilca in jih razdelile med 

obiskovalce. Z mislimi smo bili z vsemi, 
ki so bodisi v bolnišnici, so bolni, ali se iz 
drugih razlogov niso udeležili srečanja. 
Pred prazniki bomo z drobno pozorno-
stjo obiskali tudi vse v domu starejših 
občanov.

Hodimo z roko v roki, s prijaznim 
pozdravom in hvaležnim srečanjem, ne 
eden mimo drugega. Povežimo se, le 
tako nam bo življenje lepše in bolj prija-
zno.

Milena Mušič
Predsednica KORK Grosuplje

Deseto srečanje starejših na Polici

Srečanje starejših krajanov Št. Jurija

V nedeljo, 24. 11. 2019, je potekalo 
deseto srečanje starejših na Polici pri 
Grosupljem. Začelo se je v župnijski cer-
kvi, kjer je daroval sveto mašo in zbranim 
ostarelim in bolnim podelil bolniško ma-
ziljenje g. Miro Šlibar.

Srečanje se je nadaljevalo v novi šoli, 
kjer se je v jedilnici zbralo veliko staro-
stnikov, tudi najstarejša krajanka Zalka 
Steklačič. V prijetno popoldansko dru-

ženje so jih popeljali učenci šole. Otro-
ški pevski zbor je zapel nekaj čudovitih 
pesmi, svoje talente pa sta predstavila 
tudi dva mlada pianista in celo baletna 
plesalka. Prisotne so nagovorili Anica 
Smrekar v imenu Območnega združe-
nja Grosuplje, Jan Einspieler, tajnik KS 
Polica ter  Jožica Steklačič, predsednica 
Krajevne organizacije RK Polica. Sledilo 
je druženje s pogostitvijo. Zbrani so si 

imeli veliko povedati in ko so odhajali, 
je bila zunaj že trda tema. Prejeli so tudi 
praznično darilo. Vse, ki se zaradi bolezni 
niso mogli udeležiti srečanja, bodo pro-
stovoljke obiskale v teh predprazničnih 
dneh.

Anica Smrekar, 
Sekretarka RKS - OZ Grosuplje

V soboto, 30. novembra 2019, sta 
Krajevna skupnost Št. Jurij in Krajevna 
organizacija Rdečega križa Št. Jurij v kul-
turnem domu v Mali vasi organizirali že 
osmo srečanje za starejše krajane Št. Ju-
rija, lepo kulturno prireditev, da se v pri-
jetni družbi malo poveselijo, pogovorijo 
in razvedrijo.

Srečanja so se udeležili tudi gostje: 
župan dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar, predsedni-
ca Krajevne skupnosti Št. Jurij Marina 
Rebolj in predsednik Območnega zdru-

ženja Rdečega križa Grosuplje Matjaž 
Marinček, ki so zbrane krajanke in kraja-
ne tudi nagovorili.

Župan dr. Peter Verlič se je spomi-
njal, kako smo vsi pričakovali leto 2000, 
in kako mu je njegov pokojni oče, ko 
je imel sam komaj 10 let, pravil, da leta 
2000 ne bomo dočakali, saj bo prej ko-
nec sveta. In te besede so ga spremljale 
vse do leta 2000. »Pa poglejmo, kje smo 
danes. Že kar dobro smo zakorakali v 21. 
stoletje in pred nami je leto 2020. Čas res 
hitro teče,« je dejal.

»A trenutki, kot so današnji, pa čas 
ustavijo, in prav je tako. Da se dobimo 
skupaj, da kakšno rečemo,« je nadaljeval, 
in se Krajevni organizaciji Rdečega križa 
Št. Jurij in Krajevni skupnosti Št. Jurij za 
organizacijo takšnega srečanja tudi za-
hvalil.

Župan je vsem zaželel lepo doživet 
adventni čas ter že sedaj tudi lepe božič-
ne praznike ter srečno, veselo, zdravo in 
uspešno leto 2020. »Pa da pridemo sku-
paj do 2050, potem se bomo pa pogovar-
jali dalje,« je še dejal.
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Predsednica Krajevne skupnosti Št. 
Jurij Marina Rebolj je delila z nami in-
formacijo, da so člani krajevne skupnosti 
držali svojo spomladansko obljubo ter 
organizirali brušenje in lakiranje odra ter 
popravilo freske na zadnji steni. To sre-
čanje je prva prireditev na obnovljenem 
in tudi dodatno osvetljenem odru.

Smo pa se ta dan tukaj zbrali na pobu-
do Krajevne organizacije Rdečega križa 
Št. Jurij. Ravno pred nekaj dnevi prejela 
klic, ker soza transplantacijo jeter pri zelo 
majhnem otroku potrebovalo krvno sku-
pino 0. Za takšno operacijo je potrebnih 
kar 20 enot, se pravi 20 krvodajalcev.

»V takih primerih ne razmišljaš veliko, 
usedeš se v avto in greš. Med vožnjo do-
mov razmišljaš, koga še lahko pokličeš in 
pošlješ k najbolj prijaznim sestram, ki ni-
koli ne zgrešijo žile. Vem, to je bil zame 21. 
odvzem,« je dejala.  

Pa to je le ena izmed številnih panog 
Rdečega križa, krvodajalstvo. 

»Prihodnost človeštva je v skupnosti re-
snično sočutnih in solidarnih ljudi. Ali pa je 
ne bo,« je dejala, svoj govor pa je sklenila z 
besedami: »Rdeči križ daje občutek tistim, 
ki dajejo, in tistim, ki prejemajo, da smo del 
velikega domovanja povezanosti, soču-

tnosti in solidarnosti. Da še vedno živimo v 
družbi, kjer je človek človeku lahko človek.« 

Predsednik Območnega združenja 
Rdečega križa Grosuplje Matjaž Marin-
ček pa je v svojem nagovoru izpostavil, 
da so starejši, ki jim je ta prireditev na-
menjena, pravzaprav tisti, ki so gradili ta 
kraj in to občino. In zdaj je čas, da se jim 
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Srečanje starejših v Škocjanu

Zadnjo soboto v novembru je pote-
kalo že tradicionalno srečanje starejših v 
Pastoralnem centru Škocjan. Zbrali smo 
se ob 15. uri in program začeli s sveto 
mašo, ki jo je daroval gospod župnik 
Janez Selan. Srečanja, ki ga vsako leto 
organiziramo Krajevna organizacija Rde-
čega križa, krajevna skupnost in Karitas, 
se je letos udeležilo skoraj trideset staro-
stnikov.

Dobre volje res ni manjkalo, saj je 
srečanje potekalo v prijetnem vzdušju, 
veseli družbi in pri obloženih mizah. Kar 
šibile so se od sladkih dobrot, ki so jih na-
pekle naše pridne članice Karitasa in RK, 
ter od mesnih dobrot, ki jih je omogočila 
KS Škocjan. Prostovoljci so poskrbeli tudi 
za topel čaj in hladne napitke.

Srečanja so se udeležili tudi župan dr. 
Peter Verlič, direktor občinske uprave 

mag. Dušan Hočevar in predsednik RKS - 
Območnega združenja Grosuplje Matjaž 
Marinček.

S svojo udeležbo so popestrili in obo-
gatili že tako živahno dogajanje.

Ob  odhodu je vsak obiskovalec dobil 
ročno izdelano darilo, pletene nogavice 
za mrzle zimske dni.

Vse tiste, ki se srečanja niso mogli 
udeležiti, pa smo že obiskali na njihovih 
domovih in v domovih starejših obča-
nov.

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

Istočasno pa se zahvaljujemo vsem do-
natorjem, Inštitutu za javno zasebno par-
tnerstvo in gospe Romani Kokalj.

Darinka Virant, predsednica KORK Škocjan

na ta zelo skromen način za to oddolži-
mo. To je njihov praznik, zato jim je za-
želel še posebej lepo praznovanje. Vsem 
prostovoljkam in prostovoljcem pa se je 
zahvalil za njihovo požrtvovalno delo, 
saj so prostovoljci okostje Rdečega križa.

»Od srca vam želim res lepo praznova-

nje, vse dobro in da se prihodnje leto ob 
taki priliki spet srečamo,« je še dejal.        

Po uvodnih pozdravnih nagovorih 
smo se prepustili bogatemu kulturnemu 
programu. Učenci Podružnične osnov-
ne šole Št. Jurij so zapeli lepe pesmice, 
jih tudi deklamirali ter se predstavili z 

lepo glasbeno in plesno točko. Srečanje 
je s pesmijo popestril tudi kvartet nek-
danjih članov Grosupeljskega okteta, za 
pravo razvedritev pa je poskrbel Ansam-
bel kvinta. Prireditev je povezovala Sara 
Primec.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Toplo ognjišče in smeh v očeh
iskreno želimo vam v prazničnih dneh.

Da zdravja in srečnih dogodkov nešteto
vam v obilju nasulo novo bi leto.

Vesele božične praznike in dan samostojnosti in enotnosti!
Naj bo novo leto 2020 mirno, zdravo in srečno, polno radosti in upanja!

Vsem donatorjem, krvodajalcem in prostovoljcem iskrena hvala
za vsa dejanja dobrote v iztekajočem se letu!

 
RKS - Območno združenje Grosuplje 

Anica Smrekar in Matjaž Marinček
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Srečanje težjih invalidov 

Vso srečo v letu

2020
in vesel Božič, želi vsem svojim članicam in članom 

ter vsem občankam in občanom

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV  
VOJNE ZA SLOVENIJO  

G R O S U P L J E

Ob mednarodnem dnevu invalidov je Društvo 
delovnih invalidov Grosuplje organiziralo srečanje 
za težje invalide.  Iz treh občin, katere pokriva delo-
vanje našega društva, se je zbralo več kot petdeset 
težjih delovnih invalidov s spremljevalci. 

Ob prihodu je na mizi vsakega pričakalo darilo 
članice Majde Kaiba. Čudovito okrašena rdeča srca, 
ki se jim vidi, da so bila narejena s srcem. Hvala Maj-
da!

Predsednica Anica Perme je vse prisotne poz-
dravila in jim zaželela lep dan. Poudarila je, da je to 
srečanje za težje invalide, ki so zaradi svoje bolezni 
oziroma invalidnosti prikrajšani in se med letom ne 
morejo udeleževati naših programov.  

Po pozdravu pa je glavno besedo prepustila 
dr.med. Ladislavu Golouhu. Vsi prisotni smo z vese-
ljem prisluhnili njegovemu izredno zanimivemu in 
nazornemu predavanju o žilnih boleznih. Na koncu 

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti 
in pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči,
zdravju in uspehu seli iz srca v srce.

Naj se vsem uresničijo sanje,  
udejanjijo želje 
in izpolnijo pričakovanja.

Prijetne božične praznike  
in srečno novo leto 2020
vsem svojim članom in občanom 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje želi

DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV 
GROSUPLJE

predavanja se je pojavilo kar nekaj vpra-
šanj, na katera smo dobili želene izčrpne 
odgovore. 

Uradnemu delu je sledila pogostitev, vsi 
težji invalidi pa so prejeli za darilo kozarec 
medu, z željo, da bi jim zdravje v prihajajo-
či zimi ne delalo težav.

Ob prijetnem klepetu je čas kar prehitro 
minil. Rahlo utrujeni, a predvsem dobre 
volje in veselih obrazov, smo se začeli po-
slavljati. Drug drugemu smo zaželeli vse 
dobro v prihajajočem letu. Zahvaljujemo 
se občini Grosuplje in županu dr. Petru Ver-
liču ter Zvezi delovnih invalidov Slovenije, 
da so nam pomagali pri izvedbi srečanja.

Karmen Jurčič
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Deklice U13 med šestnajst najboljših v državi

Za dekleti ekipe U13 je prvi del tek-
movanja v državnem košarkarskem pr-
venstvu. Po nesrečnem porazu v pokal-
nem tekmovanju so prvi del državnega 
prvenstva odigrale odlično. Po dvakrat 
so premagale Triglav, Ledito in Črnomelj 
in se brez poraza uvrstile med 16 najbolj-
ših slovenskih ekip.

Dekleta ŽKK Grosuplje so na tekmah 
prikazala všečno igro, s katero so nav-
dušile starše in druge ljubitelje košar-
ke. Med dekleti je veliko perspektivnih 
košarkaric, kar dokazujejo tudi na re-
gijskem selekcioniranju, saj se številne 
udeležujejo treningov, ki jih organizira 
Košarkarska zveza Slovenije.

V drugem delu prvenstva se bodo 
dekleta pomerila z ekipami Krke, Vipave 
in Pivke. Tekme se bodo začele v sredini 
decembra in bodo potekale do konca 
januarja.

Dekleta že od avgusta vodi in uči ko-
šarkarskih veščin trenerka Mateja Pečar, 
ki se je po daljši trenerski pavzi vrnila na 
trenersko klop. Z njo smo opravili kratek 
pogovor.

Kaj je bil razlog za vrnitev med tre-
nerje?

Ker obe moji hčeri trenirata košarko, 
sem že nekaj let prisotna na večini klub-
skih tekem. Z novim upravnim odborom 
je v klubu zavel svež veter in po odhodu 
Tilna Hojča v moško košarko je pri mlaj-
ših nastala vrzel. Beseda je dala besedo 
in ob podpori družine sem hitro sprejela 
odločitev. Je pa res, da trenersko delo 
zahteva ogromno odrekanja in praktič-
no ves prosti čas posvetim košarki. Po 
drugi strani pa mi dekleta s svojimi do-
mislicami dajejo posebno energijo, ki je 
res neprecenljiva.

Ali se je ekipa U13 letos kaj spreme-
nila?

Dekleta lahko razvrstim v tri skupine. 
V prvi so dekleta, ki že kar nekaj let tre-
nirajo in so tehnično  dobro podkovana. 
Na drugi strani je veliko zelo perspektiv-
nih deklet, ki so šele septembra začele 
s treningi. S pridnostjo in trdim delom 
ter redno udeležbo na treningih napre-
dujejo iz dneva v dan. Poleg njih je na 

treninge priključenih tudi nekaj mlajših 
perspektivnih košarkaric.

V ekipi ni izstopajoče višine, je pa ve-
liko število hitrih in perspektivnih deklet, 
s katerimi je užitek delati in mi vodenje 
predstavlja velik izziv. Gremo iz treninga 
v trening in čakamo na naslednje tekme, 
da preverimo, kaj smo se že naučile. Žal 
je razpored mlajših selekcij precej nepo-
srečen, saj smo zdaj kar dva meseca brez 
tekme.

Kakšen je tvoj odnos z dekleti?
Kot trenerka delam na tem, da si s 

puncami zaupamo. Tudi od njih zah-
tevam, da mi povedo vse, kar si mislijo. 
Glede na to, da so punce bolj občutljive 
kot fantje, je treba posvetiti veliko ener-
gije in časa temu, da spoznam vsako od 
deklet in potem pristop prilagodim vsaki 
posameznici. Nekatere potrebujejo tršo 
roko, pri drugih je treba ubrati pot z veli-
ko pogovora in spodbude. Je pa dejstvo, 
da je spodbuda boljša od kritike. 

Igor Pečar, foto: ŽKK Grosuplje

PRAZNIČNI DAN
SOBOTA   14. DECEMBER 2019

DVORANA BRINJE GROSUPLJE

P O S K R B E L I  B O M O  T U D I  Z A  H R A N O  I N  P I J AČO .  

9:00 TEKMA U13  ŽKK GROSUPLJE : KRKA   OŠ LOUISA ADAMIČA

17:30 BOŽIČNA TEKMA 1. SKL
ŽKK GROSUPLJE : AKSON ILIRIJA

11:30 TEKMA U13  ŽKK GROSUPLJE : PIVKA   OŠ LOUISA ADAMIČA

MED POLČASOM BO PREDSTAVITEV VSEH KLUBSKIH SELEKCIJ IN OBDAROVANJE

15:00 PREDSTAVITEV EKIPE U11 IN ŠOLE KOŠARKE
13:00  TEKMA U17  ŽKK GROSUPLJE : AKSON ILIRIJA

V SODELOVANJU Z RDEČIM KRIŽEM BOMO MED
15. IN 18. URO ZBIRALI PRIPOMOČKE ZA HIGIENO,

SLADKARIJE IN IGRAČE, S KATERIMI BOMO
MNOGIM POLEPŠALI PRAZNIČNE DNI.

PRESENEČENJA - NAGRADNE IGRE - OBILO ZABAVE

Z NAMI BODO TUDI DEKLETA PLESNO NAVIJAŠKE SKUPINE TIAL
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Tudi v novembru so bile igralke ATK 
Grosuplje aktivne na športnih igriščih, 
saj so se nadaljevala odbojkarska tekmo-
vanja v vseh kategorijah. Poleg tega pa 
je Odbojkarsko društvo Flip flop zadnji 
vikend v novembru v Športni dvorani 
Brinje organiziralo množično prireditev 
za začetnice, malo in mini odbojko. Za-
radi izjemnega odziva staršev in otrok, 
ki so novembrsko sobotno popoldne 
preživeli v Športni dvorani Brinje, bo 
najmlajšim zadnja nedelja pred božičem 
namenjena čarobnemu odbojkarskemu 
svetu.   

1.A DOL za ženske: 
November ni bil ravno uspešen za 

grosupeljsko žensko člansko ekipo, ki 
nastopa v 1. državni odbojkarski ligi. Že v 
oktobru so vnaprej odigrale tekmo v go-
steh z lanskoletno drugo uvrščeno ekipo 
državnega prvenstva, ekipo GEN-I, in jo 
premagale s 3 : 2. V domači dvorani bi 
morale v novembru nato odigrati tekmo 
z lanskoletnimi državnimi prvakinjami 
Novo KBM Branik, a je bila tekma zaradi 
izpada elektrike prestavljena. Tako so po 
treh tednih premora gostile ekipo SIP 
Šempetra, ki pa je pokazala, da je dolg 
premor Grosupeljčankam bolj škodil kot 
koristil. Izgubile so zmagovalni ritem iz 
oktobra, imele so slab sprejem in naredi-
le preveč lastnih napak, kar je bila voda 
na mlin  gostjam iz Šempetra, ki so pred 
številnimi gledalci tekmo gladko dobile 
s 3 : 0.

ATK Grosuplje : SIP Šempeter 0 : 3 
(-21, -15, -16)

Lestvica: 1. Calcit Volley 18, 2. Nova 

KBM Branik 15, 3. GEN-I Volley 13, 4. SIP 
Šempeter 11, 5. ATK Grosuplje 11 (dve 
tekmi manj), 6. Luka Koper 7, 7. Ankaran 
6, 8. Formis 0. 

2. DOL za ženske – zahod
V novembru so Grosupeljčanke v 2. 

državni ženski odbojkarski ligi – zahod 
odigrale kar pet tekem in ob eni zmagi 
doživele štiri poraze, od tega dva tesno 
z 2 : 3.  

Rezultati: 
ATK Grosuplje II : Neptun Kanal 2 : 3 

(-11, -21, 9, 17, - 12); ATK Grosuplje II : 
Aquawatt Žirovnica 1 : 3 (-19, -23, 19, 
-20); Triglav Kranj : ATK Grosuplje II 0 : 3 
(-20, -19, -25); ATK Grosuplje II : Piran 2 : 3 
(-18, 24, -15, 20, -11); Šentvid – Vital : ATK 
Grosuplje II 3 : 1 (12, -23, 17, 20)

Lestvica: 1. Logatec 24, 2. Šentvid – 
Vital 23, 3. Aquawatt Žirovnica 20, … 9. 
ATK Grosuplje II 11. 

Mladinke:
Ekipa mladink se je uvrstila v 1/8 fi-

nala državnega prvenstva, ne bo pa jim 
uspelo ponoviti lanskega uspeha, ko so 
v državnem prvenstvu osvojile končno 
3. mesto. O uvrstitvi v  ¼ finale je odlo-
čala tekma med ŽOK Triglav Kranj in ATK 
Grosuplje, v kateri so se gladke zmage 
veselile Kranjčanke in se uvrstile v na-
daljnje tekmovanje, Grosupeljčanke pa 
so zaključile z letošnjimi nastopi v mla-
dinski konkurenci. 

Rezultati:
GEN – I : ATK Grosuplje 2 : 0 (11, 16); 

ATK Grosuplje : DOORS Bled 2 : 1 (18, -24, 
12); ŽOK Triglav Kranj I : ATK Grosuplje 
2 : 0 (6, 22)

Kadetinje:
Kadetinje so v kvalifikacijah za nastop 

v 1. ligi zahod odigrale štiri tekme, enkrat 
so zmagale in trikrat morale priznati pre-
moč nasprotnicam. 

Rezultati: ATK Grosuplje : Calcit Volley 
0 : 2 (-16, -15); OD Krim : ATK Grosuplje 
2 : 0 (18, 16); ATK Grosuplje : Calcit Volley 
1 : 2 (20, -14, -8); OD Krim : ATK Grosuplje 
0 : 2 (-23, -21)

Starejše deklice: 
S kvalifikacijami za nastop v 1. ligi – 

zahod so uspešno začele tudi starejše 
deklice, ki so v štirih tekmah tudi štirikrat 
zanesljivo zmagale in se tako že uvrstile 
v 1. ligo, kjer se bo odločalo o naslovu dr-
žavnih prvakinj.

Rezultati: GEN – I Volley : ATK Grosu-
plje 1 : 2 (16, -15, -8); ATK Grosuplje : Tri-
glav Kranj 2 : 0 (18, 15); ATK Grosuplje : 
Triglav Kranj 2 : 0 (14, 14); GEN – I Voley : 
ATK Grosuplje 0 : 2 (-16, -19)

Mlajše deklice: 
Tudi mlajše deklice v mali odbojki v 

tekmah za uvrstitev v A ligo ne poznajo 
poraza. S šestimi zmagami so si že zago-
tovile nadaljevanje tekmovanja v A ligi, v 
kateri se bo odločalo o naslovu državnih 
prvakinj.

Rezultati: ATK Grosuplje : Luka Koper 
0 : 2 (12, 12); Žirovnica : ATK Grosuplje 
0 : 2 (-12, -4); ATK Grosuplje : ŽOK Triglav 
Kranj II 2 : 0 (18, 12); Luka Koper : ATK 
Grosuplje 0 : 2 (-16, -14); ATK Grosuplje 
: Triglav Kranj 2 : 0 (14, 12); ŽOK Triglav 
Kranj II : ATK Grosuplje 0 : 2 ( -17, -15).   

Pestro pa je bilo dogajanje zadnji vi-
kend v novembru, ko je v Športni dvora-
ni Brinje okoli 120 mladih odbojkaric iz 
Grosupljega in Ljubljane uživalo v družbi 
svojih vrstnic v spoznavanju odbojke in 
kjer so se tudi ob zabavnih igrah sklepala 
nova prijateljstva. Dogajanje na igriščih 
so s tribun množično spremljali tudi 
njihovi starši. Prav starši so tisti, ki ima-
jo pomembno vlogo pri vzpodbujanju 
otrok pri njihovih prvih športnih kora-
kih. Posebna zahvala vseh udeležencev 
je namenjena pokroviteljem prireditve: 
Zavarovalnici Triglav, Pekarni Grosuplje, 
Tvojih 5 minut, Advico, HOC Centru, Ob-
čini Grosuplje in generalnemu pokrovi-
telju društva Avtotransporti Kastelec, ki 
so poskrbeli za prijetno in zabavno so-
botno popoldne v grosupeljski športni 
dvorani.

ATK Grosuplje, članska ekipa II, foto OD Flip flop

V ATK Grosuplje se dogaja
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Golf klub Grosuplje pred praznovanjem

Letošnja sezona gre h koncu. Bila je 
zanimiva in pestra. Imamo nove zmago-
valce, med člani je bil letos najboljši Do-
minik Golenhofen, pri damah je ponovi-
la lansko zmago Ivana Jama in pri parih 
Marta Freyer in Jure Filip.

Golf je najbolj primeren šport za staro 
in mlado. Giblješ se v naravi, hodiš 5 ur, 
vmes udarjaš po žogici, enkrat ali več-
krat. Tisti, ki zmorejo z najmanj udarci 
spraviti žogico v 18 lukenj, zmagajo. Gol-
fisti pravimo, da zmagamo vsi, ki preho-
dimo od 7 do 9 km.

Za vse tiste, ki bi jih ta šport zanimal, 
pa nekaj misli. Včasih se je govorilo, da 
je to izjemno drag šport, ki je namenjen 
samo izbranim in bogatim. To seveda ni 
res in veliko športnih panog terja veliko 
več denarja. Golf lahko igramo na izbra-
nih igriščih z 9 ali 18 luknjami in dnevna 
karta stane toliko kot dnevna smučarska 
vozovnica. 

Nekaj igrišč, ki imajo samo 6 ali 9 
lukenj, je tako imenovanih kratkih (v 
Ljubljani v Stanežičah, v Blatu pri Treb-
njem….), kjer stane igralnina od 10 do 
20 € in potrebuješ samo 3 palice, nekaj 

žogic in dobro voljo. Set palic, nov ali 
rabljen, ki šteje 14 palic, dobiš od 100 € 
naprej in jih imaš za vedno, za hojo so 
dobre vsake športne copate, ali čevlji, ki 
stanejo od 20 € naprej.

K temu prištejemo še 80 € letne člana-
rine v GK Grosuplje in že postaneš član 
golfske družine. Naše matično igrišče je 
še vedno Arboretum, kjer kot člani kluba 
uživamo ugodnejše cene (tudi na nekaj 

drugih igriščih).
Drugo leto praznuje naš klub 20-le-

tnico in naša želja je, da bi pridobili 20 
novih članov. Pridružite se nam, ne bo 
vam žal, ker smo družabni in se znamo 
tudi veseliti.

Vse najboljše v prihajajočem letu vam 
želi 

Rok Freyer

Spomini 
in zahvale

ZAHVALA
V 80. letu se je poslovila naša mami, stara 

mama in tašča

AMALIJA GALE
(29. 12. 1939–5. 11. 2019)

Ob slovesu naše mame se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, 
darovane sveče in sv. maše.

Hvala g. župniku Janezu Šketu za lepo opravljen pogrebni obred.  
Hvala g. Adamiču in njegovim sodelavcem za organizacijo in izvedbo 
pogreba.

Vsi njeni

PRIHAJAJOČI DOGODKI:

1. DOL za ženske:
ATK Grosuplje : Formis, Športna dvo-

rana Brinje, 7. 12. 2019, ob 19.30 uri,
ATK Grosuplje : Luka Koper, Športna 

dvorana Brinje, 21. 12. 2019, ob 19.30 uri.
2. DOL za ženske zahod:
ATK Grosuplje II : Logatec, Športna 

dvorana Brinje, 7. 12. 2019, ob 17.00 uri,
ATK Grosuplje II : Gimnazija Šiška, 

Športna dvorana Brinje, 21. 12. 2019, ob 
17.00 uri.

Čarobni odbojkarski svet, Športna 
dvorana Brinje, nedelja, 22. 12. 2019, od 
13.00 –17.00 ure.  

Zadnjo nedeljo pred božičem pri-
pravlja Odbojkarsko društvo Flip flop 
prav poseben športni dogodek za naše 
najmlajše in da bi jih vzpodbudilo, da 
postane šport del preživljanja njihovega 
prostega časa:
• IGRA ODBOJKE (začetniki, mini in 

mala odbojka),
• UČLJIVE IGRE (ciljanje, odbijanje, me-

tanje, štafete),

• ZABAVNE IGRE (takeoff challenge, 
spike ball).

BOŽIČNI SREČELOV!!!
Poskrbite, da ga otroci ne zamudijo!

Ob božiču veliko tihe sreče, v novem 
letu pa obilo lepega, predvsem zdravja 
in osebnega zadovoljstva, Vam želimo 
članice in člani Odbojkarskega društva 
Flip flop. 

Darko Pucelj
OD Flip flop
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ZAHVALA
V 93. letu se je poslovila naša draga mama, 

stara mama, prababica, sestra in teta

JOŽEFA BOC
(8. 12. 1926–17. 11. 2019) iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno 

sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše in darove 
za cerkev.

Zahvalo izrekamo tudi Društvu upokojencev Grosuplje, 
pevcem za lepo zapete pesmi, g. Adamiču za pomoč in organizacijo pogrebne 
slovesnosti in g. župniku Janezu Šketu za lepo opravljen poslovilni obred.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo v lepem številu pospremili na njeni 
zadnji poti in ne nazadnje hvala vsem, ki jo boste še naprej ohranili v lepem 
spominu.

Hči Nevenka in vnuka Tilen in Nina

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 

dedka, brata in strica

MILANA STERLETA
(1. 5. 1950–6. 11. 2019)

iz Gornjega Rogatca - Št. Jurij
se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, 

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

darove, predvsem pa za izražene besede sočutja in tolažbe. 
Zahvaljujemo se patronažni službi ZD Grosuplje, Janji in Robiju, 

ki sta pomagala pri negi in zdravstveni oskrbi.
Zahvaljujem se Zdenki Janovljak za lep poslovilni govor.
Hvala gospodu duhovnemu pomočniku Boštjanu Modicu za lepo opravljen 
pogrebni obred. 
Vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

Vsi, ki ste me ljubili,
ne glejte na življenje,
ki sem ga končal,
temveč na to, ki ga začenjam.

Svojci izrekamo prisrčno 

ZAHVALO

vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom 
in vaščanom ob smrti dragega očeta

FRANCA KOŠIRJA 
iz Žalne

za vse tople, tolažilne besede in misli, darovano cvetje, sveče, 
molitve, svete maše ter nesebično pomoč in podporo. 
Iskrena hvala g. župniku Andreju Šinku za čutne besede 
slovesa, pevcem kvarteta za čudovito petje, trobentaču 
za zaigrano skladbo, g. Adamiču s sodelavci za brezhibno 
organizacijo slovesnosti ter g. Marku in g. Marjanu za pomoč.

Vsi njegovi mu želimo večnega miru in ga priporočamo v molitev.

Oko zaprem, v spominu vedno znova 
tebe uzrem.
Nikjer te ni in to boli …
Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel.
V naših srcih večno boš živel.

ZAHVALA
Ob prezgodnji in boleči 
izgubi našega dragega 
sina, moža, očeta, dedija 
in tasta

JANEZA LIPIČA ML.
(15. 9. 1960–16. 11. 2019)

iz Grosupljega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vso podporo in pomoč ob težkih 
trenutkih slovesa. Hvala za vsa izrečena sožalja, za darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se ZD Grosuplje, 
predvsem patronažni sestri Romani in inštitutu URI-SOČA za 
vso pomoč in oskrbo. Hvala g. Adamiču, pevcem za zapete 
pesmi in trobentaču za zaigrano tišino. Hvala g. kaplanu 
za lepo opravljen cerkveni obred. Zahvaljujemo se PGD 
Grosuplje in sosednjim društvom za lepo opravljen obred. 
Hvala g. Iztoku Vrhovcu za ganljiv govor ob grobu.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, se od njega poslovili v velikem 
številu in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: mama, ata, žena Cvetka, sin Matej in hči Petra z družino  

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas ...

ZAHVALA

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

MARIJE VIDIC
(1936–2019) iz Grosupljega

se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za
darovano cvetje, sveče in mašne darove.

Zahvala g. župniku Šketu za lepo
opravljen pogrebni obred.

Zahvaljujemo  se tudi g. Adamiču,
pevcem, trobentaču in DU Grosuplje.

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

Žalujoči: vsi njeni
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PE MEDOŠPORT GROSUPLJE 
Cesta Toneta Kralja 2, Grosuplje 
Tel.: 01 /787 37 01 
medosport@biros.si 
www.medo-sport.si 

Na zalogi ZELO VELIKO modelov modnih 
kap in rokavic za otroke, moške in ženske! 

NA ZALOGI 
VELIKO  
MODELOV 
KLOBUKOV! 

KAPE 

KLOBUKI 
ROKAVICE 

Zobna ambulanta

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

zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne 

bolezni

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

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

BREDENT 
IMPLANTANT

480,00 € 

Za sproščen nasmeh skrbimo že 20 let.



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Petek, 13. 12. ob 17. uri PRID', UŽIVEJ IN PREDLAGEJ -  
dogodek Mladinskega sveta Grosuplje Adamičev trg v Grosupljem Mladinski svet Grosuplje

Od 14. 12. do 5. 1.  
(ogledi med vikendi in prazniki) Jaslice v prepletu dediščine in sodobnosti (razstava)

Šmarje - Sap,  
Turenček ob farni cerkvi Turistično društvo Šmarje - Sap

Sobota, 14. 12. ob 9. uri Tekma U13, ŽKK Grosuplje - Krka OŠ Louisa Adamiča Grosuplje ŽKK Grosuplje

Sobota, 14. 12. ob 11.30 uri Tekma U13, ŽKK Grosuplje - Pivka OŠ Louisa Adamiča Grosuplje ŽKK Grosuplje

Sobota, 14. 12. ob 13. uri Tekma U17, ŽKK Grosuplje - Akson Ilirija Športna dvorana Brinje Grosuplje ŽKK Grosuplje

Sobota, 14. 12. ob 15. uri Predstavitev ekipe U11 in šole košarke Športna dvorana Brinje Grosuplje ŽKK Grosuplje

Sobota, 14. 12. ob 17.30 uri Božična tekma 1. SKL, ŽKK Grosuplje - Akson Ilirija Športna dvorana Brinje Grosuplje ŽKK Grosuplje

Sobota, 14. 12. ob 19.30 uri HAPPY CHRISTMAS & A BLUESY NEW YEAR,  
koncert Big banda Grosuplje, gost: Simone Zanchini (ITA) Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje,  

KD Big band Grosuplje

Nedelja, 15. 12. ob 18. uri HAPPY CHRISTMAS & A BLUESY NEW YEAR,  
koncert Big banda Grosuplje, gost: Simone Zanchini (ITA) Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, KD Big band 

Grosuplje

Sreda, 18. 12. ob 18. uri Bralna čajanka Mestna knjižnica Grosuplje  Mestna knjižnica Grosuplje  

Sreda, 18. 12. ob 19. uri Barve glasbe in besede: Angeli - glasniki z neba Mestna knjižnica Grosuplje  Mestna knjižnica Grosuplje  

Četrtek, 19. 12. ob 8.30 uri Z županom ob kavi na Radiu Zeleni val Frekvence: 93,1 MHz in 97,0 MHz 
(Radio Zeleni val)

Alpe Adria Zeleni val in 
Občina Grosuplje

Četrtek, 19. 12. ob 19. uri  Božični koncert MePZ U3  Mestna knjižnica Grosuplje  Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Grosuplje

Sobota, 21. 12. ob 15. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - Olimp Ljubljana (2. liga zahod - 12. 
krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 21. 12. ob 17.30 uri ODBOJKA: ATK Grosuplje - Luka Koper (1. A liga - 11. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 21. 12. ob 18. uri LEA SIRK, koncert v okviru show turneje #posvoje Kulturni dom Grosuplje Reflektormusic d.o.o, 
ZKD Grosuplje

Sobota, 21. 12. ob 20. uri ROKOMET: Grosuplje - Črnomelj (1. B liga - 13. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Od srede, 25. 12. do 5. 1. (vsak 
dan ob 15. uri) Vodeni ogledi Županove jame (Županova jama v soju svetilk) Županova jama TOD Županova jama, 

Turizem Grosuplje

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

Četrtek, 26. 12. ob 9. uri MAŠA ZA DOMOVINO OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI, domovinski recital, blagoslov konj Cerkev na Polici Župnija Polica

Četrtek, 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

Ponedeljek, 30. 12, ob 17.45 uri Fit za knjigo Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 4. 1. ob 17.30 uri KOŠARKA - ženske: Grosuplje - Cinkarna Celje (1. liga - 15. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje

Nedelja, 5. 1. ob 19. uri BOŽIČNI KONCERT: ŽPZ Biser (zborovodja: Fernando Mejias), 
Trebanjski oktet (umetniški vodja: Matevž Sila) Cerkev sv. Mihaela Grosuplje ŽPZ Biser

Četrtek, 9. 1. ob 17.30 uri Pravljično-igralna ura (otroci od 2. do 4. leta) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Ponedeljek, 13. 1. ob 17.45 uri Moderno je brati slovensko postmoderno Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Torek, 14. 1. ob 21. uri KOŠARKA - ženske: Grosuplje - Jasmin Sport Ledita  
(Pokal Slovenije - 2. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje

Četrtek, 16. 1. ob 17. in 18.30 uri Otroški abonma: ŽOGICA MAROGICA, predstava za otroke 3+ Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, Lutkovno 
gledališče Maribor

Petek, 17. 1. ob 18. uri PODELITEV PRIZNANJ ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2019 Avla OŠ Brinje Grosuplje Zveza športnih organizacij 
Grosuplje

Petek, 17. 1. ob 19.30 uri BREZ IZHODA, projekcija filma Kulturni dom Grosuplje Domen Puš, ZKD Grosuplje

Petek, 17. 1. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - DOL TKI Hrastnik (1. B liga - 7- krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 18. 1. ob 17.30 uri KOŠARKA - ženske: Grosuplje - Konjice (1. liga - 17. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 18. 1. ob 20. uri KOŠARKA - moški: Grosuplje - Litija (3. liga center - 11. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Moški košarkarski klub Grosuplje

Četrtek, 23. 1. ob 19.30 uri Ranko Babić: KRIZA SREDNJIH LET, komedija Kulturni dom Grosuplje Špas teater, ZKD Grosuplje

Petek, 24. 1. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - Škofljica Pekarna Pečjak (1.B liga - 11. 
krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 25. 1. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - Novo mesto (2. liga zahod - 13. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 25. 1. ob 19.30 uri ODBOJKA: ATK Grosuplje - Nova KBM Branik (1. A liga - 12. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Četrtek, 30. 1. ob 9. uri STROKOVNI SEMINAR: Računovodski in davčni obračun za leto 
2019 s spremembami zakonodaje Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

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

Vsako soboto in nedeljo  
ob 15. uri Vodeni ogledi Županove jame (Županova jama v soju svetilk) Županova jama TOD Županova jama, 

Turizem Grosuplje


