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DIMNIKARSKE STORITVE JKP GROSUPLJE 
HITRO IN UČINKOVITO!

SE ŠE NISTE ODLOČILI IN IZBRALI SVOJEGA DIMNIKARJA? 
ZDAJ JE PRAVI ČAS ZA TO!

NA VSE DIMNIKARSKE 
STORITVE VAM NUDIMO  

20% 
POPUST!

MED VSEMI NOVIMI STRANKAMI, KI BODO DO 

KONCA MESECA MARCA 2020 IZPOLNILE 

PRISTOPNO IZJAVO  ALI SPLETNI OBRAZEC ,  

BOMO V APRILU IZŽREBALI NEKOGA, KI BO PREJEL 

NOV TELEFON  

SAMSUNG GALAXY A8.
POLEG TEGA BOMO PODELILI ŠE 10  PRAKTIČNIH 
NAGRAD JKP GROSUPLJE.

NAGRADNA IGRA
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BREZPLAČNO PREDPOROČNO FOTOGRAFIRANJE!

UGODNI VIDEO&FOTO PAKETI

POROČNI VIDEO  FOTOGRAFIJA&
Poročni-video.si

info@porocni-video.si
fb.com/porocnivideo

040 69 12 12  
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.
Zasebna zobozdravstvena ordinacija

Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje

telefon: 041 780 741

• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• NOVO: laser terapija, laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij

Paket zimskih pnevmatik*

Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za 99 €**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
13.790 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 
800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault Financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault 
Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in 
pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6−6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122−152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217−0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004−0,00081 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03−0,6. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Renault priporoča      renault.si

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

SUV Renault 
Renault CAPTUR
Novi



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

DIMENZIJE IN DODATNA NAVODILA ZA PRIPRAVO OGLASOV:  celostranski pokončni 185 x 260 mm, 1/2 leže-
či 185 x 127,5 mm, 1/4 pokončni  90 x 127,5 mm, 1/8 ležeči 90 x 61 mm. Vsi oglasi so barvni. Format datoteke 
naj bo  *.PDF ali *.JPG.
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Uvodnik
Pozdravljena, draga bralka in bralec Grosupeljskih odmevov  
v letu 2020!

Novo leto se je začelo zelo vzpodbudno, še posebej, če upošteva-
mo, kako lepo vreme smo imeli. Do 18. januarja smo imeli same 
sončne dni, želim, da bi vam bili vsi dnevi v tem letu sončni, opti-
mistični in polni veselja, ne glede na vreme.

Lepi januarski dnevi so bili med drugim zelo primerni za spreho-
de po čudoviti naravi, ki nas obkroža. V naši občini imamo veliko 
zanimivih in lepih krajev, primernih za sprehode in obisk, med 
zanimivejše vsekakor spadajo Radensko polje s Kopanjem in oko-
lico, Tabor Cerovo, vas Cerovo s čudovito urejeno okolico, Županova jama, Magdalenska gora, 
pot kulturne dediščine v Šmarju ter ogromno čudovitih in zanimivih vasi. Tokrat bi še posebej 
opozoril na čudovito sprehajalno pot od Blečjega Vrha do najvišje točke v naši občini na Kuclju 
(državna geodetska točka 748 m).

Zdrav način in kvaliteta življenja prispevata tudi k podaljševanju življenjske dobe naših obča-
nov in veseli smo, da je vse več ljudi, ki dočakajo tudi 100 let in več. Ob tako lepem prazniku vas 
z veseljem obišče in vam zaželi vse dobro tudi župan z delegacijo. Glede na vse večjo občutljivost 
v zvezi z osebnimi podatki pa teh podatkov, koliko je kdo star, ne smemo pridobivati, zato pre-
dlagamo, da tisti, ki bi želeli, da stoletnika/co in starejše, obišče župan, to sporočijo v tajništvo 
občine.

Sicer se kot po navadi veliko dogaja na vseh področjih, na začetku leta pa so najbolj aktivni 
športniki, med drugim smo bili tudi priča podelitvi priznanj najboljšim.

V uredništvu se vsakič srečujemo z dilemo, kako objaviti čim več vaših prispevkov, zato vas pro-
simo, da upoštevate omejitve glede dolžine člankov, da je vsebina zanimiva za širši krog občanov 
ter vezana na dogajanje v lokalnem področju, zagotovite pa tudi dobre fotografije. Izjemoma 
bomo objavili tudi kak intervju, vendar prosimo, da se prej dogovorite z nami, saj si prostorsko 
težko privoščimo objave daljših prispevkov.

Srečno in vse dobro v letu 2020!

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

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

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

Občina Grosuplje praznuje. Praznujemo srebrni jubilej, petindvajset 
let, odkar je občina Grosuplje začela samostojno pot v sedanjih mejah. 
Uradno imamo v »rojstnem listu« kot datum začetka delovanja 
zapisan datum 1. 1. 1995. Obletnice so običajno lepa priložnost, da se 
ozremo po prehojeni poti, še lepše pa je pogledati v prihodnost. Lahko 
smo ponosni, da nam je občino Grosuplje zlasti v zadnjih desetih letih 
uspelo razviti v uspešno in razvojno prebojno občino, ki po vseh kazalcih razvitosti trenutno med vsemi slovenskimi 
občinami sodi v sam vrh po kvaliteti zagotavljanja dobrega življenja njenih prebivalk in prebivalcev. 

Začenja se nova evropska finančna perspektiva in ne glede na vse težave trenutne slovenske vlade in njenih institucij 
na občini že pripravljamo razvojne dokumente, s katerimi bomo s konkretnimi projekti čakali na priložnosti 
pridobivanja evropskih in domačih sredstev.

Zagotovo je eden izmed takih projektov nov kulturni center Grosuplje z novo glasbeno šolo. S tem projektom si v 
okviru kandidature Ljubljane za evropsko prestolnico kulture 2025 nadejamo uspešne pridobitve sredstev za izgradnjo. 
Kandidaturo smo v ljubljanski mestni hiši tik pred koncem leta oddali skupaj z ostalimi občinami Ljubljanske urbane 
regije in Ljubljano kot vodilnim partnerjem.

Z novim letom pa je pričela svojo samostojno pot nova skupna občinska uprava petih občin, Škofljice, Iga, Dobrepolja, 
Ivančne Gorice in Grosupljega s skupnim imenom 5G. Naloge inšpektorata, redarstva, planiranje prostora in okolja, 
priprave razvojnih projektov, notranje revizije in civilne zaščite so naloge, ki jih bo za pet občin izvajala skupna 
uprava. Sedežna občina je občina Grosuplje. Za občane ustanovitev in delovanje skupne občinske uprave 5G ne 
pomeni nobenih sprememb, še vedno bodo lahko vse zadeve opravljali na sedežu svojih občin. Prihranke pa bomo 
imeli v proračunih občin, saj se kar polovica sredstev za delovanje skupne občinske uprave zagotavlja iz državnega 
proračuna.      

Sodelovanje, povezovanje, odprtost, skrb za naravne in kulturne dobrine, za naše mlade in starejše, za uravnotežen 
razvoj gospodarstva ter trajnostno upravljanje prostora in infrastrukture mora našo občino v naslednjih desetih letih 
pripeljati še do višje ravni kvalitete življenja. 

Začenjamo že danes. Naše praznovanje srebrnega jubileja bo torej takšno kot doslej, saj veste: delamo naprej!

Srečno!

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Občina Grosuplje se je udeležila nacionalne konference o 
mladinski politiki »Mladost je norost, po občini skače, kjer je most« 

V razpravi o kohezijski politiki v prihodnjem programskem 
obdobju 2021-2027 sodelovala tudi vodja MRC-ja Jasmina Selan

V četrtek, 7. novembra 2019, je v Bre-
žicah potekala nacionalna konferenca o 
mladinski politiki z naslovom »Mladost 
je norost, po občini skače, kjer je most«. 
Poleg številnih drugih predstavnikov 
slovenskih občin se je konference udele-
žila tudi predstavnica Občine Grosuplje 
Klavdija Mehle. 

Prisluhnili smo dobrim praksam mla-
dinskih politik občin Brežice, Semič, 
Hrastnik in Škofja Loka, ki so jih z nami 
delili župani omenjenih občin: Ivan Mo-
lan, Polona Kambič, Marko Funkl in Tine 
Radinja.

Uroš Skrinar, direktor Zavoda Movit, 
je predstavil svežo Evropsko listino o lo-

kalnem mladinskem delu, Jonas Agdur 
iz švedske organizacije KEKS pa nam je 
predstavil Logbook, orodje za beleženje 
učinkov mladinskega dela in kako upo-
raba tega orodja prispeva h kakovostne-
mu mladinskemu delu. 

Konferenco je sklenil Tin Kampl, di-
rektor Urada RS za mladino, in izpostavil 
spoznanje, da so tiste slovenske občine, 
ki vlagajo v razvoj mladinskih politik in 
dela, tudi najbolj razvojno naravnane.

Konferenca je sicer potekala v orga-
nizaciji Zavoda MOVIT, Urada Republike 
Slovenije za mladino, Mladinske mreže 
MaMa, Mladinskega sveta Slovenije, Ob-
čine Brežice, Mestne občine Novo mesto 

in Mestne občine Ljubljana. Njen namen 
pa je bil krepitev podpornih struktur za 
razvoj mladinskega dela in mladinske 
politike v lokalnih skupnostih ter mreže-
nje predstavnikov občin z namenom te-
snejšega sodelovanja, izmenjave dobrih 
praks in medsebojnega učenja.

Občina Grosuplje stremi k temu, da 
bo v naslednjih letih mladinsko politiko 
dvignila na višjo raven. Tovrstne konfe-
rence so idealne za učenje in prenašanje 
dobrih praks tudi v našo občino. Nalož-
ba v mlade je namreč najboljša in naj-
pomembnejša naložba občine za njeno 
prihodnost.

Klavdija Mehle

Evropska komisija je v torek, 3. de-
cembra 2019, v okviru priprav na iz-
vajanje evropske regionalne politike v 
obdobju 2021-2027 organizirala dve raz-
pravi o razvojnih potrebah in naložbah 
v prihodnjem finančnem obdobju, eno 
s predstavniki zahodne in drugo s pred-
stavniki vzhodne kohezijske regije, med 
drugim iz Skupnosti občin Slovenije.

Razprave s predstavniki zahodne ko-
hezijske regije se je v prostorih Mestne 
občine Ljubljana udeležila tudi vodja 
Medobčinskega razvojnega centra ob-
čin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje 
Jasmina Selan, nedavno imenovana tudi 
za podpredsednico Komisije Skupnosti 
občin Slovenije za razvojne projekte v 

naslednji finančni perspektivi.
Evropsko komisijo sta predstavljala 

Vittoria Alliata di Villafranca, direktorica 
na generalnem direktoratu Evropske ko-

misije za regionalno in mestno politiko, 
in Egbert Holthuis, vodja enote na ge-
neralnem direktoratu za zaposlovanje, 
socialne zadeve in vključevanje.

Po njunih uvodnih predstavitvah je 
sledila razprava, v kateri so udeleženci 
izpostavili predvsem težave neenakosti 
razvoja znotraj zahodne regije ter veliko 
pomanjkanje pričakovanih sredstev. 

Razprava s predstavniki vzhodne ko-
hezijske regije pa je potekala v kristalni 
dvorani v Zagorju ob Savi. Te se je ude-
ležil tudi predsednik Komisije Skupnosti 
občin Slovenije za razvojne projekte v 
naslednji finančni perspektivi Damjan 
Jaklin.

Jana Roštan
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Srečanje predstavnikov občinskih uprav MRC-ja s predstavniki 
nacionalne točke H2020

Uvodno srečanje slovenskih partnerjev v projektu LIFE AMPHICON

V četrtek, 5. decembra 2019, smo 
se predstavniki občinskih uprav Med-
občinskega razvojnega centra občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje v 
sejni sobi Občine Ivančna Gorica srečali 
s predstavniki nacionalne točke Hori-
zon 2020, predvsem z namenom, da se 
omenjene občinske uprave podrobneje 
seznanimo s samim programom Horizon 
2020, okvirnim programom Evropske 
unije za raziskave in inovacije.

Zbrane je pozdravila vodja MRC-ja 
Jasmina Selan in izrazila zadovoljstvo, 
da je do srečanja prišlo, da smo se uspeli 
dogovoriti, saj to vedno predstavlja ko-
rak v smeri novega sodelovanja, novih 
razvojnih projektov, ki prinašajo dodano 
vrednost za vse nas.

Več o samem programu H2020 pa sta 
nam nato povedala mag. Peter Volasko 
in Petra Žagar z Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport. Osrednje stebre 
programa predstavljajo: krepitev odlič-
nosti znanosti in raziskav EU, krepitev 
vodilne vloge industrije na področju 
raziskav in inovacij ter reševanje ključ-
nih družbenih izzivov, oziroma reševa-
nje družbenih vprašanj, ki so povezana 
s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, 
podnebnimi spremembami, trajnostnim 
razvojem mobilnosti in prometa, varno-
stjo v družbi, dostopnostjo do obnovlji-
vih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno 
hrano, pomenom evropske kulturne de-
diščine in spopadanjem z izzivom stara-
nja prebivalstva.

Program H2020 se je začel izvajati 1. 
1. 2014 in bo trajal do 31. 12. 2020. Pred 
nami so tako še zadnji razpisi v okviru 
programa, katerim smo se posvetili v 
nadaljevanju, in zajemajo naslednja po-
dročja: podnebne spremembe, biotsko 
raznovrstnost in ekosistemske storitve; 
kulturno dediščino; širjenje: razširjeno 
pobratenje; tematska omrežja zbranega 
znanja, pripravljena za prakso.

Da smo dobili še bolj celovito sliko, pa 
smo se seznanili še z nekaj primeri uspe-
šnih praks, ki sta nam jih predstavila dr. 
Antoaneta Kuhar in Gašper Žerjal s Kme-
tijskega inštituta Slovenije.

Jana Roštan, foto: Gašper Stopar

V petek, 6. decembra 2019, 
smo se na uvodnem srečanju v 
prostorih DRI upravljanje inve-
sticij v Ljubljani zbrali sloven-
ski partnerji v projektu Varstvo 
dvoživk in obnova njihovih ha-
bitatov - LIFE AMPHICON. Sreča-
nje je bilo namenjeno pregledu 
administrativnih in finančnih 
pravil ter mejnikov in produk-
tov za prihajajoče leto, hkrati pa 
smo začrtali tudi prve aktivnosti, 
s katerimi bomo po terminskem 
planu pričeli v začetku januarja 
2020. Med drugim bomo zasno-
vali celostno grafično podobo 
projekta, dobil pa bo tudi svojo 
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spletno stran, kjer bomo z vsemi aktiv-
nostmi še podrobneje seznanjeni.

Projekt LIFE AMPHICON, ki je finan-
ciran iz finančnega mehanizma LIFE, bo 
sicer trajal kar sedem let, v projektu pa 
poleg slovenskih partnerjev, to so: Obči-

na Grosuplje, Turizem Grosuplje (Krajin-
ski park Radensko polje), Krajinski park 
Ljubljansko barje, Kozjanski park, Direk-
cija Republike Slovenije za infrastruktu-
ro, Center za kartografijo flore in favne, 
sodelujeta še tuja partnerja iz Danske, 

Amphi International ApS in Občina Ny-
borg, ter iz Nemčije Verein der Freunde 
des Deutsch-Poln, EU-Nationalparks Un-
teres Odertal e.V.

Tjaša Pleško

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti

V sredo, 11. decembra 2019, je v 
dvorani Družbenega doma Grosuplje 
potekala Slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Grosuplje ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti. Pričetek slav-
nostne seje sta naznanili slovenska in 
evropska himna, zbrane občinske sve-

tnice in svetnike, direktorja občinske 
uprave mag. Dušana Hočevarja, osta-
le sodelavke in sodelavce iz občinske 
uprave, ter vse ostale goste, je slavno-
stno nagovoril župan dr. Peter Verlič.

»V naši občini plapolajo slovenske 
zastave,« je v duhu praznovanja samo-

stojnosti in enotnosti naše države dejal 
župan dr. Peter Verlič. Prva je zaplapo-
lala na Boštanjskem gradu, ko so se tako 
odločili v Krajevni skupnosti Mlačevo. Ni 
trajalo dolgo, ko so enako storili v Račni, 
pa na Ilovi Gori. In potem smo se odloči-
li, da bo slovenska zastava ponosno za-

KRAJINSKI
PARK

Zbrane je slavnostno nagovoril župan dr. Peter Verlič.
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8. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje 

plapolala tudi v Šmarju - Sapu, v tistem 
krožišču, ko se po avtocesti pripeljemo iz 
ljubljanske smeri. Vidi se jo že od daleč. 
In ni trajalo dolgo, ko smo jo dobili tudi 
na drugi strani občine, če se pripeljemo 
z nasprotne strani, na Polici.

»In všeč mi je, da se ta virus slovenskih 
zastav, ki ponosno plapolajo v naši občini, 
širi. Tako da vabim vse preostale krajevne 
skupnosti, da premislijo, kje bo še zapla-
polala slovenska zastava,« je nato dejal 
župan. Ob tem pa povedal, da je ta virus 
že prešel občinsko mejo, na Škofljico, v 
Ivančno Gorico. 

Ker smo na prelomu desetletja, se je 

župan ozrl nazaj na prehojeno pot, na 
zadnjih 10 let, za tem pa svoj pogled 
usmeril že tudi v naslednje desetletje. 
Povedal je, da gradimo nov prizidek z 
osmimi učilnicami z novo športno dvo-
rano na Tovarniški, novo parkirno hišo, 
pričeli bomo tudi z ureditvijo mestnega 
trga Grosuplje, z gradnjo zadrževalnika 
Veliki potok, urejanjem Koščakovega hri-
ba in Športnega parka Brezje. 

Ob tej priložnosti je župan vsem vo-
ščil blagoslovljene božične praznike, po-
nosno praznovanje dneva samostojnosti 
in enotnosti ter vse dobro v prihodnjem 
desetletju, najprej pa v 2020. »To bo tudi 

leto, ko bo naša občina praznovala svojo 
25-letnico, imeli bomo tudi 10. obletnico 
prireditve Grosuplje v jeseni. Lepe priložno-
sti, da se srečamo.«

Domoljubje so v nas s pesmijo in 
glasbo vzbudili ter pridih slovesnosti k 
prazničnemu dogodku dodali tudi člani 
Moškega pevskega zbora Šmarje - Sap 
pod vodstvom zborovodje Polone Ko-
pač Trontelj ter učenca Glasbene šole 
Grosuplje Lucija in David Ivan, pod men-
torstvom Polone Udovič.

Jana Roštan

V sredo, 11. decembra 2019, je v 
dvorani Družbenega doma Grosuplje 
potekala 8. redna seja Občinskega sve-
ta Občine Grosuplje. 

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli težko pričakovani Občinski podrob-

ni prostorski načrt Športni park Grosu-
plje, s ciljem postavitve večnamenske 
športne dvorane ter ureditve površin 
za oddih, rekreacijo in šport. Območje 
OPPN Športni park Grosuplje leži na 
območju naselja Brezje pri Grosupljem, 

zahodno od Grosupljega. Njegova po-
vršina znaša 56.683 m2 in obsega enote 
urejanja prostora GR 283, ki je name-
njena površinam za oddih, rekreacijo in 
šport, GR 27, ki je namenjena drugim 
območjem centralnih dejavnosti, ter GR 
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346, ki je namenjena drugim zelenim po-
vršinam.

Prav tako so bili na seji sprejeti skle-
pi, ki se nanašajo na širitev stavbnih ze-
mljišč za namen gradenj stanovanjskih 
stavb oz. povečanja proizvodnje: Sklep 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja 
prostora ŠJ 399 A, Sklep o lokacijski 
preveritvi v enoti urejanja prostora ML 
6 A, Sklep o lokacijski preveritvi v enoti 
urejanja prostora PO 9 A, Sklep o loka-
cijski preveritvi v enoti urejanja prosto-
ra ŠJ 31 Ak.

Sprejeti so bili tudi: Pravilnik o teh-
nični izvedbi in uporabi objektov in 
naprav za odvajanje in čiščenje komu-
nalnih in padavinskih odpadnih voda 
na območju Občine Grosuplje, Sklep 
o določitvi višine cen oskrbe s pitno 
vodo v občini Grosuplje, Sklep o do-
ločitvi višine cen odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Grosuplje, Sklep o do-
ločitvi višine cen storitev, povezanih z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi či-
stilnimi napravami v občini Grosuplje, 
Sklep o določitvi cen ravnanja s komu-
nalnimi odpadki v občini Grosuplje, 
Sklep o seznanitvi z Analizo doseganja 
ciljev na področju odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode za leto 2019 
in Sklep o potrditvi programa obnove 
in vzdrževanja javne razsvetljave v ob-
čini Grosuplje za leto 2020. 

Sledil je sprejem: Odloka o preneha-
nju veljavnosti Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Med-
občinski razvojni center občin Grosu-
plje, Ivančna Gorica in Trebnje« in Od-
loka o prenehanju veljavnosti Odloka 
o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škoflji-
ca«.

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli tudi Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o oddajanju v najem in 
obremenjevanju nepremičnin v lasti 

Občine Grosuplje in Odlok o podelitvi 
koncesije za opravljanje javne službe 
v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju programa splošne ambulan-
te ter programa splošne ambulante v 
socialnovarstvenem zavodu. Gre za po-
delitev koncesije zasebniku na področju 
osnovne zdravstvene dejavnosti v občini 
Dobrepolje.

S sprejetimi Odlokom o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje, Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Brinje Grosuplje in Od-
lokom o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Šmarje – Sap se uvaja skupne okoliše v 
šole, katerih ustanovitelj je Občina Gro-
suplje. Namen sprememb je v okviru 
zakonskih predpisov in brez dodatnih 
stroškov za starše na območju celotne 
občine  usklajevati vpise v šolo z name-
nom racionalne izrabe šolskega prosto-
ra.

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli tudi Pravilnik o spremembah in do-
polnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Gro-
suplje in Lokalni program za mladino 
Občine Grosuplje (2019-2023).

S Sklepom o predlogu imenovanja 
predstavnikov javnosti v senatih za re-
ševanje pritožb zoper delo policistov je 

Občinski svet Občine Grosuplje predla-
gal, da minister za notranje zadeve za 
predstavnika javnosti v senatih za reše-
vanje pritožb zoper delo policistov iz ob-
čine Grosuplje imenuje Janeza Pintarja 
in Andreja Struno.

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli tudi naslednje sklepe: Sklep o uki-
nitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičnini parcelna št. 2119/15, 
k.o. 1789 Ponova vas, Sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičninah parcelne št. 1210/2, 
1662/12, 1662/13 in 1726/2, vse k.o. 
1783 Grosuplje – naselje, Sklep o uki-
nitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičnini parcelna št. 2430/5, 
k.o. 1791 Žalna, Sklep o ukinitvi statu-
sa grajenega javnega dobra na nepre-
mičnini parcelna št. 438/2, k.o. 1783 
Grosuplje – naselje in Sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičnini parcelna št. 1462/3, k.o. 
1781 Polica.

Na decembrski redni seji Občinskega 
sveta Občine Grosuplje so si občinski 
svetnice in svetniki zaželeli lepe prazni-
ke, veselo praznovanje božiča, ponosno 
praznovanje dneva samostojnosti in 
enotnosti ter vse dobro v letu 2020. To 
pa želijo tudi nam občankam in obča-
nom.

Video posnetke in gradivo sej si lah-
ko ogledate s klikom na www.grosu-
plje.si. 

Jana Roštan
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Županov novoletni sprejem 

V četrtek, 12. decembra 2019, smo se 
v dvorani Družbenega doma Grosuplje 
na srečanju, ki ga je priredil župan dr. Pe-
ter Verlič, zbrali občinski svetniki, gospo-
darstveniki, predstavniki zavodov, pred-
sedniki krajevnih skupnosti, predsedniki 
društev in vsi, ki soustvarjamo življenje v 
naši občini Grosuplje.

Ob ogledu kratkega filmčka, ki ga je 
za nas pripravil Brane Petrovič, smo se 
sprehodili skozi iztekajoče leto 2019 in 
ob tem obudili spomine na nekatere 
največje dogodke, ki so se zgodili v tem 
letu. In lahko sklenemo, da je za nami še 
eno lepo, uspešno leto. Veselili smo se 
novih pridobitev in že začrtali tudi nove 
projekte, ki prispevajo ali pa še bodo k 
temu, da je življenje v naši občini še lep-
še, še bolj kakovostno, da živimo gospo-
darno, trajnostno in okolju prijazno, da 

Župan dr. Peter Verlič s soprogo Barbaro Tekavec Verlič in direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar s soprogo mag. Janjo Garvas Hočevar

Pevka Urška Strnad s Combo zasedbo Big banda Grosuplje Tea Rozman
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Občina Grosuplje organizirala tudi 3. lokalno aktivnost v 
evropskem projektu RECOV

3. lokalni dogodek evropskega pro-
jekta RECOV (REthinking COllaborative 
Values for public services) je Občina Gro-
suplje kot partner v projektu združila s 
prireditvijo županov novoletni sprejem, 
ki je vsako leto namenjen zaključne-
mu srečanju, druženju ob sproščenem 
vzdušju vseh lokalnih deležnikov.

Dogodka so se udeležili predstavniki 
občinske uprave, občinski svetniki, pod-
jetniki, predstavniki zavodov, predse-
dniki krajevnih skupnosti, predsedniki 
društev in vsi, ki skupaj prispevajo k traj-
nostnemu razvoju občine Grosuplje.

Ob kratkem filmčku smo si lahko po-
gledali uspešne in kvalitetne projekte, 
ki smo jih bili deležni v letošnjem letu 
in zaradi katerih je življenje v naši občini 
kakovostnejše in prijetneje. Investicije 
in projekti, ki so financirani preko raz-
ličnih finančnih mehanizmov, so tako 
dober pokazatelj, da se lahko mogočne 
in trdne uspehe doseže, kadar združimo 
moči, se medsebojno povezujemo in so-
delujemo.

Dogodek je bil hkrati tudi priložnost 
za izmenjavo izkušenj in mnenj ter seve-
da kovanje novih načrtov, novih projek-
tov, da bo življenje v naši občini še lepše.

Cilj programa Evropa za državljane, 
preko katerega je sofinanciran tudi pro-

jekt RECOV, v katerem sodeluje Občina 
Grosuplje, je v prvi vrsti ravno vzpo-
stavitev mreže mest, dolgotrajnega 
sodelovanja med različnimi deležniki, 
organizacijami in aktivno vključevanje 
prebivalstva. Letošnji županov novoletni 
sprejem pa je bil tako kot naša 3. lokalna 
aktivnost v okviru projekta RECOV sofi-
nanciran tudi z evropskimi sredstvi.

V projektu RECOV, ki traja od začetka 
marca 2018 in se bo zaključil konec fe-
bruarja 2020, sodeluje deset partnerjev 
iz devetih držav: Makedonije, Francije, 
Italije, Slovenije, Portugalske, Srbije, 
Albanije, Latvije in Romunije. Vodil-
ni partner v projektu je Občina Centar 
- Skopje, projekt pa koordinira ALDA 
- Evropsko združenje za lokalno demo-
kracijo. Njegov osrednji cilj je krepitev 
zavesti evropskega državljanstva ter ci-
ljev Evropske unije, izvaja pa se preko se-
minarjev, razprav, delavnic in vključuje 
različne aktivnosti na mednarodnem in 
na lokalnem nivoju.

V okviru projekta tako posamezni 

cenimo našo kulturno dediščino in naše 
naravne danosti. To pa nam uspeva z de-
lom, sodelovanjem, prijateljstvom, našo 
pozitivno naravnanostjo in seveda z že-
ljo narediti nekaj dobrega.  

Zbrane je nato nagovoril gostitelj sre-
čanja, župan dr. Peter Verlič, in se vsem 
tudi lepo zahvalil. »Skupaj smo zato, ker 
z nami delite vse te uspehe. Tudi vi ste ko-

šček tega lepega mozaika, ki se mu reče 
razvoj naše občine Grosuplje,« je dejal.

Letošnji sprejem pa je imel tudi eno 
posebnost, sofinanciral ga je namreč 
evropski program RECOV, ki je name-
njen prav druženju, srečevanju, temu, da 
skupaj nekoliko pogledamo tudi v priho-
dnost. 

S petjem in glasbo je lep praznični 

ambient ustvarila pevka Urška Strnad s 
Combo zasedbo Big banda Grosuplje, 
v naši družbi pa je še tudi po uradnem 
delu, bolj sproščenem, ki je bil namenjen 
druženju, tkanju novih in poglabljanju 
starih prijateljskih vezi, ostal pianist Rok 
Weber. Prireditev je povezovala Tea Roz-
man.

Jana Roštan
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Skavti prinesli Luč miru iz Betlehema tudi v prostore občinske hiše

Otroci iz prvega razreda Osnovne šole Louisa Adamiča 
Grosuplje županu voščili prihajajoče praznike

projektni partnerji organiziramo tri ak-
tivnosti v svojem lokalnem okolju. 1. 
lokalna aktivnost je potekala na naši 
največji kulturni in družabni prireditvi 
Grosuplje v jeseni in je bila namenjena 
predstavitvi projekta RECOV ter izme-
njavi mnenj in izkušenj udeležencev v 

projektu. 2. lokalna aktivnost je potekala 
na športno-rekreativni prireditvi Kolesar-
ski maraton treh občin in je dala pomen 
sodelovanju ter povezovanju tako med 
posamezniki kot organizacijami iz različ-
nih področij. Za nami pa je, kot rečeno, 
že tudi 3. lokalna aktivnost.

Poleg treh lokalnih aktivnosti se 
v okviru projekta izvedejo tudi štirje 
mednarodni dogodki, prvi je potekal v 
Makedoniji, drugi v Italiji, tretji na Portu-
galskem, sledi še zaključni mednarodni 
dogodek v Bruslju, v Belgiji.

Tjaša Pleško

V sredo, 18. decembra 2019, sta župa-
nu dr. Petru Verliču in direktorju občin-
ske uprave mag. Dušanu Hočevarju naši 
skavtinji Ines in Nives podarili Luč miru 
iz Betlehema ter jima prenesli letošnjo 
poslanico, ki govori o širjenju svetlobe in 
ljubezni.

Poslanica Luči miru se glasi:

Luč je tu. Čaka, da jo ponudim bližnje-
mu in z njenim plamenom zanetim mir. 
Vendar se bojim …

Česa se bojiš?
Strah me je, da moj plamen ni dovolj 

velik in jaz nisem dovolj dober, da ga po-
nudim drugim. Kako naj jim stopim na-

V petek, 20. decembra 2019, tik pred 
prihajajočimi božičnimi in novoletni-
mi prazniki, so otroci prvega razreda 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje 
županu dr. Petru Verliču prišli voščit za 
praznike.

Župan jih je povabil v svojo pisarno, ki 
je dovolj velika, da lahko sprejme kar cel 
razred otrok. Razposajeni otroci so nam 
prepevali božične pesmice, zaupali so 
nam tudi, kaj vse bodo počeli med novo-
letnimi počitnicami.

Veselje, smeh in otroška razposaje-
nost so nam vlili novih delovnih moči, 
da zaključimo leto 2019 s polno mero 
energije.

Županu so ob koncu izročili še novo-
letno voščilo, mi pa smo jih posladkali z 
bombončki.

Klavdija Mehle
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proti, ne da bi me odrinili od sebe? Kaj, če 
zaradi mene zavrnejo plamen in mir, ki ju 
prinašam?

Res je, da nikoli ne boš dovolj dober 
za vse. A zakaj bi te to ustavilo?

Kako naj bi me ne ustavilo?
Nikoli ne moreš ugajati vsem, a 

zame boš vselej dovolj dober, ker te 
imam rad. Ko to sprejmeš in v svetlobi 
plamena pogledaš sočloveka, vidiš, da 

je tvoj brat in ne nasprotnik, tvoja se-
stra in ne sovražnica. 

Naj potem še gorim?
Vedno. Samo z lučjo lahko preženeš 

temo in samo z ljubeznijo lahko priž-
geš mir.

NE BOJ SE GORETI!

Župan dr. Peter Verlič se je za podar-
jeno Luč miru našima skavtinjama lepo 

zahvalil. Verjame, da bodo čudovite misli 
poslanice dosegle prav vse naše občan-
ke in občane. Tako njima kot tudi vsem 
ostalim grosupeljskim skavtom je zaželel 
lepe božične praznike ter srečno novo 
leto 2020. Voščilu se je pridružil tudi di-
rektor občinske uprave mag. Dušan Ho-
čevar.

Jana Roštan

Oddali smo prijavno knjigo za naziv Evropska prestolnica 
kulture 2025

Z delovanjem pričela Skupna občinska uprava 5G

Septembra lani so župan Mestne ob-
čine Ljubljana Zoran Janković ter župani 
in predstavniki preostalih 25 občin Lju-
bljanske urbane regije, med njimi naš di-
rektor občinske uprave mag. Dušan Ho-
čevar, v Mestni hiši v Ljubljani podpisali 
Sporazum o sodelovanju pri skupnem 
projektu kandidature Mestne občine 
Ljubljana za naziv Evropska prestolnica 
kulture 2025 (EPK 2025).

Delovna skupina projekta Ljubljana 
2025 je nato pripravila prijavno knjigo 
za kandidaturo Mestne občine Ljubljana 
s podporo 25 občin Ljubljanske urbane 
regije za naziv EPK 2025, ki pa smo jo v 
ponedeljek, 30. decembra 2019, že od-
dali na Ministrstvo za kulturo. Tam jo 
bodo predali v branje in presojo dva-
najstčlanski mednarodni komisiji, ki bo v 

prvih mesecih letošnjega leta izbrala slo-
venska mesta za drugi krog kandidature 
Evropska prestolnica kulture 2025.

Projekt Ljubljana 2025 se sicer vse-
binsko osredotoča na nove programe in 
projekte, na nove vsebine, ki bodo traj-
no spremenili kulturno krajino v mestu 

in regiji ter prispevali h kvaliteti življenja 
vseh nas. V Grosupljem bomo tako v 
okviru projekta med drugim dobili tudi 
nov kulturni center na kar 8.000 m2.

Ljubljana 2025 pa je tudi priložnost 
za uresničevanje dveh ciljev, ki segata 
onkraj kulture, in sicer učinkovitejši jav-
ni prevoz znotraj regije, kot je uvedba 
novih linij in nove frekventnosti javnih 
prevozov, uvedba EPK Ticket za javni 
avtobus in vlak, itd., ter preusmeritev 
turističnih tokov iz preobremenjenega 
središča prestolnice v regijo, odkrivanje 
potencialov kulturnega turizma v regiji.

Uradno spletno mesto Ljubljane, 
kandidatke za evropsko prestolnico 
kulture 2025: https://epk.ljubljana.si/

Jana Roštan

S 1. januarjem 2020 je s svojim delo-
vanjem pričela Skupna občinska uprava 
(SOU) 5G, ki povezuje občine Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobre-
polje. Naloge, ki jih opravlja, obsegajo 
področja: inšpekcijskega nadzorstva, re-
darstva, notranje revizije, varstva okolja, 
urejanja prostora in civilne zaščite. Njen 
sedež je v Grosupljem.

Kot je ob pričetku delovanja SOU 5G 
povedal mag. Dušan Hočevar, direktor 
občinske uprave Občine Grosuplje, so ga 
župani omenjenih petih občin: dr. Peter 
Verlič, Dušan Strnad, Ivan Jordan, Janez 
Cimperman in Igor Ahačevčič s podpi-
som namere o ustanovitvi organa sku-
pne občinske uprave 13. maja lani tudi 
pooblastili za pripravo vseh potrebnih 
aktov za ustanovitev tega organa: ob-
činski sveti vseh petih občin so še pred 

poletjem sprejeli osnutke odloka o usta-
novitvi organa skupne občinske uprave 
SOU 5G, jeseni pa so že sledili tudi spre-

jemi tega odloka v drugem branju. In 1. 
januarja 2020 je SOU 5G pričela delovati.

»Naloge, ki jih SOU 5G opravlja, so 

Direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar, župan Občine Grosuplje  
dr. Peter Verlič, župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, župan Občine Dobrepolje  

Igor Ahačevčič in podžupan Občine Ig Anton Modic.
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Na srečanju Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne 
projekte o naložbenih prioritetah RS v obdobju 2021 - 2027

Mladi skakalec Jaša Juršič na obisku pri županu dr. Petru Verliču

področja, kjer občine skupaj delujemo 
učinkoviteje. Združujemo se  predvsem z 
namenom boljšega servisa občankam in 
občanom, in pa seveda tudi z namenom 
čim ugodnejšega financiranja teh nalog,« 
je še dejal. V skladu s 26. členom Zako-
na o financiranju občin bomo namreč 
dosegli maksimalno sofinanciranje iz 
državnega proračuna, kar pomeni 55 % 
sredstev za plače in druge izdatke ter pri-
spevke delodajalca zaposlenim v skupni 
občinski upravi za opravljanje omenje-

nih nalog, ki so upravičene do sofinan-
ciranja.

»Naše omrežje 5G je zaštartalo. To je 
omrežje, ki povezuje 5 občin, in brez kakr-
šnega koli slabega sevanja, edino sevanje, 
ki je v tem našem 
omrežju, je ta po-
zitivna energija, ki 
nas je vseh 5 občin 
najprej pripeljala 
do podpisa pisma 
o nameri, od takrat 

naprej pa so stekli vsi postopki, ki so nas 
pripeljali do 1. 1. 2020. In rezultat je danes 
takšen, da začenjamo novo pot 5G,« je z 
optimizmom ob pričetku delovanja SOU 
5G dejal župan Občine Grosuplje dr. Pe-
ter Verlič.

Na pričetek delovanja SOU 5G pa z 
optimizmom gledajo tudi župana občin 
Ivančna Gorica Dušan Strnad in Dobre-
polje Igor Ahačevčič ter ižanski podžu-
pan Anton Modic.

Jana Roštan

V petek, 10. januarja 2020, je v Grosu-
pljem potekalo delovno srečanje Pred-
sedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS) 
in Komisije Skupnosti občin Slovenije 
(SOS) za razvojne projekte v naslednji 
finančni perspektivi 2021–2027. Predse-
dnika Komisije SOS za razvojne projekte 
mag. Damijana Jaklina, podpredsedni-
co Komisije SOS za razvojne projekte 
Jasmino Selan, ki je tudi vodja podro-
čja varstva okolja in urejanja prostora 
naše nove Skupne občinske uprave 5G, 
prej vodja Medobčinskega razvojnega 
centra, predsednika Razvojnega sveta 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija dr. 
Ivana Žagarja, podpredsednika Razvoj-
nega sveta kohezijske regije Zahodna 

V ponedeljek, 13. januarja 2020, je 
župan dr. Peter Verlič v svojih prostorih 
sprejel mladega  in izredno uspešnega 
smučarskega skakalca s Plešivice pri Žal-
ni Jaša Juršiča, ki je prišel v spremstvu 
svojega očeta Aleša Juršiča. Z župa-
nom sta poklepetala o njegovih velikih 
uspehih. 12-letni Jaša, učenec 6. razreda 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, 
je bil namreč v lanski zimski sezoni v sko-
kih in nordijski kombinaciji v kategoriji 
do 12 let najboljši v Sloveniji in je tako 
osvojil naslov državnega prvaka. Pole-
tno skakalno sezono pa je zaključil prav 
z vsemi možnimi točkami državnega pr-
venstva.

Jaša se sedaj že veseli nove sezone, 
ki bo zanj predstavljala nov izziv, saj bo 
tekmoval z dečki v višji kategoriji, do 14 
let.

Mladi skakalec je sicer s treningi začel 
pred štirimi leti. »Ko ga je prevzela prev-

čemanija,« nam je zaupal njegov oče 
Aleš. In z mamo Natašo njima ni preo-
stalo drugega, kot da sta mu kupila prve 
skakalne smuči. Jaša tako vse od takrat 
pridno trenira v Smučarskem skakalnem 
klubu Ilirija.

Sicer pa so cilji mladega skakalca zelo 
ambiciozni. Želi si namreč osvojiti zla-
tega orla, kot je to uspelo njegovemu 
vzorniku Petru Prevcu. Pravzaprav kar 
dva, »enega za mamico, drugega za ati-
ja,« pravi.

Župan je mlademu Jaši zaželel še 
veliko uspešnih skokov in naj ime naše 
občine ponosno predstavlja v naši drža-
vi in širše. V ta namen mu je izročil tudi 
simbolično darilce, svastiko, ki jo naša 
občina nosi v svojem grbu.  

Jana Roštan
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Slovenija Uroša Bežana in vse ostale 
zbrane je pred pričetkom sestanka poz-
dravil direktor Občinske uprave Občine 
Grosuplje mag. Dušan Hočevar in jim iz-
rekel dobrodošlico v naši občini.

Delovno srečanje je tokrat v prvi vrsti 
potekalo z namenom, da se na pobu-
do Službe vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko kot Skupnost občin 
Slovenije, katere članica je tudi naša 
občina, odzovejo na dokumenta, ki ju 
je služba pripravila: Naložbene potrebe 
Republike Slovenije za obdobje 2021-
2027 in Ozemeljski pristop pri financira-
nju razvojnih priložnosti funkcionalnih 
urbanih območij iz evropskih politik/
skladov.

Naložbene prioritete oz. predlogi 

ukrepov, navedeni v prvem dokumen-
tu, sicer zasledujejo naslednjih 5 ciljev:
• pametnejša Evropa s spodbujanjem 

inovativne in pametne gospodarske 
preobrazbe;

• bolj zelena, nizkoogljična Evropa s 
spodbujanjem prehoda na čisto in 
pravično energijo, zelene in modre 
naložbe, krožno gospodarstvo, pri-
lagajanje podnebnim spremembam 
ter preprečevanje in upravljanje tve-
ganj;

• bolj povezana Evropa z izboljšanjem 
mobilnosti in regionalne povezljivo-
sti informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

• bolj socialna Evropa za izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic;

• Evropa, ki je bliže državljanom, in si-
cer s spodbujanjem trajnostnega in 
celostnega razvoja mest, podeželja in 
obalnih območij ter lokalnih pobud.
Članice in člani Predsedstva SOS in 

Komisije SOS za razvojne projekte so na 
delovnem srečanju podali svoje predlo-
ge, pobude na predlagane naložbene 
prioritete v prvem dokumentu, prav 
tako so predlagali tudi dopolnitve, ki bi 
bile po njihovem mnenju potrebne, v 
drugem dokumentu.

Naj še omenimo, da sredstva evrop-
ske kohezijske politike predstavljajo 
pomembna razvojna sredstva, pred 
nami pa je novo programsko obdobje 
2021–2027.

Jana Roštan

Pavla Lukše praznovala 100. rojstni dan

Naša občanka Pavla Lukše iz Brvac je 20. decembra lani prazno-
vala svoj 100. rojstni dan. Ob tem lepem in visokem jubileju ji 
je v sredo, 15. januarja 2020, voščil tudi župan dr. Peter Verlič, ji 
zaželel veliko osebnega zadovoljstva, zdravja in dobrega poču-
tja. Njegovim željam pa se je pridružil tudi predsednik Društva 
upokojencev Grosuplje Drago Andročec.
Gospa Pavla zadnjih 7 let živi pri svoji hčeri Vidi v Notranjih 
Goricah. Dokaj dobro se počuti, ko bi jo le še noge malo bolj 
držale, pravi. Povedala je, da je sicer skromna, ima rada svoj 
mir, tako tudi televizije ne gleda, predvsem pa nerada spremlja 
razne novice, saj so te vse prevečkrat negativne.
Lepo je bilo poklepetati z nasmejano in dobrovoljno slavljen-
ko, na njen res lep jubilej pa smo tudi nazdravili.

Jana Roštan

OBVESTILO O OBJAVLJENIH RAZPISIH NA SPLETNI STRANI OBČINE GROSUPLJE

Obveščamo vas, da bodo v februarju na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si pod rubriko razpisi objavljeni 
naslednji razpisi:

• JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za  zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na 
področju kulture v Občini Grosuplje za leto 2020,

• JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov programov in projektov izvajalcev na področju kulture v letu 2020,
• JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za  izbor kulturnih projektov na področju varstva kulturne dediščine v Občini 

Grosuplje v letu 2020,
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev in zvez v letu 2020,
• JAVNI POZIV za sofinanciranje projektov pokroviteljstva Občine Grosuplje v letu 2020,
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja programov izvajalcev na področju turizma ter urejanje turističnih točk v 

letu 2020,
• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini 

Grosuplje v letu 2020,
• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 

podeželja v letu 2020.

Občina Grosuplje
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Redna letna konferenca OO SDS Grosuplje

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

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

Želimo vam prijetno počitnikovanje!                            Občina Grosuplje

V torek, 10. decembra 2019, je pote-
kala redna letna konferenca Občinskega 
odbora Slovenske demokratske stranke 
Grosuplje.

Vse zbrane članice in člane je na kon-
ferenci pozdravil predsednik OO SDS 
Grosuplje mag. Dušan Hočevar, poseben 
pozdrav je namenil županu dr. Petru Ver-
liču, podpredsednikoma odbora Petri 
Zakrajšek in dr. Božu Predaliču, predse-
dniku svetniške skupine SDS Grosuplje 
Mihaelu Hočevarju ter predsednikom 
naših interesnih organizacij, predse-
dniku Slovenske demokratske mladine 
Grosuplje Žanu Skubicu, predsednici 

Ženskega odbora SDS Grosuplje Marini 
Rački in predsedniku Kluba seniorjev in 
seniork SDS Grosuplje Danijelu Naglju.

V svojem nagovoru je spregovoril o 
delu odbora v letošnjem letu, ki je bilo 
zelo uspešno, aktivno delujejo tudi naše 
interesne organizacije, dotaknil pa se je 
tudi aktualnih političnih razmer v Slove-
niji.

Kot je dejal, ni nobenih strukturnih 
reform, vlada se ne zna pravilno odzivat 
na izzive, gospodarska rast je v letu 2019 
izjemno padla. Z našim proračunskim 
denarjem dobesedno trošijo, dvigujejo 
sredstva za migrante, socialo in vse osta-

lo, kar ne ustvarja, medtem ko občinam 
niso bili pripravljeni dvigniti sredstev, ki 
bi jih gotovo zelo koristno uporabile za 
prepotrebne investicije, ki bi spodbudile 
tudi gospodarstvo. To trošenje vlade bo 
enkrat potrebno plačati in boji se, da bo 
to spet doletelo neko drugo vlado. In ne 
želi si, da bi bila spet naša stranka tista, 
ki bo dobila izstavljen račun, ko bo kriza, 
kot je bilo takrat, ko smo morali sprejeti 
Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Predsednik OO SDS Grosuplje mag. 
Dušan Hočevar je v svojem nagovoru še 
povedal, da je bil župan dr. Peter Verlič 
pred slabima dvema mesecema izvoljen 

Obisk starejših članov SDS Grosuplje

Člani IO KSS SDS Grosuplje smo 23. decembra 
2019 obiskali bolne in ostarele člane SDS Grosuplje. 
Našega obiska so bili zelo veseli. Vsi skupaj smo si 
voščili vesele božične praznike, veselo praznovanje 

dneva samostojnosti in enotnosti ter srečno, mirno 
in zadovoljno leto 2020.

Danijel Nagelj, predsednik Kluba seniorjev in seniork 
SDS Grosuplje
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tudi za predsednika Kluba županov SDS.
Vsem je zaželel, da v prihajajočih de-

cembrskih dneh doživimo veliko lepega, 
z ljudmi, ki jih imamo najraje.

Zbrane je nagovoril tudi župan dr. Pe-
ter Verlič. Spomni se, kako mu je njegov 
pokojni oče govoril, da ne bomo doča-
kali leta 2000, saj bo prej konec sveta, 
sedaj pa bomo že leta 2020. Za nami je 
že skoraj eno desetletje, ko smo prevzeli 
vodenje občine. Za to gre zahvala prav 
vsem članicam in članom. »In Slovenski 
demokrati smo lahko ponosni, občina 
Grosuplje se je razvila v pravo primestno 
občino,« je dejal. 

Župan je vsem zaželel lep, blagoslo-
vljen božič, srečno novo leto 2020 in 
ponosno praznovanje dneva samostoj-
nosti in enotnosti.

Na letošnji letni konferenci pa so bila 
podeljena tudi posebna priznanja SDS. 
Kot je povedal predsednik mag. Dušan 
Hočevar, je naš občinski odbor že pred 
leti dobil priznanje kot eden najbolj 
uspešnih občinskih odborov v Sloveniji. 
Sam je to pohvalo oz. priznanje prejel 
v Cankarjevem domu ob 30. obletnici 
Slovenske demokratske stranke. »In to 
je priznanje vsem nam, vsem, ki delamo v 
tem odboru, nekateri tudi že 20 let ali več, 

in vsem tistim še posebej hvala. Hkrati pa 
gre seveda zahvala tudi vsem, ki pridete 
na novo, vseh smo veseli,« je dejal. Ta dan 
pa so posebno pohvalo prejeli tudi Jana 
Roštan, Sabina Roštan in Janez Pintar, ki 
jim jo je Slovenska demokratska stranka 
podelila za prizadevno delo in uresni-
čevanje programa SDS v letu 2018, ki je 
bilo volilno leto.

Občinski odbor SDS Grosuplje

Kdo nam jemlje sredstva za razvoj naše občine?

Praviloma se na aktualne politične 
razmere v našem lokalnem časopisu ne 
odzivam, pa vendar sta se ob koncu lan-
skega leta zgodila dva dogodka, kateri-
ma je bilo posvečeno bistveno premalo 
medijske pozornosti, da bi ju povprečen 
občan lahko zaznal. Prvi dogodek je vse-
kakor sprejem državnega proračuna in 
višina povprečnine slovenskim občinam. 
Odbor Državnega zbora RS za finance je 
podprl predlog SDS in NSi k zakonu o iz-
vrševanju proračuna, s katerim je obču-
tno zvišal povprečnino za občine. Vlada 
je namreč za leto 2020 v predlog zapi-
sala povprečnino v višini 589,11 evra, 
za leto 2021 pa v višini 588,30 evra. Po 
na odboru izglasovanem predlogu pa bi 
povprečnina za leto 2020 znašala 658,80 
evra, za leto 2021 pa 668,10 evra. Zdru-
ženja slovenskih občin so pred odloča-
njem o proračunih poslance pozvala, naj 
tudi na plenarni seji podprejo njihove 
napore za zvišanje povprečnine. "S tem 
boste dali zelo velik prispevek k norma-
lizaciji in stabilnosti delovanja lokalne 
samouprave in veliko boljšemu življenj-

skemu standardu naših državljanov," so 
zapisali v skupni izjavi.

V Združenju občin Slovenije, Skupno-
sti občin Slovenije in Združenju mestnih 
občin Slovenije menijo, da takšna viši-
na povprečnine predstavlja dejanske 
stroške, ki jih bodo imele v prihodnjih 
dveh letih občine za izvajanje zakonsko 
določenih nalog. Huda podhranjenost 
financiranja občin se vleče že vse od go-
spodarske krize, ki je nastopila pred de-
setletjem. Zato je skrajni čas, da se skozi 
povprečnino pokrijejo dejanski stroški, 
ki jih imajo občine z izvajanjem zakon-
sko določenih nalog.

Dolgoletna podhranjenost občin je 
resnično že krepko načela veliko infra-
strukture, ki je za občane oz. državljane 
primarnega pomena in se jim tako neu-
pravičeno znižuje standarde bivanja in 
življenja, kar pa se še posebej zelo opazi 
v neskladnem razvoju naše države.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golu-
bović pa je že ob predlogu napovedal, 
da bodo v LMŠ koalicijskim partnerjem 
predlagali, da skupaj vložijo dopolnilo, 

s katerim bi višino povprečnine vrnili na 
prvotni predlog vlade, kar so tudi stori-
li, še posebej nerazumljivo za stranko 
predsednika Vlade Marjana Šarca, ki je 
bil pred tem župan.

V primeru sprejetega predloga SDS 
in Nsi bi občina Grosuplje v letu 2020 
prejela 1,6 mio evrov več sredstev v 
proračun. Ob tem se lahko vprašamo, 
kaj vse bi lahko s tem denarjem po-
storili. Koliko krajevnim skupnostim 
bi lahko uresničili dolgoletne želje po 
kakšni novi cesti, novem otroškem igri-
šču, gasilski opremi …

Druga zgodba, ki sicer še ni zaklju-
čena, je izredno slab predlog Šarčeve 
vlade glede razdelitve sredstev Evrop-
ske kohezijske politike (EKP) v obdobju 
2021–2027, ki bo dobesedno zaustavila 
razvoj Zahodne Slovenije, katere del je 
tudi naša občina, posledično pa negativ-
no vplivala na razvoj celotne Slovenije.

V petek, 20. decembra 2019, sva se 
s kolegico, ki je vodila Medobčinski ra-
zvojni center, udeležila  Razvojnega sve-
ta kohezijske regije Zahodna Slovenija, 
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Preurejeni prostori NSi Grosuplje

ki je na svoji 16. redni seji med drugim 
obravnaval tudi predlog razdelitve sred-
stev EKP za obdobje 2021–2027, ki ga je 
pripravila Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko. Iz predlo-
ga je razvidno, da bo Zahodna Slovenija 
v tem obdobju  iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega 
socialnega sklada (ESS) upravičena zgolj 
do 198 mio evrov sredstev, kar je 650 mio 
evrov oziroma 77 % manj kot v obdobju 
2014–2020. Kohezijsko regijo Zahodna 
Slovenija sestavljajo štiri razvojne regije, 
in sicer Osrednjeslovenska, Gorenjska, 
Goriška in Obalno-kraška s približno po-
lovico slovenskega prebivalstva.

 Na seji je predsednica izpostavila, da 
se po letih, v katerih je razvoj slovenskih 
regij pretežno ali skoraj izključno slonel 
na razpoložljivih sredstvih EKP, za bolj 
razvito Zahodno Slovenijo po letu 2020 
napoveduje drastično znižanje sredstev, 
kar bo popolnoma onemogočilo uresni-
čevanje pomembnih  razvojnih ciljev in 
izzivov 64 slovenskih občin ter drugih 
deležnikov v Zahodni Sloveniji. »Predla-
gana projekcija ne bo ustavila razvoja 
samo Zahodne Slovenije, temveč celotne 
Slovenije,« so v svojih razpravah pouda-
rili župani. Izpad razvojnih sredstev bi 
močno ogrozil nujno potrebna vlaganja 
na številnih področjih. Razvojne potrebe 
namreč segajo od krepitve trajnostne 
mobilnosti, vključno z nujno potreb-
nim razvojem železniške infrastrukture, 
izgradnje manjkajoče in obnove obsto-
ječe okoljske infrastrukture, ukrepov 
prilagajanja podnebnim spremembam 
in zmanjševanja ogroženosti zaradi na-
ravnih nesreč, prehoda v nizkoogljično 

krožno gospodarstvo,  do zagotovitve 
primernih in cenovno dostopnih stano-
vanj ter družbene infrastrukture. Izpo-
staviti pa je treba tudi številne potrebne 
ukrepe, ki bi naslavljali velik razvojni izziv 
Slovenije – starajoče se prebivalstvo. 

Člani Razvojnega sveta KRZS so po 
dinamični razpravi na Vlado RS pod vod-
stvom Marjana Šarca naslovili zahtevo, 
da bo treba pomanjkanje evropskih ra-
zvojnih sredstev nadomestiti z ustrezno 
višino sredstev iz državnega proračuna 
in da mora tudi po letu 2020 regional-
na politika ostati politika za vse regije 
ne glede na stopnjo razvitosti. Država 
je namreč dolžna zagotoviti kakovostno 
življenje vseh njenih prebivalcev. Zato 
Razvojni svet KRZS od nacionalnih od-
ločevalcev pričakuje, da bodo zagotovili 
zadostna razvojna sredstva EKP 2021–

2027 in državnega proračuna za Zaho-
dno Slovenijo ter da bo Vlada RS sprejela 
ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili za-
konsko, kadrovsko in finančno stabilnost 
za razvoj vseh slovenskih regij skladno s 
cilji Strategije razvoja Slovenije. 

Proračuni, ki jih pripravljamo zadnja 
leta na Občini Grosuplje, so izrazito ra-
zvojno naravnani. To so nam omogoča-
la evropska in državna sredstva, ki smo 
jih z velikimi napori, znanjem in trdim 
delom uspeli pridobiti. Zato mora Vla-
da RS zagotoviti, da bo regionalna poli-
tika tudi po letu 2020 ostala politika za 
vse regije in vse slovenske občine.

Mag. Dušan Hočevar,  
predsednik OO SDS 

Grosuplje

V petek, 10. 1. 2020, je bila v prosto-
rih OO NSi Grosuplje slovesna otvoritev 
naših prenovljenih prostorov.  Številnim 
našim članicam in članom ter podpor-
nikom krščanske demokracije, ki so pri-
sostvovali dogodku, se je pridružil tudi 
glavni tajnik stranke NSI  Robert Ilc, ki je 
poudaril pomembnost našega prizade-
vanja in trud, ki ga vlagamo v naše stran-
karsko delovanje. Predsednik občinske-
ga odbora NSi Grosuplje in sveta stranke 
NSi Matjaž Trontelj pa je ob nagovoru  
poudaril, da je to nov pomemben za-
četek nadaljnje rasti stranke na lokalni 
ravni, saj stranka potrebuje svoj prostor 
za srečevanje in delovanje. Prav tako je 

Vir: Razvojni svet KRZS: Kdo nam jemlje sredstva za razvoj naše občine?
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omenil, da je s tem storjen nov korak k 
še večjemu približevanju ljudem in nji-
hovim potrebam.

Po slavnostnem dogodku je sledilo 
ponovoletno srečanje v gostilni Sla-ma-r 
(Šmarje – Sap).

Vabljeni v našo pisarno, ki je odprta 
vsaki prvi in tretji ponedeljek v mesecu, 
ob 17.00,  v naših strankarskih prostorih 
na Kolodvorski 2 v Grosupljem.

Vljudno vabljeni.

Vse informacije lahko dobite:  
Andrej Peterle 031793435 ali  
Nsigrosuplje.stikijavnost@gmail.com 

Občinski odbor Nove Slovenije – 
krščanski demokrati občine Grosuplje

Dragi ustvarjalci, ljubitelji in podporniki slovenske kulture,

Krščanski demokrati občine Grosuplje vsem ljudem dobre volje iskreno čestitamo ob prazniku slovenske kulture. 

To je tudi čas, da se vsem vam, kulturnim ustvarjalcem, ustanovam, prostovoljnim posameznikom  v  kulturnim društvih, 
pevskih zborih in gledaliških skupinah, ki s svojo angažiranostjo prispevate, 

da slovenska kultura ohranja svojo prepoznavnost, iskreno zahvalimo za ohranjanje slovenskega kulturnega izročila  
in tradicije. 

Sveti Miklavž nas je obiskal tudi v župniji Grosuplje

Štefanovo na Polici

Na predvečer njegovega goda nas 
je obiskal sveti Miklavž. Polna cerkev 
otrok s starši ga je nestrpno čakala, 
posebno še, ker nam je njegova kuha-
rica povedala, da je bolan. Pa so angeli 
z otroki hitro našli zdravilo, da je pri-
šel med otroke in bil vesel, da je tudi 
kuharica prišla na zemljo. S pomočjo 
angelov, kuharice in drugih pomoč-
nikov je razdelil darila, otroci pa so ga 
razveselili s petjem in deklamiranjem 
pesmic. Hudobci so bili strašni, ampak 

otroci so hitro zmolili Sveti angel, da so 
zbežali. Otroški pevski zbor Zvezdica, 
Gledališka skupina Kulturnega društva 
sv. Mihaela ter mladi in veroukarji so 
poskrbeli, da smo se vsi razveselili Mi-
klavževega obiska.

Sodelavci župnijske Karitas so z Mi-
klavžem popoldne obiskali  Dom sta-
rejših občanov Grosuplje. Starejši so 
se obiska razveselili, saj jim je polepšal 
dan že s stiskom roke.

Milena Nagelj

V četrtek, 26. decembra 2019, smo v 
župniji Polica pri Grosupljem tradicio-
nalno praznovali god svetega Štefana z 
blagoslovom konj. Tradicionalnega bla-
goslova se je udeležilo kar lepo število 
konjenikov s svojimi konji in poniji in 
dvovprego. Prišli so v procesiji do cerkve 
svetega Jakoba, kjer jih je župnik Jože 
Plut blagoslovil. Po blagoslovu konj smo 
se zadržali pred cerkvijo, kjer so nas do-
mačini gostoljubno pogostili s potico, 
pecivom, čajem in kuhanim vinom.

Milena Nagelj
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Prižig lučk v Žalni

Koledniki v Grosupljem

V torek, 3. decembra 2019, se je v Žal-
ni pričelo nepopisno decembrsko vese-
lje in pričakovanje praznikov. Skupaj z 
vsemi krajani KS Žalna smo v Žalni prvič 
prižgali novoletne lučke na smreki ob 
vhodu v Žalno in pričakali sv. Miklavža 
v spremstvu angela. Pridružili so se nam 

tudi otroci s starši in vzgojiteljicami iz 
VVZ Kekec Grosuplje, enote Zvonček, ki 
so imeli že 12. tradicionalni pohod z luč-
kami. 

Druženje se je nadaljevalo v Kultur-
nem domu v Žalni ob toplem čaju in sla-
nem prigrizku. Zahvaljujemo se Pekarni 

Grosuplje za podarjeno sladko presene-
čenje ter vsem krajanom in otrokom KS 
Žalna za tako množičen obisk. Zahvala 
velja tudi harmonikašema in kitaristu, ki 
so z glasbo popestrili dogodek. 

KS Žalna

V soboto, 4. januarja, so se koledniki 
tudi v župniji Grosuplje razdelili v več 
skupin in obiskovali domove v Grosu-
pljem, na Spodnji Slivnici, na Blatu in na 
Gatini. Po starem običaju so koledniki 
najprej s pesmijo  pozdravili domače, 
pokadili njihove jaslice in izrekli blago-
slov:

»Blagoslov naj vas spremlja sleherni čas
in tiste, ki hodijo k vam in od vas;
uspehov in zdravja se veselite,
eden za drugega radi skrbite.«

Že vsa leta, ko se pri nas obnavlja ta 
tradicija, gredo zbrana sredstva za po-
moč slovenskim misijonarjem. Darove 
posredujejo na Misijonsko središče Slo-
venije in ti jih usmerijo tja, kje jih potre-
bujejo: v Beninu bodo pomagali graditi 
večnamensko dvorano za sirotišnico, v 
Mozambiku bodo obnovili in dozidali 
internat, na Madagaskarju v misijonu 
Monambondro bodo gradili osnovno 
šolo, v misijonu Mahajnga želijo dokon-
čati izgradnjo šole, na šoli Manakari, kjer 
deluje misijonar Jože Adamič, bodo z 

nakupom sončnih celic oskrbeli šolo z 
elektriko, Tone Kerin potrebuje sredstva 
za dodatne razrede, v Etiopiji potrebuje-
jo sredstva za reintegracijo uličnih otrok, 
v Braziliji opremo za poklicno tehnično 
šolo, v Kongu pa opremo za lesarsko de-
lavnico, v Nigeriji je internat premajhen, 
zato ga bodo nadgradili, v Ruandi bodo 

kupili aparat za ultrazvok, v Turčiji pa 
potrebuje p. Martin Kmetec sredstva za 
prevod in izdajo knjige papeža Frančiška 
»Naša mati zemlja«, kar bo ekumenski 
prispevek med sestrskimi cerkvami. Da-
rove za vse te projekte sprejema Misijon-
sko središče Slovenije.

 Milena Nagelj
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Obisk dedka Mraza v KS Škocjan 

Prelepa sobota, kot da bi bil poletni 
dan, le temperature so bile malo nižje. 
Ampak to ni bila kar navadna sobota, 
obiskal nas je sam dedek Mraz.

Seveda je pogledal na seznam pridnih 
in malo manj pridnih otrok ter ugotovil, 
da so v Škocjanu samo pridni otroci. 

Tako so vsi dobili darila.
Obljubil je, da nas drugo leto zagoto-

vo ponovno obišče.
Pred prihodom dedka Mraza pa nas je 

s svojo igrivostjo, poln norčij in vragolij 
razveselil še klovn Žare, ki je že nekaj let  
naš dežurni zabavljač.

KS Škocjan pa že od leta 2018 sodelu-
je in pomaga tudi pri sponzoriranju pri-
reditve ob obisku Sv. Miklavža, ki obišče 
otroke iz celotne župnije Škocjan zadnja 
leta v dvorani Krajevnega doma Turjak.

Darinka Virant, KS Škocjan 

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

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

• Strokovni seminar "Davčni obračun 
2019 in davčne novosti" z Jasmino 
Malnar Molek, davčno in računovod-
sko svetovalko na OZS,  četrtek, 30. 
1. 2020, ob 9.00, v Domu obrtnikov v 
Grosupljem. Brezplačna udeležba za 
podjetja iz občine Grosuplje, obve-
zna predhodna prijava. 

• Zimsko srečanje članov OZS na 
Kopah (SMUČANJE), sobota, 25. 1. 
2020. Celodnevna smučarska kar-
ta z dvema obrokoma in pestrim 
družabnim programom za samo 25 
evrov. Vabljeni.

• Brezplačno individualno "DAVČNO 
IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE" 
s Tadejo Bučar, davčno svetovalko 
na OZS, v petek, 28. 2. 2020, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. Svetovanje 
bo izvedeno v okviru SPOT Osrednja 

slovenska regija. Prijave možne do 
zapolnitve prostih mest. 

Kako do e-bolniškega lista (eBOL) 
po 1. 2. 2020. Delodajalci bodo morali 
za svoje zaposlene, za začasne zadrža-
nosti od dela od 1. 2. 2020 dalje, obve-
zno dostopati do bolniškega lista preko 
portala SPOT (eVEM). Omogočen bo 
prikaz vseh izdanih eBOL za izbrano ob-
dobje za izbranega delodajalca. Iz prika-
zanega seznama eBOL bo možno izbrati 
eBOL za posameznega delavca, omo-
gočen bo tudi prenos vseh eBOL za vse 
zaposlene, ki jim je bil v izbranem obdo-
bju izdan eBOL. Z uvedbo eBOL-a bo po-
enostavljen tudi e-postopek za vlaganje 
zahtevkov za refundacijo nadomestila 
plače v breme Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju 
ZZZS). Zaradi uvedbe eBOL k vlogi ne 
bo potrebno prilagati skeniranih potr-
dil o upravičeni odsotnosti od dela oz. 
bolniških listov. Delodajalci bodo lahko 
do elektronskih bolniških listov dosto-
pali na dva načina: preko portala SPOT 

(eVEM) ali z uporabo spletne storitve 
oziroma vmesnika eBOL in eNDM, ki ga 
prav tako omogoča portal SPOT (eVEM). 
Praktična usposabljanja, delavnice, kjer 
boste delodajalci v živo izvedli pregled 
in prenos elektronskih bolniških listov 
ter izpeljali postopek oddaje zahtevka 
za refundacijo boleznine, bo izvajalo 
podjetje SRC, Ljubljana (prva delavnica 
25. 2. 2020, več na www.src.si).

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

Janez Bajt, sekretar OOZ Grosuplje
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Otvoritev nove prodajalne DM v Grosupljem

V četrtek, 12. decembra 2019, je v 
Grosupljem svoja vrata odprla nova pro-
dajalna DM. Trak so slovesno prerezali 
župan dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar in področ-
na vodja Mirela Dizdarević, nato pa se 
že sprehodili med polnimi policami po 
trgovini. Pridružila se jim je tudi poslo-
vodja Ana Sijarić.

V DM vabijo vse občanke in občane. 
»Praznično razpoloženi vam danes maha-
mo iz Grosupljega! Pridite nas pogledat, 
naše prodajalke vas bodo prijazno spre-
jele, obenem pa vam nudimo številna raz-
vajanja in ugodnosti,« pravijo. Mi pa smo 
seveda še ene nove trgovine veseli.

Jana Roštan

PAN-JAN, že tretjič trgovec  leta OGLASNI ČLANEK

Letos smo že tretjič prejemniki priznanja 
Trgovec leta, ki ga podeljuje uradni   uvo-
znik Porsche Sloveija, d.o.o. Smo izredno 
ponosni in je potrditev kontinuitete  naše-
ga dobrega dela. Leta 2015 smo nagrado 
prejeli za salon v Trebnjem, 2017 za salon 
v Ivančni Gorici, z letom 2019 se je v klub 
zmagovalcev ponovno vpisal salon v Treb-
njem.

Priznanje temelji na  oceni  uvoznika  po 
strogih kriterijih prodajnih rezultatov, tr-
žnega  deleža, analize prodaje in servisa ter  
izkušnje t.i. skrivnostnega kupca. Na vseh 
področjih smo dosegli  zavidljive rezulta-
te, ki potrjujejo, da delamo dobro in smo 
navdih za prihodnost. "V veliko zadovoljstvo 
mi je, da smo uspeli zmagati v tekmi odličnih 
konkurenčnih salonov po zahtevnih kriterijih 
uvoznika in  prejeli to prestižno priznanje. Za 
uspeh  so zaslužni vsi sodelavci, tako v salon, 
kot na servisu, in tudi vsi ostali zaposleni, s 
katerimi si dnevno delimo ekipni zmagovalni 
duh in poslanstvo ponuditi našim strankam 
le najboljše. Naši zaposelni so naši najboljši 
ambasadorji podjetja. Za nas je nagrada po-
trditev, da smo na pravi poti. Vodilo našega 
podjetja je, da delamo dobro, kakovostno in 
če je le mogoče,  presegamo pričakovanja 
naših  strank. Zavedamo se, da je navdušena 
stranka naš najboljši promotor, ki  ponese 
naše dobro ime naprej. Kot  delodajalcu nam  
je v prvi vrsti pomembno, da so zaposleni v 
podjetju zadovoljni s svojim delom in delov-
nimi pogoji in se počutijo cenjeni. Tako lahko 
delajo dobro, vse  to pa se odraža  v  profesi-
onalnem odnosu do strank. Zavedam se, da 
vse to ni samo po sebi umevno in  zato svoja 
znanja in načine  vodenja vsakodnevno izpo-

polnjujem" je ob tem povedala direktorica 
Anita Prijatelj. 

Pred dvema letoma  smo z odprtjem 
novega  salona vozil Kia v Ivančni Gorici in 
razširitvijo centra  rabljenih vozil povečali 
število  zaposlenih na več kot 50. Podjetni-
ška pot ni vedno lahka, me pa vedno znova 
motivirajo zadovoljni zaposleni in zadovolj-
ne stranke, dobri prodajni rezultati in pri-
znanja, ki dokazujejo, da delamo dobro in 
da je to opaženo v širšem prostoru. V ponos 
nam je je tudi uvrstitev v finale izbora  Zla-
ta nit, ki izpostavlja najboljše zaposlovalce 
oziroma podjetja z najboljšimi odnosi med 
zaposlenimi in vodstvom. 

Pred nami pa je nov izziv, imenovan e-
-mobilnost. 

"E-mobilnost prihaja, to je dejstvo. Ali 
bomo v Sloveniji znali to izkoristiti v celoti 
in spremeniti naš način sprejemanja novih 
tehnologij, pa je odvisno od posameznikov. 
Z e-mobilnostjo je potrebno spremeniti tudi 
življenjski slog. Mi  v tej smeri že delujemo - 

pričeli smo s projektom postavitve hitrih pol-
nilnic za električna vozila na obeh lokacijah 
salonov, tako v Trebnjem kot v Ivančni Gori-
ci. Dela so v teku in predvidevamo, da bomo 
spomladi že lahko polnili prva električna vo-
zila. V ponudbi  imamo poleg električnih in 
hibridnih vozil tudi vso potrebno opremo za 
polnjenje vozil za gospodinjstva, za izdelavo 
fotovoltaičnih sistemov, hranilnike električne 
energije, financiranje projektov ter vso servi-
sno in tehnično podporo."

Inovativnost, dober odnos med vod-
stvom podjetja in zaposlenimi ter profe-
sionalen in srčen  odnos do strank bodo 
temelji naše naravnanosti  tudi v prihodnje. 
V veliko veselje nam je zadovoljstvo tako  
zaposlenih kot strank in seveda dobri pro-
dajni rezultati, ki so opazni tudi širše in o 
katerih govorijo  številne nagrade. 

Naša vizija na poti poslovne rasti je ne-
nehno izpopolnjevanje in s tem preseganje 
pričakovanj strank.
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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

Začel se je sedemletni naravovarstveni projekt imenovan LIFE 
AMPHICON – ohranjanje dvoživk in njihovih habitatov

POZOR! SPOMLADANSKA SELITEV DVOŽIVK SE BO 
KMALU ZAČELA

Do postavitve stalnih ograj in podhodov je še dve leti. 
Zato bomo v letu 2020 izvedli že trinajsto spomladansko ak-
cijo reševanja dvoživk pod naslovom »Pomagajmo žabicam 
čez cesto«. Tako kot lansko leto bo projekt tudi v letošnjem 
letu sofinanciral INTERREG – VEZI NARAVE.

Začetki organiziranega izvajanja tega naravovarstvenega 
ukrepa so povezani z aktivnostmi ustanavljanja krajinskega 
parka. Takrat jih je izvajala projektna skupina, ki je koordinirala 
ustanavljanje zavarovanega območja ob sodelovanju Zavoda 
Symbiosis. Začeli pa so se na pobudo takratnega predsednika 
Krajevne skupnosti Račna Aleša Kastelica. Po ustanovitvi Krajin-
skega parka Radensko polje je skrb za nadaljevanje aktivnosti 
prevzela Občina Grosuplje. 

Vsako leto so sodelovali prostovoljci Gasilskega društva 
Račna in ostali prostovoljci drugih društev: v začetku Turistično 
društvo Boštanj, kasneje društvo Preplet, Zavod za gozdove ter 
številni posamezniki prostovoljci. Zvrstilo se je tudi 10 genera-
cij študentov prvega letnika Višje šole Grm Novo mesto, ki so v 
okviru terenskih vaj skupaj z gasilci postavili vsako leto cca 2 km 
začasne ograje za dvoživke, ki je v času selitve dvoživk iz zimskih 
prezimovališč prestregla številne živali, da niso zašle na cesto, ki 
povezuje Veliko Mlačevo z Veliko Račno, in končale pod kolesi 
vozil. 

Akcijo bo letošnje leto koordiniral OE Krajinski park Raden-
sko polje. Za pomoč pri postavljanju in vsakodnevnem prenosu 
dvoživk čez cesto zopet zaprošamo vse prej omenjene prosto-
voljce, da se nam pridružijo. 

Več o sami akciji boste lahko prebrali na spletni strani www.
radenskopolje.si. 

Če je kdorkoli zainteresiran za pomoč, naj se javi na spodnji 
e-naslov: info@radenskopolje.si, in ko se bo začel čas selitve 
dvoživk, vas bomo poklicali.

ALI STE VEDELI?

Dvoživke se selijo ponoči. Spomladanska selitev dvoživk 
se začne, ko se temperatura ponoči dvigne nad 4 stopinje 
Celzija in vztraja tako vsaj nekaj dni, množičnost selitve 
pa pogojuje količina padavin.

Leto 2020 je prelomno leto za dvoživke Radenskega polja, 
saj se bodo na območju začeli izvajati pomembni ukrepi in ak-
tivnosti, katerih cilj je izboljšati stanje ohranjenosti vrst ter iz-
boljšati in celo ustvariti dodatne življenjske prostore teh ogro-
ženih vrst vlagoljubnih živali. 

Kot mokrišče je območje zelo po-
membno za številne rastlinske in ži-
valske vrste, ki so vezane na mokrotni 
svet. Ena izmed pomembnih skupin 
živali, tudi takih, ki so postale za Kra-
jinski park Radensko polje skoraj že 
maskota, so dvoživke. V preteklih de-
setletjih je ta živalska vrsta po Slove-
niji in tudi na Radenskem polju začela 
počasi izgubljati svoj habitat zaradi različnih vzrokov in dejavnosti.  

V okviru projekta LIFE AMPHICON smo v letošnjem letu že za-
čeli z aktivnostmi, vezanimi na pridobivanje zemljišč, na pripravo 
strokovnih podlag in akcijskega načrta za izvedbo naravovarstve-
nih ukrepov in na pripravo dokumentacije in ostalih dovoljenj za 
izvedbo del. Urejali bomo kopenski in vodni habitat za dvoživke. 
Vzpostavili ali obnovili bomo kar 40 mlak. Hkrati pa bo naš partner 
v projektu, Direkcija RS za ceste, urejal tudi črno točko za dvoživke 
(na cestnem odseku med Velikim Mlačevim in Veliko Račno), kjer 
bo v letu 2022 potekala izgradnja podhodov in postavitev trajnih 
ograj za dvoživke. Vsa naravovarstvena dela bo ves čas projekta 
spremljal strokovni partner Center za kartografijo flore in favne. 

Čeprav ima omenjeni projekt na območju Radenskega polja 
poudarek na dveh Natura 2000 vrstah (hribski urh in veliki pupek), 
pa bodo koristi od izvedenih ohranitvenih ukrepov imele vse vr-
ste dvoživk, ki jih je na Radenskem polju opisanih kar 13 in so vse 
ogrožene in zavarovane, tri od teh tudi evropsko pomembne vr-
ste. Poleg dveh že omenjenih spada v to skupino tudi naša jamska 
vrsta dvoživke, človeška ribica. Še več, ukrepi, ki bodo koristili dvo-
živkam, bodo koristili tudi drugim vlagoljubnim rastlinskim in ži-
valskim vrstam. S pridobitvijo učne poti pa bomo zasledovali tudi 
naravovarstveni ozaveščevalni in izobraževalni cilj. 

Zavedamo se, da brez poznavanja ne more biti razumevanja 
o ohranjanju narave. Ne glede na različna mnenja je ohranjanje 
zdrave in vitalne narave pomembno. Ne ohranjamo jo samo zara-
di narave same, ohranjati jo moramo tudi, in kot se vse bolj kaže, 
predvsem za dobrobit dolgoročnega in kakovostnega bivanja člo-
veka. Vse se vedno začne pri prvem majhnem koraku. Želimo si, 
da korake v želeno smer utremo tudi s projektom za ohranjanje 
dvoživk.

Mag. Tina Mikuš,
vodja Krajinskega parka Radensko polje
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Miklavžev pohod v Št. Juriju

Člani Turističnega društva Tabor–Št. 
Jurij smo, kot že nekaj let doslej, orga-
nizirali Miklavžev pohod. Šestega de-
cembra 2019 zvečer smo se pohodniki v 
velikem številu zbrali pred cerkvijo v Št. 
Juriju in v svetlobi bakel in lučk, z mnogo 
dobre volje, odšli po gozdnih poteh pro-
ti Taboru nad Cerovim.

Vreme nam je bilo naklonjeno in v pri-
jetnem vzdušju smo prišli do cerkve sv. 
Nikolaja. Čarobno vzdušje je bilo še lep-
še v soju sveč in donenju pesmi, ki smo 
jih prepevali v cerkvi.

Pohod pa ne bi bil čisto pravi, če se ne 
bi za krajši čas ustavili tudi pri najnovejši 
pridobitvi, turistični info točki Tabor nad 
Cerovim. To je objekt, ki je postavljen na 
mestu starega poda pod obzidjem tabo-
ra. Pozdravil in nagovoril nas je predse-
dnik Turističnega društva Tabor– Št. Jurij 
Janez Kozlevčar. Ob prijetnem druženju 
z okrepčilom smo vsi ugotavljali, kako 
nujno potreben je novo pridobljen pro-
stor s sanitarijami. Še bi klepetali in se 
veselili, pa je bilo treba nazaj v dolino.

Zaključek pohoda je bil v Kulturnem 
domu v Mali vasi. Pričakovali smo sv. Mi-
klavža. Po nekaj zapetih pesmih in vztraj-
nem klicanju je prav zares prišel. Nago-
voril je vse, otroke in odrasle. Ta modri 
mož pozna toliko resničnih zgodb, ki jih 
doživi na svojih poteh, da smo ga z ve-

seljem poslušali. Predno se je poslovil, 
je otroke obdaril z darilci, ki smo mu jih 
pomagali pripraviti člani društva. Oblju-
bil je, da se naslednje leto zopet vrne in 
verjamemo, da nas bo res obiskal.

Pohod je prebudil apetit, zato je bila 
pripravljena hrana in pijača še kako do-
brodošla za male in velike obiskovalce.

Da je bil večer še lepši, sta nas v začet-
ku razveseljevala dva harmonikaša Do-
minik in Aljaž, v nadaljevanju pa samo 
odlični Aljaž. Marsikoga so potem, ko 
smo se dobro podprli, zasrbele pete. Po-

hodniki so ob vedri glasbi tudi zaplesali. 
Harmonikaš je igral različno glasbo, tako 
da je vsak našel nekaj po svojem okusu. 
Druženje in pogovori  so nas zadržali do 
poznega večera in skupaj smo ugota-
vljali, da je minil še en prijeten Miklavžev 
večer.

Želimo si, da bi bilo tako lepo spet na-
slednje leto, ko se srečamo na Miklavže-
vem pohodu 2020.

Jožica Rus, za Turistično društvo Tabor-Št. 
Jurij,  foto: Andrej Grm  

Medregijski projekt - UŽIVAM TRADICIJO

17. decembra 2019  sem se v Novem 
mestu udeležila sklepnega dogodka 
projekta Uživam tradicijo po kulinarični 
transverzali od Panonije do Jadrana, ki 
je potekal zadnja štiri leta v okviru pro-
grama sodelovanja Interreg V-A Slo-
venija-Hrvaška  in je bil  sofinanciran  s 
sredstvi Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR).

Projekt Uživam tradicijo (https://www.
uzivam-tradicijo.eu/si/) je plod dela šti-
rih projektnih partnerjev iz Slovenije 
in štirih iz Hrvaške,  pri projektu pa so 
sodelovali  tudi pridruženi partnerji iz 
Osrednje slovenske regije, ki delujejo na 
področju turizma.

Vključeni so bili tudi različni deležniki 
v lokalnih okoljih, ki so povezani v dedi-
ščinske skupnosti, predstavnike javnih 
ustanov, nevladnih organizacij in podje-

tij znotraj območij projekta in so se pre-
ko projekta strokovno izobrazili, razvili 
določene  veščine, da bodo na ustrezen 
način predstavljali in predajali znanja o 
dediščini na otroke, dijake, študente v 
šolah in na obiskovalce naravne ter kul-
turne dediščine.

Območje, na katerem se vzpostavlja 
kulinarična transverzala od Panonije do 
Jadrana oz. od Prekmurja do Istre, ima 
izjemno bogato in raznoliko kulturno ter 
naravno dediščino, od muzejev do na-
ravnih parkov, dediščine kulinarične kul-
ture, šege, navade  in obrti, kar je odlična 
osnova za razvoj turizma. 

Bistvo projekta Uživam tradicijo je 
obiskovalcem  ponuditi  edinstvena do-
živetja avtohtone tradicije, običajev in 
kulinarike v obliki privlačnih programov,  
ki bodo na podlagi trajnostnega sode-

lovanja lokalnih ponudnikov potekali 
v območjih  dediščine. Namen nastalih 
produktov je, da vsi omogočajo obisko-
valcem naravne in kulturne dediščine 
aktivno udeležbo in s tem izkušnje doži-
vljanja tradicije v avtentičnem okolju na 
sodoben način. V projektu je tako obli-
kovana kulinarična transverzala – sku-
pna tematska tura, ki prepleta zgodbe 
tradicije in kulinarike na vseh  vključenih 
območjih.

Omenjeni projekt je pomemben pri-
spevek k doseganju nacionalnega  pro-
jekta Slovenija- evropska gastronomska 
regija 2021, ta pa je usmerjen v poveča-
nje kakovosti življenja. Vključenih je 20 
partnerjev,  ki s svojimi odličnimi progra-
mi soustvarjajo zgodbo na poti pridobi-
tve tega prestižnega naziva.

Projekt krepi nacionalno promocijo 



26 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar - februar 2020 Turizem

Božičkov poštni avtobus pripeljal tudi v Grosuplje

December je čas, ki ga še posebej 
nestrpno čakajo otroci. Da bi ga letos 
doživeli še nekoliko bolj doživeto, smo 
se v Turizmu Grosuplje odločili, da orga-
niziramo prihod Božičkovega poštnega 
avtobusa.

Ta po Sloveniji potuje skupaj s po-
štarjem Pavlijem, ki zbira pisma otrok, jih 
prebere, požigosa in posreduje samemu 
Božičku. V četrtek, 12. decembra 2019, 
je tako pripeljal tudi v Grosuplje, najprej 
svoj postanek naredil na Adamičevem 
trgu, nato pa se je odpeljal še do Osnov-
ne šole Brinje Grosuplje.

S svojimi vzgojiteljicami in vzgojitelji 

so ga pričakali številni otroci iz naših gro-
supeljskih vrtcev, skupaj s svojimi učite-
ljicami in učitelji pa tudi učenke in učenci 
prve triade šol.

Poštar Pavli je vsa njihova pisma pre-
vzel in našim najmlajšim obljubil, da jih 

bo posredoval Božičku na severni tečaj. 
Mi pa skupaj z otroki že komaj čakamo 
na Božičkove odgovore v naših poštnih 
nabiralnikih.

Petra Zakrajšek,  
direktorica Turizma Grosuplje

kulinarike in  ustvarja sinergijo lokalnega 
prebivalstva, saj ustvarja turistično po-
nudbo ter nove produkte.

Zato bo januarja 2020  zaživela tudi 
spletna mobilna aplikacija - Kulinarična 
doživetja, ki nam bo prikazovala kulina-
riko in gastronomijo regij oz. lokalnih 
območij.

V drugem delu dogodka so potekale 
zelo uporabne moderirane delavnice;

Dediščina kot ključen element razvoja 

turizma, Animacija podeželja za soobli-
kovanje odlične lokalne kulinarične po-
nudbe in Kako umestiti blagovno znam-
ko (brand) v turizem.  

Pri slednji delavnici smo predvsem 
razkrivali pomen in moč blagovne znam-
ke, saj nam ta kreira trajno prepoznav-
nost in predvsem dviguje regijsko vre-
dnost (kakovost), kar je temelj turizma 
na regijskem nivoju.

Sklepni dogodek smo zaključili v Hiši 

kulinarike in turizma z željo, da skupaj 
pogledamo naprej, v razvoj celostno lo-
kalno naravnane turistične ponudbe, ki 
ima svoje izhodišče v dediščini. 

Pridobljeno znanje je uporabno pri 
razvoju in vključevanju turizma občine 
Grosuplje tudi na nacionalnem nivoju, 
ki ga pospešeno razvija Zavod Turizem 
Grosuplje. 

Andreja Vesel
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Obročkanje ptic v Vodomčevem gaju CEROVO

Narava in mir postajata v današnjem 
ponorelem svetu čedalje bolj iskana in 
cenjena. Ljudje se vse bolj zatekamo k 
naravi, saj želimo ubežati prehitremu 
tempu življenja in najti kanček tišine v 
hrupnem vsakdanu. Vse to lahko doži-
vimo v Vodomčevem gaju, ki obisko-
valcem omogoča, da skozi različna do-
živetja spoznajo bogastvo rastlinskih in 
živalskih vrst. Zaradi svoje pristnosti in 
raznolikosti Vodomčev gaj služi mnogim 
pticam kot stalen dom, začasno zato-
čišče pa nudi tudi pticam selivkam, ki v 
nekaj mesecih preletijo na stotine kilo-
metrov. Iskreno lahko priznamo, da je to 
še dodatni čudež narave, ki se ga vsako 
leto bolj zavedamo.

Zakaj se ptice sploh selijo? Odgovor 
je enostaven. Zaradi iskanja ugodnejših 
pogojev za preživetje in gnezdenje se 
vsako leto seli do deset milijard ptic. Z 
obročkanjem ptic se lahko ugotovi, od 
kod izhajajo, rast populacije, spol ter 
njihova starost. V Sloveniji je obročka-
nje ptic aktivno že več kot 90 let, zadnje 
leto pa smo z monitoringom pričeli tudi 
v Vodomčevem gaju. Lahko povemo, da 

smo z rezultatom izjemno zadovoljni in 
v ponos nam je, da smo uspeli obročkati 
kar 2061 ptic kar 57 različnih vrst. Med-
nje spadajo taščica, plavček, dlesk, siva 
pastirica, vodomec, mali slavec in druge. 
Najbolj smo bili presenečeni in veseli 
nad  »tujimi« najdbami: redkim belovra-
tim muharjem, še bolj redko vrsto ptice 
pri nas – mušjo listnico, bičjo trstnico, za 
katero smo po obročku prepoznali, da 
prihaja iz Švedske in je stara eno leto, ter 
sivo pevko, ki je k nam priletela s Finske. 

Poleg teh posebnih vrst smo zelo 
ponosni tudi na uspeh v gnezdilnicah, 
kjer smo obročkali mladiče lesne sove in 
sove kozače. To je dodaten dokaz boga-
tega okolja, v katerem živimo, in odraz 
skupnih prizadevanj za ohranjanje nara-
ve. Za trud in potrpljenje pri obročkanju 
ptičjih vrst si posebno zahvalo zaslužijo 
Jože Bricelj, Žan Pečar in Dušan Pogačar.

Marko Koščak, TD Cer Cerovo
Foto: Katarina Podržaj in Žan Pečar

BREZPLAČNI OGLEDI PO OBČINI GROSUPLJE  
OB MEDNARODNEM DNEVU TURISTIČNIH VODNIKOV  

Dobrodošli na predstavitvah naravne in kulturne dediščine:

Sobota, 8. 2. 2020, ob 10. uri, Kopanj,  
ogled Prešernove sobe
Zbirno mesto: pred cerkvijo
Informacije, vodička: Olga Gruden, 051 262 707

Torek, 18. 2. 2020, ob 9.30, Mesto Grosuplje skozi čas
Zbirno mesto: pred vhodom v Mestno knjižnico Grosuplje
Informacije, vodička: Marija Kavšek, 041 761 216

Petek, 21. 2. 2020, ob 10.uri, Vodomčev gaj z učilnico, 
vaško jedro Cerovo 
Zbirno mesto: vaško jedro vasi Cerovo pri Grosupljem
Informacije, vodička: Marija Kavšek, 041 761 216

Petek, 21. 2. 2020, ob 11.30 in 15. uri, Županovo jamo do 
Velike dvorane odkrijte s svetilkami in eksperimentalna 
delavnica JAMA LAB
Zbirno mesto: vhod pred Županovo jamo
Informacije: Lučka Jere, 040 645 341,
Vodičke: Lučka Jere, Andreja Grablovic, Andreja Vesel
Obvezna prijava na: info@zupanovajama.si, dovoljena uporaba 
lastnih naglavnih svetilk.

Petek, 21. 2., in sobota, 22. 2. 2020, ob 13.30, Protiturški 
tabor Cerovo s cerkvico sv. Nikolaja
Zbirno mesto: informativna tabla ob cesti
Informacije, vodiča: Janez Kozlevčar, 031 660 028, Mojca 
Koritnik, 070 660 983

Sobota, 22. 2. 2020, ob 10. uri, Vse kar morate vedeti o 
Šmarju - Sapu
Zbirno mesto: pred cerkvijo
Informacije, vodič: David Tomažin, 041 979 044

Sobota, 22. 2. 2020, ob 10. uri, Grosuplje - mlado mesto 
na pragu Ljubljane - voden ogled ob svetovnem dnevu 
vodnikov
Lokacija: Grosuplje, pričetek pred Občino Grosuplje
Organizator: Marija Samec, TOD Županova jama Grosuplje

Vodenja bodo trajala 1 uro. Vljudno prosimo za primerno 
oblačilo in obutev.

Turizem Grosuplje v sodelovanju s turističnimi društvi
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Kako uspešni smo bili pri zbiranju komunalnih odpadkov v letu 2019?

V Šentvidu pri Stični se najmanjša slovenska bolnišnica sooča  
s prostorskimi težavami 

V letu 2019 smo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje 
in Ivančna Gorica zbrali skupaj 12.134 ton odpadkov, od tega 
8.396 ton ločenih frakcij ter 3.738 ton mešanih komunalnih od-
padkov (črni zabojnik). Skupaj smo tako zbrali 69,17% ločenih 
frakcij, kar je razvidno na spodnjem grafu. 

Kako uspešni smo bili pri zbiranju komunalnih odpadkov v letu 2019? 
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Graf 1: Prikazuje v odstotkih razmerje med količino ločeno zbranih frakcij – modra barva – in količino ostankov odpadkov v črnem 
zabojniku – rdeča barva. 
 

 

Vse mešane komunalne odpadke, ki jih zberemo v črnem zabojniku, odpeljemo v RCERO Ljubljana na 
mehansko biološko obdelavo. V grafu 2 je prikazana količina odpeljanih odpadkov od leta 2016 do 
vključno 2019.  V letu 2019 smo povečali količino odpeljanih odpadkov za 0,6 % glede na leto poprej.  
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– modra barva – in količino ostankov odpadkov v črnem zabojniku – rdeča 
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Vse mešane komunalne odpadke, ki jih zberemo v črnem za-
bojniku, odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko biološko 
obdelavo. V grafu 2 je prikazana količina odpeljanih odpadkov 
od leta 2016 do vključno 2019.  V letu 2019 smo povečali količi-
no odpeljanih odpadkov za 0,6 % glede na leto poprej. 

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

           mehansko biološko obdelavo. 

 
V preteklem letu smo povečali količine zbranega papirja in kartona, mešane embalaže, steklene 
embalaže, odpadne električne in elektronske opreme, odpadnih kovin, nevarnih odpadkov in odpadne 
lesene embalaže. Zaradi zmanjšane letine sadja in vrtnin smo v letu 2019 zbrali za 6,4 % manj bioloških 
odpadkov kot v preteklem letu. 
Podatek, da smo za 30 % zbrali manj sveč kot preteklo leto, je pokazatelj tega, da ste občani iz leta v 
leto bolj ozaveščeni o ekološkem problemu odpadnih sveč in obeležite spomin na mrtve z bolj naravi 
prijaznimi obeležji. Hvala, ker vam je mar za zdravo družbo in čisto okolje! 

 
Graf 3: Prikaz količine zbranih ločenih frakcij od leta 2005, ko smo postavili nove ekološke otoke, do vključno leta 2019. 
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padkov in odpadne lesene embalaže. Zaradi zmanjšane letine 
sadja in vrtnin smo v letu 2019 zbrali za 6,4 % manj bioloških 
odpadkov kot v preteklem letu.

Podatek, da smo za 30 % zbrali manj sveč kot preteklo leto, 
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o ekološkem problemu odpadnih sveč in obeležite spomin na 
mrtve z bolj naravi prijaznimi obeležji. Hvala, ker vam je mar za 
zdravo družbo in čisto okolje!
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Podatek, da smo za 30 % zbrali manj sveč kot preteklo leto, je pokazatelj tega, da ste občani iz leta v 
leto bolj ozaveščeni o ekološkem problemu odpadnih sveč in obeležite spomin na mrtve z bolj naravi 
prijaznimi obeležji. Hvala, ker vam je mar za zdravo družbo in čisto okolje! 

 
Graf 3: Prikaz količine zbranih ločenih frakcij od leta 2005, ko smo postavili nove ekološke otoke, do vključno leta 2019. 
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Graf 3: Prikaz količine zbranih ločenih frakcij od leta 2005, ko smo postavili 
nove ekološke otoke, do vključno leta 2019.

Cilj Javnega komunalnega podjetja Grosuplje v letu 2020 je 
količino ločeno zbranih frakcij glede na zbrane odpadke še ne-
koliko povečati na način, da bomo nadaljevali z ozaveščanjem 
uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov in pogosteje 
tudi izvajali kontrolo. Uporabnike bomo sprva opozorili na ne-
pravilno ločevanje, v primeru ponavljajočega se neupošteva-
nja opozoril in nasvetov pa bomo v reševanje tovrstnih zadev 
vključili tudi Medobčinski inšpektorat.

V letu 2020 prav tako načrtujemo izvedbo zbirnih akcij, in 
sicer dve zbirni akciji nevarnih odpadkov, zbirno akcijo za od-
padno električno in elektronsko opremo ter akcije zbiranja sta-
rega, odpadnega papirja v sodelovanju z osnovnimi šolami z 
območja vseh treh občin.

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

Center za zdravljenje bolezni otrok v 
Šentvidu pri Stični je najmanjša slovenska 
bolnišnica, namenjena zdravljenju kronič-
no bolnih otrok. Deluje kot vmesna enota 
med terciarnimi bolnišnicami in domačim 

okoljem, v njej pa se izvaja rehabilitacija, iz-
obraževanje in socializacija tako otrok kot 
njihovih staršev za bivanje v vsakdanjem 
okolju. V njej poteka zdravljenje otrok s 
kroničnimi boleznimi, skrb za neozdra-

vljivo bolne otroke, razvojno nevrološka 
obravnava otrok z motnjami v duševnem 
in telesnem razvoju ter diagnostika, in 
zdravljenje ene najbolj skrb vzbujajoče bo-
lezni sodobnega časa – debelosti.  
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V zadnjem času se vodstvo bolnišnice 
sooča z veliki težavami pri svojem delova-
nju. Osrednja stavba, v kateri se izvaja bol-
nišnična dejavnost, je namreč iz leta 1810, 
vendar zaradi geoloških sprememb tal že 
nekaj let opažamo posedanje in ugreza-
nje objekta. Novogradnja je torej nujna, 
vsa potrebna dokumentacija in načrti so 
že pripravljeni, žal pa država še vedno ni 
zagotovila potrebnih finančnih sredstev. 
Ker bo do začetka gradnje očitno treba še 
počakati, se je glede na kritično situacijo 
vodstvo bolnišnice odločilo, da je doseda-
nje bolnišnične prostore iz poškodovane 
stavbe preselilo v sosednji objekt. V poško-

dovani stavbi so bili namreč hospitalizirani 
nepokretni otroci, od katerih jih je več kot 
polovica odvisnih od aparatov za diha-
nje. Ob morebitnem izrednem stanju, kot 
sta požar ali potres, bi bila evakuacija teh 
malih in nebogljenih bolnikov praktično 
nemogoča.  

Seveda pa selitev v stavbo, ki ni bila gra-
jena za bolnišnično dejavnost, predstavlja 
vrsto težav pri delovanju, prav tako pro-
stori tudi niso bili ustrezno opremljeni. Da 
bi lažje premostili nastalo situacijo, je bilo 
med drugim v okviru bolnišnice ustano-
vljeno Društvo za pomoč in svetovanje PO-
SVET. Namen društva je med drugim tudi 

zbiranje ustrezne opreme. Po besedah v. d. 
direktorice Tanje Vidic mora bolnišnica na-
baviti tudi nekaj specialne opreme, kot so 
monitorji življenjskih funkcij s centralnim 
nadzorom, zato se na občane in podjetja 
obračajo s prošnjo za finančna sredstva 
donatorjev. Vsi, ki bi na kakršen koli način 
lahko pristopili in velikodušno ponudili po-
moč, se lahko obrnejo na vodstvo bolnišni-
ce, ki bo vsake pomoči zelo veselo (https://
www.czbo.si). Denarna sredstva je možno 
nakazati na TRR Društva za pomoč in sve-
tovanje Posvet, št. SI56 0204 1026 2650 
779, odprt pri NLB, d.d.

Matej Šteh 

Sprejem Luči miru iz Betlehema v DSO Grosuplje

Tudi letos sva odrasli skavtinji v sodelovanju z 
mladimi skavti Župnije Grosuplje, Olga in Marina, 
prinesli Luč miru iz Betlehema stanovalcem Doma 
starejših občanov v Grosuplje.

Poslanica Luči miru je letos govorila o našem po-
slanstvu širjenja svetlobe in ljubezni.

Lepo se zahvaljujemo stanovalcem in zaposlenim 
za prisrčen in topel sprejem ter prijetno druženje. 
Drug drugemu smo si zaželeli mirne in blagoslovlje-
ne božične praznike, naj luč miru sveti med vsemi, 
naj daje moči in poguma za vsak trenutek, dan ...

Lep skavtski pozdrav in srečno pot!

Marina Rački, 
Bratovščina odraslih katoliških  

skavtinj in skavtov Grosupeljske korenine

Izobraževalna delavnica »Družina in duševno zdravje«
Izobraževanje za svojce oseb z izkušnjo duševne motnje

Društvo Novi Paradoks, ki v občini Gro-
suplje že vrsto let vodi stanovanjsko sku-
pino za osebe s duševnimi motnjami, je v 
sodelovanju z Občino Grosuplje v Mestni 
knjižnici Grosuplje  27. 11. 2019 izvedlo iz-
obraževalno delavnico z naslovom »Druži-
na in duševno zdravje«. Na njej so svojcem 
družinskih članov z diagnozo duševne bo-
lezni priznani strokovnjaki s področja du-
ševne bolezni predstavili možnosti pomoči 
strokovnih služb, ki delujejo na področju 
Občine Grosuplje. Sodelovali so; Tanja 
Velkov, univ. dipl. soc. del., strokovna 
vodja programa Svetovalno informativne 
pisarne društva OZARA, mag. Srečko Bru-
men, predsednik Društva Novi Paradoks, 
mag. Nataša Udovič, univ. dipl. soc. del., 
koordinatorka obravnave v skupnosti CSD 

Ljubljana, mag. Drago Sukič, spec. ZDT, 
strokovni vodja programa Terapevtska 
skupnost za zasvojene s pridruženimi teža-

vami v duševnem zdravju, Zavod Pelikan  
in Sabina Omahen, dipl. med. sestra, vod-
ja referenčne ambulante v ZD Grosuplje 
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in izvajalka delavnic v Zdravstveno-vzgoj-
nem centru Grosuplje.

Uvodoma je predsednik Društva Novi 
Paradoks Srečko Brumen  opozoril na ob-
robno vlogo ljudi s težavami v duševnem 
zdravju in njihovih svojcev v družbi, kršenje 
njihovih pravic in temeljnih svoboščin zno-
traj javnih institucij, na  njihovo izključeva-
nje iz družbe ter na njihov neenakopravni 
položaj v primerjavi z drugimi državljani. 
Zmanjšana kvaliteta življenja se lahko kaže 
na posameznih ali kar vseh  vidikih posa-
meznikovega življenja, npr.: nedokončano 

šolanje, dolgotrajna bolniška, izguba  služ-
be, zmanjšani denarni viri, skrhani medo-
sebni odnosi, izolacija, umik v osamo, od-
tujitev družinskih članov. Hude duševne 
motnje posežejo v zdravje posameznika, 
kot tudi v njegovo celotno življenje. Z nje-
govo boleznijo se bistveno spremeni nje-
govo življenje in življenje njegove družine, 
svojcev ali skrbnikov, ki so povezani z njim, 
živijo z njim ali kakorkoli skrbijo zanj. Dru-
žina in domače okolje je pomemben člen 
pri vzpostavljanju in utrjevanju socialne 
mreže, zato morajo biti njeni člani, svojci 

ali skrbniki ustrezno usposobljeni, da lah-
ko svojemu obolelemu družinskemu članu 
nudijo vso potrebno pomoč za ponovno 
vključitev v družbo. 

Da je navedena problematika še kako 
prisotna v našem prostoru, priča velik 
obisk delavnice in pozitivni odzivi po-
slušalcev, ki so izražali potrebe po še bolj 
poglobljenem pristopu do družine, ki se 
sooča s problemom obolelosti družinske-
ga člana. 

Srečko Brumen

Izdelava adventnih venčkov v DSO Grosuplje

S stanovalci v DSO Grosuplje smo imeli 
letos, tradicionalno že 10. leto, delavnico 
adventnih venčkov. Tudi letos se nas je 
zbralo kar veliko. Venčke smo izdelovali iz 
zelenja in raznih okraskov. Adventni ven-
ček je simbol pričakovanja, popolnosti in 
večnosti. Ponazarja simbol moči, novega 
in večnega življenja ter upanja, da bo tema 
premagana in da bosta mir in ljubezen v 
naših srcih. Adventni venček nas spominja 
na neskončnost, čim bližje Bogu. Štiri sve-
če imajo posebno simboliko: (stvarjenje, 
učlovečenje za ves svet in vse ljudi). 

Pred pričetkom smo skupaj zmolili, da 
bo naše delo, izdelovanje venčkov dobro 
potekalo. Zapeli smo lepe pesmi, ki so 
nam dale še navdih pri našem delu, vzduš-
je vseh je bilo zelo prijetno, sproščeno. 

Delavnico smo uspešno, zadovoljno 
zaključili in vsak je ponosno odnesel svoj 
venček v svojo sobo. Nekateri so ga nare-
dili tudi za na grob svojih dragih. 

Zaželeli smo si mirne in blagoslovljene 
praznike in da se zopet vidimo po prazni-
kih na naših delavnicah, tradicionalno, že 
10. leto, vsak četrtek, ob 16.00 uri, v prije-
tnem vrtu, z  novimi zgodbami, pripove-
dovanjem o življenjskih izkušnjah, prepe-
vanjem in druženjem. 

Bog Vam daj zdravja, naj vas varuje 
nadangel Mihael, vse dobro in pogumno 
naprej.

Marina Rački,
prostovoljka v DSO Grosuplje

VPIS OTROK V VVZ KEKEC GROSUPLJE
ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
VVZ Kekec Grosuplje sprejema Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2020/21 do 31. 
3. 2020.  Vstop otrok v vrtec bo s 1. 9. 2020.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), vrtec lahko sprejme 
otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice 
do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Obrazec Vloga za vpis otrok v VVZ Kekec Grosuplje je na voljo na spletni strani vrtca:

http://www.vrtec-kekec.si, v rubriki Sodelovanje s starši / Vpis in izpis iz vrtca.

Vlogo lahko dobite tudi v tajništvu vrtca Kekec, Trubarjeva cesta 15 - vsak delovni dan od 6.30 do 14.30 ure. Vlogo v celoti izpolnite 
in priložite potrebna potrdila oz. dokazila.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje na 
podlagi kriterijev iz Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje (Ur. l. RS, št. 10/2011). 

Vrtec bo v 8 dneh po zaključku dela Komisije za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje objavil seznam sprejetih otrok in čakalni se-
znam, ki bo objavljen na oglasnih deskah enot in spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro. Istočasno bodo 
starši oziroma vlagatelji z navadno pošto prejeli obvestilo o odločitvi komisije. 

Za vse dodatne informacije smo na voljo na upravi vrtca.
Majda Fajdiga, ravnateljica
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12. Tradicionalni pohod z lučkami 

Praznični december v Vrtcu Jurček

V torek, 3. decembra 2019, se je v Vrt-
cu Zvonček v Žalni med otroki, starši in 
vzgojiteljicami pričelo prvo pričakovanje 
praznikov. Z lučkami, ki smo jih posebno 

za to priložnost pripravili skupaj s starši, 
smo se odpravili na že 12. tradicionalni 
pohod.  

Nasmejani in v svetlobi lučk smo sku-

paj odšli proti središču Žalne. Skupaj s 
krajani in v sodelovanju s KS Žalna smo 
se pridružili slavnostnemu prižigu no-
voletnih lučk ter skupaj pričakali sv. Mi-
klavža. Otroci so mu zapeli nekaj pesmic. 
Druženje smo nadaljevali v Kulturnem 
domu v Žalni, kjer je dobri mož vsem 
otrokom poklonil presenečenje. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
Krajevni skupnosti Žalna za povabilo k 
dogodku. Za množičen obisk pa se za-
hvaljujemo vam, spoštovani starši in dra-
gi otroci. Počaščeni in neizmerno veseli 
smo, da se srečujemo in sodelujemo tudi 
na prijetnih srečanjih, kot sta bila letošnji 
prižig lučk in sprejem Miklavža. To je bilo 
veliko veselje! 

»Vsak od nas je lahko podoben sv. Mi-
klavžu. Podobni smo mu, kadar dajemo 
drugim, lahko skrivaj, predvsem pa, da 
se ne hvalimo s tem, kako smo dobri.« 
(Ana Kos)

Urška Skobe

Za nami je prečudovit praznični de-
cember.

Adventni čas, čas pričakovanja, je bil 
v vrtcu zelo lep. Bližajoč se božič smo 
začutili, ko smo se v vrtcu zbrali skupaj z 
otroki, babicami, dedki in nekaj starši ob 
izdelovanju adventnih venčkov. Kot vsa-
ko leto se je ljubezen starih staršev do 
svojih vnukov izrazila v čudovitih venč-
kih ter srečnih obrazih otrok, ko so jih 
ponosno razkazovali. Po igralnicah v na-

šem vrtcu smo od tedaj naprej vsak dan 
prižigali svečke, ob venčku prepevali in 
poslušali zgodbo svete družine. 

Veselje je pomnožil tudi Miklavž, ki 
se je tiste dni sprehajal okrog vrtca. Vsi 
otroci so ga vsaj za trenutek ugledali in 
se razveselili njegovega prihoda. Pred 
tem je bilo še posebej pomembno nje-
govo pismo, v katerem nas je znova 
spodbudil, da delajmo dobra dela in de-
janja ljubezni. 

Vsako leto želimo v mesecu decem-
bru s takimi in podobnimi dejavnostmi 
spodbuditi v otrocih preprosto kulturo 
dajanja. 

V četrtek, 19. decembra zvečer, smo 
se v velikem številu zbrali v dvorani Kul-
turnega doma Grosuplje. Pripravili smo 
božičnico, da bi vsi začutili in odprli 
svoja srca božjemu miru ter si dovolili 
sprejeti darilo, ki so ga otroci skupaj z 
vzgojitelji pripravili z božično zgodbo, ki 

Otroci Vrtca Jurček s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar - februar 2020 33Izobraževanje

je zgodba vseh zgodb. 
Otroci so presenetili s svojo zbrano-

stjo in sposobnostjo vstopanja v zgodbo 
božiča. Bili so samozavestni, sproščeni in 
nasmejani. Z igro in pesmijo so nam spo-
ročili, da božič je, kadar se v vsakdanjem 
življenju, ob vseh, ki jih srečamo preko 
dneva, trudimo, da smo drug drugemu 
največji dar, da božič je, če ljubimo bli-

žnje, jih sprejemamo takšne kot so, jih 
spoštujemo in smo jim hvaležni, da so 
ob nas in da božič je, če besede modro 
izbiramo in govorimo jezik srca. 

Otroci so zgodbo želeli povedati 
vsem ljudem, staršem, starim staršem, 
prijateljem in  tudi predsedniku Republi-
ke Slovenije Borutu Pahorju, ki se je na 
njihovo povabilo iz srca odzval, prišel na 

našo predstavo, bil z nami in med nami.
Bili smo priča še enemu čudežu, ki se 

zgodi takrat, ko zaradi medsebojne lju-
bezni zaživi Jezus med nami, ki s seboj 
prinaša odpuščanje, mir, upanje, ljube-
zen in veselje.

Mir in vse dobro v novem letu vam že-
limo vsi iz Vrtca Jurček

Katarina Mohar

Otroci za otroke - dobrodelno zbiranje igrač

Dejavnosti v enoti Mojca meseca decembra 

V evropskem tednu zmanjševanja 
odpadkov smo se v skupini volkcev (5–6 
let) iz enote Kekec Grosuplje dotaknili 

tudi sledečega problema: Kam z igrača-
mi, ki jih ne potrebujemo več? Tudi te 
namreč pogosto postanejo odpadek na 

smetišču. Otroci so predlagali, da bi igra-
če dali tistim, ki jih nimajo. Obrnili smo se 
na Medgenaracijski center Skupna točka 
v Grosupljem, in gospa Taja je bila nad 
našo idejo navdušena. Bili so namreč 
ravno v fazi zbiranja igrač, s katerimi bi 
v decembru obdarili otroke iz socialno 
šibkih družin. Kot naročeno.

Cilj je bil, da bi vsak otrok doma na-
šel eno igračo, ki je ne potrebuje več in 
z njo osrečil drugega otroka. Odziv otrok 
in njihovih staršev pa je bil nad pričako-
vanji. V enem tednu nam je uspelo zbra-
ti kar 15 velikih vreč igrač. Kolikor smo 
uspeli, smo jih naložili na voz in jih sami 
odpeljali v Skupno točko, ostale pa do-
stavili s pomočjo avtomobila.

Upamo, da smo z zbranimi igračami 
osrečili veliko otrok, zagotovo pa smo s 
tem dejanjem osrečili tudi sebe.

Vzgojiteljici Romana Janežič  
in Nina Mestek

December je mesec, ki je v našem 
vrtcu še posebej čaroben. Veselimo se 
dejavnosti, ki so ta mesec drugačne, še 
bolj zanimive… Tako smo že na začetku 
meseca skupaj praznično okrasili vrtec. 
Skupina Metulji smo v začetku decem-
bra okrasili tudi smrečico v občinski hiši.

Letos so smrečico v vetrolovu naše 
enote okrasili otroci z okraski, ki so jih 
doma izdelali skupaj s starši. Okraski so 
bili čudoviti. Otroci in starši so nam na 
papirnate kroglice napisali lepe novole-
tne želje, ki smo jih prebirali pri jutranjih 
krogih in jih nato pritrdili na oglasno 
desko poleg novoletne smrečice. Enako 
lepe želje staršem v tem letu želimo tudi 
mi v vrtcu in si še naprej želimo dobrega 
skupnega sodelovanja.

Pedagoško sobo smo preuredili v pra-
vljično sobo, ki nas je privabljala cel de-

cember. V njej nam je sodelavka iz enote 
Pika preko kamišibaja (malo gledališče) 
povedala pravljico Hrček in smrček ter 
pravljico Hiška, majhna kot miška. Tudi 
vzgojiteljica Ljubica nam je ob slikanici 
povedala pravljico Mili. Obiskala nas je 
še babica iz skupine Sončki in tudi nje-
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Praznično in ustvarjalno na OŠ Brinje 

ni pravljici z ekološko vsebino smo radi 
prisluhnili. Otroci iz skupine Metulji so v 
pravljični sobi izvedli dramatizacijo po 
ruski ljudski pravljici Živali pri babici Zimi. 
Otroci iz skupine Sončki so nam zaigrali 
lutkovno igrico Rokavička prav tako po 
ruski ljudski pravljici. V Kulturnem domu 
Grosuplje smo si ogledali igro Kdaj pa ti 
spiš?, ki so jo zaigrale strokovne delavke 
VVZ Kekec Grosuplje. Otroci so bili nav-
dušeni in so še naslednje dni pripovedo-
vali o vsebini igre. Dve skupini starejših 
otrok smo si na železniški postaji Grosu-

plje ogledali muzejski vlak in se srečali z 
Božičkom, škratom in gospo Božičkovo.

Ob petkih smo se družili in peli ter 
plesali ob izbrani glasbi. Povabili smo 
tudi glasbenike v naš vrtec.  Peli in plesa-
li smo ob diatonični harmoniki, bas kitari 
in kitari. Glasba nas je vabila k posluša-
nju, plesu in ustvarjanju. Predvsem so se 
otroci med skupinami v enoti ta mesec 
veliko igrali in se več družili.

Ustvarjali smo tudi voščilnice za star-
še, druge enote našega vrtca ter zuna-
nje sodelavce. Po skupinah so potekale 

ustvarjalne delavnice in nekatere druge 
oblike skupnih ali individualnih srečanj 
s starši.

Zadnji teden v tem mesecu sta nas 
obiskala še skavta, ki sta nam prinesla 
Lučko miru. Pripravljali smo se na slavno-
stno kosilo in praznovali prihod novega 
letnega časa zime. Med skupinami smo 
se tudi obdarovali s skromnimi darili, ki 
smo jih sami izdelali in si ob tem zažele-
li srečno, veselo ter igrivo in ustvarjalno 
novo leto. 

Vida Kastelic

Saj poznate tisti prijetni občutek pri-
čakovanja? Ko še čisto ne vemo, kaj in 
kako bo, a vemo, da bo lepo in zanimivo! 
Tak, vidite, je bil mesec december na OŠ 
Brinje! Sladko novembrsko pričakovanje, 
vrvež priprav in predpraznično vzdušje 
so se prelili v trenutke druženja in ustvar-
jalnosti pa tudi pozornosti do sočloveka.

Kar štiri dni je v decembrskih popol-
dnevih obiskovalce v avli naše šole pri-
čakal čisto pravi bazar. Na petindvajsetih 
stojnicah so učenci predstavili domisel-
ne in uporabne izdelke. Čisto vsi razredi 
so s svojimi mentorji in razredniki ponu-
dili voščilnice in igre, celo koledarje in 
mnoge unikatne izdelke, ki so jih spletli 
ali sešili, pa tudi sladke dobrote – vse 
pa so izdelali sami, morda ob pomoči 
mentorjev, staršev ali starih staršev. Naj-
mlajšim so - kot je na naši šoli že tradicija 
- pomagali 'zavezniki' višjih razredov in 
najlepše je, da del zaslužka učenci name-
nijo tudi šolskemu skladu in s tem mar-
sikateremu svojemu vrstniku omogočijo 
izlet, ki bi si ga sam sicer težko privoščil. 
Čudovito sodelovanje generacij, staršev 
in delavcev šole!

Ja, tik pred tem smo o teh in podob-

nih načrtih v prazničnih dneh lahko pi-
sali čisto pravemu Božičku, saj se je pred 
šolo lepega decembrskega dne ustavil 
njegov avtobus. Učenci so s pesmijo in 
plesom sprejeli poštarja Pavlija in poštne 
palčke ter Božičku poslali kup pisem z 
dobrimi željami in prošnjami.

Ena od njih se je uresničila že čez do-
ber teden – šolo je res obiskal sam Boži-
ček! Na prireditvi, ki so jo učenci pripravili 
staršem in dan kasneje svojim sošolcem, 
so povedali, da se v prazničnih dneh či-
sto lepo zabavamo tudi brez računalni-
ka in telefona. Celo z dobro knjigo! Trije 
voditelji so nas popeljali skozi praznični 
program TV Brinje, ki je z oddajami iz 
celega sveta predstavil plese in glasbo 
in pogovorno oddajo o praznovanjih 
v različnih deželah, iz katerih prihajajo 
naši učenci. Spoznali smo praznike in ti-
pično hrano ob praznovanjih v Bosni, v 
Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Moldaviji 
in seveda Sloveniji. Zakladnica razlik bo-
gati tudi našo šolo in veseli smo bili pra-
zničnih voščil v teh jezikih. A predstavili 
so se tudi nezadovoljni Božičkovi delavci 
na Laponskem, ki znajo le angleško, pa 
mladi plesalci, predvsem pa pevci! Ne 

le naši učenci, tudi učiteljice so  zapele, 
vsi skupaj pa smo s pesmijo voščili naši 
domovini ob prazniku samostojnosti 
in enotnosti in pozdravili grosupeljske 
skavte, ki so tudi naši šoli prinesli Luč 
miru. Na vseh prireditvah naše šole so-
delujejo učenci OŠ Brinje in učenci OŠPP 
Brinje Grosuplje, za katere je bilo pra-
znično celo preteklo leto! In poslastica 
prireditve? Šolski bend in šolski orkester, 
ki sta z modernimi in tradicionalnimi rit-
mi zaokrožila lepe želje ravnateljice ob 
iztekajočem se letu.

Tik pred božičem nas je obiskala še 
pevka Lea Sirk. S svojo energijo je nav-
dušila učence in nekateri so se ji pri-
družili tudi na koncertu v KD Grosuplje. 
Ja – prestopili smo decembrski prag in 
prag šole! Učimo se, pojemo, ustvarjamo 
… nadaljujemo to lepo pot mladosti in 
znanja v novem letu. In seveda – gremo 
v svet – v Francijo, v London, pa tudi k 
bližnjemu sosedu. Naj bo tako pestro 
tudi vaše novo leto!

Kolektiv OŠ Brinje Grosuplje
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Obisk učiteljic OŠ Brinje Grosuplje na Finskem

OŠ Brinje – London – Brighton

V okviru Erasmus+ KA1 projekta sva 
učiteljici Majda Križman Žužek in Mar-
jetka Kolbl iz OŠ Brinje Grosuplje odpo-
tovali v Oulu na Finsko. Namen najinega 
obiska je bilo enotedensko spremljanje 
pouka na šoli Teuvo Pakkalan, ki ga obi-
skujejo učenci od 1. do 6. razreda. Pred 
dvema letoma je tudi naša šola gostila 
dve učiteljici iz te šole. Poleg omenjene 
šole sva si ogledali še šolo, ki jo obisku-
jejo učenci predmetne stopnje in zelo 
moderno novo šolo, ki je bila od najine 
oddaljena nekaj kilometrov.

Ugotavljali sva, da je med obema šol-
skima sistemoma, organizacijo pouka in 

finščino kar nekaj podobnosti in veliko 
razlik. 

Na razredni stopnji trajajo ure enako 
dolgo kakor pri nas, na predmetni pa so 

dolge 75 minut. Pri pouku je bilo skoraj 
povsod največ 15 učencev, če jih je bilo 
več, sta bila v razredu dva učitelja. Učen-
ci s posebnimi potrebami so sicer vklju-

V kakšni imenitni družbi sta London 
in Brighton v zgornjem naslovu! Ja, 35 
učencev OŠ Brinje se je s svojimi spre-
mljevalci in znanja polno vodnico Dami-
jano 9. januarja popoldne odpeljalo iz-
pred šole proti Benetkam. Vznemirjenje 
je naraščalo že kar nekaj zadnjih dni: ''A 
bomo šli res v London? Koliko časa pa traja 
let? A bomo …?' 

Odločitev za nepozabno izkušnjo je 
zorela celo leto – učenci so se na delavni-
cah v šoli temeljito seznanili z britansko 
prestolnico in njenimi znamenitostmi in 
kot pravi turistični vodniki pripravili nji-
hove predstavitve v angleščini. Še zadnje 
priprave in tridnevna nepozabna avantu-
ra se je začela! Večerni prihod v London 
je zasvetil v soju še malce prazničnih luči 
in se iztekel v udobno spanje. Gotovo je 
lahko le obilni angleški zajtrk zaslužen za 
neutrudne oglede menjave straže pred 
Buckinghamsko palačo, Natural History 
Museum, Piccadily, Trafalgar Square in 
še in še znamenitosti po samem mestu. 
Sloviti Greenwich in pot z ladjico po 
Temzi, ki je odkrivala čudovite poglede 
na mesto – in to brez dežja! Sprehod po 
znameniti Oxford Street, ogled muzeja 
voščenih lutk Madame Tussauds, vmes 
pa fish 'n chips in priložnosti za smeh ob 
vstopu ali izstopu s podzemne. In zvečer 
trenutki v prijetnem hotelu s prijatelji 
ob podoživljanju vtisov. Ekskurzija se je 
nagnila h koncu v nedeljo ob morju - ja, 
tudi tam je morje! Ob prelepem mestu 
Brighton, tako angleškem, z znamenitim 
pomolom, zabaviščem in neštetimi uliči-

cami za pohajkovanje in ogled ali nakup 
spominkov. In kaj pravijo učenci?

Tinkara: Super izlet je bil! Že v četrtek 
med poukom smo komaj čakali, da po-
poldne odpotujemo. Vse mi je bilo všeč, 
najbolj pa Brighton s svojimi zgradbami, 
ulicami in morjem.

Tia: Ogledali smo si ogromno zname-
nitosti, potovali pa s podzemno. Vsak 
dan smo imeli tudi prosti čas, ko smo 
si lahko tudi sami ogledali kotičke tega 
prečudovitega mesta. Ko se je naš izlet 
končal, smo žalostnih obrazov odšli na 
letališče. Imeli smo se izvrstno in bi ostali 
še, če bi bilo mogoče!

Vid: Videli smo menjavo kraljeve stra-
že, pa naravoslovni muzej, muzej vošče-
nih lutk, se peljali po Temzi do observa-
torija in doživeli večerni utrip Londona. 
Bilo je nepozabno!

Ja, nepozabna izkušnja za mlade 
je obisk velemesta. Z naklonjenostjo 
in spodbudo vodstva šole in odličnim 
spremstvom so doživeli utrip velemesta, 
o katerem se učijo tudi v šoli. A ekskurzi-
ja s prijatelji, angleščina v Angliji in spre-
hod po mestu … to pa je nepozabno! 

Učenci in učiteljice OŠ Brinje
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čeni v redno šolo, a ima vsak svojega 
spremljevalca in tudi standardi znanja so 
zanje pri ocenjevanju prilagojeni. 

Učenci v manjših skupinah napredu-
jejo glede na svoje zmožnosti. Medtem 
ko je ena skupina reševala test, je druga 
utrjevala, tretja pa že obravnavala novo 
učno snov. 

Na šoli so tudi glasbeni oddelki, ki 
imajo v predmetniku več ur glasbe, kjer 
se učijo igranja na inštrumente.

Pri pouku najpogosteje uporabljajo 
učbenike in delovne zvezke ter imajo re-
dno domačo nalogo. Vsa učna gradiva, 
tudi zvezki, pisala, lepila so brezplačna. 
Zvezki so vsi enaki, veliki karo, pišejo pa s 
svinčniki. Učenci in učitelji na gostiteljski 
šoli so obuti v copate, obiskovalci pa si 
morajo nadeti zaščito za obuvalo.

Pouk poteka sproščeno. Učitelji se ne 
obremenjujejo z učenci, ki ne sodelujejo 
in ne sledijo pouku, če le ne motijo pou-
ka. Učenci so sicer za delo zelo motivira-
ni. Učenci lahko ponavljajo 9. razred, če 
se zaradi prenizkih ocen ne morejo vpi-
sati na želeno srednjo šolo in poglabljajo 

znanje v 10. razredu osnovne šole, če še 
ne želijo na srednjo šolo.

Učenci prihajajo v šolo kljub nizkim 
temperaturam in snegu peš ali s kole-
som. 

Oprema šol na Finskem presega vse 
meje. Tudi kosilo osnovnošolcev je brez-
plačno.

Zelo zanimiv se nama je zdel nov 
projekt razrednih babic in dedkov, ki ga 
izvajajo v letošnjem šolskem letu prvič v 
sodelovanju z društvom upokojencev. 
Vsak oddelek “posvoji” svojo babico oz. 
dedka, ki en dan v tednu pomaga učen-
cem pri šolskem delu in učenju. Babice 
in dedki se najprej udeležijo tečaja, na 
katerem so poučijo o načinu dela na šoli. 
Vsi udeleženi so z rezultatom sodelova-
nja zelo zadovoljni. Pri delu učiteljem 
pogosto pomagajo študenti razrednega 
pouka. Za svoje delo, ki je zanje hkrati 
tudi odličen način pridobivanja izkušenj, 
dobijo od države simbolično plačilo.

Med uro finščine smo skupaj z učite-
ljem ugotavljali, da imata slovenščina 
in finščina kar nekaj skupnih lastnosti, 

ki tujcem otežujejo učenje jezikov. Oba 
jezika imata veliko sklonov, končnic in 
seveda dvojino. Finščina se razlikuje od 
ostalih skandinavskih jezikov, saj sodi v 
skupino ugrofinskih jezikov in nas spo-
minja na madžarščino.

Po ogledu osnovne šole Hiukkavaara-
talo sva ostali brez besed. Zakaj, ugoto-
vite sami in pokukajte na najine prispev-
ke na spletni strani OŠ Brinje Grosuplje v 
zavihek Erasmus +KA1.

Tudi sami sva učencem in učiteljem 
predstavili nekaj zanimivosti o Sloveniji, 
naši šoli in šolskem sistemu.

Naši četrtošolci so za finske vrstnike 
napisali pisma, v katerih so se jim pred-
stavili in jih prosili, da jih naučijo nekaj 
finskih besed. Učenci 4. razreda so se 
razveselili pisem ter se takoj lotili pisanja 
odgovorov. Sodelovanje se s pisanjem 
božično-novoletnih želja nadaljuje. Kdo 
ve, morda se stke kakšno novo prijatelj-
stvo.

Marjetka Kolbl, OŠ Brinje Grosuplje

25. oktober, Dobrova
Če ste že kdaj slišali za koga, da se je 

izgubil v času in prostoru, to prav gotovo 
ne velja za Godbo Dobrova-Polhov Gra-
dec, ki se je na zadnji petek pred jesen-
skimi počitnicami s pomočjo neverjetne-
ga časovnega stroja in seveda njihovega 
dirigenta Mateja Rihterja z glasbo lah-
kotno selila iz enega stoletja v drugega 
in pri tem prav prijetno razveseljevala 
množico poslušalcev. Med gosti smo z 

veseljem opazili tudi predsednika Zveze 
slovenskih godb Borisa Selka.

Še vedno mlada Godba Dobrova-Pol-
hov Gradec s pobudnikom in ves čas nje-
nim predsednikom Borutom Dolinarjem 
deluje 8 let. Tovrstni celovečerni letni 
koncert v tako velikem obsegu je bil že 
njen četrti po vrsti. Godba prav tako četr-
to leto zapored pred svojim letnim kon-
certom izda tudi svoje glasilo, ki hkrati 
vabi na veliki letni dogodek, ki povezuje 

čedalje več krajev preko učencev glas-
benikov, ki sodelujejo na prireditvi. Tudi 
letos so pomemben del nastopajočih 
predstavljali učenci Glasbene šole Emil 
Adamič, enote Šmarje – Sap. Najprej s 
posameznimi člani v godbi, še bolj pa 
v Orkestru Glasbene šole Emil Adamič 
in Združenem zboru vseh njenih 13-ih 
podružnic. Pesem je ob spremljavi god-
benikov zadonela iz več kot 250 mladih 
grl! GŠ Emil Adamič je z Godbo Dobrova-

Godba Dobrova-Polhov Gradec in Združeni zbor GŠ Emil Adamič
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-Polhov Gradec že ves čas obstoja tesno 
povezana in še danes zanjo predstavlja 
zanesljivo in strokovno nepogrešljivo 
podporo, saj vsa leta njenega delova-
nja še vedno izpopolnjuje teoretično in 
praktično glasbeno znanje godbenikov.

Koncert je postregel še z vrsto zani-
mivih skladb vse od stvarjenja z Zaratu-
stro, skozi obdobje klasike do 60-ih let 
preteklega stoletja v svetu in do doma-
čih Avsenikov ter posegel po nekaterih 
sodobnih skladbah. Oder so popolnili še 

glasbeni pleskarji, horjulske mažorete, 
plesalci Panorame in voditelj Jure Sešek. 

Že veste, kaj nas čas prihodnje leto? 
Odlična filmska glasba! Vabljeni že sedaj.

Janez Dolinar

Angeli – glasniki z neba

Koncert božičnih pesmi MePZ U3

2. koncert iz ciklusa Barve glasbe in 
besede 2019/2020

V sredo, 18. decembra 2019, smo 
prisluhnili koncertu Oliviera Messiaena 
Kvartet za konec časa. Nenavadna glas-
ba je nastala v taborišču, čutiti je stisko 
nesvobodnega človeka, ki si prikliče an-
gele v pomoč, da preživi vse stiske in te-
žave taborišča. 

Katja Bricelj je večer začela s praznič-
nim nagovorom o adventu, ko si želimo, 
da bi se svet malo upočasnil, pa samo 
še bolj hitimo. Ko bi radi širili veselje, 
pa je zato žalost, nesreča, osamljenost 
samo še hujša. To je doživel tudi Olivier 
Messiaen, skladatelj, čigar glasbo smo 
poslušali, in ki je tako drugačna od ve-
čine, kar smo na naših koncertih slišali. 
Tudi on je moral biti pahnjen v najhujše 
preizkušnje, ko je v trenutkih tesnobe in 
negotovosti, ko se zdi vse izgubljeno, ko 
ne najdemo več nobene poti – vselej iz-
pričeval neomajno vero in upanje. Leta 
1940, po kapitulaciji Francije, so ga na-
mreč kot vojnega ujetnika zaprli v nem-
ško taborišče v šlezijski Görlitz. Ne samo 
da mu je uspelo ustvariti, ampak mu je 
uspelo z glasbeniki sojetniki tudi kon-
certno izvesti eno najglobljih stvaritev 
našega časa. V tej »mejni situaciji« med 
preživeti ali ne, je doživel apokaliptično 

videnje, srce se mu je zbližalo s skrivno-
stjo Konca časa!

Recitatorji so med glasbo brali od-
lomke iz razlage Messiaenove glasbe 
Borisa Šinigoja, dodali pa so še tri pesmi.

Polna dvorana obiskovalcev je bila 
priča čudovitemu koncertu. Glasbeniki 
Klavirskega tria Ars Musica: Jerneja Gre-
benšek  na klavirju, Mojca Menoni Sikur 
na violini in Martin Sikur na violončelu 
ter gost Dušan Sodja na klarinetu so po-
kazali pravo mojstrstvo na svojih inštru-
mentih. Hvaležna publika jih je nagradila 
z bučnim aplavzom. 

Glasba Messiaena je zahtevna, težka, 
so poudarili tudi nastopajoči glasbeniki. 
Kadar se pojavi na vabilih koncert s tako 
redko izvajano glasbo, pritegne poslu-
šalce ob blizu in daleč. Na našem kon-
certu smo srečali poslušalce od drugod, 
predvsem iz Ljubljane. Čutili smo, kot 
da je Grosuplje v tistem večeru postalo 
“mali Salzburg”. Zakaj pa ne! Imenitno se 
sliši in ponosni smo lahko, da imamo v 
mestu glasbenike, ki nam poklonijo take 
umetnine.

Marija Samec

Na odru stojijo glasbeniki: Dušan Sodja, Martin Sikur, Jerneja Grebenšek in Mojca Menoni 
Sikur, pod odrom pa recitatorji: Franci Zorko, Rozi Fortuna, Ivo Puhar in Katja Bricelj.  

Foto: Vera Puhar

V četrtek, 19. decembra 2019, je MePZ 
U3 v veliki čitalnici Mestne knjižnice Gro-
suplje pripravil koncert božičnih pesmi.

Vonj kadila in kaplje blagoslovljene 
vode, utripanje svečk pred jaslicami, 
napev božičnih pesmi. Ovce po hribcu, 
pastirci, ki imajo vsak svoje ime, in sve-
ta Družina v hlevcu –  to je naš slovenski 
božič, ki ne mine brez pesmi.

Božične pesmi pomagajo pripraviti 
pravo božično vzdušje. Z njimi hladna 
zimska jutra v trenutku postanejo toplej-
ša, bolj vesela in prijetna. Okraševanje 
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Maša za domovino na Polici pri Grosupljem

smrekice, peka piškotov, druženje z naj-
bližjimi ali kar že imamo v načrtu, je bolj 
prijetno in bomo počeli z več navduše-
nja, če bomo poleg poslušali katero od 
božičnih pesmi.

Slovenske božične pesmi so pravi za-
klad našega narodnega izročila. Čuvati 
in obnavljati jih moramo, da se ta zaklad 
ne bi izgubil, da bi ljudje današnjega in 
jutrišnjega dne še poznali te pesmi in jih 
radi prepevali. Zato je MePZ U3 izbral 
v prvem delu koncerta stare slovenske 
božične pesmi. V drugem delu pa smo 
zapeli še nekaj evropskih božičnih in 
svetovnih popularnih pesmi. Ves večer 
smo občudovali razstavljene originalne 
jaslice kiparke in slikarke Ane Korenč, 
mojstrice slovenskih glinenih jaslic.

Večer božičnih pesmi je pripravil 
MePZ U3, ki deluje v okviru Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Grosuplje. 

Naša zborovodkinja Gabrijela Cedilnik 
je sestavila scenarij in prevedla pesmi 
iz tujih jezikov in poleg skupinskih vaj 
z zborom je s solisti vadila še posebej, 
tudi na svojem domu. Primož Cedilnik, 
korepetitor in instrumentalist, je posebej 
pripravljal moški del zbora, soliste in nas 
ves večer spremljal na klaviaturah, da so 
pesmi lepše in bolj slovesno zazvenele. 
Kot pevci solisti in v duetih so nastopili: 
tenorista Tone Zalar in Lado Burgar ter 
basist Tine Zibelnik in sopranistki Ma-
rica Meglen in Marija Samec ter altistki 
Mira Anžlovar in Anica Zalar. Na zvonč-
ke je igrala Karmina Zadnik. Program so 
povezovali in recitirali Ivo Puhar in Tine 
Zibelnik ter Irma Antončič in Marija 
Samec, ki je napisala vezno besedilo in 
izbrala prazniku primerno vezano in ne-
vezano besedo. 

»December, zadnji mesec v letu, prav-

zaprav ni mesec konca, ampak začetka. V 
njem se kar po redu vrste velika rojstva, 
ki zanikujejo konec in poveličujejo zače-
tek – čudež rojstva. Tako je december 
s svojimi prazniki v znamenju večnega 
človekovega upanja in pričakovanja roj-
stva Človekovega (sonca) in novega leta, 
nam Slovencem pa je usoda poklonila 
še rojstni dan prvega pevca med našimi 
pevci, Prešerna, in ne manj prešeren dan 
rojstva državne samostojnosti,« je zapi-
sal Tone Pavček. Taka slovesna občutja 
so prevevala tudi nastopajoče in poslu-
šalce v dvorani.

Koncert je posnel Brane Petrovič 
in si ga lahko ogledate na naslovu 
https://www.youtube.com/watch? 
v=IZ0Bgdv2hFo

Marija Samec, foto: Vera Puhar

V četrtek, 26. decembra 2019, smo v 
župniji Polica pri Grosupljem tradicio-
nalno praznovali dan samostojnosti in 
enotnosti, z mašo za domovino in kul-
turnim dogodkom. Župnik, gospod Plut, 
je v pridigi poudaril, da moramo biti 
hvaležni Bogu in ljudem, ki so se tedaj 
odločili za ta veličastni dogodek. Tudi 
danes si moramo prizadevati, da smo 
dejavni državljani, da ljubimo domovi-
no, da spoštujemo temeljne vrednote. 
Po maši za domovino je sledil kulturni 
program z recitalom in petjem pevskih 
zborov. Recital je imel naslov »Bog našo 
nam deželo, Bog živi ves slovenski svet«. 
Pri recitalu so sodelovali pevci in glasbe-
niki: Otroški župnijski zbor, ki ga vodi Pe-
tra Berčan, Poliški oktet, ki ga vodi Emil 
Kovačec, Vokalna skupina Stezice, ki jo 
vodi Anica Smrekar, na orgle je igral Jože 
Smrekar, Tina in Luka Smrečnik sta igrala 
na kitari, na saksofonu Jurij Smrečnik in 

na klarinetu Filip Smrečnik. Tekst je na-
pisal Rudi Rome, besedilo pa sta brala 
Lucija Berčan in Uroš Meden. Na koncu 
so vsi pevci zapeli »Ljubim te, Slovenija«. 

Praznovanje smo zaključili s pogostitvijo 
pred cerkvijo.

Milena Nagelj

Brinke uspešno v drugo desetletje pevskega ustvarjanja

Nova pevska sezona v letu 2019 se je 
za Žensko vokalno skupino Brinke začela 
v prenovljeni postavi. Po prvem dese-
tletju pevskega delovanja se je skupina 
preoblikovala in okrepila z novimi mo-
čmi. Sedaj združuje osem pevk – ali kot 
same rade rečejo – osem žlahtnih, dobro 
zraščenih brinovih jagod, ki prepeva-

jo pod vodstvom mlade in simpatične 
zborovodkinje PetreFrece iz Ljubljane. 
Po poklicu muzikologinja in diplomant-
ka petja na Konservatoriju za glasbo in 
balet se je Petra kalila v številnih pevskih 
sestavih in na različnih področjih kultu-
re, kjer si je pridobila dragocene izkušnje 
in znanja za delo v pevski umetnosti.

Brinke so novo sezono začele z nad-
vse uspešnim nastopom na Območni re-
viji odraslih pevskih zborov in malih pev-
skih skupin oktobra v Šentvidu pri Stični 
in z uvrstitvijo na regijsko tekmovanje 
ponovno potrdile svojo zavezanost ka-
kovostnemu petju.

V prazničnem decembru in januarju 
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Sveta noč, blažena noč …

… pravi ena najbolj pogosto izvaja-
nih pesmi v božičnem času. K temu, da 
je to čas povezovanja, prijaznih besed, 
skrivnostnosti in čarobnosti, v veliki meri 
pripomorejo ravno božične melodije, 
polne radosti, hrepenenja, topline in lju-
bezni. In prav s tem prelepim napevom v 
priredbi, ki jo sicer izvaja svetovno znana 
ameriška a cappella skupina Pentatonix, 
smo pevke Ženskega pevskega zbora 
Biser in fantje iz Trebanjskega okteta 
prvo soboto in nedeljo v januarju 2020 
zaključili naša božična koncerta v žu-
pnijskih cerkvah v Trebnjem in Grosu-
pljem.

Radostno pevajoč … Letos smo se 
za božični koncert Biserke z našim zbo-
rovodjo Fernandom Mejíasom povezale 
s Trebanjskim oktetom pod vodstvom 

umetniškega vodje Matevža Sile. Kon-
cert smo zasnovali tako, da smo izvajali 
božične pesmi izmenično v ženski in mo-
ški izvedbi, za zaključek pa smo zapeli tri 
pesmi skupaj kot pravi mešani zbor, kar 
je bila zelo zanimiva izkušnja tudi za nas 
pevke, ki so nas še posebej očarali nizki 
basovski glasovi. 

Angeli gospoda slave … Poslušalci 
so lahko prisluhnili tako poznanim ljud-
skim kot tudi manj znanim božičnim 
melodijam in tudi koledniškim pesmim 
ter božičnim melodijam drugih narodov. 
Petje je še polepšala klavirska spremljava 
Franca Pàeza.  

Mir ljudem na zemlji žele … Kon-
certa v Trebnjem in v Grosupljem sta 
se zaključila, kljub mrzlima večeroma, z 
druženjem ob toplem čaju in kuhanem 

vinu, izmenjavi vtisov in prepevanju, ki 
se je nadaljevalo še pozno v večer. Take 
priložnosti stkejo med nami pevci niti 
novih prijateljstev in priložnosti za nova 
sodelovanja, tako pevcem kot poslušal-
cem pa pričarajo lep večer in vzbudijo v 
nas  tista lepa pozitivna čustva, na katera 
(pre)pogosto v vsakdanjem hitenju med 
obveznostmi pozabimo. 

Človek, zdaj si otet … se zaključi naj-
bolj poznana božična pesem in tako naj 
se začne leto, v katero smo pravkar vsto-
pili. Srečno, zdravo in čarobno novo leto 
2020 vam želimo Biserke!

Petra Ravnik, foto: Vasja Ambrožič

Video: Brane Petrovič (posnetek kon-
certa je dostopen na https://youtu.be/
smvdEWHtQ9M)

ŽPZ Biser in Trebanjski oktet v grosupeljski župnijski cerkvi

so pripravile vrsto nastopov s slovenski-
mi in tujimi božičnimi napevi. Ob spre-
mljavi nadobudne violinistke Ane Rupar 
so razveseljevale poslušalstvo v cerkvah 
v Grosupljem ter na Ježici in Rakovniku v 
Ljubljani, za konec pa glasbo božičnega 
veselja, miru in topline ponesle tudi med 
varovance Doma starejših  v Vidmu-Do-
brepolju.

Časa za predah v novem letu ni veliko, 
saj se Brinke že zavzeto pripravljajo na 
revijo in pevsko tekmovanje ter snujejo 
načrte za prihajajočo sezono. Predvsem 
pa se veselijo novih nastopov, na katerih 
bodo s petjem lahko razveseljevale svoje 
zvesto poslušalstvo.

Tamara Derman Zadravec
Ženska vokalna skupina Brinke
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»Rajske strune, zadonite!« 

Lepote in vrednote treh dolin

Božični koncert MoPZ SAMORASTNIK

Božični prazniki so lepa priložnost, da 
si v dobi potrošniškega hitenja in brez-
brižnosti utrgamo nekaj trenutkov, ki jih 
namenimo prijateljskemu druženju in 
prazničnemu ustvarjanju. V tem duhu 
praznične ustvarjalnosti smo pevci MoPZ 
Samorastnik iz Žalne pod vodstvom zbo-
rovodje Draga Zakrajška priredili naš tra-
dicionalni božični koncert. 

Na praznik sv. Štefana je sončno po-
poldne zvabilo na plan veliko ljubiteljev 
božičnih napevov in dvorana Župnijske-

ga doma svetega Lovrenca je bila nabito 
polna. Samorastniki smo v prvem delu 
zapeli več nepogrešljivih božičnih nape-
vov v priredbah za moški zbor, drugi del 
pa je bil posvečen domoljubnim sklad-
bam, s katerimi smo obeležili dan samo-
stojnosti in enotnosti. 

Kot je zdaj že lepa navada, je del kon-
certa soustvaril Otroški pevski zbor sv. 
Lovrenca iz Žalne pod taktirko Sare Oven 
in Elizabete Košir. Mladi so se v ubranem 
večglasju predstavili tako s cerkvenim 

kot posvetnim repertoarjem. 
 Blage melodije znanih skladb je s ču-

dovitim razmišljanjem povezovala naša 
zvesta sodelavka Maja Zajc Kalar. 

Samorastniki smo bili veseli številne 
publike. Skupaj smo se zadržali ob pri-
grizkih izpod spretnih rok samorastni-
ških dam ter zaokrožili praznični dan z 
dobro voljo v veseli družbi. 

 
Mojca Hribar, foto: Špela Hren

Domoznansko popotovanje po občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje

Jubilejna 10. knjiga v naši Domoznan-
ski zbirki občin Grosuplje, Ivančna Gorica 
in Dobrepolje je »domoznansko popoto-
vanje«, ki pričuje o lepotah značilnih in 
atraktivnih naravnih danosti našega po-
dročja, odstrinja zavese pozabe z vzne-
mirljivih ljudskih zgodb in opozarja na 
naše vidnejše živeče kulturne ustvarjalce 
in njihova dela. 

Predstavitev treh dolin je treba razu-
meti kot  skupnosti treh občin, ki so že 
od nekdaj civilizacijsko, gospodarsko in 
kulturno trdno povezane. Z vsesloven-
skega  gledišča je to področje, ki se zara-
di močnih prometnih povezav in dnev-
ne migracije delovne sile in šolajoče se 
mladine že bliža prestolniškemu mestu, 
a za sedaj še obstaja v zavesti osrednje 
slovenske regije kot del Dolenjske, ozna-
čen s svojo naravno, kulturno in jezi-

kovno podobo. Besedilo je  potopisno, 
naravovarstveno  in kulturnozgodovin-
sko prepleteno in trdno povezano, sicer 
pa orientacijsko razdeljeno na tri skoraj 
enako obsežne dele, označene z različni-
mi  barvnimi obrobami. 

Podčrtati je treba še nekaj značilnosti 
te knjige. Najprej močan avtorski pečat 
Željka Kozinca, cenjenega slovenskega 
umetniškega, pohodniškega in repor-
tažnega pisca. Ta se jasno izkazuje v 
deloma literarizirani pripovedi in tudi v 
avtorskem izboru slikovnega gradiva, 
ki izvira predvsem iz svežega osebnega 
obiskovanja naravnih prostorov in živih 
pričevalcev. Naravna krajina in naselbin-
ska kultura  je premišljeno prezentirana 
tako, kakor se kaže človeškim  očem, to-
rej brez  tehnoloških pomagal (droni, le-
tala). K učinkoviti celostni podobi knjige 

pomembno prispeva tudi avtorski delež 
oblikovalca Roberta Kuharja, prispevki 
drugih sodelavcev in članov uredniške-
ga odbora pa so omenjeni na ustreznem 
mestu v knjigi.

Kot pričujeta naslov in podnaslov, 
naša knjiga prinaša večstransko pred-
stavitev naših krajev in ljudi, v kateri po-
vezuje in prepleta zgodovinske tokove, 
kulturni in gospodarski razvoj naših kra-
jev vse do današnjih dni. Vse to pa uo-
kvirja v našo bogato, raznovrstno in še 
zmeraj nepoškodovano naravno danost. 
To ji uspeva tako z zanimivo in estet-
sko oblikovano jezikovno podobo kot 
tudi z bogatim fotografskim gradivom. 
Tudi domačine, »poznavalce« naših treh 
dolin,  presenečajo slikoviti naravni pej-
saži (knjižni ovoj), vznemirljivi posnetki 
naravnih pojavov (jame, izviri, rastline, 
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živali), številni arhitekturni spomeniki in 
njihovi detajli in še kaj. Vsak najde mar-
sikaj, česar še ni poznal ali mu je ostalo 
prikrito. 

Lepote, vrednote in dosežke naših 
ljudi predstavlja naša knjiga v zgoščeni 
in pregledni obliki, zato je hkrati spo-
min preteklosti in zrcalo sedanjosti, vo-
dnik po naših krajih in tudi pomembno 
kulturno vabilo prebivalcem naših treh 
občin, vsem Slovencem in tujcem, ki vse 
pogosteje prihajajo tudi k nam. Ta knji-

ga je prav gotovo v ponos našim trem 
občinam, njeno mesto je v vseh šolah 
in knjižnicah in tudi zasebnih družinskih 
zbirkah. To ni knjiga za branje »na mah«, 
ampak dragocen priročnik, kamor lahko 
pogledamo vselej, ko se odpravljamo na 
izlet ali želimo komu predstaviti naše le-
pote, vrednote in dosežke. Zato je tudi 
zelo primerno poslovno in osebno darilo 
ob praznikih in jubilejih. Dobite jo lahko 
v vseh splošnih občinskih knjižnicah.  

Kakor vse dosedanje smo tudi našo 

jubilejno knjigo v Domoznanski zbirki 
treh občin pripravili v založniškem in 
izdajateljskem okviru Mestne knjižnice 
Grosuplje in ob finančni podpori naših 
treh občin: Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje in v tiskarski izvedbi doma-
čega podjetja Partner graf Grosuplje. Za 
podporo se vsem iskreno zahvaljujemo.

Glavni urednik Domoznanske zbirke  
dr. Mihael Glavan

Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

NAPOVEDUJEMO...

NEDELJA, 2. februar, OB 20. URI, KULTURNI DOM GROSUPLJE
SLOVENEC IN POL, dvoglava triglavska komedija

Triglav. Naš očak, najvišji vrh in simbol slovenstva. Kupljen za en 
goldinar pred 125 leti. Zlatorogov skalnati raj, zavit v meglo mitov 
in legend, prepojen z znojem in krvjo plezalnih pionirjev… Danes? 
Top instagram destinacija, v poletnih mesecih obljudena bolj kot tr-
govski centri v času popustov. Selfi pred Aljaževim stolpom lahko 
premagaš le s selfijem v Aljaževem stolpu …
Perica in Aleš, prijatelja s podobnimi interesi in nekoliko manj po-
dobnima značajema, gore doživljata različno. Aleš je član planinske 
zveze, izkušen pohodnik, tv voditelj in komik. Perica je človek, ki se 
izgubi v Ikei. Njuna epska pustolovščina, polna presenečenj, komič-
nih zapletov, duhovitih replik in smeha odpre večno dilemo: A si res 
pravi Sloven'c, če nisi šel na Triglav?
Predstava Slovenec in pol je avtorski projekt Perice Jerkovića, Aleša Novaka in Uroša Kuzmana v sodelovanju  
s SiTi Teatrom BTC.

ZKD Grosuplje

VABLJENI NA 14. POHOD PO PREŠERNOVI POTI  
IZ GROSUPLJEGA NA KOPANJ

Univerza z tretje življenjsko obdobje Grosuplje in Zveza kulturnih društev Grosuplje prijazno vabita na
14. POHOD PO PREŠERNOVI POTI

v soboto, 8. februarja 2020.
Zbirno mesto: Kulturni dom Grosuplje, ob 8.00 uri

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

Sledil bo spust do Račne in potem pri kapelici na kraški osamelec, 392 m visoki Kopanj s cerkvijo, župniščem in podružnič-
no šolo nad slikovitim Radenskim poljem.

Ob 10.30 uri bo kulturni program v cerkvi na Kopanju.
Obetajo se zimske razmere. Pot ni zahtevna, primerna je tudi za družine. Pohodnikom priporočamo nepremočljivo športno 

obutev, gamaše,  dereze, topla oblačila, pohodne palice, v nahrbtniku malo pijače in prigrizek.  Na Kopanju si bodo lahko 
privoščili topel čaj.

Utrujene pohodnike bo za povratek v Grosuplje čakal  avtobus.
Obeta se razgiban in prešeren praznik.

Info: ZKD Grosuplje  •  T  01/786 40 28  •  grosuplje@kultura.si  •  www.kultura.si



42 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar - februar 2020 Društva

Mladinski svet Grosuplje uspešno izpeljal dogodek »Prid', 
uživej in predlagej«

Groševci smo zapustili posebej uspešno leto in z zagonom 
vstopili v novo

V petek, 13. decembra 2019, je v pro-
storih Študentskega kluba GROŠ Mladin-
ski svet Grosuplje uspešno izpeljal dogo-
dek »Prid', uživej in predlagej«.

Ob čaju, kuhanem vinu, okusnih pala-
činkah in dobri družbi smo zbirali ideje, 
kako z mladimi in za mlade lahko skupaj 
ustvarimo lepšo prihodnost v lokalni 
skupnosti.

Mladinskemu svetu je s svojim obi-
skom izkazal podporo tudi direktor ob-
činske uprave mag. Dušan Hočevar.

Dogodka so se udeležile številne mla-
dinske in druge organizacije v občini 
Grosuplje, ki so s svojimi stojnicami po-
pestrile in soustvarjale petkovo dogaja-
nje; grosupeljski skavti, taborniki, VGC – 
skupna točka Grosuplje, Študentski klub 
GROŠ, Slovenska demokratska mladina 
Grosuplje, Mladinska sekcija Združenja 
za vrednote slovenske osamosvojitve 
Triglav Grosuplje - Ivančna Gorica ter 
Društvo Preplet.

V okviru dogodka je potekala tudi 
okrogla miza na temo mladinske politike 
v Občini Grosuplje. Vprašanja za okroglo 
mizo so bila oblikovana na podlagi sple-
tne ankete, ki jo je izvedel Mladinski svet 
Grosuplje. Okroglo mizo je vodil Jaka Tri-
lar, predsednik Mladinskega sveta Gro-

suplje, in je z zastavljenimi vprašanji zajel 
vso perečo problematiko mladih v lokal-
ni skupnosti: participacija, stanovanjska 
politika, prometna infrastruktura ter 
druženje in prosti čas. Na okrogli mizi so 
sodelovali: Žan Skubic, predsednik SDM 
Grosuplje, Anamarija Ahlin, predsednica 
Študentskega kluba GROŠ, Klavdija Me-
hle, predsednica Komisije za mladinska 
vprašanja Občine Grosuplje, Luka Mehle, 
predsednik STEG Grosuplje 1 ter član 
grosupeljskih tabornikov Maks Obelšer.

Skozi večer nas je z odlično glasbo 
popeljal izjemno talentiran band mladih 
fantov – Rivertone.

Dogodek sta financirala Občina Gro-
suplje in Mladinski svet Slovenije.

Za uspešno izpeljan projekt čestitamo 
izvršilnemu odboru MSG Grosuplje: Tjaši 
Pleško, Alji Knep, Maši Androjna, Roku 
Weissu, Jaku Trilarju in Niku Gorišku.

Klavdija Mehle,  
za Mladinski svet Grosuplje

December je bil v Študentskem klubu 
GROŠ še posebej razigran. Obdobje no-
voletnih lučk in iskric sreče smo po svoje 
popestrili še z nekaterimi prazničnimi 
projekti. 21. decembra ste se nam lahko 
pridružili na prednovoletnem izletu v 
Innsbruck, kjer smo si ogledali mesto in 
njegove znamenitosti, ki so bile v duhu 
božiča še lepše. Kljub slabšemu vreme-
nu smo si s pomočjo dobre volje pričarali 
krasen enodnevni pobeg od vsakodnev-
nih zadolžitev.

Kot vsi vemo, pa v decembru praznu-
jemo tudi praznik, ki ima za Slovenijo 
zelo velik pomen. Seveda gre za 26. 12., 
dan samostojnosti in enotnosti, ki obele-
žuje razglasitev izida plebiscita o samo-
stojnosti države pred 29 leti. Ker se nam, 
Groševcem, zdi nujno, da se zavedamo 

tudi pomembnosti tovrstnih praznikov, 
smo na ta dan organizirali zdaj že tradi-
cionalni pohod na Magdalensko goro. 

Iz Grosupljega smo se pozno popoldne 
odpravili proti vrhu, kjer sta nas čakala 
Groševa člana s slaščicami, toplim čajem 
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in kuhanim vinom. Večer sta nam nato 
popestrila naša aktivista Toni Krampelj 
z govorom in Simon Jančar z recitacijo 
pesmi V meni bije slovensko srce.

Lansko leto je bilo za aktiviste našega 
kluba prav posebno; pripravili smo šte-
vilne zelo uspešne projekte, med kate-
rimi nam je v največji ponos koncert za 
Groševo 20. obletnico. Ker smo bili med 
letom res zelo zavzeti in v vsak dogodek 
vložili veliko truda, smo se odločili, da tik 
pred novim letom organiziramo še pred-
novoletno večerjo, ki je bila namenjena 
vsem našim članom. 

Ravno zaradi organizacije tako šte-

vilnih dogodkov se je v lanskem letu 
naša ekipa še posebej zbližala. Prek so-
delovanja smo se zelo povezali ter s tem 
okrepili naše prijateljske vezi. Tako delo 
v klubu ni nikoli težavno, saj smo se na-
učili, kako v vsak opravek vplesti zabavo 
in kako vsak problem spremeniti v novo 
izkušnjo, iz katere se skupaj učimo.

Poleg tega, da so v januarju in febru-
arju organizirani štirje smučarski izleti 
(Mokrine, Kanin, Katschberg in Turracher 
Höhe), sledijo v tekočem letu še številni 
novi projekti in prav vsakega se že vese-
limo. Upamo, da se bomo videli na čim 
več dogodkih!

Več informacij o prihajajočih dogod-
kih lahko dobite na GROŠ-evih uradnih 
urah ob ponedeljkih, sredah in petkih, 
od 18.00 do 20.00, preko spleta na na-
šem uradnem Facebook profilu ali na 
spletni strani www.klub-gros.com.

Groševcu ni nikoli dolgčas!
Neža Androjna, ŠK GROŠ

Vabilo novim prostovoljcem

Na Rdečem križu Slovenije – Območnem združenju Grosuplje vabimo nove prostovoljce z območja občin 
Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica, da se nam pridružijo pri različnih področjih našega dela. Ta so:

• krvodajalstvo;
• pomoč ob nesrečah, požarih, poplavah …;
• prva pomoč – bolničarji, člani prostovoljnih ekip prve pomoči in pri širjenju znanja prve pomoči;
• zbiranje in razdeljevanje materialne pomoči v hrani, obleki, šolskih potrebščinah in pomoč pri plačilu položnic;
• skrb za zdravo življenje;
• pomoč starejšim, invalidnim, bolnim, deprivilegiranim.

Delo je prostovoljno in brezplačno, primerno za ljudi, ki s svojo srčnostjo in dobroto gradijo boljši svet.
Za več informacij smo na voljo na 051 380 351, preko e-naslova: grosuplje.ozrk@ozrks.si ali osebno v naši pisarni.

Sekretarka RKS – OZ Grosuplje   Predsednik RKS – OZ Grosuplje   
Anica Smrekar     Matjaž Marinček

Obisk Božička v Skupini  Društva Novi Paradoks Mali Vrh 

Prišel je praznični december in z njim 
tudi veselje in izrazit čut do sočloveka. 
Temu namenu smo 18. 12. 2019 v stano-
vanjski enoti na Malem Vrhu zaposleni 
priredili praznično prireditev ter  naše 
stanovalce presenetili s prihodom Božič-
ka. Skupaj smo zapeli in se poveselili ob 
njegovem prihodu.  Za glasbo in prijetno 
vzdušje so poskrbeli  Pevci in godci ljud-
skih pesmi Studenček iz Ivančne Gorice.  
Tudi na darila niso pozabili. Za darila je 
poskrbela donatorka in  naša prostovolj-
ka ga.  Milka Kek. Po kratkem kulturnem 
programu,  ki smo ga izvedli pod men-
torstvom prostovoljke Marije Zaman, 
jim je Božiček razdelil darila. Na njihovih 
obrazih je bilo videti zadovoljstvo in ve-
lik nasmeh ob stisku roke Božička. Naj-
več zanimanja je požela Božičkova žena, 
saj niso vedeli, da ima Božiček ženo.

V imenu Društva Novi Paradoks se 
iskreno zahvaljujemo za obisk Pevcem 
in godcem ljudskih pesmi Studenček, 

še posebna zahvala njihovi predsednici 
Renati Laznik. Z njihovo  prisotnostjo so 
našim stanovalcem iz stanovanjske sku-
pine Mali Vrh pričarali pravljico praznič-
nih decembrskih  dni. Božiček v sprem-
stvu svoje žene Božičke  ter  prostovoljke 
so jim polepšali praznike z darili in lepimi 
željami. Zahvaljujemo se prostovoljkam: 

Sonji Boh, Mariji Zaman, Veroniki Bregar, 
Milki Kek in Ljubici Perc, da so si vzele čas 
in se nam pridružile v tem prijetnem pra-
zničnem druženju. Vsem želimo čarobne 
praznike SREČNO  in vse lepo danes, ju-
tri … vse leto 2020!

Natalija Nose
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Na obisku pri invalidu - veteranu vojne za Slovenijo

Čeveljčki za pohodnike

Območno združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo Grosuplje je v petek, 25. 
oktobra 2019, organiziralo proslavo ob 
dnevu suverenosti v Družbenem domu 
Grosuplje. Ob tej priložnosti so bili po-
deljeni spominski znaki »VOJAŠNICE 
1991« tistim pripadnikom vojnih enot 
57. ObmŠTO Grosuplje, ki so sodelovali 
pri blokadi vojaškega objekta – skladi-
šča v Grosupljem. 

Spominski znaki so bili podeljeni na 
podlagi odredbe Ministrstva za obram-
bo RS. Med prejemniki spominskega 
znaka je bil tudi veteran vojne za Slo-
venijo leta 1991 Aleksander Marinčič, 
ki pa se zaradi svoje invalidnosti ni 
mogel udeležiti podelitve. Organizacij-
ski odbor OZVVS Grosuplje za izvedbo 
proslave je odločil, da ga obiščemo na 
njegovem domu in mu podelimo spo-
minski znak.  

V soboto dopoldne, 14. decembra 
2019, ga je na domu v Čagoščah pri Te-
menici obiskala delegacija v sestavi Ma-

tjaž Goričar in Jelka Janežič (oba pred-
stavnika OZVVS Grosuplje) ter Vinko 
Kastelic, upokojeni pripadnik SV. Ale-
ksander je bil obiska zelo vesel in prije-
tno presenečen, saj ni pričakoval, da bo 
na tak način prejel spominski znak. Ob 
prihajajočih praznikih smo mu voščili 
ter zaželeli srečno in zdravo življenje. V 
spomin na obisk mu je bilo izročeno še 
skromno darilo. Ob prijetnem klepetu 
in postrežbi s kavo nam je v pogovoru 
razkril del svojega življenja, ki je bilo vse 
prej kot lahko.

Vsi smo bili zadovoljni z obiskom in 
delili mnenje, da se moramo večkrat 
spomniti na tiste, ki so dali svoj prispe-
vek pri osamosvojitvi domovine, vendar 
se zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin 
ne morejo udeležiti naših aktivnostih.

Jelka Janežič, foto: Matjaž Goričar

VOŠČILO

Območno združenje za vrednote NOB Grosuplje KO Grosuplje, KO Šmarje - Sap, KO Ivančna Gorica, KO Stična, KO Krka, KO 
Višnja Gora iskreno vošči vsem občanom in občankam občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica vesel božič in sreč-
no novo leto 2020. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo omenjenim občinam, donatorjem, javnim zavodom, članom in vsem 
someščanom za podporo v obliki sodelovanja, opravljenega dela ali doniranih sredstev v letu 2019. Veselimo se nadaljnjega 
sodelovanja z vsemi ljudmi odprtega srca in vas vabimo, da se nam v prihodnjem letu pridružite. 

ZB za vrednote NOB Grosuplje

Komisija za šport, rekreacijo in gi-
balno kulturo pri Društvu upokojencev 
Ivančna Gorica tudi za letošnje leto na-
črtuje 25 pohodov. Na prvem letošnjem, 
11. januarja na Laze pod Šentrumarjem, 
se je spet zbralo 30 upokojencev, čla-
nov ivanškega in šmarskega društva, ki 
jim ni vseeno za svoje zdravje in telesno 
pripravljenost.

Ob zaključku pohoda, ki ga je spre-
mljalo čudovito vreme, so si v gostišču 
privoščili poživljajočo malico, potem pa 
so tisti, ki so lani opravili vsaj 6 poho-
dov, tradicionalno prejeli čeveljček. Na 
priznanju sicer piše: bronasti (za 6 do 
10), srebrni (za 11 do 15) ali zlati (za 16 
in več pohodov) čevelj, pa je z leti po-
govorno prešel v ljubkovalno pomanj-
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ševalnico. Tako je bilo za 22 lanskih 
pohodov razdeljenih 13 bronastih, 11 
srebrnih in 11 zlatih čeveljčkov. Skupaj 
torej 46 priznanj, od katerih jih je 38 šlo 
v roke članov DU Ivančna Gorica in 8 

članov DU Šmarje - Sap.
Prav posebej so se pohodniki zahvalili 

Ljubi Štrubelj, nekdanji dolgoletni pred-
sednici ivanških upokojencev, ki je že 
leta z dušo in telesom pri pripravi poho-

dov, ob koncu »sezone« (koledarskega 
leta) pa tudi priznanj.

Matjaž Marinček

V Mestni knjižnici Grosuplje so za pra-
znično vzdušje v decembru poskrbele 
članice Društva upokojencev Grosuplje, 
ki delujejo pod imenom Babice ustvarja-
jo. Obiskovalci so lahko ob vstopu v knji-
žnico občudovali ročno izdelane okraske 
na smrekici in voščilnice v obliki krpank.

Petra Kremžar, Mestna knjižnica Grosuplje

Praznična okrasitev 
naše mestne 
knjižnice

V petek, 17. januarja 2020, so v avli 
Osnovne šole Brinje Grosuplje podelili 
priznanja najbolj uspešnim športnikom 
občine Grosuplje v letu 2019.

Prireditve so se udeležili župan dr. Pe-
ter Verlič, direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar, predsednik Slovenske 
olimpijske akademije in ambasador za 
šport, strpnost in fair play Miro Cerar, 
predsednik Zveze športnih organizacij 
Grosuplje mag. Mitja Lončar ter seveda 
nagrajenke, nagrajenci in ostali podpor-
niki športa.

Predsednik Zveze športnih organiza-
cij Grosuplje mag. Mitja Lončar je uvo-
doma povedal, da so priznanja nagrada 
športnicam in športnikom za njihove 
vidnejše rezultate, ki so jih dosegli v pre-

teklem letu, pa tudi za ves njihov vložen 
trud in trdo delo. Želijo pa si tudi, da bi 
jim podeljena priznanja predstavljala 
dodatno motivacijo za nadaljnje delo, 
tako njim samim, kot tudi športnim de-
lavcem ter vsem, ki jim stojijo ob strani v 
domačem okolju.

Dobitnicam in dobitnikom priznanj 
je za dosežene rezultate v letu 2019 če-
stital ter jim položil na srce: »Bodite s svo-
jim športnim načinom življenja še naprej 
vzor vsem mlajšim, tako na športnem po-
dročju kot tudi izven njega. Naj bosta na 

prvem mestu vaših vrednot »zdrav duh v 
zdravem telesu« in obnašanje v duhu fair 
play-a«.

Dobitnicam in dobitnikom priznanj, 
njihovim staršem, domačim, trenerjem, 
klubom, nenazadnje tudi Zvezi športnih 
organizacij Grosuplje, ki s svojim stro-
kovnim delom prispeva k temu, da se v 
naši občini šport lepo razvija, je čestital 
tudi župan dr. Peter Verlič.

»Ampak šport se vedno nekje začne,« je 
dejal župan. Kot majhni verjetno najprej 
začnemo brcati žogo na domačem dvo-

Podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2019
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rišču, se potem preselimo na šolsko igri-
šče, pa v šolsko telovadnico, v športno 
dvorano, ali pa na krajevno igrišče. Prav 
zadnjih, kot je tudi igrišče na Spodnji 
Slivnici, za ureditev katerega smo prido-
bili evropska sredstva in ga namenu pre-
dali ravno lani, je sam najbolj vesel.

Veseli pa smo tudi, da sta bila v lan-
skem letu sprejeta dva občinska po-
drobna prostorska načrta, pomembna 
prav za razvoj športa in rekreacije v naši 
občini, za Športni park Grosuplje, drug 
pa za Koščakov hrib. Občanke in občani 
bomo tako dobili še boljše možnosti za 
aktivno in zdravo preživljanje prostega 
časa v naravi.

»Naslednje leto pa bo ta prireditev v 
novi športni dvorani pri OŠ Louisa Adami-
ča Grosuplje,« je svoj govor sklenil župan, 
katere gradnja ravno zdaj poteka, ter 
vsem prejemnikom priznanj še enkrat 
iskreno čestital.

Sledila je podelitev priznanj športni-
kom različnih disciplin, kot so košarka, 
odbojka, nogomet, karate, strelstvo, ple-
zanje …

PRIZNANJA ZVEZE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2019 SO 
PREJELI NASLEDNJI ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI:

Karateist JAKOB ZALAR - član Sho-
tokan karate kluba Grosuplje

Jakob Zalar je v letu 2019 osvojil 2. 
mesto na državnem prvenstvu v borbah 
do 70 kg v kategoriji kadetov do 15 let. 
Uspeh je dosegel v konkurenci 9-ih tek-
movalcev. 2. mesto je dosegel tudi na 
tretji pokalni tekmi Karate zveze Slove-
nije, ob tem pa še 1. mesto na turnirju v 
Kranju, 2. mesto na turnirju v Mariboru in 
5. mesto na turnirju v Ljubljani.

Strelca REBEKA SLAK in ŽIGA HA-
BJAN – člana Strelskega društva Gro-
suplje

Rebeka Slak je v letu 2019 osvojila 1. 
mesto na državnem prvenstvu v strelja-
nju s samostrelom na 10-metrski razdalji 
v kategoriji članic. Nastopila je tudi na 
državnem prvenstvu z zračno puško in 
v mladinski kategoriji osvojila 5. mesto v 
konkurenci 16-ih strelk.

Žiga Habjan je osvojil 3. mesto na 
državnem prvenstvu v streljanju s stan-
dardno pištolo na 25-metrski razdalji, na 
isti razdalji pa je osvojil tudi 2. mesto v 
streljanju s pištolo na središčni vžig. Prvi 
dosežek mu je uspel v konkurenci 26-
ih strelcev, drugi pa v konkurenci 17-ih 
strelcev.

Košarkarice: ANITA MERLAK in 
TINA VIDE - članici Ženskega košar-
karskega kluba Grosuplje, ter TEJA 
GORŠIČ - članica Košarkarskega kluba 
TK Hannover iz Nemčije

Anita Merlak in Tina Vide sta v mi-
nuli sezoni igrali za ekipi mladink in 
članic Ženskega košarkarskega kluba 
Grosuplje. V državnih prvenstvih sta z 
mladinkami osvojili 9. mesto, s članicami 
pa 5. mesto. Tina je poleg tega igrala še 
za kadetsko ekipo, s katero je v držav-
nem prvenstvu osvojila 8. mesto.

Anita in Tina sta bili tudi članici držav-
ne mladinske reprezentance do 18 let, 
ki je nastopila na evropskem prvenstvu 
B divizije v Skopju, v Severni Makedoniji, 
kjer je naša izbrana vrsta osvojila 11. me-
sto v konkurenci triindvajsetih ekip.

Teja Goršič je v sezoni 2018/2019 
igrala za ekipo BAM Poprad iz Slovaške 
in z njo v državnem prvenstvu Slovaške 
osvojila 6. mesto v konkurenci osmih 
ekip.

Teja je bila tudi članica državne član-
ske reprezentance, s katero je igrala na 
evropskem prvenstvu v Nišu, v Srbiji, kjer 
je naša izbrana vrsta osvojila 10. mesto v 
konkurenci 16-ih ekip.

PRIZNANJE ZVEZE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2019 STA 
PREJELI NASLEDNJI EKIPI:

Ekipa MLADINCEV NOGOMETNE-
GA KLUBA BRINJE - GROSUPLJE

Ekipa mladincev je v letu 2019 osvo-
jila 1. mesto v 2. slovenski mladinski ligi 
zahod. To je pomenilo skupaj 15. do 16. 
mesto v državnem prvenstvu, v katerem 
je na različnih nivojih sodelovalo 124 
ekip.

Mladi grosupeljski nogometaši, ki jih 
je v sezoni 2018/2019 vodil trener Janez 
Kovačič, so zabeležili 20 zmag, 2 neod-
ločena izida in 5 porazov ter 1. mesto 
osvojili s prednostjo devetih točk pred 
drugouvrščenim Koprom.

Ekipa ČLANIC ODBOJKARSKEGA 
DRUŠTVA FLIP-FLOP

Ekipa je v letu 2019 osvojila 1. mesto 
v 1. B državni odbojkarski ligi, v kateri je 
nastopalo 10 ekip. S tem se je uvrstila v 
kvalifikacije za napredovanje v 1. A ligo, 
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v katerih so nastopale štiri ekipe iz 1. A 
lige in dve ekipi iz 1. B lige. Grosupeljske 
odbojkarice so v kvalifikacijski ligi zabe-
ležile 8 zmag in 2 poraza ter zanesljivo 
osvojile 2. mesto, ki je še vodilo v 1. A 
ligo. To je hkrati pomenilo tudi 8. mesto 
v državnem prvenstvu, v katerem je v še-
stih kakovostnih ligah nastopalo skupaj 
61 ekip.

Ekipa je nastopala pod strokovnim 
vodstvom trenerja Simona Krakarja.

PRIZNANJE ZVEZE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2019 JE 
PREJELO TUDI:

STRELSKO DRUŠTVO GROSUPLJE 
- za uspehe svojih strelcev v ekipnih 
tekmovanjih

Na državnih prvenstvih so ekipe Strel-
skega društva Grosuplje v letu 2019 do-
segle nekaj vidnih uvrstitev.

Člani so z malokalibrsko pištolo na 
50-metrski razdalji osvojili 2. mesto v 
konkurenci 6-ih ekip. Prav tako 2. mesto 
so osvojili tudi s standardno pištolo na 
25-metrski razdalji, medtem ko so z zrač-
no pištolo osvojili 4. mesto v konkurenci 
13-ih ekip. Ekipa z zračno pištolo je osvo-
jila tudi 2. mesto na mednarodnem tur-
nirju za Pokal Trzina, kjer je nastopilo 9 
ekip. Izkazale so se tudi članice z zračno 
puško, ki so na mednarodnem turnirju v 
hrvaškem Solinu osvojile 3. mesto v kon-
kurenci 13-ih ekip.

Pohvaliti je potrebno tudi ekipi kade-
tinj z zračno in malokalibrsko puško, ki 
sta postavili nova ekipna državna rekor-
da.

V točkovanju Strelske zveze Slovenije 
za najboljše strelsko društvo v letu 2019 
je Strelsko društvo Grosuplje osvojilo 2. 
mesto.

MALO BRONASTO PLAKETO ZVEZE 
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE 
ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2019 
SO PREJELI NASLEDNJI ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI:

Smučarski skakalec JAŠA JURŠIČ - 
član Smučarskega skakalnega kluba 
Ilirija

Jaša Juršič je v letu 2019 osvojil štiri 
naslove državnega prvaka v smučarskih 
skokih in nordijski kombinaciji v katego-
riji mlajših dečkov do 12 oziroma 13 let. 
V obeh disciplinah je bil najboljši tako na 
zimskih kot na poletnih državnih prven-
stvih.

Jaša je poleg tega postal tudi štiri-
kratni skupni zmagovalec slovenskega 
pokala v smučarskih skokih in nordijski 
kombinaciji, po dvakrat v zimski in v po-
letni sezoni.

Karateista: MATEJ GORIŠEK in TISA 
JERNEJA BREZOVNIK – člana Shoto-
kan karate kluba Grosuplje

Matej Gorišek je v letu 2019 osvojil 3. 
mesto na državnem prvenstvu v borbah 
do 76 kg v kategoriji mladincev do 17 let. 
Uspešen je bil tudi na pokalnih tekmah 
Karate zveze Slovenije, saj je na treh tek-
mah osvojil dve prvi mesti.

Kot član reprezentance Slovenije 
je nastopil na svetovnem prvenstvu 
za mlajše starostne kategorije v Čilu. 
Tam je bil v prvem krogu uspešnejši od 
predstavnika Brazilije, nato pa izpadel 
v drugem krogu po tesnem porazu s 
predstavnikom Madžarske. Skupaj je v 
njegovi težnostni kategoriji sodelovalo 
48 karateistov.

Sodeloval je tudi na vrsti ostalih tur-
nirjev, pri čemer se je še posebej izkazal 
na 28. grand prixu Hrvaške v Samoborju, 

na katerem je v borbah do 70 kg osvojil 
2. mesto v konkurenci 28-ih tekmoval-
cev.

Tisa Jerneja Brezovnik je v letu 2019 
osvojila 2. mesto na državnem prven-
stvu v borbah do 54 kg v kategoriji kade-
tinj do 15 let. Sodelovalo je 6 tekmovalk. 
Uspešna je bila tudi na pokalnih tekmah 
Karate zveze Slovenije, saj je na treh tek-
mah osvojila eno prvo in dve drugi me-
sti.

Kot reprezentantka Slovenije je na-
stopila na 20. balkanskem prvenstvu za 
kadete, mladince in mlajše člane v Bre-
žicah. Tisa Jerneja je na tem tekmovanju 
osvojila 7. mesto v konkurenci 21-ih tek-
movalk iz šestih držav.

Uspešna je bila tudi na drugih turnir-
jih, pri čemer se je še posebej izkazala na 
39. grand prixu Slovaške v Bratislavi, kjer 
je v borbah do 50 kg osvojila 2. mesto v 
konkurenci 28-ih tekmovalk.

MALO BRONASTO PLAKETO ZVEZE 
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE 
ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2019 
STA PREJELI NASLEDNJI EKIPI:

Ekipa STAREJŠIH PIONIRJEV KO-
ŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa je v letu 2019 osvojila 5. mesto 
v državnem prvenstvu, v katerem je so-
delovalo 97 ekip. Mladi grosupeljski ko-
šarkarji so se uvrstili na zaključni turnir 
osmih najboljših ekip državnega prven-
stva in v četrtfinalu tesno, s 67:70, izgu-
bili proti Petrol Olimpiji.

Ekipa je sodelovala tudi v mednaro-
dnem tekmovanju “European youth ba-
sketball league”, v katerem je v treh regi-
jah sodelovalo 60 ekip iz dvajsetih držav. 
S 3. mestom v srednjeevropski regiji so 
se mladi grosupeljski košarkarji uvrstili 
na zaključni turnir desetih ekip, na ka-
terem so premagali moskovski MBA, v 
četrtfinalu izgubili proti drugi moskovski 
ekipi CSKA ter za konec premagali Inter 
iz Bratislave in tako zasedli končno 5. 
mesto.
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Ekipo je v sezoni 2018/2019 vodil tre-
ner Tilen Hojč.

Ekipa MLAJŠIH DEKLIC ODBOJKAR-
SKEGA DRUŠTVA FLIP-FLOP

Ekipa je v sezoni 2018/2019 osvojila 1. 
mesto v državnem prvenstvu, v katerem 
je sodelovalo 70 ekip. Na zaključnem 
turnirju najboljših štirih ekip državnega 
prvenstva, ki ga je gostila Športna dvo-
rana Brinje Grosuplje, so se grosupeljske 
odbojkarice v polfinalu pomerile z igral-
kami Braslovč in jih premagale z 2:1 v ni-
zih. V finalu so jim nasproti stale igralke 
Nove KBM Branika iz Maribora. Pred pol-
nimi tribunami domače športne dvorane 
so se naslova državnih prvakinj veselile 
grosupeljske odbojkarice.

Ekipa je nastopala pod strokovnim 
vodstvom trenerja Roka Puclja.

MALO SREBRNO PLAKETO ZVEZE 
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE 
ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2019 
JE PREJELA:

Strelka SARA SLAK - članica Strel-
skega društva Grosuplje

Sara Slak je v letu 2019 osvojila 1. 
mesto na državnem prvenstvu v stre-
ljanju z zračno puško v kategoriji kade-
tinj. Najboljša je bila v konkurenci 30-ih 
strelk. Prav tako 1. mesto je osvojila tudi 
na državnem prvenstvu z malokalibrsko 
puško v trojnem položaju.

Nastopila je tudi na nekaterih medna-
rodnih turnirjih in v Smederevu, v Srbiji, 
z zračno puško osvojila 3. mesto v kon-
kurenci 43-ih strelk, v Trzinu pa 5. mesto 

v konkurenci 34-ih strelk.
Zaradi vseh teh dosežkov jo je Strel-

ska zveza Slovenije proglasila za tretjo 
najboljšo strelko v kategoriji kadetinj v 
letu 2019.

MALO SREBRNO PLAKETO ZVEZE 
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE 
ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2019 
JE PREJELA: 

Ekipa STAREJŠIH DEČKOV NOGO-
METNEGA KLUBA BRINJE – GROSU-
PLJE

Ekipa je v letu 2019 osvojila 2. mesto 
v državnem prvenstvu, v katerem je na 
različnih nivojih sodelovalo 165 ekip.

Mladi grosupeljski nogometaši so 
igrali v zahodni skupini 1. slovenske 
nogometne lige, v kateri so dosegli 20 
zmag, 2 neodločena izida in 4 poraze, kar 
je zadostovalo za 1. mesto in uvrstitev v 
finale državnega prvenstva.

V finalu so se pomerili z vrstniki iz Ce-
lja, ki so prvo srečanje na domačem igri-
šču dobili z 2:1. Na povratnem srečanju 
so bili zopet srečnejši gostje. Naši nogo-
metaši so tako osvojili 2. mesto.

Ekipo je v sezoni 2018/2019 vodil tre-
ner Janez Kovačič.

BRONASTO PLAKETO ZVEZE 
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE 
ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2019 
SO PREJELI NASLEDNJI ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI:

Strelca AMADEJ SLAK in ROK IVANC 
- člana Strelskega društva Grosuplje

Amadej Slak je v letu 2019 na držav-
nih prvenstvih v mladinski konkurenci 
osvojil tri 2. mesta, in sicer v konkurenci 
8-ih strelcev z malokalibrsko pištolo, v 
konkurenci 7-ih strelcev s standardno pi-
štolo in v konkurenci 8-ih strelcev s špor-
tno pištolo. Nastopil je tudi na državnem 
prvenstvu z zračno pištolo, kjer je osvojil 
5. mesto v konkurenci 15-ih strelcev.

Rok Ivanc je v letu 2019 na državnih 
prvenstvih osvojil 2. mesto v streljanju z 
malokalibrsko pištolo na 50 metrov in 6. 
mesto v streljanju z zračno pištolo. Prvi 
dosežek mu je uspel v konkurenci 29-
ih strelcev, drugi pa v konkurenci 60-ih 
strelcev.

Nastopil je tudi na nekaterih medna-
rodnih turnirjih in v Mengšu osvojil 9. in 
14. mesto v konkurenci 48-ih oziroma 
44-ih strelcev, v Solinu na Hrvaškem pa 
19. mesto v konkurenci 50-ih strelcev, 
vse z zračno pištolo.

Košarkar JERNEJ ANDOLŠEK HEI-
NE - član košarkarskega kluba Škofja 
Loka

Jernej Andolšek Heine je v minuli 
sezoni igral za ekipi mladincev in članov 
Košarkarskega kluba Petrol Olimpija. V 
državnih prvenstvih je z mladinci osvojil 
3. mesto, s člani pa 2. mesto. V mladinski 
konkurenci je sodelovalo 67 ekip, v član-
ski pa 61 ekip.

Jernej je bil tudi član državne repre-
zentance mlajših članov do 20 let in z 
njo nastopil na evropskem prvenstvu A 
divizije v Tel Avivu v Izraelu, kjer je naša 
izbrana vrsta osvojila 11. mesto v konku-
renci 16-ih ekip.

Odbojkarica MONIKA POTOKAR – 
članica Panathinaikosa iz Aten
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Monika Potokar je v letu 2019 z repre-
zentanco Slovenije nastopila na evrop-
skem prvenstvu, na katerem je sodelo-
valo 24 najboljših reprezentanc stare 
celine. Naša izbrana vrsta je v skupini B, 
ki je igrala na Poljskem v Lodzu, prema-
gala Portugalsko in Ukrajino, izgubila 
pa z Belgijo, Poljsko in Italijo ter osvojila 
4. mesto. S tem se je uvrstila v izločilne 
boje, kjer je morala v 1/8 finala priznati 
premoč Nemčiji. Naše odbojkarice so 
tako osvojile končno 16. mesto.

Na klubski ravni je Monika v minuli se-
zoni igrala za ekipi Ilioupolis iz Grčije in 
poljski Wroclaw, kateremu je pomagala 
do obstanka v močni poljski 1. ligi.

SREBRNO PLAKETO ZVEZE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2019 SO 
PREJELI NASLEDNJI ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI:

Košarkarica LEA DEBELJAK - članica 
Košarkarskega kluba Cinkarna Celje

Lea Debeljak je v minuli sezoni igra-
la za ekipi mladink in članic Ženskega 
košarkarskega kluba Cinkarna Celje. V 
državnih prvenstvih je z mladinkami 
osvojila 2. mesto, s članicami pa 1. me-
sto. 1. mesto je osvojila tudi v pokalnem 
tekmovanju. S celjsko vrsto je nastopala 
tudi v Ženski Jadranski košarkarski ligi, v 
kateri so Celjanke osvojile 3. mesto.

Lea je bila na zaključnem turnirju mla-
dinskega državnega prvenstva najboljša 
strelka turnirja, ob tem pa je bila izbrana 
tudi v najboljšo peterko turnirja.

Lea je bila tudi članica mladinske dr-
žavne reprezentance do 18 let in z njo 
nastopila na evropskem prvenstvu B di-
vizije v Skopju v Severni Makedoniji, kjer 
je naša izbrana vrsta osvojila 11. mesto v 
konkurenci 23-ih ekip.

Strelec MAJ KADUNC - član Strel-
skega društva Trzin

Maj Kadunc je na državnem prven-
stvu v streljanju z zračno puško osvojil 
1. mesto v konkurenci 63-ih strelcev. 
Prav tako 1. mesto je osvojil tudi v ekipni 
konkurenci, medtem ko je v konkurenci 
13-ih mešanih parov osvojil 2. mesto. 
Nastopil je tudi na državnem prvenstvu 
z malokalibrskim orožjem in v položaju 
leže osvojil 2. mesto v konkurenci 29-ih 
strelcev.

Zelo uspešno je nastopil na mednaro-
dnem turnirju v Sarajevu, kjer je v konku-
renci 28-ih strelcev iz šestih držav osvojil 
1. mesto, enak dosežek pa je ponovil 
tudi v konkurenci mešanih parov.

Strelka KLAVDIJA JEROVŠEK - čla-
nica Strelskega društva Grosuplje

Klavdija Jerovšek je v letu 2019 
osvojila 3. mesto na državnem prvenstvu 
z zračno puško. Sodelovalo je 31 strelk. 
Na državnem prvenstvu z malokalibrsko 
puško je v trojnem položaju osvojila 2. 
mesto, v položaju leže pa 4. mesto. Prvi 
dosežek ji je uspel v konkurenci 8-ih, 
drugi pa v konkurenci 12-ih strelk.

Kot predstavnica Slovenije je sodelo-
vala na 30. poletni univerzijadi v Neaplju, 
kjer je z zračno puško osvojila 7. mesto v 
konkurenci 70-ih strelk.

Z reprezentanco Slovenije je nastopi-
la na evropskem prvenstvu v Osijeku na 
Hrvaškem, kjer je z zračno puško osvojila 
25. mesto v konkurenci 85-ih strelk. So-
delovala je tudi na tekmah svetovnega 
pokala v Pekingu in Riu de Janeiru, na 

katerih je osvojila 35. in 37. mesto v kon-
kurenci 107-ih oziroma 109-ih strelk.

Odlično se je odrezala tudi na medna-
rodnih tekmovanjih Grand Prix Plzna in 
Grand Prix Beograda, na katerih je osvo-
jila 7. in 3. mesto v konkurenci 128-ih in 
93-ih strelk.

Odbojkarica LEJA JANEŽIČ - članica 
Odbojkarskega kluba Kamnik

Leja Janežič je v minuli sezoni igra-
la za ekipo Calcit Volley iz Kamnika in z 
njo na državnem prvenstvu osvojila 3. 
mesto. Na državnem prvenstvu je skupaj 
sodelovalo 61 ekip, Še bolje se je s soi-
gralkami izkazala v pokalnem tekmova-
nju, na katerem so Kamničanke osvojile 
1. mesto. Leja je bila ob tem izbrana tudi 
za najboljšo prosto igralko zaključnega 
turnirja.

Kot članica državne reprezentance je 
nastopila tudi na evropskem prvenstvu, 
na katerem je sodelovalo 24 najboljših 
reprezentanc stare celine. Naša izbrana 
vrsta je igrala v skupini B na Poljskem in z 
dvema zmagama ter tremi porazi osvoji-
la 4. mesto. S tem se je uvrstila v izločilne 
boje, kjer je morala v 1/8 finala priznati 
premoč Nemčiji, kar je našim odbojkari-
cam prineslo končno 16. mesto.
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Pridih svečanosti so dogodku z glasbo 
dodali tudi: Jakob Jon Doblekar na kla-
virju, Barbara Škrjanc na bas kitari in Jože 
''Braco'' Doblekar na bobnih, pod men-

torstvom profesorice Eve Sotelšek, Pa-
vlina Šifrar na citrah, pod mentorstvom 
profesorice Neli Zidar Kos, ter Nao Kitič 
na oboi, Valerija Ana Trontelj na prečni 

flavti in Jure Černe na kitari, pod mentor-
stvom profesorice Barbare Škrjanc.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

REKREATIVNA TEKMOVANJA V NAMIZNEM TENISU, BALINANJU IN KOŠARKI

NAMIZNI TENIS

Medobčinskega rekreativnega prven-
stva v namiznem tenisu se je udeležilo 6 
ekip.
1. mesto je osvojila ekipa KGG - KRKA II
2. in 3. mesto sta si delili ekipi VELIKE LA-

ŠČE in STIČNA

BALINANJE

Medobčinskega prvenstva v balina-
nju se je udeležilo 6 ekip.
1. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI 

KLUB GROSUPLJE
2. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI 

ŠPORTNI KLUB MRAVLJICA
3. mesto je osvojila ekipa IVANČNA GO-

RICA

KOŠARKA

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

DRUŠTVO ŠT. JURIJ
3. mesto je osvojila ekipa ŠPORTNO 

DRUŠTVO ŽALNA 
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Intervju - Dare Brezovar

Dare Brezovar je spomladi 2019 
prevzel vodenje Ženskega košarkar-
skega kluba Grosuplje iz rok dolgole-
tnega predsednika in člana UO kluba 
Božidarja Gabrijela. Čakal ga je velik 
izziv, saj kljub dolgoletnim izkušnjam 
v vodenju še ni resneje deloval v špor-
tnem društvu. Pred dnevi smo se usedli 
z njim in preverili, kaj se je v pol leta v 
klubu zgodilo in kaj lahko pričakujemo 
v prihodnje.

Ali si kdaj v preteklosti razmišljal, 
da bi postal predsednik športnega 
kluba?

Ne, ne. Niti slučajno ne. Ravno pred 
letom dni sem bil prvič na enem od kri-
znih sestankov v klubu. Pa še v to me je 
pregovorila žena, ki je rekla, da je že čas, 
da grem enkrat jaz na sestanek v klub. In 
sem šel. Na sestanku pa sem videl slabo 
vzdušje in veliko negativne energije. Res 
si nikoli nisem mislil, da bom bolj pove-
zan s klubom kot to, da sem eden od 
staršev košarkarice.

V mladosti si bil športnik, vendar v 
čisto drugih športih …

Res je, v rani mladosti je bila prva 
ljubezen rokomet. Igral sem ga tako v 
osnovni kot srednji šoli. Po vojski pa sem 
končal v bodybuildingu. Ampak to je že 
dolgo za menoj, obrnil sem nov list ži-
vljenja, tega ne spremljam več.

Po tem, ko si se odločil sprejeti me-
sto predsednika, je bilo treba sestaviti 
še upravni odbor. Koga si povabil zra-
ven?

Ko sem videl, da je predlog za predse-
dniško mesto ŽKK Grosuplje resna stvar, 
sem poiskal ljudi, ki imajo sposobnosti, ki 
jih jaz nimam. Nekaj staršev iz ekipe, kjer 
trenira moja hči, sem poznal, zato sem 
se z njimi pogovoril. Našel sem nekaj res 
izjemnih ljudi, ki so se bili pripravljeni 
odreči svojemu prostemu času in nekaj 
narediti v dobro kluba. Na moje veselje 
ta ekipa pokriva vse potrebne segmente 
znotraj športne organizacije. 

Stanje kluba ob prevzemu predse-
dovanja ni bilo najbolj rožnato. Ka-
kšne so bile prve poteze?

Poleg odnosov je bilo tudi finančno 
stanje precej slabo in v prvem tednu so 
mi številni dajali ideje, da naj ukinemo 

člansko ekipo, da naj zamenjam nekate-
re trenerje, da nam nihče ne bo pomagal 
ipd.

A smo šli čez to. Naš prvi cilj je bil ure-
diti finančno stanje. V upravnem odboru 
smo zavihali rokave in z dekleti obiskali 
številna podjetja v Grosupljem in okolici. 
Uspelo nam je prepričati podjetnike, da 
je šport nekaj dobrega za otroke in da bi 
bilo škoda, da bi v Grosupljem ostali brez 
ženske košarke. Če nam ne bi uspelo, bi 
brez treningov ostalo več kot 100 deklet. 
V pol leta smo velik del dolga sanirali, 
tekoče obveznosti so poravnane redno, 
tako da sem lahko zadovoljen.

Tudi nakup športne opreme, ki jo je 
klub predstavil pred dnevi, je bil velik 
zalogaj.

Ja, seveda. Klubi se redko lotijo tako 
obsežnega projekta. Tudi pri nas so bili 
dresi stari vsaj sedem let, igralke so pred 
tekmami hlačke zavezovale z vrvjo in 
lepile z lepilnim trakom. Da o tem, da 
športne opreme za treninge in prosti čas 
ženski klub še nikoli ni imel.

Ko smo dobili prve predračune, ki 
so imeli petmestne številke, je bilo kar 
težko. Gledali smo drug drugega in se 
spraševali, kako bi ta projekt izpeljali. Z 
malo spretnosti smo našli dobavitelja, ki 
nam je pripravil resnično dobro ponud-
bo. S pomočjo sponzorjev in staršev smo 
uspeli. Lepo je zdaj pogledati, kako de-
kleta uživajo v novi opremi. 

Nekdo, ki ni vpleten v delo kluba, 
si verjetno misli, da je predsedovanje 
mačji kašelj. Nekajkrat se pokažeš na 

tekmi, malo pokličeš kakšnega prija-
telja za nekaj denarja in je to to. V re-
snici je verjetno precej drugače?

V resnici je zgodba res precej dru-
gačna. To, da pridem na tekmo, je še 
najmanj, kar mora predsednik narediti. 
V ozadju pa gre za moje vsakodnevno 
delo, sekretarke in v bistvu celotnega 
upravnega odbora. Sporočila v naši vi-
ber skupini je treba spremljati redno, ker 
si drugače čisto izgubljen.

Lani sem opravil nešteto sestankov, 
ki so trajali po več ur. Telefon je zaradi 
košarke zaseden večji del dopoldneva 
in moje lansko poletje je minilo brez do-
pusta. Ampak tega sem se zavedal in na 
tak način vračam lokalnemu okolju nekaj 
tistega, kar je to okolje dalo meni. 

Bi pa ob tem dodal, da so vrata v 
upravni odbor in klub vedno odprta in 
bomo veseli pomoči vsakega, ki je pri-
pravljen del svojega časa nameniti temu, 
da bo klub normalno deloval. Pa tu ne 
gre za velike zahteve, včasih je dovolj že 
dobra volja in majhna pomoč. 

Kakšni so odnosi s sponzorji in do-
natorji?

Ob mojem prihodu so bili nekateri 
sponzorji, ki so v preteklosti pomaga-
li klubu, z eno nogo že izven kluba. Ko 
sem se pogovarjal z njimi in tudi z vsemi 
drugimi, ki smo jih obiskali, sem videl, da 
ni toliko pomembno, kako uspešno de-
luje podjetje, ampak kako velik po srcu 
je človek, ki ga vodi. 

Večina sponzorjev, ki so klub podpi-
rali v preteklosti, bo ostala z nami tudi v 
prihodnje, vrata so nam odprli tudi šte-
vilni drugi. So nas pa mnogokrat zavrnili, 
čeprav so finančni izkazi teh podjetij ta-
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Priprave na Grosuplje open 2020

Dejavnosti v Nogometnem klubu Bri-
nje med prazniki niso usahnile. Mladi no-
gometaši nizajo uspehe, vodstvo pa se 
že intenzivno pripravlja na spomladan-
ski, zdaj že tradicionalni turnir z medna-
rodnim značajem Grosuplje open 2020.

Znani so že termini, prav tako so že 
odprte prijave na posamične turnirje, 

kjer se bodo pomerili dekleta in fantje 
od U8 do U12/13. Glavna turnirja U10 in 
U11 ter turnir U12/13 pa bo tudi tokrat 
samo za povabljene ekipe!

Na igriščih v Brinju bo tako spet mrgo-
lelo mladih žogobrcarjev med 18. apri-
lom in 17. majem. Brinjski nogometaši so 
še pod vtisom lanskih srečanj s svojimi 

vrstniki iz Slovenije in bližnje ter daljne 
okolice. Še prej mlade nogometaše ča-
kajo spomladanske priprave v Umagu, 
ki so dobra popotnica in motivacija za 
naprej, čeprav morajo trenerji predvsem 
pri najmlajših selekcijah velikokrat pre-
vzeti vlogo ne samo učiteljev, temveč 
tudi staršev. Zlasti na starših sloni levji 

kšni, da bi lahko pomagali čisto vsakemu 
športnemu klubu v Grosupljem.

Za vsak klub je pomembno tudi so-
delovanje z občino. Tvoje izkušnje?

Občina je po krizi zmanjšala denarna 
sredstva za vse športne klube v občini, 
kar za nas pomeni 9.000 evrov manj na 
sezono. To je za naš klub precej in težko 
nadomestimo ta izpad. 

Po drugi strani pa se zavedamo, da 
občina zdaj gradi novo dvorano, ki je za 
šport v Grosupljem več kot potrebna. 
Zdaj naše mlajše ekipe gostujejo po po-
družničnih šolah. Nove dvorane se zelo 
veselimo, saj bomo dobili nove termine 
za treninge. Kolikor sem seznanjen, pa 
bo treba del tekem še vedno opraviti v 
Brinju, saj nova dvorana na Tovarniški ne 
bo ustrezala vsem zahtevanim standar-
dom prve lige.

K zadnjim uspehom reprezentance 
je gotovo pripomoglo tudi dobro delo 
v ŽKK Grosuplje, saj je bilo letos na 
evropskem prvenstvu kar 6 reprezen-
tantk, ki so v preteklosti nosile dres 
Grosupljega. Zadnja leta je razvoj 
mladih deklet nekoliko zamrl. Zakaj?

Res smo ponosni na trenerja Duščaka 
in Radovića, ki sta bila pomočnika selek-
torja Grgića in na vsa dekleta, ki smo jim 
v klubu pomagali na njihovi športni poti.

Pri nas je bilo tako, da so se po odho-
du generalnega pokrovitelja najprej po-
rezala sredstva pri najmlajših kategorijah 
in to se zdaj precej pozna. Vendar nam 
ne pomaga jokanje in kazanje s prstom 
za nazaj. 

Ena od najpomembnejših stvari, ki jo 
moramo v klubu popraviti, je, da razširi-
mo bazo v šoli košarke. Naša želja je, da 
podvojimo število otrok in da smo čim 
bolj uspešni pri prehodu iz šole košarke 
v klubske selekcije. Letos smo okrepili 
mlajše selekcije z nekaj novimi trenerka-
mi in prvi rezultati so vidni. Na treningih 
selekcije U13 je na treningih redno med 

15 in 20 deklet. Zdaj sestavljamo tudi 
mlajšo ekipo U11, ki bo kmalu začela s 
tekmovanjem.

V prihodnje bo verjetno treba še do-
datno okrepiti strokovni kader. Ni pa 
tako preprosto dobiti trenerja, ki bi bil 
strokovnjak, po drugi strani pa motiva-
tor, da bi otroci z navdušenjem hodili na 
treninge. Želimo si, da bi delo z otroki 
primarno opravljal iz užitka in ne zaradi 
denarja. V mlajših kategorijah namreč 
trener ni samo trener, ampak mora biti 
igralkam tudi prijatelj, vzgojitelj in pe-
dagog. Mnogi mladi trenerji gledajo na 
stvari precej ozko. 

Kakšno pa je stanje v članski ekipi 
in kakšne so ambicije?

V času, ko smo obiskovali podjetja v 
naši sredini, sem videl, da našo zunanjo 
podobo v veliki meri ustvarjajo rezultati 
članske ekipe. Zato so pri članicah am-
bicije nekolike višje, kot jih je imel klub 
v zadnjih letih. Zadovoljen sem z delom 
in razmišljanjem trenerjev, nisem pa naj-
bolj zadovoljen z rezultati. 

Kot športnik sem vedno imel visoke 
cilje in tako je tudi zdaj. Za letos je cilj, 

da se uvrstimo med štiri najboljše ekipe 
v državi. Sicer zaenkrat ne kaže najbolje, 
pa vendar ostajam optimist, da nam to 
lahko uspe. Klubski proračun je tisti, ki te 
omejuje, vendar mislim, da je v članski 
ekipi neka situacija, ki se zgodi z ekipo, 
če razmere nekaj let niso takšne, kot bi 
morale biti. Klub se je zdaj konsolidiral, 
se pa zavedam, da bo treba za večji ko-
rak naprej poiskati še generalnega spon-
zorja in okrepiti ekipo. 

Na pomladni skupščini so bili načrti 
dokaj ambiciozni. Kakšne so želje za 
prihodnost?

Naš cilj je, da bi morali jedro ali vsaj 
dve do tri članske igralke vzgojiti sami v 
klubu. Vendar je to dolgoročni projekt, 
ki se ne zgodi v letu ali dveh. Če bomo 
spodaj postavili trdne temelje, se bo to 
videlo pri članicah šele čez pet, šest let.

Vsako leto mora biti cilj, da vsaj ena od 
naših selekcij pride v bližino zaključnega 
turnirja štirih najboljših. Ne nazadnje bi 
radi vsakih nekaj let zaključni turnir ka-
kšne selekcije organizirali tudi pri nas v 
Grosupljem. 

Za leto 2020 je moja želja, da dobimo 
generalnega sponzorja, da bi s tem do-
končno uredili finance in zastavili dolgo-
ročen projekt. 

Želim si, da še bolj pritegnemo starše, 
da začutijo, da delamo nekaj dobrega za 
njihove otroke in da poleg tega, da so 
šoferji, še kako drugače pomagajo klubu. 

Naše skupno delo mora biti usmerje-
no v to, da pomagamo dekletom pri nji-
hovem razvoju. Pa tu ne mislim samo na 
košarkarskem, ampak tudi na osebno-
stnem nivoju. Želimo si, da dekleta raz-
vijejo določene delovne navade, da se 
naučijo sodelovati in si pomagati ter da 
znajo prenesti poraz, se iz njega kaj nau-
čiti in postati še močnejše. Verjamem, da 
bo veliko teh deklet konec najstniških let 
dočakalo kot močne osebnosti. 

Igor Pečar
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Košarkarski praznični dan

December je čarobni mesec, mesec 
pričakovanj, obdarovanj in povezovanj.

Ker se v Ženskem košarkarskem klubu 
Grosuplje počutimo kot velika družina, 
smo se odločili, da za zadnjo domačo 
tekmo 1. SKL za ženske v letu 2019 orga-
niziramo dogodek, ki smo ga poimeno-
vali praznični dan. 

Srečo smo imeli tudi s termini tekem 
mlajših selekcij, ki nam jih je določila 
KZS, tako da so vse selekcije ta dan igrale 
tekme v domačih dvoranah. Dopoldne 
se je v dvorani OŠ Louisa Adamiča na 

Tovarniški po dvomesečnem tekmo-
valnem premoru potila selekcija deklet 
U13. Dekleta so odigrala odlični tekmi in 
premagala vrstnice Krke in Pivke. 

Osrednje dogajanje se je nato prese-
lilo v Dvorano Brinje, kjer smo za dekle-
ta in vse obiskovalce pripravili kar nekaj 
presenečenj. 

Najprej so na parket stopile kadetinje, 
ki so morale priznati premoč Akson Iliriji. 
Žalost po porazu je bila kmalu pozablje-
na, saj so dekleta pomagala pri revijal-
nem nastopu naših najmlajših, selekciji 

U11 in deklicah, ki po osnovnih šolah de-
lajo svoje prve košarkarske korake. Videli 
smo številne dvoboje med šolami, naj-
boljše med njimi pa so si priigrale lepe 
nagrade. Največ nasmehov in veselja na 
otroških obrazih je po vstopu v dvorano 
pričaral norčavi Lipko. 

Na glavni tekmi prazničnega dne so 
se naše članice pomerile z ekipo Akson 
Ilirije. Na tribunah se je zbralo več kot 
300 gledalcev, kar je najboljši obisk re-
dnega dela ženske košarkarske lige v za-
dnjih letih v Sloveniji. V tej tekmi so bila 

Nadvse uspešni so 
brinjski mladinci, 

ki so z borbenostjo 
naredili velik in 
odločen korak 
proti želenemu 

cilju – na vrh 
prvenstvene 

lestvice 2. 
SML zahod. Z 

naskokom čakajo 
na nadaljevanje 
lige spomladi.

delež pri izvedbi obetavnega turnirja, 
vse bolj priljubljenega v širši okolici, zato 
predsednik NK Brinje Andraž Zrnec tudi 

tokrat računa na pomoč in predanost 
staršev, ki svojih nadobudnežev ne bodo 
le glasno bodrili ob igrišču, ampak bodo 

tudi zavihali rokave in poskrbeli za kako-
vostno izvedbo turnirja.

Barbara Pance
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uspešnejša naša dekleta in na najlepši 
možni način zaokrožila dogajanje tega 
dne. 

Med odmori članske tekme je dogaja-
nje popestrila plesna skupina Tial. Vsem 

obiskovalcem smo omogočili, da se po-
sladkajo z izdelki Pekarne Grosuplje ter 
se na stojnici pozanimajo o izdelkih pod-
jetja Favn, ki je eden od naših pomemb-
nih sponzorjev.

Še posebej slavnosten pa je bil ta 
dan za vsa naša dekleta, saj so se prvič 
predstavila v popolnoma novi športni 
opremi. V klubu smo hvaležni vsem, ki 
so nam pomagali izpeljati projekt naku-
pa opreme za tekme, treninge in prosti 
čas. Tako smo uresničili dolgoletno željo 
in se prvič v zgodovini kluba predstavili z 
enotno opremo v vseh selekcijah. 

Da ne bi ta dan čarali nasmehov samo 
na licih naših deklet, smo se odločili, da 
nasmehe pričaramo tudi drugim. Skupaj 
z Rdečim križem smo zbirali igrače, higi-
enske pripomočke ter sladkarije. Škatle, 
v katerih smo zbirali izdelke, so bile kma-
lu veliko premajhne za vse, kar so prine-
sli obiskovalci. V klubu smo zelo veseli, 
da je bil odziv otrok, staršev in drugih 
Grosupeljčanov tako velik, zato se že ve-
selimo prihodnjih dogodkov.

ŽKK Grosuplje

Tradicionalni novoletni košarkarski turnir trojk

Člani športnega društva BUM smo 
v soboto, 7. 12. 2019, izpeljali tradicio-

nalni novoletni košarkarski turnir trojk 
v športni dvorani Pil v Brinju. V (letos še 

posebej) močni konkurenci je prvo me-
sto osvojila ekipa Artificial Inteligence, 
druga je bila ekipa ŠD Št. Jurij, tretji pa so 
bili člani ekipe ŠD Žalna. Poleg odličnih 
športnih predstav so udeleženci lahko 
uživali tudi ob gurmanskem razvajanju z 
jedmi iz žara. 

V mesecu januarju, točneje 30. 1., 
vabimo vse člane društva in morebitne 
nove člane na redni občni zbor društva, 
ki bo potekal v prostorih športne dvora-
ne PIL v Brezju pri Grosupljem. Pridružite 
se nam lahko ob 19.30. uri. Vsi vabljeni, 
da tudi na ta način soustvarjamo športno 
in družabno življenje vseh nas. Za več in-
formacij pišite na kupikarto@gmail.com 

ŠD BUM Grosuplje

Uspešen zaključek teniške sezone 2019 v TK Grosuplje

Za Teniškim klubom (TK) Grosuplje 
je še ena uspešna sezona, v kateri so 
prebivalcem Grosupljega omogočali 
zabavo na teniških površinah, obenem 
pa mladim igralcem omogočili razvoj v 
obetavne igralce tenisa.

Teniški klub temelji tudi na šoli, kjer 
se mladi učijo osnov tenisa. Ti igralci v 
veliki večini kasneje tudi ostanejo v klu-

bu kot rekreativni igralci. 
V tej sezoni so, pod vodstvom trener-

ja Marka Škrjanca iz Tenis šole Marko 
Škrjanc, s svojimi uspehi v ospredje pri-
šli naslednji igralci:

Vid Mohar - zmagovalec 1. turnirja 
do 14 let, enodrugo mesto, uvrščen vi-
soko na mednarodni lestvici ETA. Več 
kot 30 nastopov na turnirjih skozi celo 

leto mu je omogočilo 4. mesto na lestvi-
ci do 14 let. Dosegel je tudi presenetljiv 
uspeh in se uvrstil v reprezentanco Slo-
venije. Kot reprezentant bo nastopal na 
evropskih turnirjih do 14 let. 

Gašper Matjašič - zmagovalec 1. tur-
nirja do 12 let, 2 drugi mesti in 3 tretja 
mesta; nastopi na turnirjih skozi celo 
leto so mu omogočili skupno 7. mesto 
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Spomini 
in zahvale

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.

(T. Pavček)

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame

MARIJE CVEK
iz Male Račne

Iskrena hvala vsem, ki ste ji stali ob strani in vsem,  
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Zahvala gospodu župniku Janezu Kebetu za lepo opravljen 
pogrebni obred, gasilcem za slovesno slovo, Božu Perku za lep poslovilni govor 
ter pevskemu zboru za lepo zapete pesmi. 
Hvala vsem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in darove za cerkev.
Hvala vsem, ki ste ji karkoli dobrega namenili v življenju.
Draga mama, vedno ti bomo hvaležni za vse in te imeli radi.

Žalujoči vsi njeni

Niti zbogom nisi rekla, niti roke nam podala,
le trudne oči zaprla in v večnost se podala.

ZAHVALA
V 88. letu je k večnemu Bogu odšla naša 

draga sestra in teta

MARIJA DOLNIČAR
(30. 12. 1930–14. 12. 2019)

po domače Fištrova Mari iz Zgornje 
Slivnice.

Ob njenem slovesu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti, poklonili sveče in cvetje ter nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani. Še posebej se zahvaljujemo sovaščanom za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in maše. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku, 
pevcem in pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni obred.

Žalujoči vsi njeni

na lestvici do 12 let;
Lukas Marjanovič – nastopi na tur-

nirjih skozi celo leto mu omogočajo 14. 
mesto na lestvici.

Omenjeni fantje spadajo med naj-
boljše v kategoriji do 12 oz. 14 let v 
Sloveniji.  Poleg njih pa na tekmovanjih 
nastopata še Jelen Nikolaj Cerovac in 
Lun Milivojevič v kategoriji do 16 let. Z 
uvrstitvijo na lestvico do 12 let uspešno 
nastopajo Lovro Jurečič, Sergej Sarha-
tlič, Bine Jurečič.  

Veliko dečkov in deklic se je udeležilo 
pripravljalnih programov za tekmova-
nje v letu 2020.

V našem poletnem intervjuju s pred-
sednikom TK Grosuplje, Ludvikom Ko-
vačičem, je ta posebej izpostavil nasle-
dnje:

»Za mlade igralce tenisa je zelo po-
membno, kdo je nosilec in vodja te-

nisačev in  teniške šole. Zelo veliko je 
odvisno od sposobnosti osebe, ki jo 
vodi, njegovega znanja, potrpežljivo-
sti. Otroci so zelo dojemljivi in zelo radi 
prihajajo, je pa seveda predpogoj, da se 

tukaj dobro počutijo, da so skoraj raje 
tukaj kot doma (»nasmeh«). Med temi 
mladimi tenisači pa se po navadi odkrije 
kakšen talent in bilo bi zelo lepo, da bi ti 
naši odkriti talenti lahko nadaljevali tudi 
na višji stopnji zahtevnosti, znanja in da 
bi na koncu dosegli dobre uspehe.

Predvsem je potrebno nenehno po-
sodabljanje infrastrukture, vlaganje v 
investicije, širjenje kluba, da se izboljša-
jo kapacitete ter da se izboljša varnost. 
Pogoji, kakršne imamo sedaj, so dokaj v 
redu, ni pa rečeno, da ne bi moglo biti še 
boljše. Želimo si privabiti ljudi k nam in 
da bi imeli vsi koristi od tega.« 

Iskrene čestitke Vidu Moharju za uvr-
stitev v reprezentanco republike Slove-
nije! Tenis v Grosupljem ima veliko pri-
hodnosti in veselimo se  novic o uspehih 
naših mladih teniških upov.

Maja Gal-Varga

Od leve: Vid Mohar, Marko Škrjanc, Zoja 
Gal-Varga, Ludvik Kovačič
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Ne žalujte, otroci, 
raje prosite Boga zame. 
Bog je tako odločil, 
moje ure so prešle.

V 95. letu se je od nas 
poslovila mama, babica in 
prababica

ALOJZIJA BOC
(19. 1. 1925–2. 1. 2020),
Škrabčeva mama iz Male 
Stare vasi pri Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sosedi 
Dragici, prijateljem, znancem, Andrejevim sodelavcem 
iz podjetja Kogast in Jelkinim sodelavcem iz OŠ Brinje za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše in darove 
za cerkev.

Zahvalo izrekamo Društvu upokojencev Grosuplje, pevcem 
za zapete pesmi, g. Adamiču za organizacijo pogrebne 
slovesnosti. Hvala gospodu župniku Janezu Šketu za lepo 
opravljeno sveto mašo in pogrebni obred.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo v velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni: Tončka, Slavka, Bojan,  
Jelka in Andrej z družinami

Zapel je zvon
Tebi v slovo …
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina ..

 
V 96. letu se je poslovila 
naša draga mama, babica 
in prababica

ANA VALENTINČIČ, 
roj. MOHAR, BREGARJEVA mama iz Male Račne 7.

 
Ob slovesu naše drage mame Ane se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, maše in darove za 
cerkev.
Zahvaljujemo se delavkam DSO Grosuplje za dolgoletno 
pomoč pri negi in patronažni sestri Janji za zdravstveno 
oskrbo.
Hvala g. župniku Janezu Kebetu za lepo opravljen pogrebni 
obred in sveto mašo, pevcem za lepo zapete pesmi v cerkvi in 
ob grobu.
Hvala vnuku Gregorju za čutno prebran govor v cerkvi.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njeni

Kdo bo pa sedaj bedel nad 
nami …

ZAHVALA 

vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem, 
sosedom in vsem, ki ste 
pospremili na zadnji poti

FRANČIŠKA MESOJEDCA
 (1929–2019),

upokojenega mizarskega mojstra iz Grosupljega, 

za vse tople poslovilne besede, vsa pisna in ustno izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče, molitve in svete maše. Iskrena 
zahvala g. župniku Janezu Šketu za spoštljive besede slovesa, 
pevcem za čutno zapete pesmi in trobentaču za zaigrano 
skladbo. G. Antonu Adamiču in njegovi ekipi zahvala za 
brezhibno organizacijo pogrebne slovesnosti.

Še posebna zahvala zdravniški ekipi Zdravstvenega doma 
Grosuplje in negovalki, ki so nam v zadnjih težkih trenutkih 
pomagali s koristnimi nasveti, da smo našemu atu olajšali 
zadnje trenutke življenja. 

Zahvala vsem, ki boste njegov spomin nosili v srcih.

Žalujoči: sinova Franc in Zlato z družinami

Adijo, očka ljubljeni, 
ljubezen naša ti sledi,
naj bosta mir in Bog s teboj, 
uživaj blaženi pokoj!

ZAHVALA
V 85. letu starosti se je od 
nas poslovil dragi mož, 
oče, brat, dedi in tast

JOŽE HRIBAR
(23. 2. 1935–1. 1. 2020) iz Bičja.

Ob njegovem slovesu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, vaščanom in znancem za darovano cvetje, sveče, 
svete maše in darove za cerkev in karitas.
Hvala g. župniku Boštjanu Modicu za njegove obiske na 
domu in lep cerkveni obred v Št. Juriju. Hvala g. Adamiču 
za organizacijo in izvedbo pogreba. Hvala tudi pevcem pod 
vodstvom Ivana Jakoba za sočutno petje.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od pokojnika poslovili ali ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
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"Topel objem, misli srca
naj spremljajo te v večnosti,
kjer sedaj si doma."

ZAHVALA
ob boleči izgubi moža

JOŽETA 
LAVRIČA
(24. 3. 1947–28. 11. 2019)
iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste v težkih trenutkih stali ob strani, 
izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Zahvaljujem se osebju ZD Grosuplje, še posebej sestri Branki, 
in osebju UKC Ljubljana, oddelku za abdominalno kirurgijo.

Hvala nečakinji Mileni, nečakoma Igorju in Simonu za vso 
pomoč in podporo. Prisrčna hvala sosedi Malči za poslovilne 
besede ter g. Adamiču za slovesen pogrebni obred, hvala 
pevcem za lepo petje in trobentaču za občuteno zaigrano 
Tišino.

Iskreno se zahvaljujem vsem in vsakomur posebej, ki ste mu 
izkazali spoštovanje, se še zadnjič poslovili od njega in ga 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoča žena Sonja

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage 
žene, sestre, mame, babice 
in prababice

MARIJE VIDIC
(1937–2019)

s Police pri Grosupljem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče, svete maše in darove za cerkev.

Zahvaljujemo se gospodu župniku Jožetu Plutu ter pogrebni 
službi NOVAK za lepo opravljen obred.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na 
zadnjo pot ter jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Oh, zakaj odšel si? In odšel prerano?
Tja odšel si, resda,  
kakor daljna zvezda.
Hvala za nasmehe in za vso dobroto,
tam imej lepo se, uživaj vso krasoto.
Ti ostal boš v srcih vedno živ  
med nami.

ZAHVALA
Ob nenadni in prezgodnji 
izgubi našega dragega 
moža, očija, brata, strica, 
svaka in zeta

BORISA VERTOVŠKA
(7. 1. 1961–2. 1. 2020) iz Grosupljega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem.

Hvala za vso podporo in pomoč v najtežjih trenutkih slovesa, 
za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Hvala PGD Šmarje - Sap in dežurni zdravnici ZD Ivančna 
Gorica za nudeno pomoč ob njegovih zadnjih vdihih. Zahvala 
tudi gospodu župniku iz Škocjana ter celotni pogrebni ekipi 
za lepo opravljen obred. 

Vsi, ki ste ga imeli radi, se od njega poslovili in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti, ga še naprej ohranite v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

ZAHVALA

ob prerani in boleči izgubi 
našega ljubljenega očeta, 
sina in dedija

DRAGA OMAHNA
(1955–2019)

iz Udja pri Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete 
maše in besede tolažbe ter vsem, ki ste ga pospremili k 
počitku. Zahvaljujemo se maksilofacialni kirurgiji in osebju 
Zdravstvenega doma Grosuplje. Posebna zahvala gre 
patronažni službi Zdravstvenega doma Grosuplje za srčno 
opravljanje svojega dela in ker ste mu s svojo pomočjo in 
prijaznimi besedami v času bolezni stali ob strani. Hvala tudi 
župniku, pevskemu zboru, trobentaču in pogrebcem. Hvala 
vsem, ki ste kakorkoli pomagali v težkih trenutkih.

Žalujoči oče Franc, hčerki Simona in Marjana z družinama



58 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar - februar 2020 Oglasi

AVTOVAL, Grosuplje

tel: 01 78 11 303
www.avtoval-renault.si
www.avtoval-dacia.si
e mail: servis.renault@avtoval.si

AVTOVAL d.o.o.
Pod jelšami 2
1290 Grosuplje

ZIMSKA AKCIJA ZA VOZILA 
ZNAMKE RENAULT IN DACIA 
- Motorno olje  -30%
- Filter (olja, goriva, zraka, potniškega prostora)  -15%
- Vžigalne svečke  -15%
- Zavorne obloge in zavorni diski  -15%
- Čistilo za pranje stekel  -20%
- Brisalci -20% + brezplačna menjava

* Akcija velja za nakup nadomestnih delov ob opravljeni storitvi. 
* Akcija velja od 01.01.2020-15.02.2020

ZOBNA AMBULANTA
PRENADENT

www.zobozdravstvo-prenadent.si

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• zdravljenje parodontalne bolezni,

• laserski dermatološki posegi

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

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

T: 08 385 04 81 / 86, E: info@partnergraf.si > NAROČILA

T: 08 385 04 84, E: info@partnergraf.si > GRAFIČNI STUDIO

T: 01 7861 177, E: tajnistvo@partnergraf.si > RAČUNOVODSTVO

GRAFIČNI STUDIO PRIPRAVA TISKOVIN

OFFSET IN DIGITALNI TISK POSLOVNIH IN MARKETINŠKIH TISKOVIN

TISK ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO IN GOSTINSTVO

TISK Z VAROVANJEM

DIREKTNI MARKETING PERSONALIZACIJA

PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o. 
Gasilska cesta 3, SI - 1290 Grosuplje

www.partnergraf.si

»Vsi cvetovi 
bodočnosti,  
so semena 
sedanjosti.«
(kitajski pregovor)

notranja_reklama_PG_Odmevi_90x127.indd   1 23. 01. 2020   07:08:37
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Ponedeljek, 27. 1. ob 10. uri IMUNSKI SISTEM, predavanje prof. dr. Božidarja Štruklja Družbeni dom Grosuplje UTŽO Grosuplje, ZKD Grosuplje

Ponedeljek, 27. 1. ob  17.45 uri Fit za knjigo - bralni študijski krožek Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

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

Četrtek, 30.1., 13.2. in 27.2.  
ob 17.30 uri Pravljično-igralna ura (otroci od 2. do 4. leta) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 30. 1. ob 18. uri Akatrian - predstavitev zbirke pesmi in misli Božidarja Marota Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 1. 2. ob 19.30 uri
Gledališče ggNeNi: SAMO ŠE MALO!, premiera gledališkega 
avtorskega projekta, režija: Brina Klampfer, igrajo igralci gledališča 
ggNeNi

Kulturni dom Grosuplje KD Teater Grosuplje,  
ZKD Grosuplje

Sobota, 1. 2. ob 20. uri KOŠARKA - moški: Grosuplje - Cedevita Olimpija mladi  
(3. liga center - 13. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Moški košarkarski klub Grosuplje

Nedelja, 2. 2. ob 20. uri SiTiTeater: SLOVENEC IN POL, dvoglava triglavska komedija, 
igrata: Perica Jerković in Aleš Novak Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, Jabka d.o.o

Torek, 4. 2. ob 17.30 uri Migrena in akupunktura, predava Taseski Darko, dr. med. spec. 
spl. med in izred. prof. Marjan Zadel, dr. med. spec. nevrolog Zdravstveni dom Grosuplje Zdravstveni dom Grosuplje

Sreda, 5. 2. ob 20.30 uri ODBOJKA: ATK Grosuplje - GEN-I Volley (1. A liga - 13. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Četrtek, 6. 2. ob 18. uri
Željko Kozinc - predstavitev knjige Lepote in vrednote treh dolin: 
domoznansko popotovanje po občinah Grosuplje,  
Ivančna Gorica in Dobrepolje

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 7. 2. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - Brežice (1. B liga - 15. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 8. 2. ob 8. uri 14. TRADICIONALNI POHOD PO PREŠERNOVI POTI s kulturnim 
programom na Kopanju

Kulturni program v cerkvi na 
Kopanju UTŽO Grosuplje, ZKD Grosuplje

Sobota, 8. 2. ob 10. uri
Brezplačni ogledi ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov po 
občini Grosuplje - Kopanj, ogled Prešernove sobe  
(Informacije: vodička Olga Gruden, 051 262 707)

Zbirno mesto: pred cerkvijo Turizem Grosuplje v sodelovanju 
s TD Kopanj

Sobota, 8. 2. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - Vital Ljubljana  
(2. liga zahod - 15. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Ponedeljek, 10. 2. ob 17.45 uri Moderno je brati slovensko postmoderno -  
bralni študijski krožek Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Torek, 11. 2. ob 17.30 uri Bolečina v sklepih - artroza,  
predava Božeglav Jezeršek Karolina, dr. med Zdravstveni dom Grosuplje Zdravstveni dom Grosuplje

Četrtek, 13. 2. ob 18. uri Prešerno o Prešernu - literarni večer poezije Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje v 
sodelovanju s KD sv. Mihaela

Torek, 18. 2. ob 9.30 uri
Brezplačni ogledi ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov po 
občini Grosuplje - Mesto Grosuplje skozi čas  
(Informacije: vodička Marija Kavšek, 041 761 216)

Zbirno mesto: pred vhodom v 
Mestno knjižnico Grosuplje

Turizem Grosuplje v sodelovanju s 
TOD Grosuplje

Sreda, 19. 2. ob 18. uri Bralna čajanka Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 19. 2. ob 19. uri STROKOVNO PREDAVANJE Z NASLOVOM: "VARNOST PSOV", 
PREDAVATELJ MARJAN KASTELIC, DR. VET. MED. Družbeni dom Grosuplje Kinološko društvo Grosuplje 

Petek, 21. 2. ob 10. uri
Brezplačni ogledi ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov po 
občini Grosuplje - Vodomčev gaj z učilnico, vaško jedro Cerovo 
(Informacije: vodička Marija Kavšek, 041 761 216)

Zbirno mesto: vaško jedro vasi 
Cerovo pri Grosupljem

Turizem Grosuplje v sodelovanju s 
TD Cer Cerovo

Petek, 21. 2. ob 11.30 in 15. uri

Brezplačni ogledi ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov po 
občini Grosuplje - Županova jama do Velike dvorane odkrijte s 
svetilkami in eksperimentalna delavnica Jama LAB  
(Informacije: Lučka Jere, 040 645 341).  
Obvezna prijava na: info@zupanovajama.si, dovoljena uporaba 
lastnih naglavnih svetilk

Zbirno mesto: vhod pred Županovo 
jamo, vodičke: Lučka Jere, Andreja 
Grablovic, Andreja Vesel. 

Turizem Grosuplje v sodelovanju z 
Županova jama TOD Grosuplje

Petek, 21. 2. in sobota, 22. 2.  
ob 13.30 uri

Brezplačni ogledi ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov po 
občini Grosuplje -Protiturški tabor Cerovo s cerkvico sv. Nikolaja  
(Informacije: vodiča Janez Kozlevčar - 031 660 028  
in Mojca Koritnik - 070 660 983)

Zbirno mesto: informativna tabla 
ob cesti

Turizem Grosuplje v sodelovanju s 
TD Tabor Št. Jurij

Petek, 21. 2. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - HERZ Šmartno (1.B liga - 17. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 22. 2. ob 10. uri
Brezplačni ogledi ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov po 
občini Grosuplje - Grosuplje - mlado mesto na pragu Ljubljane - 
voden ogled ob svetovnem dnevu vodnikov

Grosuplje, pričetek pred Občino 
Grosuplje

Turizem Grosuplje v sodelovanju z 
Županova jama TOD Grosuplje

Sobota, 22. 2. ob 10. uri
Brezplačni ogledi ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov 
po občini Grosuplje - Vse kar rabite vedeti o Šmarju - Sapu 
(Informacije: vodič David Tomažin, 041 979 044)

Zbirno mesto: pred cerkvijo v 
Šmarju - Sapu

Turizem Grosuplje v sodelovanju s 
TD Šmarje - Sap

Četrtek, 27. 2. ob 19. uri Revija odraslih pevskih zborov Dvorana Družbenega doma 
Grosuplje ali avla OŠ LA Grosuplje JSKD OI Ivančna Gorica

Petek, 28. 2. ob 8. uri STROKOVNI SEMINAR: Brezplačno davčno in računovodsko 
svetovanje Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Petek, 6. 3. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - LL Grosist Slovan (1.B liga - 19. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 7. 3. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - Triglav Kranj (2. liga zahod - 18. 
krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Petek, 20. 3. ob 20.30 uri ROKOMET: Grosuplje - Radeče Papir Nova (1.B liga - 21. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 21. 3. ob 15.30 uri NOGOMET: Brinje Grosuplje - Žiri (3. liga - zahod -16. krog) Nogometni stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

Sobota, 21. 3. ob 17. uri ODBOJKA: ATK Grosuplje II - Šentvid-Vital  
(2. liga zahod – 20. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

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


