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Posebno ponudbo lahko izkoristijo vsi novi naročniki A1, ki do 31. 7. 2022 sklenejo novo naročniško razmerje na 
kateremkoli paketu A1 Net + TV. Po izteku 12-mesečnega obdobja promocijske cene se uporabniku prične zaračunavati 
redna cena naročniškega paketa. Popusti se med seboj izključujejo. Programski sklop VOYO je brezplačno vključen v vse 
pakete A1 Net + TV. Za ponudbo veljajo Posebni pogoji A1 fiksnih paketov, posebni pogoji promocije »vsi paketi« ter drugi 
posebni in splošni pogoji, ki so skupaj s cenami ostalih storitev ter pogoji ponovne vezave na voljo na A1.si. Vse cene 
vključujejo DDV. A1 Slovenija, d. d.

A1.si

A1 Grosuplje
Brvace 1a, Grosuplje
M 040 979 788

Vsi paketi 
A1 Net + TV

19 99 €
na mesec

Prvo leto samo
Hitrosti do 
500 Mb/s

V harmoniji z naravo

Vrtni center

PE DOBROVA  Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100

PE KRŠKO  Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

-20%

VRTNO POHIŠTVO

BATERIJSKE VRTNE
KOSILNICE RAMDA

RASTLINA MESECA
JUNJA - GAZANIJA

KAMADO

ŽARI

NE SPREGLEJTE

VODNI PROGRAM RAMDA

VSE ZA VAŠ OKRASNI VRT

MOTORNE KOSE RAMDA

eurogarden.eu

ŽE OD
139,99€

VSI -12%
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Vaša zelena tiskarna.

DIGITALNI TISKOBLIKOVANJE DODELAVAOFFSET TISK

Pokličite nas: 08 385 04 81 | info@partnergraf.si
PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o. | Gasilska cesta 3 | 1290 Grosuplje

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:

AAnnddrreejjaa  HHrriibbaarr  HHoossttnniikk, dr. dent. med.

Zasebna zobozdravstvena ordinacija
Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje

telefon: 004411  778800 774411
• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• lasersko zobozdravstvo - laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij in 
odstranjevanje zobnega kamna



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

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

Lep junijski pozdrav obema. Letošnji junij je še posebej za-
nimiv, saj se po dveh letih omejitev zaradi korone spet na 
polno dogaja. Občutek imam, da še več kot pred korono, 
saj smo ljudje družabna bitja in potrebujemo dogodke, pa 
naj bodo to veselice, ki jih je v juniju največ, ali razni kul-
turni, športni, turistični ali še kakšni drugi dogodki. Junija 
je tudi najdaljši svetli del dneva, ki se začne v tretji tretjini 
meseca že počasi krajšati. Ob izidu junijske številke na-
šega glasila se začnejo tudi šolske počitnice, vsem šolarjem želim, da se sprostijo in 
naberejo nove energije za novo šolsko leto.

Letos, kot kaže, bo tudi sadno drevje dobro obrodilo, upamo tudi na ostale pridelke z 
vrtov, če bomo imeli srečo in se izognili kakšni toči. Nekaterim je žal ta letos že uničila 
ves pridelek.

V samem mestu Grosuplje smo dočakali, da je postal tovarniški nadvoz nad železnico 
ponovno prevozen, hkrati pa so se pričela napovedana dela za krožišče pri Bambiču. 
V kratkem pa se pričnejo tudi dela na prenovi centra Grosupljega. Na zadrževalniku 
Veliki potok potekajo še zaključna dela, končno obliko pa počasi dobiva tudi nova 
železniška postaja v Grosupljem.  

Grosuplje je postalo tudi bogatejše za nov regijski vadbeni center za gasilce, to je če-
trti od sedemnajst načrtovanih v Sloveniji. Za gasilce je to velika pridobitev, kjer se 
bodo lahko usposabljali za reševanja pri različnih nesrečah, namenjen pa je gasilskim 
zvezam iz južne Ljubljanske regije. Gasilska zveza Grosuplje šteje kar osemnajst pro-
stovoljnih gasilskih društev, zato skoraj vsako leto kakšno od njih praznuje okroglo 
obletnico, tokrat gasilci iz Račne praznujejo 110 let delovanja.

V juniju smo priča res veliko dogodkom, praznujemo pa tudi državni in občinski 
praznik, ob katerem že sedaj čestitke, zato bo gradiva dovolj tudi za julijsko številko.

Lepo praznovanje, čim več veselic in ostalih družabnih dogodkov ter lepe počitnice in 
dolge dopuste. Srečno!

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 5. julija, na e – naslov:

grosupeljski.odmevi@gmail.com
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Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih 
odmevov!
Pred dvanajstimi leti je občina Grosuplje premogla eno samo 
krožišče pri Kovinastroju. Povrnimo se dvanajst let nazaj. 
Pri Logotu je skoraj vsak dan pokalo, saj ni bilo krožišča. 
Pri Fortuni na Cikavi je bil jutranji podvig zaviti levo na 
priključek za avtocesto proti Ljubljani, brez tega, da si tvegal 
zvito pločevino. Pred občino zjutraj zastoji na Taborski vse do 
nadvoza pri Motvozu in še naprej. Iz Sončnih dvorov pa prava 
pustolovščina preko nezavarovanega železniškega prehoda 
na križišče Adamičeve in Kadunčeve, vedno v skrbeh, da bo 
koga povozil vlak. Šmarje v  Razdrtem pa je imelo čuden 
polpriključek, kjer si moral delati prekrške, če si hotel priti na 
avtocesto. O pločnikih poleg najbolj obremenjenih državnih cest 
preko naše občine za varno hojo pešcev in kolesarjev pa smo 
lahko le sanjali.  Sprašujem se, kako bi danes zgledal promet na naših cestah skozi občino Grosuplje, če bi obstali v letu 2010, z 
vsem tem porastom prometa v teh dvanajstih letih? Le do kam bi segali zastoji pločevine, če ne bi ničesar ukrenili? Kakšna bi bila 
prometna varnost? 
V občini Grosuplje smo ukrepali in danes imamo zgrajena krožišča pri Logotu, pa  pred občino, pa na Kadunčevi, pa pri Fortuni 
na Cikavi na avtocesto, zgrajen je polni priključek na avtocesto v Šmarju. Ukinjen je nevarni železniški prehod pri Sončnih 
dvorih, kjer je sedaj zgrajen dodaten pomožni podhod pod železniško progo za pešče, ki bo kmalu predan v uporabo, prebivalci 
Sončnih dvorov pa lahko z vozili varno prečkajo železniško progo čez nadvoz pri Sparu. Dokončuje se železniška postaja v 
Grosupljem  z glavnim  podhodom do Industrijske ceste, kjer se bo do peronov dostopalo varno, izvennivojsko, za osebe z ovirano 
mobilnostjo pa so zgrajena kar štiri dvigala. Zgrajen je nov nadvoz čez Taborsko cesto pri nekdanjem Motvozu, sedanji Bekri, 
kjer so pešci in kolesarji dobili dovolj široke pločnike za varno prečkanje nadvoza. Vozniki dolgih in težkih tovornjakov – šleperjev 
niso najbolj navdušeni, ker je površina za najbolj ranljive kategorije udeležencev v prometu na tem nadvozu malo večja. Že v 
naslednjem letu se prične temeljita izgradnja Industrijske ceste s pločniki in kolesarskimi stezami, ki bo dovolj široka za težke 
tovornjake, da ne bo treba obremenjevati nadvoza pri Taborski. Poleg tega pa v prostor umeščamo tudi obvoznico Grosuplje, ki 
bo težka tovorna vozila dokončno preusmerila izven centra mesta Grosuplje, a hkrati učinkovito omogočala dostop tem vozilom 
do poslovnih con. Kakorkoli obrnemo, zavedati se je treba, da nam ravno ti kamioni pripeljejo dobrine za naše vsakodnevno 
življenje in moramo zato nanje gledati tudi s pozitivne plati. Lahko smo hvaležni voznikom tovornjakov, ker opravljajo res težko 
delo.
Ne bomo obstali v letu 2010. Nadaljuje se izgradnja krožišča pri Bambiču pri trgovini Tuš, ki bo zgrajeno do konca avgusta tega 
leta. Obnova vozišča s kolesarskimi stezami in pločniki se nato od krožišča Bambič nadaljuje po cesti na Krko vse do Velikega 
Mlačevega, kjer bo pri odcepu za Račno zgrajeno krožišče. Pred kratkim smo prejeli podpisan sofinancerski sporazum z Direkcijo 
za infrastrukturo, ki omogoča gradnjo pločnika od Velikega Mlačevega preko Lobčka do Plešivice. 
Začela pa se bo tudi temeljita obnova Adamičeve ceste od krožišča pri Hoferju pa vse do krožišča pri Kovinastroju, tudi z 
ureditvijo pločnikov in kolesarskih stez. 
Od novega nadvoza pri Taborski se bo nadaljevala obnova vozišča in pločnika proti Spodnji Slivnici, v načrt razvojnih programov 
Direkcije za infrastrukturo je uvrščen pločnik Čušperk, vse potrebno pa se pripravlja tudi za pločnik od šole do središča Žalne z 
obnovo vozišča, v planu je tudi izgradnja pločnika na Polici in Ponovi vasi ter proti Spodnjemu Blatu. 
Vse udeležence v prometu lepo prosimo za strpnost in potrpežljivost  med gradnjo vseh teh infrastrukturnih ukrepov, ki bodo 
izboljšali prometno varnost in izboljšali pretočnost prometa. Tudi doma je vse narobe, ko se obnavlja kopalnica, toda ko so 
ploščice položene in obrtniki odidejo, pa zasije v novi lepoti.    
Vse te investicije so lepa popotnica v praznovanje našega občinskega in državnega praznika dneva državnosti. Želim vam, da 
ga praznujemo ponosno in vzneseno! Našim prijateljem iz Ukrajine zaradi grmenja orožja ta privilegij svobode, ki smo si jo mi 
Slovenci utrli leta 1991, žal ta hip ni dan. Ob rožljanju z orožjem naše dnevne tegobe zbledijo.
Srečno, občina  Grosuplje, srečno Slovenija, srečno mati Domovina! 

Vaš  župan  
dr. Peter Verlič

Nagovor župana
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18. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

V sredo, 1. junija 2022, je potekala 
18. redna seja Občinskega sveta Obči-
ne Grosuplje.

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli Ugotovitveni sklep o prenehanju 
mandata članu Občinskega sveta Obči-
ne Grosuplje.

Občinski svetnik dr. Božo Predalič, 
izvoljen na listi SDS na zadnjih lokalnih 
volitvah v občinski svet, 18. 11. 2018, je 
dne 5. 4. 2022 sporočil spremembo na-
slova stalnega bivališča, ki se nahaja v 
drugi občini, zaradi česar je izgubil vo-
lilno pravico v občini Grosuplje in mu je 
zato na podlagi prve alineje 37. a člena 
Zakona o lokalni samoupravi in v pove-
zavi s četrtim odstavkom 5. člena Zako-
na o lokalnih volitvah ter na podlagi 24. 
člena Statuta Občine Grosuplje prenehal 
mandat občinskega svetnika.

Občinski svetnice in svetniki so na seji 
sprejeli tudi Odlok o proračunu Obči-
ne Grosuplje za leto 2023, v vsebini in 
višini, ki sta potrebni za realizacijo vseh 
nalog, ki smo si jih zadali za leto 2023. 
Proračun Občine Grosuplje za leto 2023 
je bil sprejet v višini 25.980.676 evrov.

Vodja urada za finance, gospodarstvo 
in družbene dejavnosti Jelka Kogovšek 
je ob tej točki dnevnega reda pojasnila, 
da smo na osnutek proračuna za leto 

2023 v predlogu pripravili nekaj doda-
tnih postavk, prav tako smo na nekaterih 
postavkah sredstva povečali.

Na proračunski postavki Zdravstveni 
programi za starejše smo povečali sred-
stva z 2.000 evrov na 3.000 evrov, in sicer 
na predlog Odbora za družbene dejav-
nosti, za namen višje kakovosti življenja 
občanov. Sredstva smo dvignili tudi na 
proračunski postavki Enkratna denarna 
pomoč ob rojstvu otroka, in sicer na pre-
dlog župana in na predlog Odbora za 
družbene dejavnosti. Darilo ob rojstvu 
novorojenca, ki je do sedaj znašalo 180 
evrov, bo po novem 220 evrov. Sred-

stva smo dvignili tudi na proračunski 
postavki Občinske štipendije, saj v tem 
letu na predlog župana povišujemo šte-
vilo razpisov za štipendije. Sofinancira-
nje diplomskih, magistrskih in doktorskih 
nalog je nova postavka v proračunu za 
leto 2023. Za namen sofinanciranja ti-
ska in priprave zaključnih dokumentov 
študentov smo v proračunu rezervirali 
9.000 evrov.

Na predlog Komisije za dodeljevanje 
sredstev v kmetijstvu smo dvignili tudi 
sredstva na postavki Naložbe v kmetijsko 
gospodarstvo, in sicer za 15.000 evrov. Za 
razpis bo tako sedaj na razpolago 40.000 
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evrov, do sedaj jih je bilo 25.000 evrov.
Postavka Rekreacijsko območje Košča-

kov hrib se nanaša na urejanje Koščako-
vega hriba, in sicer smo dobili novejše 
podatke o vrednosti te investicije. Izde-
lana je bila PZI dokumentacija, na podla-
gi katere ugotavljamo, da je bila postav-
ka za cca 15.000 evrov prenizka.

V proračun smo uvrstili tudi novo po-
stavko Doživetje mlinarstva dežele Kranj-
ske. Gre za investicijo v mlin v Brinju, za 
kar smo se odločili na podlagi objavlje-
nih razpisov Evrope in države za obnovo 
kulturne dediščine.

Dvignili pa smo tudi sredstva na po-
stavkah Obratovalni stroški Družbenega 
doma, Obratovalni stroški upravnih pro-
storov Taborska 2, Obratovalni stroški Kul-
turnega doma Grosuplje in Obratovalni 
stroški dvorane Brinje, in sicer za porabo 
kuriv in stroške ogrevanja, torej na vseh 
naših poslovnih in upravnih prostorih. 
Računamo, da bo ta strošek v letošnjem 
in v naslednjem letu višji.

Sredstva pa smo dvignili tudi na po-
stavki Spremembe in dopolnitve OPN, in 
sicer zaradi sprememb Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-3). Po tem zakonu 
se dajejo občinskemu urbanistu doda-
tne naloge, zaradi česar bo strošek višji.

Kot je še pojasnila Jelka Kogovšek, 
se zaradi navedenih sprememb dviguje 
proračun za 814.680 evrov. Odhodki v 
letu 2023 naj bi po novem planu znašali 
25.980.676 evrov.

Prav tako je bil sprejet Zaključni ra-
čun proračuna Občine Grosuplje za 
leto 2021.

Gre za realizacijo proračuna Občine 
Grosuplje za leto 2021. Višina realiziranih 
prejemkov je znašala 22.579.372 evrov, 
višina realiziranih izdatkov pa 16.382.410 
evrov. Stanje sredstev na računu je ko-
nec leta 2021 znašalo 7.752.038 evrov.

Občinski svetnice in svetniki so tokrat 
na seji sprejeli tudi Sklep o podelitvi pri-
znanj Občine Grosuplje za leto 2022. 
Priznanje Občine Grosuplje z zlatim zna-
kom Občine Grosuplje prejme Župnija 

Grosuplje, priznanje Občine Grosuplje 
s srebrnim znakom Občine Grosuplje 
prejme Roža Kek, priznanje Občine Gro-
suplje z bronastim znakom Občine Gro-
suplje pa prejme Janez Kebe.

Občinski svet sicer sprejme sklep o 
dobitnikih priznanj za posamezno leto 
po postopku, določenem v Odloku o pri-
znanjih Občine Grosuplje, ki se podelijo 
ob občinskem prazniku, 25. junija.

Nadalje je bil sprejet Sklep o lokacij-
ski preveritvi v enoti urejanja prostora 
GR 53 CU, ki se nanaša na individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev oziroma določil OPN za namen 
nadzidave poslovne stavbe, kjer ima se-
dež Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 
Grosuplje, in Sklep o lokacijski preveri-
tvi v enoti urejanja prostora ŠJ 368 SSe 
ppip, ki se nanaša na gradnjo stanovanj-
skih hiš. 

Sprejeli so tudi Sklep o imenovanju 
predstavnikov ustanovitelja v Svet 
javnega vzgojno - izobraževalnega za-
voda »Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje«.

V skladu z Zakonom o financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 
25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21 in 207/21) 
in 15. členom Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno - izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 14/17, 31/17, 79/19, 
12/20 in 49/22) svet zavoda sestavlja-
jo trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki delavcev in trije predstav-
niki staršev. Članom Sveta zavoda bo 
prenehal mandat 12. junija 2022, zato je 
moral občinski svet imenovati tri pred-
stavnike ustanovitelja v Svet zavoda za 
mandatno obdobje 2022–2026.

Občinski svetnice in svetniki so v Svet 
javnega vzgojno - izobraževalnega za-
voda Osnovna šola Louisa Adamiča Gro-
suplje imenovali 2 od 3 predstavnikov 

ustanovitelja - Občine Grosuplje, in sicer 
Tatjano Bavdek in Jožeta Gorca.

Prav tako so sprejeli Sklep o imeno-
vanju predstavnikov lokalne skupnosti 
v Svet javnega zavoda Zavod za turi-
zem in promocijo »Turizem Grosuplje«.

V skladu z Zakonom o zavodih in 13. 
členom Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda za turizem in promocijo »Turi-
zem Grosuplje« (Uradni list RS, št. 86/16 
in 17/19) svet zavoda sestavljajo 2 pred-
stavnika lokalne skupnosti, ki ju imenuje 
občinski svet, 1 predstavnik ministrstva, 
pristojnega za ohranjanje narave, 1 pred-
stavnik delavcev zavoda in 1 predstavnik 
zainteresirane javnosti, ki ga imenuje žu-
pan. Članom Sveta zavoda bo prenehal 
mandat 22. avgusta 2022, zato je moral 
občinski svet imenovati dva predstav-
nika lokalne skupnosti v Svet zavoda za 
mandatno obdobje 2022–2026.

Občinski svetnice in svetniki so v Svet 
zavoda Zavod za turizem in promocijo 
»Turizem Grosuplje« imenovali Alojza 
Bavdka in Janeza Svetka.

Občinski svetnice in svetniki so nada-
lje sprejeli Sklep o imenovanju Posebne 
občinske volilne komisije.

Za volitve predstavnika romske sku-
pnosti v občini Grosuplje v občinski svet 
je bilo potrebno imenovati Posebno ob-
činsko volilno komisijo, saj sedanji komi-
siji poteče 4-letni mandat 29. 8. 2022. Po-
sebno občinsko volilno komisijo v skladu 
s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah 
sestavljajo predsednik in 3 člani ter nji-
hovi namestniki (8 članov), pri čemer 
morata biti vsaj en član in njegov name-
stnik pripadnika romske skupnosti v ob-
čini (36. člen Zakona o lokalnih volitvah).

Občinski svetnice in svetniki so v Po-
sebno občinsko volilno komisijo Občine 
Grosuplje imenovali: Heleno Brlan (pred-
sednica), Roka Kalarja (namestnik pred-
sednice), Janeza Debelaka (član), Rebeko 
Pintar (namestnica člana), Tanjo Rauh 
(članica), Henrika Premruja (namestnik 
članice), Lidijo Trpljan (članica) in Sonjo 
Hudorovac (namestnica članice).
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Sprejeli so tudi Sklep o imenovanju 
komisije za pripravo volilnega imeni-
ka pripadnikov romske skupnosti na 
območju občine Grosuplje za volitve 
predstavnika romske skupnosti v občini, 
ki ima predsednika in dva člana (11. člen 
Zakona o evidenci volilne pravice).

Občinski svetnice in svetniki so v Ko-
misijo imenovali: Maruško Sever (pred-
sednica), Simono Štrus Jerlah (članica) in 
Emo Zupančič (članica).

Občinski svetnice in svetniki pa so 
tokrat na seji sprejeli tudi: Sklep o uki-
nitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelne št. 2415/2, 
2417/5 in 2421/12, vse k.o. 1795 Velike 
Lipljene; Sklep o ukinitvi statusa graje-
nega javnega dobra na nepremičnini 
parcelna št. 1074/14, k.o. 1783 Grosu-
plje – naselje; Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremič-
nini parcelna št. 1318/7, k.o. 1780 Blečji 
Vrh.

INFORMACIJE, POBUDE IN VPRA-
ŠANJA SVETNIKOV

Občinski svetnik Andrej Bahovec 
(Konkretno) je postavil vprašanje, ka-
kšen je terminski plan izgradnje ploč-
nika v Čušperku.

Priložnost pa je izkoristil, da je tudi 
kot predsednik Gasilske zveze Grosuplje 
svetnice in svetnike ter župana povabil 
na otvoritev regijskega vadbenega po-
ligona, 11. junija 2022. To bo velik dogo-
dek za gasilstvo in občino.

Župan dr. Peter Verlič je odgovoril, 
da je projekt izgradnje pločnika Čušperk 
uvrščen v Načrt razvojnih programov. 
Res je, da bomo dobili novo Vlado RS, 
vendar verjame, da se bo investicija 
kljub temu pričela. Kako bo delo poteka-
lo terminsko, še ni znano.

Povedal je še, da je v Načrt razvojnih 
programov umeščen tudi pločnik Lob-
ček – Plešivica. Pričeli so z urejanjem 
Adamičeve ceste, krožišča pri Bambi-
ču in naprej vse do Malega Mlačevega, 
vključno z gradnjo kolesarske steze ter 
krožišča tudi pri odcepu za Veliko Račno.

Pločnik bodo gradili tudi proti Spo-
dnji Slivnici, Spodnjemu Blatu in Žalni, 
torej od naselja Grosuplje proti zalednim 
naseljem.  

»Sam menim, da se je investicija v ploč-
nike izkazala kot dobra. Hkrati z izgradnjo 
vseh kolesarskih stez se prometna varnost 
zelo povečuje. Računamo pa, da se bo 
kmalu končala tudi gradnja železniške 
postaje. Predvideno je konec julija. Že v 
kratkem pa naj bi bil odprt tudi nadvoz Ta-
borska. Ko se konča gradnja železniške po-
staje, nas čaka še Industrijska cesta. Pričeli 
pa smo tudi že s pripravo strokovnih pod-
lag za izgradnjo celovite obvoznice okoli 
mesta Grosuplje,« je še povedal.

Dodal je še, da si v našo občino želimo 

pripeljati tudi izposojo električnih koles.
Župan se je tudi zahvalil za povabilo 

na otvoritev regijskega vadbenega poli-
gona, ki gotovo predstavlja lep uspeh za 
gasilstvo, ne samo v naši občini, pa tudi 
priznanje Gasilski zvezi Grosuplje, Pro-
stovoljnemu gasilskemu društvu Grosu-
plje.

Svoje besede je tudi sam sklenil s 
povabilom, in sicer na slavnostno sejo 
ob praznovanju občinskega praznika, ki 
bo 23. junija 2022, ob 19. uri, v dvorani 
Kulturnega doma Grosuplje. Čestitali 
bomo tudi našim nagrajencem, Župniji 
Grosuplje, ki praznuje okroglo obletnico, 
50 let, Roži Kek, kot dolgoletni direktorici 
Mestne knjižnice Grosuplje, in častnemu 
kanoniku Janezu Kebetu, ki je napisal 
tudi čudovito kroniko krajev.

Video posnetke in gradivo sej si lah-
ko ogledate na spletni strani www.gro-
suplje.si. 

Jana Roštan

Pogodba za ureditev poti in vadbenega otoka na Koščakovem 
hribu podpisana

V torek, 24. maja 2022, je bila med Ob-
čino Grosuplje in izvajalcem del podje-
tjem Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana 
podpisana pogodba za ureditev poti in 
vadbenega otoka na Koščakovem hribu. 
Pogodbo sta podpisala župan dr. Peter 
Verlič in član upravnega odbora Lesnine 
MG opreme Matija Čepon.

Skladno s pogodbo bodo dela izvedli 
v dveh sklopih. V 1. sklopu bodo na Ko-
ščakovem hribu začeli z vzdrževalnimi 
deli na povezovalni poti od Zdravstve-

nega doma Grosuplje do Hotela Admiral 
ter na tekaškem krogu, v 2. sklopu pa 
bodo uredili tudi vadbeni otok z vadbe-
no opremo. Različni vadbeni elementi 
bodo namenjeni vajam za moč nog in 
rok, za krepitev trebušnih mišic, za rav-
notežje itn. Vadbeni elementi bodo ko-
vinski z izgledom lesa, vsak element bo 
opremljen tudi s tablico z opisom vadbe.

»Koščakov hrib je čudovita sprehajalna 
točka, ki kar čaka, da jo prebivalci občine 
Grosuplje odkrijemo. Sprehod od zdra-

vstvenega doma, na vrh Koščakovega 
hriba, pa potem proti Hotelu Grosuplje ni 
naporen,« pa je ob podpisu pogodbe po-
vedal župan dr. Peter Verlič, ki Koščakov 
hrib rad poimenuje tudi grosupeljski Ro-
žnik. »Pot, ki jo bomo sedaj lepo uredili, pa 
je že dobila ime Pot sreče,« je še povedal.  

Pogodbena vrednost del znaša 
174.893,25 evrov z ddv, in sicer za 1. 
sklop 96.765,06 evrov z ddv in za 2. sklop 
78.128,19 evrov z ddv.

Občina Grosuplje je s projektom ure-
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Podpis pisma o nameri sodelovanja med občinami Ivančna 
Gorica, Grosuplje, Gazi Baba in Ilinden

ditve vadbenega otoka na Koščakovem 
hribu uspešno kandidirala na 3. javnem 
pozivu Lokalne akcijske skupine »So-
žitje med mestom in podeželjem« in 
zanj pridobila tudi EU in državna sred-
stva. Projekt bosta tako v višini 65.000 
evrov sofinancirali tudi Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
in Republika Slovenija, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Dela bodo predvidoma zaključena do 
30. junija 2022.

Jana Roštan

V torek, 31. maja 2022, sta v Hiši kranj-
ske čebele v Višnji Gori občini Ivančna 
Gorica in Grosuplje podpisali pismo o 
nameri sodelovanja z občinama Gazi 
Baba in Ilinden iz Republike Severne Ma-
kedonije. Namen podpisanega pisma o 
nameri je nadaljnje skupno sodelovanje 
med občinami na področju razvoja rural-
no-urbanega sodelovanja.

Pismo o nameri so na predlog ma-
kedonskih občin slavnostno podpisali 
župan Dušan Strnad (Občina Ivančna 
Gorica), župan dr. Peter Verlič (Občina 
Grosuplje), župan Boban Štefkovski 
(Občina Gazi Baba) in župan Aleksander 
Georgievski (Občina Ilinden). 

Srečanje so župani omenjenih občin 
že zdaj izkoristili tudi zato, da se bolje 
spoznajo in navežejo tesnejše stike. Žu-
pan dr. Peter Verlič je predstavil nekaj 
statističnih podatkov o naši občini, nje-
no razvojno naravnanost, uspešno izve-
dene projekte, načrte za naprej, izzive, s 
katerimi se soočamo, pa tudi gospodar-
stvo v naši občini in turistične znameni-
tosti, ki si jih velja ogledati. Ivančno Gori-
co že dobro poznamo, dodobra pa smo 
se seznanili tudi z občinama podpisni-
cama iz Severne Makedonije. Prav tako 
je srečanju prisostvoval sekretar mesta 
Skopje Gjoko Velkovski in nam predsta-
vil njihovo glavno mesto.

Na povabilo se je odzvala tudi mag. 

Marjana Majerič, direktorica GZS Zbor-
nice osrednjeslovenske regije, delegaciji 
iz Severne Makedonije pa sta se pred-
stavili tudi naši lokalni podjetji, z nami 
sta bila predstavnik podjetja IMP Arma-
ture iz Ivančne Gorice Simon Strnad in 
lastnik podjetja Gabrijel Aluminium iz 
Grosupljega Andrej Gabrijel.

Prijetno dobrodošlico v Hiši kranjske 

čebele nam je sicer izrekla direktorica 
Zavoda Prijetno domače Maja Lampret, 
vodja Skupne občinske uprave 5G Ja-
smina Selan pa je ob koncu srečanja že 
potegnila nekatere skupne smernice, ki 
bi lahko obetale naše dobro sodelovanje 
tudi v prihodnje, poudarila je potencial 
za bodoče skupne projekte.

Jana Roštan
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Paviljon Medena zgodba na Adamičevi ploščadi v Grosupljem

20. maj je svetovni dan čebel. Zdru-
ženi narodi so ga razglasili leta 2017 in s 
ponosom lahko povemo, da na pobudo 
Republike Slovenije. V petek, 20. maja 
2022, smo tako praznovali že 5. svetov-
ni dan čebel. Letos smo ga posebej lepo 
obeležili tudi v občini Grosuplje. Z Me-
deno zgodbo, potujočim paviljonom, ki 
je predstavljal čebelarstvo in medene 
izdelke.

Izobraževalno-informativni paviljon 
Medena zgodba je na Adamičevo plo-

ščad, v center Grosupljega, pripotoval 
v ponedeljek, 23. maja, obiskali smo ga 
lahko vse do srede, 25. maja 2022. Dodo-
bra smo lahko spoznali čebele, se sezna-
nili s čebelarstvom, čebelje pridelke smo 
lahko tudi poskusili.

V torek, 24. maja 2022, pa so se nam 
pri paviljonu pridružili tudi župan dr. 
Peter Verlič, predsednik Čebelarskega 
društva Grosuplje Stane Brčon in pod-
predsednik Čebelarske zveze Slovenije 
Janez Vencelj. Z nami so bili tudi otroci 

iz vrtcev Kekec in Tinkara, njihove vzgoji-
teljice, pridružila se nam je tudi ravnate-
ljica VVZ Kekec Grosuplje Majda Fajdiga.

»Čebele so majhne, a opravljajo veliko 
in pomembno delo za nas. Imejmo jih radi 
in jih spoštujmo,« nam je položil na srce 
predsednik Čebelarskega društva Gro-
suplje Stane Brčon. Želi pa si, da morda 
tudi s to zgodbo kakšnega otroka nav-
dušimo, da postane čebelar. »Pravijo na-
mreč, da na mladih svet stoji.«

Župan dr. Peter Verlič je ob tej prilo-
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Dan burgerjev in piva na Mestni tržnici Grosuplje

žnosti slovenskim čebelarjem čestital za 
pobudo, da imamo danes svetovni dan 
čebel. »Čuvati moramo naravo, paziti na 
čebelice,« je dejal in se ob tem vprašal, ali 
je res, kar pravijo, da če izumrejo čebeli-
ce, izumre tudi človeštvo. »Ob teh bese-
dah se moramo zamisliti.«

Nagovoril nas je tudi podpredsednik 
Čebelarske zveze Slovenije Janez Ven-
celj. »Slovensko čebelarstvo je eno najbolj 
organiziranih čebelarstev na svetu. Ima-
mo 206 čebelarskih društev, starih tudi 
do 140 let. Vsa ta društva so povezana v 
Čebelarsko zvezo Slovenije,« je dejal. O 
svetovnem dnevu čebel, ki ga je pred 
kratkim praznovala Slovenija in z njo ves 
svet, pa je povedal, da je njegov namen 
predvsem ozaveščanje svetovne jav-
nosti o pomenu čebel in ostalih opra-
ševalcev, od njihovega opraševanja je 
odvisnih kar 80 % poljščin, in tudi on je 
poudaril pomen čebel za preživetje člo-
veštva. »Žal v Evropi medonosne čebele v 
naravi brez pomoči čebelarjev ne preživijo 
več. Zato bodite prijazni do čebel in ostalih 
opraševalcev. Vsak naj kaj naredi, kar je v 
njegovi moči. Posadite medovite rastline 
na vrtu, okenskih policah, v gozdu, kjerkoli 
imate seveda možnost,« je še dejal.

»Generalna skupščina Organizacije 
združenih narodov je pobudo za svetovni 
dan čebel sprejela soglasno. To dokazuje, 
da čebele niso samo opraševalke, ampak 
tudi povezujejo svet,« so še bile besede, ki 
jih je delil z nami, s čebelarskim pozdra-
vom, »naj medi«.

Otroci iz vrtca Tinkara, skupinica 
Sončki, so nam ob tej priložnosti zapeli 
tudi lepe pesmice. Slakovo, Čebelarja, pa 
smo zapeli kar vsi skupaj.

V dneh, ko smo gostili paviljon, so 
se sicer na medeno popotovanje poda-
li tudi drugi vrtčevski otroci, prav tako 
so ga obiskali otroci iz vseh treh naših 
osnovnih šol, med obiskovalci so bili tudi 
stanovalci Doma starejših občanov Gro-
suplje in stanovanjska skupina društva 
Novi paradoks z Malega Vrha pri Šmarju.

Jana Roštan

Petek, 13. maj 2022, je bil za Grosu-
peljčanke in Grosupeljčane v znamenju 
burgerjev in piva. Na Mestni tržnici Gro-
suplje je namreč potekal Dan burgerjev 
in piva, kot so dogodek poimenovali na 
Turizmu Grosuplje, in nas z njim vabili na 
slasten burger in hladno pivo. Sončen, 
skoraj poletni dan pa je bil kot nalašč, da 
si ju res privoščimo, in se hkrati podru-
žimo s svojimi sodelavci, prijatelji, some-
ščani, sokrajani.

In tudi župan dr. Peter Verlič si ju je 

privoščil, pa tudi njegova soproga Bar-
bara. V družbi prijateljev.

Za razvajanje naših brbončic ob sla-
stnih burgerjih sta poskrbela D'Burger 
Foodtruck in Kapljica Šentburger, za žejo 
pa pivovarja Mala pivovarna Kajtimar in 
Pivovarna Rooster.

Naša Mestna tržnica Grosuplje je v za-
dnjih mesecih lepo zaživela, posebej ob 
torkih in še bolj ob sobotah, ko nas tam 
pričakujejo številni ponudniki sadja in 
zelenjave ter drugih domačih pridelkov 

in izdelkov. Ta dan pa je, lahko bi rekli 
premierno, zaživela tudi v tisti drugi luči. 
Ko gre v prvi vrsti za družaben dogodek, 
namenjen druženju, srečevanju, pove-
zovanju. Prijetnemu preživljanju proste-
ga časa v centru našega mesta. In že se 
veselimo vseh naslednjih dogodkov, na 
katere nas bo vabila naša mestna tržnica.

Jana Roštan
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Stanovalci Doma starejših občanov Grosuplje z obiskom 
presenetili župana dr. Petra Verliča

Župan dr. Peter Verlič v imenu občank in občanov Deželaku 
junaku podaril bon v vrednosti 1.200 evrov za počitnice otrok

Deželak junak se je tudi to leto podal 
na pot po Sloveniji, da zbere čim več 
sredstev za počitnice otrok, ki ne morejo 
na morje. »Otroci si zaslužijo počitnice na 
morju in zaradi posledic epidemije je takih 
otrok še več. Zato JA, grem ponovno na 
pot in dali bomo vse od sebe,« je ob pričet-
ku že 8. velike dobrodelne akcije Radia 1 
povedal Deželak junak.

Ko smo izvedeli, da ga bo pot tudi 
letos zanesla mimo Grosupljega, smo 
se odločili, da ga na njegovi dobrodelni 
poti do plemenitega cilja podpremo. V 
petek, 3. junija 2022, smo ga pričakali na 
Adamičevi ploščadi, v centru Grosuplje-
ga. Pričakal pa ga je tudi župan dr. Peter 
Verlič in mu v imenu občank in občanov 
Grosupljega podaril bon v vrednosti 
1.200 evrov. »Za dober namen. Naj grejo 
otroci na morje,« je dejal. Deželak junak 
se je vsem občankam in občanom, pose-
bej pa vsem, ki so ga tudi pričakali, lepo 
zahvalil.

Deželaka junaka in njegovo ekipo ter 
tudi vse nas pa je v Grosupljem presene-
til Dejan Vunjak.  Vsi skupaj smo Dežela-
ku junaku tudi zapeli.

Jana Roštan
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Župan dr. Peter Verlič rad obišče sta-
novalke in stanovalce v Domu starejših 
občanov Grosuplje. Pri njih se namreč, 
kot rad pravi, vedno kaj dogaja. V petek, 
3. junija 2022, pa so ga z obiskom prese-
netili oni in mu ob tej priložnosti izročili 
tudi vabilo na slavnostno otvoritev nad-
zidave osrednjega dela Doma starejših 
občanov Grosuplje, ki je bil v sredo, 8. 
junija 2022, s pričetkom ob 14. uri.  

Stanovalke in stanovalci so se na pot 
po Grosupljem odpravili v družbi števil-
nih prostovoljk in prostovoljcev, zato se 
je župan lepo zahvalil tudi njim, da so jim 
to lepo doživetje omogočili. Bilo je prije-
tno, sončno dopoldne, na poti nazaj pa 
se bodo ustavili še na sladoledu.

Verjamemo, da bo stanovalkam in 
stanovalcem doma dan ostal v lepem 
spominu. 

Jana Roštan 

Občina Grosuplje s projektom Waste uspešna na razpisu 
programa Državljani, enakost, pravice in vrednote - mreže mest

Občina Grosuplje je na razpis progra-
ma Državljani, enakost, pravice in vre-
dnote – mreže mest (CERV) skupaj s še 10 
projektnimi partnerji uspešno prijavila 
projekt, poimenovan »WASTE – Working 
for a Society Through Environment«. 
Vodilni partner pri projektu je Gmina 
Jabłonna (Poljska), poleg Občine Grosu-
plje pa kot partnerji pri projektu sodelu-
jejo še: Comune di Gradoli, Comune di 
Vignanello (Italija), Kunsill Lokali Birgu 
(Malta), Panevezio Miesto Savivaldybes 
Administracija (Litva), Město Jevišovice 
(Češka), Storfors Kommun (Švedska), Ei 
Koskaan Eläkkeelle ry, Aldrig i Pension rf 
(Finska), Twilight Community Group (Ir-
ska) in Cēsu novada pašvaldība (Latvija).

Namen projekta WASTE je povečati 

ozaveščenost o vlogi lokalnih skupnosti 
pri spodbujanju pravilnega postopanja 
z odpadki na podlagi ukrepov ravnanja 
z odpadki na EU ravni, vključno z okolj-
skim akcijskim programom do leta 2030 
ter evropskim zelenim dogovorom. V 
okviru projekta bo spodbujeno sode-
lovanje Evropejcev na lokalni ravni in 
ravni EU z dolgoročnim ciljem krepitve 
medsebojnega razumevanja in prija-
teljskih vezi med državljani različnih re-
gij EU. Glavni cilji projekta med drugim 
obsegajo vzpostavitev mreže občin in 
mest iz različnih regij EU za namen dol-
gotrajnega sodelovanja, spodbujanje 
neposrednega vključevanja državljanov 
k razpravi o okoljskih vprašanjih, zago-
tovitev čezmejne izmenjave praks, znanj 

in izkušenj, vzpodbujanje razprave o po-
membnosti recikliranja za družbo in pri-
hodnost Evrope ter krepitev skupnega 
občutka odgovornosti za okoljska vpra-
šanja, politike in ukrepe na EU ravni.

V okviru projekta, ki bo potekal 2 leti, 
bo organiziranih 5 mednarodnih dogod-
kov, katerih se bo skupno udeležilo več 
kot 700 oseb. Vrednost projekta znaša 
163.865,00 evrov.

Miha Drobnič
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Občina Grosuplje s projektom Friendship To Future uspešna 
na razpisu programa Državljani, enakost, pravice in vrednote - 
partnerstva med mesti

Občina Grosuplje je na razpis progra-
ma Državljani, enakost, pravice in vre-
dnote – partnerstva med mesti (CERV) 
skupaj s še 10 projektnimi partnerji 
uspešno prijavila projekt, poimenovan 
»European Future Through Friendships 
at the Local Level – Friendship To Fu-
ture«. Občina Grosuplje pri projektu 
sodeluje kot vodilni partner, preostali 
partnerji pa so Občina Ig, Občina Ško-
fljica, Občina Ivančna Gorica (Slovenija), 
Općina Kalnik (Hrvaška), Sopronkövesd 
Község Önkormányzata (Madžarska), In-
terAktion - Verein für ein interkulturelles 
Zusammenleben (Avstrija), Comune di 

Caprarica, Comune di Ortelle, Comune 
di Andrano (Italija) in Dimos Ios - Muni-
cipality of Ios (Grčija).

V okviru projekta Friendship To Future 
bo organizirana mednarodna konferen-
ca, ki bo potekala v Grosupljem, in sicer 
v sklopu letošnjega dogodka Grosuplje 
v jeseni. Skupno se bo konference ude-
ležilo več kot 200 udeležencev, med ka-
terimi bodo predstavniki javnega, zaseb-
nega in civilnega sektorja iz partnerskih 
držav. V okviru konference bo okrogla 
miza na temo prilagajanja na razmere, 
ki so nastale kot posledica krize, vezane 
na covid-19. Pri tem bo poseben pou-

darek na področjih kulture, umetnosti, 
turizma in prometa. V sklopu konference 
bodo projektni partnerji podpisali tudi 
sporazum o sodelovanju pri različnih ak-
tivnostih v prihodnje. Skupna vrednost 
projekta znaša 29.600,00 evrov.

Miha Drobnič
 

 

 

Tradicionalno 5. vseslovensko srečanje starodobnih vozil 
in motorjev

V soboto, 4. junija 2022, je na Turistični 
kmetiji Gioahin, na Peči pri Grosupljem po-
tekalo že tradicionalno, peto vseslovensko 
srečanje starodobnih vozil in motorjev v 
organizaciji društva Oldtimer Grosuplje.

Vsem zbranim ljubiteljem in lastnikom 
starodobnih vozil in motorjev je dobrodo-
šlico izrekel predsednik društva Oldtimer 
Grosuplje Andrej Habjan. Dogodka se je 
udeležilo lepo število ljubiteljev in lastni-
kov starodobnikov, velik dejavnik za tako 
številčno udeležbo pa je bil lep, sončen in 
topel sobotni dan.

»Všeč mi je, da je društvo Oldtimer Grosu-
plje zaživelo. Najpomembnejše pri takšnih 
dogodkih je, da smo skupaj, da se vidimo, 
sploh po tem težkem obdobju koronavirusa. 
Tudi za mene je to čudovit trenutek in hkra-
ti priložnost, da pokažemo naše čudovite 
starodobnike. Starejši kot smo, boljši smo, 
pravijo!«, je pri nagovoru povedal dr. Peter 
Verlič, župan Občine Grosuplje.

Da bo vožnja tudi varna, je župnik Slav-
ko Judež jeklene konjičke in njihove vo-
znike blagoslovil. Sledila je panoramska 
vožnja po naši občini.

Na poti smo jih lahko spremljali in si jih 
ogledovali, obujali spomine preteklih ča-
sov, težko pa so jih pričakali tudi stanoval-
ke in stanovalci Doma starejših občanov 
Grosuplje, kjer so starodobniki naredili svoj 
prvi postanek in jim tako prav lepo pope-
strili sončno sobotno dopoldne.

 Klavdija Mehle



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2022 15Iz občinske hiše

22. Kolesarski maraton treh občin Grosuplje, Ivančna Gorica  
in Dobrepolje

V nedeljo, 5. junija 2022, je bilo na Ko-
lodvorski cesti, v centru Grosupljega, ži-
vahno, predvsem pa športno-rekreativno 
obarvano kot že dolgo ne. Po dolgih treh 
letih se je spet vrnil Kolesarski maraton 
treh občin Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje. Že 22. po vrsti. Prej je organi-
zacijo naše največje športno-rekreativne 
prireditve preprečevala epidemija covi-
da-19, njeno težko pričakovano vrnitev pa 
je pospremilo tudi lepo, morda že skoraj 
malo prevroče, sončno vreme. Udeležba 
je bila temu primerna. Kot nam je zaupal 
predsednik Kolesarskega društva Gro-
suplje Jure Tratnik, se je v centru mesta 
zbralo več kot 600 kolesark in kolesarjev. 
Skoraj 200 je bilo udeležencev družinske-
ga maratona.

Na startu je zbrane kolesarke in ko-
lesarje pozdravil župan dr. Peter Verlič. 
»Dobrodošli spet na Kolodvorski! In po-
novno čestitke Kolesarskemu društvu Gro-
suplje za perfektno organizacijo, čestitke 
tudi vsem kolesarkam in kolesarjem, ki ste 
se odločili, da se danes popeljete čez 3 naše 
lepe občine,« je dejal.

Župan je sicer povedal, da na občini 
verjamemo, da kolesarstvo ni več samo 
preživljanje prostega časa, je tudi način 
življenja. Zato se naše ceste razširjajo s 
kolesarskimi stezami, pločniki. Zgrajeni 
sta tudi dve kolesarnici, pri šolah smo 
naredili nekaj nadstrešnic za kolesa. Ko-
lesarjenje kot način življenja pa je dobro 
tudi za naše zdravje, za okolje.

Pozdravom in lepim željam se je pri-
družil tudi župan sosednje občine Do-
brepolje Igor Ahačevčič, ki je bil ta dan 
prav tako z nami.

Za startno črto pa so se nato že po-
stavili dobro pripravljeni kolesarke in 
kolesarji, ki so se odločili za eno izmed 
štirih cestnih prog. 91-km cestna proga 
z vzponom na 600 m visok Korinj je bila 
najzahtevnejša, nekoliko manj zahtevna 
je bila 78-km cestna proga brez vzpona 
na Korinj, izbirali pa so lahko tudi med 
56-km in 45-km cestno progo.

Organizirana je bila tudi 30-km MTB 
proga za gorske kolesarje, z željo po še 
več adrenalina.

Za družine in predvsem tiste, ki radi 
uživajo v naravi, je bil organiziran dru-
žinski maraton. Trasi sta bili pripravljeni 
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v dolžinah 16-km in 27-km, s postankom 
na Malem Mlačevem, kjer jih je čakalo 
okrepčilo, organizirane so bile tudi raz-
lične zabavne animacije.

Ob povratku na Kolodvorsko cesto 
pa so kolesarke in kolesarje pričakale 
zaslužene medalje in seveda malica. 

Podeljene so bile različne praktične na-
grade, na čelu z glavno, zložljivim ele-
ktričnim kolesom. Posebnih priznanj so 
bili deležni tudi najstarejši in najmlajši 
udeleženci kolesarskega maratona ter 
najštevilčnejša skupina. Pokal pa so si 
prislužili tudi najboljši kolesarke in ko-

lesarji vzpona na Korinj.
Z gotovostjo tako lahko rečemo, da 

Kolesarski maraton treh občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje ostaja naša 
največja športno-rekreativna prireditev, 
poznana daleč naokoli.

Jana Roštan

Konec avgusta dodaten termin za brezplačen tečaj rolanja

Brezplačen tečaj rolanja, ki ga Občina 
Grosuplja organizira v začetku julija, se je 
zelo hitro zapolnil, zato smo se odločili 
ponuditi še dodaten termin konec avgu-
sta.

Tečaj organiziramo v okviru projekta 
URBACT Playful Paradigm, skupaj z Ak-
tivni z mano.

Tečaj je namenjen občanom občine 
Grosuplje - otrokom in odraslim, tako za-
četnikom kot nadaljevalcem. 

Na prvi termin je prijavljenih kar ne-
kaj odraslih, tokrat vas starše še dodatno 
spodbujamo, da se udeležite tečaja sku-
paj z vašimi najmlajši in si tako popestri-
te prosti čas in uživate skupaj.

Namenjenih je 20 prostih mest za 
otroke in 20 prostih mest za odrasle.

Tečaja bosta potekala istočasno. 

Kdaj?
22.–26. avgust 2022

med
17.00 – 18.30

Kje?
Šolsko igrišče OŠ Louisa Adamiča, 

Grosuplje

Pogoj:
Lastna oprema – rolerji, čelada, ščitniki 

(za dlani, komolce in kolena)

Tečaj je brezplačen.
Prijave začnemo zbirati v ponedeljek, 

13. junija do zapolnitve mest.
Pri prijavi navedite ime in priimek, na-

slov, datum rojstva, telefonsko številko 
ter ali ste začetnik ali nadaljevalec.

Nepopolnih prijav ne bomo upošte-
vali!

Kontaktna oseba:
Tjaša Ferkov Babnik
aktivnizmano@gmail.com

URBACT je program Evropskega teritorialnega 
sodelovanja, ki deluje že od leta 2002. Financira 
ga Evropski sklad za regionalni razvoj držav članic 
Norveške in Švice. Program omogoča prenos do-
brih praks in sodelovanje med evropskimi mesti. 
Znotraj programa se odvijajo projekti, ki imajo 
pomemben vpliv na različna področja: okolje, eko-
nomija, urbani razvoj, upravljanje in vključevanje.

Playful Paradigm oz. Igriva paradigma je pro-
jekt, ki se odvija znotraj programa URBACT. Projekt 
se zavzema za socialno vključenost, medgeneracij-
sko povezovanje, zdrav način življenja in trajnost. 
K sodobnim urbanim izzivom se približa z igrivim 
pristopom. Igra je prepoznana kot univerzalna de-
javnost, ki bi morala biti dostopna in blizu vsakemu 
posamezniku. S pomočjo igrivega pristopa nam je 
omogočen nov, svež pogled na pozitivne vplive, ki 
nam jih lahko ponudi skupnost. 

Živa Vertič, koordinatorka projekta
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Pričela se je rekonstrukcija Adamičeve ceste, križišča Bambič  
in ceste Grosuplje-Veliko Mlačevo

Spoštovani občanke in občani,

v mesecu juniju smo pričeli z izvedbo projekta ureditve cest in kolesarskih poti v Grosupljem, v okviru katerega bo obnovljena 
in dograjena Adamičeva cesta od Hoferja do Gasilske ceste, križišče Bambič bo preurejeno v krožišče, do Mlačevega pa bo 
urejena mešana površina za pešce in kolesarje ter obnovljena cestna površina.
Ker pa vemo, da dela na cesti pomenijo tudi delne ali popolne zapore cest, vas v času del prosimo za razumevanje in 
potrpežljivost.

V ponedeljek, 13. 6. 2022, je tako zaradi gradnje krožnega križišča Bambič že bila postavljena popolna zapora dela občinske 
ceste LZ 112141, Župančičeva cesta, LZ 112142, Y križišče, in LZ 112151, Partizanska cesta. Zapora bo predvidoma do 
srede, 31. 8. 2022.

Vsa obvestila o zaporah cest in druge pomembne informacije lahko spremljate na občinski spletni strani, v posebni 
rubriki Ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju (https://www.grosuplje.si/objava/641897).  

Za razumevanje in potrpežljivost se vam lepo zahvaljujemo.

Občina Grosuplje

Iz Grosupljega proti Ponovi vasi že preko novega nadvoza 
Taborska

Skoraj leto je naokoli, ko smo 25. juni-
ja lani porušili stari nadvoz čez železni-
ško progo iz Grosupljega proti Ponovi 
vasi, nadvoz Motvoz, in pričeli z gradnjo 
novega, širšega, modernejšega. Prija-
znejšega vsem udeležencem v prometu.

Dela so intenzivno potekala skozi vse 
leto, udeleženci v prometu pa smo jih 
potrpežljivo spremljali in uporabljali ob-
voze vse do dne 13. junija 2022, ko smo 
se iz Grosupljega proti Ponovi vasi čez 
železniško progo lahko zapeljali preko 
novozgrajenega nadvoza Taborska.

Ta meri v širino 12,9 m, njegov raz-
pon je 18,5 m. Samo vozišče novega 
nadvoza je široko 6,0 m, obojestransko 
pa smo uredili tudi površine za pešce in 
kolesarje. Hodnika za pešce sta široka 1,2 
m, kolesarjem sta namenjena kolesarka 
pasova v širini 1,0 m.

Območje nadvoza je opremljeno tudi 
z novo varovalno ograjo in novo javno 
razsvetljavo.

Izvajalec del je bil podjetje CGP, 
pogodbena vrednost del je znašala 
2.114.645,44 evrov z ddv. Investicijo sta 
financirala Ministrstvo za infrastrukturo 
v višini cca 90 % in Občina Grosuplje v 
višini cca 10 %.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Spoštovani!

Vabim vas na osrednjo prireditev ob prazniku 
Občine Grosuplje in dnevu državnosti.

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine 
Grosuplje s podelitvijo občinskih priznanj  
bo v četrtek, 23. junija 2022, ob 19. uri,  
v dvorani Kulturnega doma Grosuplje.

Podeljene bodo tudi zahvale za vestno in 
požrtvovalno pomoč pri obvladovanju 
epidemije covid-19.

Nastopili bodo: Petra Ceglar, Lara Žgajnar, 
Moški pevski zbor Šmarje - Sap,  
Otroška folklorna skupina OŠ Šmarje - Sap, 
Godalni orkester Glasbene šole Grosuplje in 
Orkester harmonik Glasbene šole Grosuplje. 
Prireditev bo povezovala Tadeja Anžlovar. 

Prijazno povabljeni!

Dr. Peter Verlič,
župan Občine Grosuplje

25. junij je dan, ko rojstni dan praznuje 
naša domovina Slovenija, ko praznujemo 

Slovenke in Slovenci, ponosni na svojo 
državo, neodvisno in suvereno, o kateri smo 

sanjali, za katero smo si prizadevali dolga leta 
naše zgodovine.

Slovenija je danes članica Evropske 
unije, del evropske družine svobodnih in 

demokratičnih držav.

Na ta dan, zgodovinsko pomemben in 
veličasten, pa svoj praznik praznuje tudi 

Občina Grosuplje. 

   

Vabilo
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Kdor ljubi svojo domovino,
jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso ... 
Zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva; 
v en kratek utrip srca je stisnjeno vse - mati, domovina, Bog.

Ivan Cankar

Ob dnevu državnosti želimo vsem občankam in občanom 
ponosno in veselo praznovanje.

OBČINSKI ODBOR  SLS GROSUPLJE

Akademija ob 30. obletnici Ženskega odbora SDS

V soboto, 14. maja 2022, je v hotelu 
Jama v Postojni potekala akademija ob 
30. obletnici Ženskega odbora Sloven-
ske demokratske stranke. Predstavnice 
Ženskega odbora SDS smo prehodile 
dolgo pot, tako dolgo, kot je dolga naša 
mlada država Slovenija. ŽO SDS je najve-
čja ženska organizacija v Sloveniji, na kar 
smo članice izredno ponosne.

Uvodoma je zbrane na slovesnosti 
pozdravila predsednica ŽO SDS in po-
slanka v DZ Alenka Jeraj. Dejala je, da je 
ponosna, da vodi Ženski odbor SDS, kjer 
se zbirajo ženske, ki si želijo napredka, 
dobrih odnosov, urejenega okolja, v ka-
terem živijo in ustvarjajo.

»Smo tiste, ki del svojega prostega, 
nekatere pa tudi delovnega časa, na-
menjamo skrbi za skupno dobro, uve-
ljavljanju pravičnejšega in poštenega 
okolja ter izboljšanju razmer za vse,« je 
poudarila.

Povedala je, da začetki ŽO SDS se-
gajo daleč v leto 1991, ko se je tudi ro-
dila samostojna Slovenija in takrat so 
ženske predstavnice na ustanovnem 
sestanku Socialdemokratinj izvolile svo-
jo prvo predsednico ženskega odbora. 
»Od takrat se je zvrstilo veliko dogod-
kov, aktivnosti, srečanj, okroglih miz 
ter sestankov, ki so krepili zavedanje o 
vlogi in pomembnosti žensk v naši druž-
bi. Krepila se je tudi vloga žensk v naši 
stranki. Povečevalo se je število članic v 
Izvršilnem odboru SDS, število poslank, 
županj in svetnic,« je dejala.

Vsem navzočim je čestitala ob 30. roj-
stnem dnevu ŽO SDS in dodala, da kdor 

dela dobro in iskre-
no, je vedno nagra-
jen. Vsem članicam 
je zaželela veliko 
uspehov tudi v bo-
doče.

Slavnostni na-
govor na prireditvi 
je imela evropska 
poslanka in vodja 
slovenske delegaci-
je v Evropskem par-
lamentu Romana 
Tomc. Uvodoma se 
je dotaknila april-
skih državnozbor-
skih volitev, za ka-
tere je dejala, da je 
Slovenska demo-
kratska stranka skupaj z ŽO SDS dosegla 
najboljši možen rezultat, a vendar meni, 
da bo v prihodnosti rezultat še izboljšala 
in okronala z zmago.

»Iskrene čestitke ob naši 30. obletnici. 
Ponosna sem ne le na ŽO SDS, ampak na 
celotno Slovensko demokratsko stranko, 
ki je zagotovo najpomembnejša stran-
ka samostojne Slovenije in je v 30 letih 
dokazala, da stoji za svojimi načeli in da 
dela za skupno dobro,« je poudarila.

Ob koncu je dejala, da so v Ženskem 
odboru SDS zbrane ženske iz različnih 
okolij, z različnimi poklici in različnih 
starosti, pa vendar so jim skupna načela, 
zaupanje v pravno in demokratično dr-
žavo, ki ponuja enake možnosti za vse, 
ne glede na spol.

Na prireditvi so nas prav tako nagovo-

rili: nekdanja predsednica ŽO SDS Boja-
na Kos, nekdanja poslanka v Evropskem 
parlamentu dr. Romana Jordan, pred-
sednik Slovenske demokratske mladine 
Dominik Štrakl, v imenu Kluba seniorjev 
in seniork, članica ŽO SDS Ljubljana Ida 
Medved, in predsednica Sveta ŽO SDS 
Ksenija Sever.

Celotna prireditev je imela bogat kul-
turni in glasbeni program, ki sta ga obo-
gatila Andreja Zakojšek in Primož Krt.

Ob koncu prireditve smo članice Žen-
skega odbora SDS svoj 30. jubilej prosla-
vile s torto.

Ženski odbor SDS Grosuplje
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Poklic medicinske sestre je poslanstvo

Tradicionalna spominska spravna maša  
v Kočevskem Rogu

Kočevski Rog – V soboto, 4. junija 
2022, je pri kapeli Božjega usmiljenja, 
ki jo je leta 2005 umetniško opremil je-
zuit Marko Ivan Rupnik v sodelovanju 
s skupino umetnikov iz Centra Alleti 
v Rimu, ob breznu pod Krenom v Ko-
čevskem Rogu potekala spominska in 
spravna slovesnost z mašo za vse žrtve 
nasilja in pobojev v drugi svetovni voj-
ni in po njej. Gre namreč za kraj trplje-
nja, ki nas opominja, kako težka je naša 
polpretekla zgodovina. V državi je sicer 
okoli 750 prikritih morišč, okoli 150 lo-
kacij naj bi še preiskovali. Spominsko 
slovesnost sta organizirali Župnija Ko-
čevje in Nova Slovenska zaveza. 

Na spominski slovesnosti je mašo 
vodil predsednik Slovenske škofovske 
konference msgr. dr. Andrej Saje. Pri 
maši in slovesnosti so prepevali kvar-
tet Krt in solist Matija Bizjan. Spomin-
ske slovesnosti pod Krenom se je ude-
ležil tudi predsednik stranke NSi Matej 
Tonin z delegacijo in tudi predsednik 
stranke SDS Janez Janša. Zbrane ude-
ležence je nagovoril predsednik RS 
Borut Pahor. Predsednik Pahor je pred 
začetkom spominske slovesnosti po-
ložil venec k obeležju pri breznu pod 
Krenom. 8. julija 1990 je prvo spravno 

slovesnost ob udeležbi prek 30 tisoč 
vernikov vodil tedanji ljubljanski nad-
škof metropolit dr. Alojzij Šuštar. Vse 
od takrat pa smo ob grobišču priča 
vsakoletnim spominskim slovesno-
stim, ki se jih udeležujejo tudi občanke 
in občani naše občine Grosuplje, ki se 
tako v molitvi povežejo s svojimi bli-
žnjimi oziroma sorodniki in znanci, ki 
so v Kočevskem Rogu tragično končali 
svoja življenja.

Nato je v okviru kulturnega progra-
ma, ki je potekal, zbrane nagovoril še 
filozof Jan Peršič, dejaven član odbora 
Nove Slovenske zaveze in pravnuk Jan-
ka Mačkovška, enega od ustanoviteljev 
zgodovinske Slovenske zaveze. Pri Slo-
venski škofovski konferenci poudarja-
jo, da grobišče pod Krenom simbolno 
predstavlja številna druga povojna 
grobišča po vsej Sloveniji. V nekdanji 
državi je bil ta kraj pobojev zamolčan, 
javnost pa je njegove skrivnosti začela 
spoznavati šele v času demokratičnih 
procesov, ki so pripeljali do osamosvo-
jitve Slovenije.

Nova Slovenija - krščanski demokrati, 
občinski odbor Grosuplje

Občinski odbor Nove Slovenije – 
krščanski demokrati Občine Grosuplje 

Ob DNEVU DRŽAVNOSTI 
in 

OBČINSKEM PRAZNIKU 

vsem občankam in občanom,
članicam in članom stranke ter 

podpornikom krščanske demokracije 
iskreno čestitamo. 

S ponosnim in zavzetim 
praznovanjem izražamo svojo 

podporo naši domovini, kulturi, 
vrednotam družbe in tradicije ter 

tlakujemo pot uspešni prihodnosti.

Z iskrenostjo in spoštovanjem 
čestitamo tudi vsem občinskim 
nagrajencem in prejemnikom 

občinskih priznanj ob občinskem 
prazniku.

Občinski odbor Nove Slovenije –  
krščanski demokrati Grosuplje 

Ženski odbor SDS je v četrtek, 12. 
maja 2022, ko obeležujemo mednaro-
dni dan medicinskih sester, organiziral 
pogovorni večer, s katerim smo se me-
dicinskim sestram zahvalile za njihovo 
delo in prispevek v času epidemije covid 
19 in nesebično pomoč bolnim ter po-

moči potrebnim.
Na pogovoru, ki ga je moderirala 

poslanka Alenka Jeraj, so sodelovale: 
Alenka Forte, dr. medicine in državna se-
kretarka na Ministrstvu za zdravje, Irena 
Pfeifer, upokojena medicinska sestra in 
Urša Leah Predalič, diplomirana medi-

cinska sestra, zaposlena v Zdravstvenem 
domu Grosuplje, tudi članica našega 
Ženskega odbora SDS Grosuplje.

Sodelujoče na pogovornem večeru 
so predstavile svoje delo in bile sogla-
sne, da je poklic medicinske sestre po-
slanstvo. Spregovorile so tudi o svojih 
izkušnjah v času epidemije covid 19, ob 
koncu pogovornega večera pa so z nami 
delile tudi nekaj predlogov oziroma reši-
tev, kako bi slovenski zdravstveni sistem 
lahko izboljšali. 

Ženski odbor SDS Grosuplje
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Po dveh letih vsem znanih omejitev 
smo v nedeljo, 29. maja, v Žalni pra-
znovali deseti župnijski pastoralni dan! 
No, dve leti imamo v dobrem – tako 
kot mnogi naši zakonski jubilanti, ki so 
se odzvali vabilu župnika Andreja Šinka 
in pred oltarjem svetega Lovrenca ob-
novili poročne zaobljube izpred petih 
pa vse tja do petinpetdesetih let. Zgled 
trdnega krščanskega zakona osemin-
dvajsetih parov je bilo pravo pričevanje 
mladim danes. Morda zakonska pot ni 
vedno gladka in ravna, je pa lepa in teče 
v dvoje! Med pridigo nas je z jasno be-
sedo nagovoril naš rojak, vedno dragi 
gost, misijonar Jože Adamič. Življenje 
na Madagaskarju nam je brez olepšav 
prinesel pred naš oltar in nas skozi težke 
preizkušnje, ki so letos prizadele Mada-
gaskar – od suše do ciklonov – spodbu-
dil k hvaležnosti in veselju do življenja. 
Žalski župnik Andrej in misijonar Jože sta 
starejšim in preizkušanim podelila zakra-
ment bolniškega maziljenja, ki v veri in 
zaupanju lajša in ozdravlja.

Že med sveto mašo in po njej so se 
predstavili žalski pevci – prvoobhajanci 
pod vodstvom Sare Oven, pevci na koru 
in MoPZ Samorastnik pod vodstvom 
Draga Zakrajška, jubilantom v dar je za-
igrala  izjemna mlada violinistka Lucija 
Ana Dragaš. V nagovoru smo se zahvalili 
prav vsem, ki v naši fari skrbijo za lepoto 
cerkva, s svojim zgledom in prizadevno-
stjo pa predvsem za lepoto medsebojnih 
odnosov – najprej gospodu Andreju Šin-
ku, ki s svojo modrostjo in energijo vodi 
našo župnijo. Praznovanje smo nadalje-
vali v domu svetega Lovrenca, kjer so za 

dobro vzdušje skrbeli pevci in godci, za 
pogostitev pa pridne žalske gospodinje 
in člani župnijskega pastoralnega sveta 
ter mojstri peki. Kot vedno so se vasi po-
merile v kvizu 'Kako dobro poznam svojo 
faro?' V napetem sodelovanju mladih in 
starih, sosedov in sovaščanov se je naj-
bolje odrezala skupina iz Luč. 

Bogu hvaležni za lepoto srečanja se 
že veselimo naslednje priložnosti. Kar 
pridite nas pogledat! 

Maja Zajc Kalar, foto: Miha Zajec

Župnijsko praznovanje v Žalni

Zakonski jubilanti, ki so praznovali leta 2020.

In pari, ki so okrogle obletnice praznovali leta 2021.

Veselo druženje
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Podjetje Kliminstal, d. o. o., ki se ukvarja s prezračevanjem  
in klimatizacijo, v svoj kolektiv vabi: 

OGLASNI ČLANEK

1. VODJA MONTAŽE PREZRAČEVANJA:
• organiziranje dela in vodenje skupine zaposlenih 
• zanesljivo branje projektov/montažnih načrtov
• priprava izmer za obračun in vodenje dnevnika 

2. MONTER PREZRAČEVANJA NA TERENU: 
• monter prezračevalnih sistemov
• zanesljivo branje projektov/montažnih načrtov

3. TEHNOLOG PRIPRAVE DELA (M/Ž):
• priprava dokumentacije in planov za delo v proizvodnji 
• usklajevanje in priprava delovnih nalogov za proizvodnjo v skladu z naročilom kupca
• razpis in naročanje materiala
• izdelava in obdelava načrtov z uporabo Autocad in 3D CAD programov, Word in Excel
• sodelovanje s komercialo pri pripravi ponudb, vodenje in sodelovanje pri projektih

Kandidatom nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom. 

Od kandidatov pričakujemo srednješolsko izobrazbo (točka 1 in 2) oz. najmanj višjo strokovno izobrazbo (točka 3) strojništva/
kovinarstva/energetike, dobro znanje angleškega jezika in sposobnost dela v timu. Delovne izkušnje so zaželene, niso pa 
obvezne. Pripravljeni smo zaposliti tudi pripravnika. Obvezen je vozniški izpit B kategorije.

Če vas opisano delovno mesto zanima, vas vabimo, da nam pošljete prijavo skupaj z življenjepisom na mail 
tajnistvo@kliminstal.com ali po pošti: Kliminstal, d. o. o., Adamičeva 51, 1290 Grosuplje. 

Svetovanje
in izvedba strojnih instalacij d.o.o.

Izlet članov Turističnega društva Tabor - Št. Jurij

30. aprila, na predvečer praznika dela, 
smo se člani Turističnega društva Tabor 
- Št. Jurij odpravili na izlet. S parkirišča v 

industrijski coni Ribnica smo se odpra-
vili proti tamkajšnji priljubljeni izletniški 
točki - Stene svete Ane. Pot, ki je v celoti 

markirana, se od doma, kjer je v bližini 
Francetova jama, malce strmo vzpenja 
vse do višine 920 m, kjer je cerkev sv. 
Ane. Toplo vreme, suha pot in prijetno 
kramljanje sta nas poleg številnih tabel 
Ribniških naravoslovnih poti spremljala 
vso pot proti vrhu. Po kratkem postanku 
ob cerkvi, od koder smo imeli imeniten 
pogled na Ribnico in Veliko goro, smo 
nadaljevali pot po gozdnatem grebenu 
vse do pravega cilja, do Sten svete Ane, 
ki so na višini 964 m. Nekoliko stran od 
grmičasto poraslega vrha se nahaja raz-
gledna točka, s katere se odpira preču-
dovit pogled na Dobrepoljsko in Struško 
dolino, ob jasnem vremenu pa se vidi 
vse do Julijcev, Karavank in Kamniško-
-Savinjskih Alp. Izlet, vreden vsake kaplji-
ce znoja.

TD Tabor - Št. Jurij
Marija Katarinčič
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Napovedujemo:

Vabilo društvom k sodelovanju na prireditvi Grosuplje 
v jeseni

Z veseljem napovedujemo največji dogodek v Grosupljem 
tega leta: Grosuplje v jeseni. Družili se bomo med 16. in 18. 
septembrom, osrednji dogodek pa bo potekal v soboto, 17. 9. 
2022. Poleg bogatega kulturnega in zabavnega programa bo 
živahno tudi na prireditvenem prostoru, kjer se lahko predsta-
vite tudi vi. Vabimo vsa športna, kulturna, turistična in druga 
društva ter organizacije, da ste del dogajanja tudi vi. Svojo de-
javnost lahko predstavite na stojnici, z nastopom, animacijo ali 
kako drugače.

Če ste zainteresirani, nam svojo prijavo sporočite najkasneje 
do petka 26. avgusta 2022 na 01 786 25 74 ali na info@visitgro-
suplje.si. Število stojnic je omejeno. 

Zgodilo se je:

Tržnica Grosuplje v kulinarični preobleki
V petek, 13. 5. 2022, je Mestna tržnica Grosuplje zaživela še 

v drugačni luči kot na običajen tržni dan. Pripravili smo prvega 
v sklopu letošnjih dogodkov – Dan burgerjev in piva. Za lačne 
želodce sta poskrbela odlična d’Burger in ŠentBurger, za žejo 
pa na nepričakovano vročem  pomladnem petku vrhunska lo-
kalna pivovarja Kajtimar in Rooster. Težko je z eno besedo opi-
sati dogodek, saj ste nas z obiskom močno presenetili. Vseka-
kor se bomo potrudili, da se bomo v letošnjem letu na Mestni 
tržnici Grosuplje družili še večkrat.

Novičnik

@visitgrosuplje

@visitgrosuplje
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Ekipa turističnih vodnikov se širi
V mesecu maju so udeleženci zaključili izobraževanje za 

turistične vodnike na turističnem območju občine Grosuplje. 
Licenco je uspešno obnovilo 8 obstoječih vodnikov, ekipi pa se 
je pridružilo še 5 novih turističnih vodnikov. Želimo vam obi-
lo veselja ob vodenjih po naši čudoviti deželi. Iskrene čestitke 
vsem! 

 Grosuplje, Dobrepolje in Ivančno Gorico so preplavili 
kolesarji vseh starosti

Kolesarski maraton treh občin Grosuplje, Dobrepolje in 
Ivančna Gorica je v nedeljo, 5. 6. 2022, znova združil kolesar-
je iz vse Slovenije! Pravo pravcato poletno vreme je privabilo 
čez 600 kolesarjev, ki so na kar 7 trasah prevozili vse od 16 km 
na družinskem maratonu do 91 km na najdaljši cestni trasi, del 
ekipe pa se je udeležil tudi gorsko kolesarske trase v okolici 
Grosuplja. 

Družinski kolesarski maraton je popestrila animacija z dru-
štvom Preplet. Otroci so se lahko preizkusili v spretnostnem 
kolesarskem poligonu ter poznavanju prometnih znakov, »pi-
hanju« ogromnih milnih mehurčkov ali pa so se le prepustili 
spretni prstom, ki so jim na obraz narisali najljubše motive. 
Lepe nagrade, majice ekipe Tadeja Pogačarja za najmlajše 
udeležence, neprecenljiva doživetja in še kaj so otrokom zago-
tovo pustile lepe vtise na kolesarski dan.

Zahvala gre predvsem Kolesarskemu društvu Grosuplje, ki 
je skupaj s Turizmom Grosuplje pripravil pravi kolesarski pra-
znik v Grosupljem. Se vidimo prihodnje leto na 23. kolesar-
skem maratonu!
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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJAk r a j i n s k i   p a r k 

 radenskopolje

Od severa do juga - konferenca Life Amphicon in pohod po 
Radenskem polju

V mesecu maju je Zavod za turizem 
Grosuplje skupaj z Občino Grosuplje 
in pridruženimi partnerji projekta Life 
Amphicon organiziral 3-dnevno medna-
rodno konferenco projekta Life Amphi-
con - Ohranjanje dvoživk in obnova ha-
bitatov. Konferenca je bila namenjena 
tako predstavitvi projekta in projektnih 
aktivnosti kot tudi izmenjavi dobrih 
praks iz drugih evropskih držav s po-
dročja ohranjanja dvoživk. Zvrstilo se je 
30 predavanj z več kot 130 udeleženci 
konference iz devetih evropskih držav 
- od severa proti jugu: Estonije, Danske, 
Litve, Nemčije, Madžarske, Avstrije, Ita-
lije, Slovenije in Španije. V okviru kon-
ference smo organizirali tudi ekskurzijo 
po Krajinskem parku Radensko polje, ki 
je najmanjše kraško polje v Sloveniji in 
eno izmed projektnih območji Natura 
2000 projekta Life Amphicon. Navduše-
nje domačih in zlasti tujih udeležencev 
je bila ob pogledu na bogato naravo 
Radenskega polja presenečenje tudi za 
nas, vzbudila pa nam je še dodatno za-
vedanje o pomenu ohranjanja naravne-
ga bogastva Slovenije.

Le dan po konferenci, 21. maja, smo 
se v sodelovanju s Turističnim društvom 
Kopanj in pohodniki odpravili na že tra-
dicionalni pohod po Krajinskem parku 
Radenskem polju. 8 km dolga pot je po-
tekala od severne do južne točke Raden-
skega polja - od razvalin gradu Boštanj, 
mimo retja Srednjice, Močila, mimo osa-

Župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič je udeležencem konference 
izrekel dobrodošlico v Grosupljem 
in opozoril, da je potrebno naravo 
ohranjati za prihodnje generacije.

Partnerji projekta Life Amphicon in uvodni govorniki - dr. Peter Verlič, župan Občine 
Grosuplje, Angelo Salsi, vodja programa Life pri agenciji CINEA in Suzana Levstek, vodja 

projekta Life Amphicon.

Vodnato retje Srednjice - ekskurzija po 
Radenskem polju, ki je potekala v okviru 

konference Life Amphicon.

Expo Life razstava na konferenci z deset 
drugimi Life projekti ob 30-letnici programa 

Life (foto: Jana Roštan).
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melca Kopanj pa vse do Centra ohranja-
nja narave Žabje hiše na izviru vodotoka 
Šica. Na poti so nas spremljali cvetoči, z 
živalstvom bogati travniki, med katerimi 
so bile tudi zavarovane vrste  - dvoživka 

hribski urh, metulj travniški postavnež 
ter simbol parka, sibirska perunika. Več 
o Krajinskem parku Radensko polje in 
pomenu dvoživk so obiskovalci lahko iz-
vedeli ob zaključku pohoda pri Žabji hiši. 

Vabljeni ponovno oktobra na pohod 
po jesensko obarvanem Radenskem po-
lju.

Pripravila: Tina Stepišnik

Začetek pohoda pri gradu Boštanj 
z vodičko Olgo s TD Kopanj.  

(foto: Polonca Pulko)

Ob suhem retju Srednjice, ki je bilo 
še pred 2 dnevoma (v času konferenčne 

ekskurzije) polno vode.  
(foto: Tina Stepišnik)

Simbol Krajinskega 
parka Radensko polje, 

sibirska perunika, in 
opraševalci.  

(foto: Tina Stepišnik)

Predstavitev 
projekta LIFE 
AMPHICON in 

dvoživk pri Žabji hiši, 
centru ohranjanja 

narave v Mali Račni. 
(foto: Polonca Pulko)

10. tradicionalni pohod po poti vodnih virov v Krajevni 
skupnosti Šmarje – Sap v organizaciji Turističnega društva 
Šmarje – Sap

Sobota, 14. maj 2022
Zgodovina pohodov v organizaciji 

Turističnega društva Šmarje – Sap je že 
zelo dolga. Tokratni tradicionalni pohod 
je bil že deseti, namenjen spoznavanju 
biotske pestrosti travnikov in gozdnega 
roba.

K jutranjemu zboru v prekrasnem 
vremenu nas je povabil predsednik Turi-
stičnega društva Šmarje - Sap, Jože Groz-
de, nam podal osnovne napotke, podal 
napotke za varnost ob 8 km dolgi poti, 
nato pa predal besedo tokratni strokov-
ni vodji pohoda. Vsebino nam je tokrat 
predstavljala članica turističnega dru-

štva, biologinja Klavdija Zajec Bobnar. 
Pot nas je vodila iz centra Šmarja, 

mimo cerkve Marijinega rojstva in Tu-

renčka do najbolj prepoznavne klopce 
na Farovškem hribu, od koder je vidna 
celotna šmarska in grosupeljska ko-
tlina. Ob prvem postanku nam je bilo 
razdeljeno lično pripravljeno gradivo o 
užitnih divjih rastlinah, s katerim smo 
lahko spremljali strokovno vodenje. 
Spoznavali smo različne vidike značil-
nega rastlinja tega področja. Dotaknili 

Zanimivost
Hren lahko nabiramo v mesecih, ki 

imajo v besedi črko »r« (torej od sep-
tembra do aprila).
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smo se njihovega vsestranskega pome-
na in uporabnosti. Vodja nam je vsako 
rastlinico tudi pokazala ali kar odtrgala 
neposredno s travnika ali roba gozda in 
o njej razpredala, za kaj vse se uporablja, 

na kakšne načine jih lahko pripravimo, 
katere so priporočljive čajne mešanice, 
kaj moramo paziti pri nabiranju rastlin, v 
kakšnem vremenu jih nabiramo, kako jih 
pravilno posušimo ipd.

Pot nas je vodila čez Podgorico, preko 
Paradišča, Cikave, Sel, nato pa smo šli po 

gozdnem robu proti Sapu in nazaj v cen-
ter Šmarja, kjer se je naša pot v prijetni 
družbi zaključila v gostilni Majolka.

Za Turistično društvo Šmarje – Sap
Marko Fric

Dan doživetij pri Županovi jami

Zanimivost
Kozja brada spodbuja presnovo in 

zdravi revmo.
V kulinariki pripravimo mlade liste 

in vršičke poganjkov za solate ali pra-
žene, stebla pripravimo kot beluše, 
korenine pa so jeseni okusne kot črni 
koren.

Zanimivost
Navadni plešec – s trikotnimi plo-

dovi in njivski mošnjak – z okroglimi 
plodovi.

Cvetoče rastline uporabimo za 
ustavljanje vnetij in krvavitev, tudi 
menstrualnih, uravnavamo krvni tlak, 
krepimo imunski sistem, je kot narav-
ni antibiotik.

V kulinariki ga pripravimo kot sola-
to in pesto iz listov in mladih poganj-
kov, zaprti cvetovi se uporabijo kot 
brokoli, mlade korenine kot redkev/
ingver, semena pa za domačo gorčico 
in olja.

Tradicionalna prireditev Dan doživetij 
je ponovno zaživela po dveh letih kovi-
dnih zapor in prepovedi. 

Z Jamarskim klubom iz Novega mesta 
sodelujemo že vrsto let. Na prireditvi, ki 
jo organizira društvo Županova jama – 
turistično in okoljsko društvo Grosuplje, 
po vrveh spuščajo v jamo obiskovalce 
vseh starosti skozi prvotni vhod v jamo. 
To je Brezno pri opolzkem kamnu, ki so 
ga domačini poznali že pred odkritjem s 
kapniki okrašenih delov jame. 

Skozi to luknjo v tleh se je v mesecu 
maju leta 1926 spustil prvopristopnik, 
šentjurski župan Josip Perme. Tudi prvi 
obiskovalci so se na ogled jame  kar ne-
kaj let spuščali v podzemlje po lesenih 
lestvah. Današnji vhod v jamo so odprli 
šele, ko so prebili prehod iz Ledenice v 
Permetovo dvorano. 

Spusta po vrveh naravnost v Perme-
tovo dvorano so bili veseli predvsem 
otroci, ki jim je bila to zanimiva adrena-

linska izkušnja. Pa tudi odrasli niso zao-
stajali s pogumnim spustom »v mračno 
praznino«. V Permetovi dvorani so čakali 
vodniki in ko se je nabralo dovolj obi-
skovalcev, so jih popeljali po jami. Tiste 
obiskovalce, ki se niso odločili za spust, 

so vodniki pripeljali do Permetove dvo-
rane, tam pa so se priključili skupini in 
odšli na ogled jame. 

Tudi zunaj se je marsikaj dogajalo, kar 
je nekatere družine zadržalo na priredi-
tvenem prostoru za cel dan, saj je bilo 

Jamarji Jamarskega kluba Novo mesto pripravljajo vrvi za spust v jamo.
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Slovesnost ob otvoritvi nadzidave osrednjega dela Doma 
starejših občanov Grosuplje

V sredo, 8. junija 2022, smo v Domu 
starejših občanov Grosuplje otvorili in 
blagoslovili nove prostore, ki smo jih 
pridobili z nadzidavo osrednjega dela 
doma.

»Zacvetele so lipe in naš dom je dobil 
nov obraz. Novo zunanjo podobo, nove 
prostore. Mimoidoči najprej opazi bujen 
in negovan sadovnjak, pokošeno travo in 
park. Za koščkom narave uzre množico 
balkonov z ene in druge strani, vmes pa 
novi del, ki se s svojo arhitekturo in barvno 
podobo lepo spaja z že obstoječim objek-
tom. Klopce so za posedanje ob kavi in 
klepet, urejene potke za ohranjanje dobre 
forme, cvetoče grmovje pa za oči si spočit. 
Da, to je obraz našega doma. Za tem pro-
čeljem pa zgodbe, stanovalcev in zaposle-
nih. Vesele in včasih tudi žalostne. Kot je 
življenje včasih veselo, drugič pa žalostno. 
Eno je gotovo, danes je dan za veselje. Dr-
zne sanje so zaživele in zato smo tukaj,« so 
besede, ki so ta vesel in slovesen dogo-
dek naznanile. Pa tudi opisale prijetnost, 
ki jo vidimo in se čuti v našem domu.

Slovesnega dogodka so se udeležili: 
Andrej Gradiša z Ministrstva za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možno-
sti, Valerija Lekič Poljšak, predsednica 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, 

Direktorica Doma starejših občanov 
Grosuplje Metka Velepec Šajn Župan dr. Peter Verlič

poskrbljeno tudi za lačne želodce s ka-
tering ponudbo dveh toplih enolončnic.

Rokodelska družina Grčar s Turjaka 
vsako leto predstavi lokostrelstvo in 
omogoča preizkus streljanja v tarčo ter 
srednjeveške igre, kjer se radi zadržuje-
jo predvsem otroci. Oba animatorja sta 
oblečena v značilna srednjeveška oblači-
la, v viteško opremo in žensko srednje-
veško nošo.

Skupina Natin svet je predstavila ne-
kaj tem iz preživetja v naravi: kurjenje 
ognja brez vžigalic, izdelavo bivaka in 
delavnico na temo uporabnih divjih ra-
stlin. Pritegnili so tudi odrasle obiskoval-
ce, predvsem pri demonstraciji kurjenja 
ognja.

Ustvarjalni in animacijski kotiček sta 
vodili Andreja Vesel in Joži Rus z Mladi-
mi varuhi narave iz društva Cer Cerovo 
v lepih novih uniformah. Ustvarjali so 
netopirje na več različnih načinov, kot 
priponke, očala, lutke. Andreja, ki je po 
izobrazbi kemičarka, je s preprostim po-
skusom pokazala tudi, da je apnenec res 
razmeroma lahko topna kamnina.

Za najmlajše, ki so včasih težko čakali 
spust v jamo, smo organizirali pravljič-
ni kotiček. Predsednik društva Damjan 
Viršek je po mikrofonu usmerjal obisko-
valce k dogajanju, Marija Samec pa je 
v pravljičnem kotičku predstavila svo-
jo pravljico Dogodivščina netopirčka 
Branka.

Obetali so lepo vreme, ki je za tako 
prireditev na prostem v naravi nujno po-
trebno. Obiskovalci so začeli prihajati že 
pred uradnim začetkom ob 10. uri. Ob 16. 
uri, ko smo zaključili s spustom v jamo in 
drugimi dejavnostmi, je še vedno ostalo 
na prireditvenem prostoru nekaj družin, 
ki so opazovale svoje otroke pri plezal-
nih podvigih na skalah ob objektu pred 
jamo. Obiskovalci so bili iz domovine in 
tujine, saj smo prireditev oglaševali po 
facebooku in omogočili nakup vstopnic 
po spletu. 

Marija Samec

Pristanek v Permetovi dvorani.

Spust v brezno.
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dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje, 
predsednica Klavdija Mehle, namestnik 
predsednice Janez Svetek ter ostali člani 
Sveta zavoda Doma starejših občanov 
Grosuplje, župnik Martin Golob in drugi 
gostje ter seveda direktorica Doma sta-
rejših občanov Grosuplje Metka Velepec 
Šajn, zaposleni in stanovalci.

Zbrane je nagovorila direktorica 
Doma starejših občanov Grosuplje Met-
ka Velepec Šajn. »Danes je za naš dom 
velik dan, dan veselja in praznovanja,« 
je dejala in povedala, zakaj: »Namenu 
predajamo nove prostore. Prenovljeno 
jedilnico smo začeli uporabljati že v začet-
ku aprila. Po otvoritvi pa bomo namenu 
predali prostore, v katerih boste našli novo 
fizioterapijo, delavno terapijo, sobe za za-
časne namestitve, večnamenska prostora 

za aktivnosti in druženje, dodatne prosto-
re za delavce, sanitarije za obiskovalce in 
nekaj skladiščnih prostorov.«

Z gradnjo so začeli oktobra lansko 
leto. Potekala je brez večjih zapletov in 
težav. To priložnost pa je izkoristila, da se 
zahvali, sprva Ministrstvu za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti, 
ki je v celoti financiralo investicijo, katere 
vrednost znaša 1.124.000 evrov. Zahva-
la gre tudi ekipi Arhitekturnega biroja 
Atrakcija za izdelavo projekta, ki omogo-
ča stanovalcem, delavcem in obiskoval-
cem prijetno bivanje, delo in druženje. 
Prav tako gre zahvala vsem izvajalcem 
podjetja Tipo za kvalitetno opravljeno 
delo in nadzorniku Petru Guzelju za na-
tančno in skrbno koordinacijo in nadzor 
gradnje. Zahvalila se je tudi Svetu zavo-
da, ki je soglasno podprl njihove načrte, 
njenima predhodnikoma, ki sta postavi-

la trdne temelje tega doma ter sodelav-
kam in sodelavcem za vso pomoč, pod-
poro in ideje, ki bodo novim prostorom 
dale poseben pečat. »Z novimi prostori 
se bomo lahko še bolj odprli in povezali z 
lokalno skupnostjo, društvi, šolami, vrtci. V 
preteklosti smo z Občino Grosuplje odlič-
no sodelovali. In ne dvomim, da bomo v 
prihodnosti speljali še več skupnih projek-
tov, s poudarkom na medgeneracijskem 
sodelovanju in solidarnosti,« je še dejala 
ter svoje besede sklenila z mislijo: »Da-
našnja otvoritev je dokaz, da je z močno 
voljo, pozitivno naravnanostjo, zagna-
no ekipo sodelavk in sodelavcev mogoče 
premikati meje tudi na področju institu-
cionalnega varstva starejših. Zdaj pa je 
naša naloga, da novim prostorom damo 
življenje.«

Zbrane je nagovoril tudi župan dr. 
Peter Verlič, ki ima dom v spominu po 

Predsednica Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije Valerija Lekič Poljšak

Operni pevec Marko Fink

Andrej Gradiša z Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 

možnosti
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trojem. »Po nasmejanih in vedrih obrazih 
vas, drage stanovalke in stanovalci, po 
predanem in strokovnem osebju in pa po 
tem, da se tukaj pri vas vedno nekaj zida 
in prenavlja.«

V imenu Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije je zbrane nagovorila predse-
dnica Valerija Lekič Poljšak. Povedala 
je, da ima skrb za starejše v Sloveniji dol-
go tradicijo. Skupnost socialnih zavodov 
Slovenije združuje izvajalce institucio-
nalnega varstva starejših in posebnih 
skupin odraslih že 50 let. Kot strokov-
no združenje zastopajo več kot 21.000 
stanovalcev in stanovalk v domovih za 
starejše in več kot 4.000 uporabnikov 
pomoči na domu. Zaposlujejo 13.000 za-
poslenih. Že vrsto let si intenzivno priza-
devajo za izboljšanje kakovosti starejših 
v domovih in tudi izven domov.

Skupnost je vmesni člen med izvajalci 
in odločevalci. To skupnost je pomagal 
graditi tudi Dom starejših občanov Gro-
suplje, ki je od prvega dneva tudi član te 
skupnosti.

Povedala je, da so v zadnjih letih vsi 

domovi naredili veliko na področju var-
stva starejših v Sloveniji. Izpostavila je 
dosežke našega doma:  »V Domu starejših 
občanov Grosuplje so med prvimi v državi 
izvedli projekt večgeneracijskega centra. 
Je dom, ki vzpostavlja sistem doma z ve-
čjo matično enoto in mrežo manjših enot 

v regiji, s sodobnimi koncepti dela, z uva-
janjem sistema kakovosti, upoštevanjem 
načel družbeno odgovornega delodajal-
ca. Dom sodeluje z ožjo in širšo lokalno 
skupnostjo ter mnogimi organizacijami. 
Sodelavci tega doma so mentorji mnogim 
študentom in dijakom.« 

Citrarka Tanja Zajc Zupan

Pevka Teja Saksida
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Čestitkam se je pridružil tudi Andrej 
Gradiša z Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. »Na 
ministrstvu verjamemo, da bo teh novih 
400 m2 služilo svojemu namenu, da se bo 
z njimi zagotovilo boljše in tudi varnejše 
bivalno okolje,« je dejal. Denar je res za-
gotovilo ministrstvo, vendar pa, kot je 
še dejal, denar sam po sebi ne pomeni 
veliko. Za vsem tem je ogromno truda 
direktorice in njene ekipe, da se je ta in-

vesticija lahko tudi realizirala.
Povedal je še, da so tudi skozi prizmo 

pandemije, ki je pokazala stanje v do-
movih, v proračunu za leti 2022 in 2023 
zagotovili 90 milijonov evrov. Prizadeva-
li pa si bodo, da se bo tudi v prihodnje 
čim več sredstev namenjalo varnejšim in 
boljšim bivanjskim okoljem za starejše.

Sledil je slovesen prerez traku, blago-
slov in ogled novih prostorov.

Slovesen dogodek sta pospremila 

tudi petje in glasba. Zapeli in zaigrali so 
stanovalci doma, zbor Srebrna krila in 
Žogaband, ter zaposleni v domu, zbor 
Zvezde. Prisluhnili in z njim zapeli smo 
tudi opernemu pevcu Marku Finku, pev-
ko Tejo Saksida je na citrah spremljala 
Tanja Zajc Zupan.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Gibalno aktiven mesec maj v ZVC Grosuplje

Tudi prvošolci lahko postanejo veliki pisatelji

V mesecu maju smo v Zdravstveno-
-vzgojnem centru Grosuplje izvedli šte-
vilne aktivnosti ob svetovnem dnevu 
gibanja za zdravje in mednarodnem 
tednu gibanja. Izvedli smo kar štiri testi-
ranja Ali sem fit na različnih lokacijah in 
pet različnih pohodov, v okviru katerih 
smo spoznavali lepote grosupeljske ob-
čine in tako združili prijetno s koristnim. 
Izvedli smo tudi tradicionalna občinska 
testa hoje na 2 km, zadnjega že v mese-
cu juniju.

Vse aktivnosti so bile zelo dobro obi-

skane in verjamem, da so udeleženci do-
bili veliko koristnih informacij, predvsem 
pa so z gibanjem in voljo do takšnih ak-
tivnosti pokazali, da jim je mar za svoje 
zdravje. 

Vsem udeležencem, Občini Grosuplje 
z županom Petrom Verličem na čelu, Pe-
karni Grosuplje, ki je poskrbela za zdrave 
kruhke na občinskih testih hoje in radiu 

Zeleni val za poročanje s terena in pro-
mocijo naših dogodkov se najlepše za-
hvaljujemo in upamo, da se vidimo še na 
drugih dogodkih. 

Manca Grum, dipl. fizioterapevtka s 
specialnimi znanji, ZVC Grosuplje

Učenci Osnovne šole Louisa Adami-
ča Grosuplje, DE Adamičeva, se vsako 
leto obujejo v “čisto posebne čevlje”. 
Pri pravljičnemu krožku si nataknejo 
zahtevne čevlje pisateljev in pisateljic 
ter prepustijo domišljiji prosto pot. Sto-
pijo v pravljični svet, v katerem njihove 
misli dobijo besede. V tem svetu je vse 
mogoče, prav nič narobe, v tem svetu 
lahko ptice lajajo in levi letijo. A do pra-
ve in zanimive zgodbe je še dolga pot. 
Pod mentorstvom učiteljice učenci po-
stavljajo besede v pare, množice besed 
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Gozdno doživetje

v smiselne povedi, povedi v zanimivo 
zgodbo, polno dogodivščin in zapletov. 
Zgodbo še spreminjajo, preoblikujejo in 
nazadnje ustvarijo domišljijsko zgodbo s 
srečnim koncem. Takih zgodb so učenci 
pri krožku napisali že veliko. Leta 2009 je 
nastala prva, naslovili so jo Črni muc. Do 
danes si na knjižnih policah lahko ogle-
date in izposodite še druge resnične in 

neresnične zgodbe, vse plod domišljije 
učencev pravljičnega krožka: Krtek in 
njegova senca, Samo-rog, Črni muc, Pi-
kaš, Maček Franko, O hrtu Kalu, Pingvin 
Bumbim, Nino v knjižnici, Žirafja trmo-
glavka, Nagajivi Mili, Zakaj ne morem 
spati in Prijateljstvo brez meja. 

V pravljici se lahko najde vsak. Morda 
v enem izmed likov, morda v dogodkih, 

ki se zgodijo, morda v ilustracijah, za-
gotovo pa je, da vedno zmaga dobro in 
nikoli zlo. Za pravljice nismo nikoli “pre-
stari”, za pravljice si vedno vzemimo čas. 

Pri učencih domišljija ne pozna meja. 
Še vi ji naredite prosto pot in nam odgo-
vorite: “Kaj se zgodi, ko muha poje pre-
več kruha?”

Tanja Galli

Petek je dan za gozd – še posebno 
ob lepem spomladansko-poletnem vre-
menu. V podaljšanem bivanju smo se z 
učenci od 1. do 5. razreda v petek, 3. 6. 
2022, podali na pohod do hladnih senc 
bližnjega gozda in se odšli naužit narav-
nih lepot bajerja Zacurek ter osvežit ra-
znoliko znanje naravnih lepot.

Zadali smo si, da zajamemo gozd z 
vsemi čutili – vid, sluh, tip, vonj, okus  ter 
naredimo umetnino z odpadnimi pred-
meti, ki jih najdemo v gozdu.

Pred odhodom smo se okrepčali z 
odlično pripravljenim kosilom, se zaščitili 
pred soncem in morebitnimi neugodni-
mi gozdnimi prebivalci klopi, ki bi radi 
zamenjali svoje domovanje, se podučili 
o gozdnem bontonu, cestnih pravilih in 
se odpravili na pot.

Že takoj na začetku smo se radove-
dno ustavili ob pogledu na ravnokar 
postavljeno novo kolesarnico ob šoli in 
ponosno naredili skupinsko slikico.

Na mostu nad avtocesto smo poma-
hali v pozdrav in srečno vožnjo vozni-
kom, ki so se prisrčno in unikatno od-
zvali s hupajoči pozdravi, z izstopajočimi 
tovornjaki, razkazujoč svoje mogočne 
»ladijske« hupe.

Na poti smo v kot nalašč za nas po-

stavljenih sencah opazovali prebivalce 
travnikov, raziskovali rastline, z zdravil-
nimi darovi narave obogatili okus naše 
vode v steklenicah, si pripravili naravne 
čigumije iz zvitih listov, opazovali živali 
na travniških cvetlicah. Ko smo si zaželeli 
posnetkov metuljev, ki smo jih vneto is-
kali, pa nas je hipoma preletela skupina 
mladih metuljčkov, ki so v otroški brez-
skrbnosti plesali nad našimi glavami in 
nas presenečali z akrobacijami.

Ogledali smo si lepote narave, prele-
pe njive, lepo pokošene travnike in bo-
gate cvetlice, na katerih so se pasli čebe-
le in čudoviti čmrlji, metulji, plezali polži, 
mravlje, pajkci, hroščki in ostali prebival-
ci. Se šli »rastlinsko« igro »petelinček ali 
kokoška«.

Ko smo prispeli v naročje gozda, smo 
se ohladili v njegovi senci, zajeli gozdni 
zrak, očistili pljuča in naše misli ter se 
brezskrbno, z odloženo prtljago vsakda-
na, podali v lepo urejen prostor bajerja 
Zacurek, kjer smo se osvežili s čisto pitno 
vodo in si ogledali bližnji potok in bajer. 
Oko se nam je ustavilo nad gladino, ki jo 
je krasil čudovit moder kačji pastir.

V gozdu smo odprli vse svoje čute in 
se predali zakladom, ki nam jih ponuja 
tako pomemben ekosistem. Ko smo za-
plavali iz svojih misli, doživljanja zvokov 
in vonja gozda, smo se najprej razgibali z 
drevesno-živalsko jogo, spoznali gozdne 
zanimivosti, nato pa smo po skupinah 
odšli izdelovat gozdne umetnine iz listja, 
vej, listov, kamnov, lubja, mahu, ustvarili 
živali, obraze, mandale in dva prečudo-
vita bivaka iz naravnih materialov, prido-
bljenih v okolici. Učenci so se izvrstno iz-
kazali v svoji kreativnosti, samostojnosti 
in prizadevni vztrajnosti.
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Po uspešno opravljenem delu smo 
se posedli na klopce okoli bajerja in se 
potopili v okuse zaslužene malice ter se 
osvežili s hladno vodo. 

Pred odhodom smo se razigrali v soci-
alno-gibalnih igrah, izvedli hitri maraton 
na bližnji hrib in prisluhnili pestremu na-
boru skladb ptičjega petja. Skušali smo 
posnemati odlične pevce in navezati 

stik z njimi ter na presenečenje dobili za 
sogovorca zelo zgovorno ptico, ki nas ni 
pustila samih v pogovoru.

Prijetno utrujeni smo se podali na pot 
proti šoli, kjer so nas že čakali skrbni star-
ši. Bilo je zelo prijetno, zato smo sklenili, 
da naše potepanje po naravi kmalu spet 
ponovimo ter se ponovno tudi kaj nove-
ga in zanimivega naučimo.

Hvala vsem, ki ste na kakršen koli na-
čin s svojim prispevkom pomagali pri iz-
vedbi nepozabnega potepa.

Lep gozdni pozdrav.

Marta Zupančič z učitelji podaljšanega 
bivanja, OŠ Šmarje – Sap

Osnovna šola Brinje Grosuplje v Franciji

Na Osnovni šoli Brinje Grosuplje že 
deset let poteka projekt izmenjave s 
Francijo pod vodstvom učiteljice angle-
ščine Sabine Kavšek v Sloveniji in učite-
ljem angleščine Bernardom Gessenom v 
Franciji. Ob 10. obletnici smo se po dveh 
letih izmenjave na daljavo ponovno po-
dali na pot v Francijo – tja je odšlo 32 
učencev in 4 učitelji.

V ponedeljek smo po prihodu večer 
preživeli z družinami, v torek pa smo bili 
cel dan v šoli: Francozi so nam pripravili 
ogled šole, predstavitev Francije in po-
membnih Francozov, predstavili so nam 
njihove tradicionalne igre, naši učenci 
pa so v francoskih oddelkih predstavlja-
li Slovenijo, Grosuplje, našo šolo in slo-
venščino. Popoldne smo se udeležili 
šestih odlično pripravljenih delavnic na 

temo biodiverzitete, ki je osrednja tema 
letošnje izmenjave: igra pobega, lov za 
zakladom, izdelovanje gobic iz odpa-
dnih materialov, sestavljanje stolpov po 
navodilih, ustvarjanje videa in slikanje 
freske.

V sredo smo se odpravili na izlet v 
mesto Lyon, kjer so učenci po spreho-
du skozi mesto dobili učne liste za ori-
entacijo. Na koncu smo obiskali muzej 
sotočja rek (Musée des Confulences). V 
četrtek nas je čakal naravni park Gorges 
de la Loire, kjer smo preizkušali produkte 
lokalnih proizvajalcev ter spoznavali na-
ravni park. Popoldne smo odšli na grad 
Chateau de Forez, kjer smo si ogledali 
ptice plenilke in predstavo z njimi. V pe-
tek smo odšli v vasico Le Puy en Velay, 
kjer smo na griču vulkanskega nastanka 

obiskali katedralo in pa kip Marije z Je-
zusom – splezali smo lahko vse do vrha 
kipa in si ogledali mestece spodaj. 

Soboto smo preživeli z družinami in 
se ob koncu dneva odpravili proti avto-
busu, kjer smo pred odhodom potočili 
kar nekaj mednarodnih solza. Prijatelje 
bomo zagotovo pogrešali, a bomo z nji-
mi verjetno ostali še naprej v stikih. Za 
češnjico na vrhu tortice pa so ob prihodu 
v Grosuplje poskrbeli starši naših učen-
cev, ki so nam na parkirišču pripravili 
francoski zajtrk – rogljičke in kavo. Hvala 
tudi njim za sodelovanje in pomoč. 

Petra Plavšić
OŠ Brinje Grosuplje
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Brinjske jagode - lepa bera ob koncu šolskega leta  
na OŠ Brinje Grosuplje

Čeprav je bilo tudi letošnje šolsko 
leto zaznamovano z epidemijo in prila-
goditvami, so se brinjski učenci udeležili 
mnogih tekmovanj in srečanj – nekaterih 
še vedno na daljavo, mnogih pa končno 
v živo, pred vrstniki in publiko. Dosegli 
so vrsto izjemnih dosežkov in nekaj jih z 
veseljem delimo z vami v tem prispevku.

Na državnem tekmovanju Računanje 
je igra je Eva Kastelic, učenka 6. n razre-
da dosegla 2. mesto, Jan Kadunc, 4. n, pa 
zlato priznanje in 1. mesto. Gre za tekmo-
vanje iz matematike za učence v prilago-
jenem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom. Eva se je na tekmovanje 
pripravljala z rednim obiskovanjem ur 
dodatnega pouka ter z reševanjem na-
log iz starih tekmovalnih nalog in ve-
stnim spremljanjem mentoric.

V 9. razredu nižjega izobrazbenega 
standarda je bil letos izjemen Gal Pero-
všek - uspešen športnik in kulturnik. Do-
segel je 2. mesto na državnem prvenstvu 

v skoku v daljino, s folklorno skupino pa 
so dosegli 3. mesto na državnem tekmo-
vanju. Jan je tudi navdušen bralec, saj 
je pri bralni znački sodeloval vsa leta in 
zato je tudi eden od zlatih bralcev naše 
šole. Njegova strast pa je plavanje, na 50 
m prsno je Gal zmagovalec na državnem 
nivoju!

Brinjci so od nekdaj pravi športniki in 
bera letošnjih dosežkov je izjemna. Po 
dveh letih brez šolskih tekmovanj so le-
tos sodelovali na različnih področjih. Do-
segli so lepe rezultate, še posebej učenca 
7. d – Arnes Ljutić pri teku na 300 metrov 
in Živa Remic na 600 metrov – oba prva-
ka na področnem tekmovanju. Živa je 
zmagovalka tudi na junijskem atletskem 
tekmovanju, odlična učenka, ki jo zani-
ma ogromno stvari, uspešna v šoli in na 
tekmovanjih. Njeno je tudi zlato prizna-
nje na državnem tekmovanju v računal-
ništvu Bober. Na državnem tekmovanju 
v atletiki je bronasto medaljo v skoku v 

daljino dosegel učenec OŠPP Milot Sha-
tri, mlajšim učencem je pripadla zmaga 
v košarki na področnem tekmovanju in 
bron na medobčinskem tekmovanju v 
nogometu. Z enakim rezultatom se lah-
ko pohvalijo tudi učenci OŠPP. Tretje 
mesto v državnem polfinalu v odbojki 
so zasedle starejše deklice, starejši učen-
ci pa 2. mesto na četrtfinalu državnega 
prvenstva v rokometu. Vid Trček, 7. a, se 
je v streljanju z zračno puško uvrstil na 
finalno državno tekmovanje. 

Izjemno se je odrezal tudi Maks Miha-
lič, učenec 8. a. Je član plezalnega kluba, 
s katerim je že v času pred koronskimi 
ukrepi dosegel  izjemne dosežke, ki jih je 
nadgradil letos z zmago v B-kategoriji, bil 
je tudi drugi v absolutni konkurenci. Na 
osnovnošolskem državnem prvenstvu 
v športnem plezanju je delil 2. mesto v 
kategoriji starejši dečki.  Svit Verhovšek, 
Matic Pucelj in Svit Selan, sošolci v 7. d 
oddelku, so na 56. srečanju mladih raz-

Jan Kadunc in Eva Kastelic

Svit, Matic in Svit Gledališka skupina OŠ Brinje Grosuplje

Gal Perovšek , 2. mesto
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iskovalcev Slovenije prejeli srebrno pri-
znanje za svoj inovativni razvoj VR očal. 
Tudi Franja Repovž je učenka 7. razreda 
in nabor dejavnosti, ki jih počne v pro-
stem času, je velik. Zelo rada igra odboj-
ko, ki jo trenira v Odbojkarskem društvu 
Flip flop. V kategoriji male odbojke se je 
z ekipo uvrstila na 9. mesto v državi. Zelo 
rada je sodelovala tudi v šolski odbojkar-
ski ekipi. Poleg odbojke ima zelo rada 
glasbo, igra violončelo, je odličnjakinja 
in na računalniškem tekmovanju Bober 
je dosegla zlato priznanje, na Vegovem 
tekmovanju iz matematike pa srebrno. 

Zelo prizadevni so bili letos tudi 
igralci gledališke skupine. S predstavo 
'Drugačen svet za drugačne ljudi' so gle-
dalcem približali svet družine in družbe, 

ki se iščeta v odnosih do otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami. Glavno 
vlogo je mojstrsko odigrala Tinkara Re-
povž, 9. b, odlična učenka, zlata bralka 
pa tudi s srebrnim priznanjem nagrajena 
na državnem tekmovanju Logična po-
šast. Igralci so na državnem srečanju gle-
daliških skupin prejeli zlato priznanje! V 
vlogi Tinkarine sestre blesti Maja Mehle. 
Maja je v tem šolskem letu sodelovala 
tudi v folklornem natečaju otrok s po-
sebnimi potrebami. S sošolci folkloristi 
je dosegla tretje mesto po mnenju stro-
kovne žirije, po izboru sodelujočih šol pa 
so dosegli odlično 1. mesto. Da je Maja 
res izjemna učenka, je dokazala tudi v 
sodelovanju pri projektu Green. Pred 
kratkim je namreč pogumno zakorakala 

na izmenjavo v Nemčijo. 
Lepo je ob izteku šolskega leta zapisa-

ti uspehe – za vsakim stojita trud in trdo 
delo, nekaj talenta, malo sreče in veliko 
vztrajnosti. S svojimi uspehi lepšate našo 
šolo, veselijo se jih vaši starši in mentorji, 
ki vas spodbujajo in usmerjajo. Prepriča-
na sem, da je ob koncu šolskega leta po-
hvala namenjena čisto vsem učencem, 
ki ste dosegli svoj cilj. Zgoraj naštetih je 
le nekaj, naj bodo kamenček v mozaiku 
uspehov vseh učencev, staršev, mentor-
jev in spodbuda vsem. Če hočem – zmo-
rem! Bravo, Brinjci, nadaljujemo priho-
dnje šolsko leto.  

Maja Zajc Kalar

10 let Glasbene šole Emil Adamič

Več kot 200 nastopajočih na velikem 
koncertu

Deset let trdega in vztrajnega dela si 
zasluži posebno pozornost. Če so v pod-
jetjih to prvi jubilanti, so v glasbeni šoli to 
generacije učencev, ki so vstopile v svet 
glasbe, nekatere že zaključile osnovno 
šolanje, ga nadaljujejo naprej, spet drugi 
ohranjajo glasbeno znanje zase ali v lju-
biteljski kulturi. Veliki koncert Glasbene 
šole Emil Adamič ob prvi okrogli obletni-
ci je pokazal, da vse ure izobraževanja, 
številni opravljeni izzivi ter vložen trud 
v glasbeno izobraževanje otrok in odra-
slih niso bili zaman. V športni dvorani na 
Dobrovi se je skupno predstavilo več kot 
200 učencev in učiteljev Glasbene šole 

na čelu z ravnateljem Matejem Rihter-
jem in direktorjem Borutom Dolinarjem.

Trobilni kvartet je s slovensko himno 
pričel večer slovenske glasbe. Anabe-
la nas je z Mojčino pesmijo preselila v 
naše otroštvo, Lucija Ana s Concertinom 
na glasbena tekmovanja. V nadaljeva-
nju večera so se predstavili še Klavirski 
duet, Pihalni kvartet, Kitarski orkester, 
Narodno-zabavni kvintet s pevcema, 
Tolkalna skupina z otroškim zborčkom 
in Orkester klarinetov. Povezovalec ve-
čera Tilen Artač je v svojem slogu skozi 
slikovit humor in interpretacijo peljal tok 
dogajanja.

Udaren drugi del koncerta je začela 
Tolkalska komorna skupina s popular-
nim delom programa, Trio flavt z ritem 

sekcijo se je temu kaj hitro pridružil. Po 
milozvočnem nastopu Komorne sku-
pine violin in tolkal je bil oder z Orke-
strom pihal čedalje bolj poln. Združeni 
otroški orkester, ki ga sestavljajo učenci 
vseh enot Glasbene šole Emil Adamič, 
je bil odlična napoved slavnostnemu 
zaključku koncerta z Godbo Dobrova – 
Polhov Gradec. Solistka Neli in Godba so 
navdušili dvorano; ko pa so se na odru 
pridružili še harmonikaši, pod odrom pa 
Združeni pevski zbor GŠ Emil Adamič, je 
bilo jasno, kaj čaka obiskovalce. V veliča-
stnem zaključku so nam godba in otroci 
v zboru zapeli najprej Venček narodnih 
in zelo povedno “Pustite nam ta svet …”

Zadovoljni obrazi nastopajočih in 
obiskovalcev so bili glavna nagrada po 
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Erasmus+: Izobraževanje za učitelje v Barceloni

V Novem Sadu so Šmarčani delili izkušnje iz programa 
Erasmus+ in načrtovali nove mednarodne projekte

Učiteljici Osnovne šole Šmarje - Sap 
Anita Medved in Špela Casagrande sva 
se v okviru projekta Erasmus + udeleži-
li izobraževanja z naslovom Classroom 
Management Solutions for Teachers: New 
Methodologies, Effective Motivation, Co-
operation and Evaluation Strategies, ki je 
potekalo v Barceloni.

Tam sva spoznali precej pisano dru-
ščino učiteljev iz Madžarske, Poljske, 
Belgije, Portugalske, Grčije, Nemčije in 
Finske. Skozi predstavitve naših držav in 
šol smo dobili vpogled v različne šolske 
sisteme in se drug od drugega marsikaj 
naučili.

Za začetek smo izvedli nekaj aktivno-
sti za prebijanje ledu in aktivacijo desne 

Prejšnji mesec so ravnateljica Osnov-
ne šole Šmarje – Sap Pavlina Antolič, po-
močnica ravnateljice Tanja Cukjati in ko-
ordinatorica mednarodnega Erasmus+ 
projekta Učenje je (lahko) igra Tamara 
Jovičić obiskale OŠ Kosta Trifković v No-
vem Sadu.

Srbski sodelavci so ena najuspešnej-
ših šol v programu Erasmus+ v Srbiji z 
mnogimi že izpeljanimi in tekočimi pro-
jekti mednarodnega sodelovanja. So 
tudi ena od osmih šol, ki je akreditirana 
za udeležbo v programu. Akreditacija 
namreč omogoča finančno podporo 
projektom brez posebnega pisanja pro-
jektne prijave.

Sodelavci z OŠ Kosta Trifković so pred-
stavili primere dobre prakse preteklih 
Erasmus+ projektov, danes pa so srbski 
partnerji vključeni v mnoge Erasmus+ 
projekte, ki omogočajo izmenjave učen-
cev, kar je cilj tudi naše šole.

Poleg ogleda šolskih prostorov, spo-
znavanja srbskega izobraževalnega sis-
tema in sodelovanja pri pouku smo pla-
nirali naslednji mednarodni projekt OŠ 

Šmarje - Sap. Ideja je vezana na izmenja-
ve učencev, v katerih razvijajo veščine 
trajnostnega razvoja (trajnostna mobil-
nost, inkluzija in omogočanje kvalitetne 
izobrazbe, ponovna uporaba, podnebni 
ukrepi …). Projekt bomo v vlogi koor-
dinatorja prijavili nacionalni agenciji za 

Erasmus v Sloveniji CMEPIUS. 
Z veseljem smo si ogledali tudi Novi 

Sad – Evropsko prestolnico kulture 2022, 
Petrovaradinsko trdnjavo, Fruško goro 
in Sremske Karlovce ter uživali ob reki 
Donavi. 

Tamara Jovičić

koncertu. Vseeno velja posebna zahvala 
vsem nastopajočim učencem in učite-
ljem, godbi in solistom za izjemno izve-
den koncert, kakršnega je le redko videti. 
Glasen aplavz obiskovalcev je pobožal 
duše in razveselil še voditelja prireditve, 

ki se je v pogovoru namuznil, da je take 
dogodke res užitek voditi.

Do konca šolskega leta nas čaka še ne-
kaj tednov, v jeseni pa urno v naslednjih 
deset let Glasbene šole Emil Adamič. Če-
prav je bil oder že sedaj precej poln, ste 

lahko brez skrbi - za nove učence, otroke 
in odrasle, se bo našel prostor. Vabljeni k 
vpisu, da skupaj raziskujemo in se učimo 
glasbe.

Janez Dolinar, GŠEA
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V družbenem domu je v petek, 27. 
maja 2022, na sceni stala gugalnica. Naš 
pevec Tone Zalar je našel v gozdu gaber 
z ravno vejo, na katero je obesil gugalni-
co. Drevo je bilo okrašeno na eni strani z 
gabrovimi vejami, na drugi pa z vrtnica-
mi, da je izgledalo, kot da resnično raste 
v vrtu. Celo sinička se je skrila med veje. 
Po tleh je bila potresena trava z drobnimi 
cvetkami. Ob gugalnici so stale tri velike 
posode z raznobarvnimi dišečimi poto-
nikami in vse to je uredila naša pevka 
Stanka Vidrih. Ob to pomladno sceno se 
je postavil Mešani pevski zbor Grosuplje.

Koncert si je zamislila kot medgenera-
cijski nastop naša zborovodkinja Gabri-
jela Cedilnik.  Korepetitor MePZ Primož 
Cedilnik nas je ves večer spremljal na 
harmoniki.

V prvem delu nastopa smo peli po-
mladne pesmi, v drugem delu pa ljube-
zenske. Nastop so popestrili solistični 
nastopi Polone, ki je že nastopila z našim 
zborom na božičnem koncertu, in Svita, 
ki pel, igral in svoje petje spremljal na 
kitari. Na kitarski nastop ga je pripravila 
njegova glasbena pedagoginja Barba-
ra Škrjanc z Glasbene šole Grosuplje. Z 
otroško sproščenostjo in igrivostjo ter 
profesionalnim nastopom je Svit navdu-
šil občinstvo. V duetih, tercetu in kvinte-
tu so nastopili člani MePZ: Marija Samec, 
Mira Anžlovar, Anica Zalar, Tone Zalar, 
Primož Cedilnik, Lado Burgar, Karel Vid-
mar in Tine Zibelnik. 

Vsem nastopajočim, gostom in obi-
skovalcem se je zahvalil predsednik 
MePZ Miro Gavez in vse povabil na dru-
ženje in pogovor v preddverje dvorane. 

možganske hemisfere ter preizkusili igre 
za spodbujanje skupinske dinamike in 
sodelovanja. Večji del izobraževanja 
pa je bil osredotočen na vzpostavljanje 
varnega in spodbudnega učnega okolja. 
Ugotovili smo, da se, ne glede na naše 
kulturne in geografske značilnosti, soo-
čamo z enakimi izzivi in si delili izkušnje, 
kako se z njimi spopadati in pomagati 
učencem, da odrastejo v sposobne pa 
tudi sočutne ljudi. Preizkusili smo nekaj 
vaj čuječnosti, s katerimi lažje ozavesti-
mo lastne občutke, spodbujamo boljše 

vzdušje v razredu in krepimo pozornost, 
nato pa smo se urili še v nenasilni komu-
nikaciji in izpostavili pomen medvrstni-
ške mediacije. Zaključni del seminarja pa 
je bil posvečen spoznavanju uporabnih 
IKT orodij in učnih metod (npr. koncept 
obrnjene učilnice, projektno učenje …), 
ki spodbujajo večjo angažiranost in sa-
mostojnost učencev.

Prosti čas sva izkoristili za odkrivanje 
skritih kotičkov Barcelone; uživali sva 
v uličnem utripu, se navduševali nad 
osupljivo Gaudijevo arhitekturo in veli-

častnostjo znamenite Sagrade Familie, 
zelenimi parki in čudovitimi razgledi z 
okoliških hribov na to res očarljivo me-
sto. Z ostalimi udeleženci izobraževanja 
smo spletli prijateljske vezi, ki bi bile 
lahko v prihodnje podlaga še za kakšno 
mednarodno sodelovanje. Domov sva 
se vrnili bogatejši za izkušnjo, ki bi jo bilo 
vsekakor vredno ponoviti.  

Besedilo: Anita Medved
Fotografije: Anita Medved in Špela 

Casagrande

»POMLAD JE ČAS LJUBEZNI« - medgeneracijski glasbeno-
scenski nastop MePZ Grosuplje z gostoma Polono Sirnik in 
Svitom Anžlovarjem Bozjo 
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Posebej se je zahvalil naši zborovodkinji 
Gabrijeli Cedilnik, ki je z inovativnim sce-
narijem in idejo za sceno ter seveda s pri-
pravami zbora in solistov prispevala, da 
je nastop uspel, in sponzorjema Lojzetu 
Potočniku in cvetličarni Jeri. Zahvala gre 
tudi snemalcu Branetu Petroviču ter Ob-
čini Grosuplje in Zvezi kulturnih društev 
Grosuplje. Koncert so povezovali Irma 
Antončič, Marija Samec, Ivo Puhar in 
Tine Zibelnik.

Veselo razpoloženje so poslušalci pre-
nesli v druženje po koncertu in v predd-
verju se je oglasila spontana pesem. Raz-
šli smo se s pesmijo na ustih in v duši.

Marija Samec

Ko spregovorijo strune...
Sestrski duet Šifrar

V sredo, 25. maja 2022 popoldne, je 
dvorana Mestne knjižnice Grosuplje,  na 
dan, ko smo včasih praznovali dan mla-
dosti, prekipevala od iskrene mladosti 
in čudovitih ritmov glasbe. Pavlina Šifrar 
na citrah in Ivana Šifrar na violončelu sta 
kot sestrski duet pripravili nepopisno lep 
koncert.

Najprej je nekaj skladb mojstrsko iz-
vabljala iz strun citer Pavlina, potrem še 
Ivana na violončelu, na kar sta v nadalje-
vanju koncerta nastopili kot duet.  Poleg 
skladb tujih avtorjev sta nam pričarali 
tudi domače – prekmursko narodno 
»Zrejlo je žito« in »Ne bodi kot drugi« 
Gorazda Čepina, obe v priredbi Tomaža 
Plahutnika. Ne gre pa prezreti avtorske 
skladbe »Apokalipsa«, ki jo je Pavlina 
leta 2020 napisala za sestrski duo. Z njo 
sta se predstavili na tekmovanju Devete 
slovenske glasbene olimpijade. Pavlina 
je prejela nagrado za odličen ustvarjalni 
dosežek, duo pa za odlično izvedbo la-
stne avtorske skladbe.

Pri izvajanju zadnje skladbe The  Joker 
And The Queen pa se je  dekletoma na 
odru pridružil  najmlajši v družini  Šifrar, 
11-letni Lenart, mojstrsko sedel za klavir 
ter kot mali virtuoz s prsti spretno pople-
saval po tipkah klavirja.

S to točko pa koncerta trije mladi 
umetniki niso mogli zaključiti, buren 
aplavz v dvorani jim tega ni  dopuščal. 
Pavlina in Ivana sta se vrnili na svoja me-
sta, Lenart pa se je kar naenkrat »pojavil« 
na balkonu nad odrom in se pridružil 
izvedbi sester še z drugim svojim instru-

mentom - klarinetom.
Naj zaključim: organizacijo koncerta 

je prevzela prof.  Karmen Zidar Kos, ki 
Pavlino poučuje na Konservatoriju za 
glasbo in balet v Ljubljani, ki je koncert 
tudi povezovala.

Omeniti velja še Pavlinine tople bese-
de zahvale vsem, ki ju podpirajo na njuni 
glasbeni poti, predvsem pa staršem, ki 
se v največji možni meri žrtvujejo za to, 
da lahko vsi – Pavlina, Ivana in Lenart 
stopajo po svoji glasbeni poti.

PAVLINA IN IVANA ŠIFRAR O SVOJI 
GLASBENI POTI, O MLADOSTI IN 
LJUBEZNI DO GLASBE

Kako dolga in naporna je pot do uspe-
hov, ki smo jih lahko občudovali  na kon-
certu, se je gotovo marsikdo spraševal.

Pavlino sem še, mislim, da je bila pe-
tošolka, spoznala po naključju, ko smo 
pripravljali enega izmed literarnih veče-
rov v Mestni knjižnici Grosuplje. Takrat 
sem iskala glasbenike, ki bi se  pridružili 
Ivi, Maji, Zali, Hani in  Luciji … Pa pravi 
naš Martin (Oblak): Na Slivnici imamo  
deklico, ki tako lepo igra citre. In  tako 
se je začelo. Drobno dekletce za citrami, 
pa tako suveren že prvi nastop. Postala 
je »naša« v ekipi, saj smo z glasbo vedno 
popestrili naše večere. Kmalu se je Pavli-
ni pridružila še Ivana s svojim violonče-
lom, in zdaj  je tu že Lenart, ki od klavirja 
»skoči« po svoj klarinet in zaigra še nanj. 
Ena sama pesem …

Kakšno je otroštvo teh glasbenih nav-

dušencev, najlepše povedo sami, Pavli-
na in  Ivana.

Pri vas je glasba doma, bi lahko re-
kli. Začel je Urban z igranjem klarineta 
in verjetno s tem navdušil tudi vaju in 
najmlajšega Lenarta. Ste morda vese-
lje in seveda talent podedovali po star-
ših?

»Starša nista glasbenika, a sta v našo 
družino vpeljala glasbo s petjem in nam 
z zgledom pokazala, kako pomembno je 
ceniti kulturo. Prvi se je v glasbeno šolo 
vpisal Urban v razred klarineta in nada-
ljeval na ljubljanskem konservatoriju. 
Kasneje smo se mu na glasbeni poti pri-
družili tudi ostali trije.«

Pavlina, kako se otrok pri 7-ih letih 
odloči, da bo igral citre? Kje si se  prvič 
srečala z njimi?

»V otroštvu sem med branjem knjig 
o glasbi občudovala različne strunske 
inštrumente. Med spoznavanjem inštru-
mentov na glasbeni pripravnici sem te 
spomine povezala s citrami, katerih zvok 
me je očaral.«  Seveda, tako kot gledal-
ce in poslušalce vedno znova očara njen 
nastop!

Kdaj pa si ti, Ivana,  prvič naslonila 
predse violončelo? Zahteven inštru-
ment za tako majhno deklico, ko mar-
sikdo sploh ne ve še, kakšen instrument 
je to?

»Violončelo sem se začela učiti v dru-
gem razredu osnovne šole. Pred tem 
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sem obiskovala glasbeno pripravnico, 
kjer smo spoznavali različne inštrumen-
te. Navdušil me je lep barvit ton violon-
čela in dejstvo, da lahko nanj igramo 
veliko zvrsti glasbe. Poleg klasike tudi 
ljudsko glasbo, pop in rock, kar sta odlič-
no dokazala Luka Šulič in Stjepan Hau-
ser, člana dua 2Cellos. Sprva sem igrala 
na manjše violončelo, ki je ustrezalo moji 
višini, skozi leta pa sem dovolj zrasla, da 
lahko zdaj igram na največji violončelo. 
Začetki so bili dokaj zahtevni, saj traja 
precej časa, da iz godala izvabimo lep in 
čist ton.«  

Koliko ur, verjetno vsak dan, vložita  
v vaje na inštrumentu?

»Dolžina vaje se prilagaja najinim 
urnikom. Pred tekmovanji, nastopi in 
sprejemnimi izpiti se pripravljava bolj 
intenzivno. Vsakodnevna in učinkovita 
vaja  je pogoj za napredovanje,«  razlo-
žita jedrnato.

Kako je to združljivo s šolskimi obve-
znostmi? Pavlina, zaključuješ 2. letnik 
gimnazije v Želimljah, ki je najbrž pre-
cej zahtevna šola. Verjetno imaš sta-
tus glasbenika, vendar znanje je kljub 
temu treba usvojiti. Kdaj  se zaključi 
tvoj delovni dan? Čemu daješ prednost 
- šoli ali glasbi in vsemu, kar je zanjo 
potrebno?

»Na konservatoriju se izobražujem 
vzporedno, torej imam splošne predme-
te na Gimnaziji Želimlje, kjer imam sta-
tus glasbenika. Ta mi omogoča, da se s 
profesorji dogovorim za datume ustnih 
ocenjevanj in pogoste odsotnosti zaradi 
glasbenih obveznosti. Vzporedno izo-
braževanje je v vsakem pogledu napor-
no in zahteva veliko volje ter vztrajnosti 
tudi v napornih obdobjih ocenjevanj, ko 
časa za spanje preprosto zmanjka. Tru-
dim se tako za glasbo kot tudi za šolo, a 
ravno zato je odločitev težka, s čim naj 
nadaljujem v prihodnosti,« razmišlja re-
sno, pa vendar z vedrino 17-letnice.

Ivana, tudi ti se odpravljaš na gim-
nazijo in vzporedno na glasbeni kon-
servatorij. Toliko ur trdega dela, vlo-
ženega truda, mladostnih odrekanj. Se 
morda ti vidiš kot poklicna glasbenica? 
Če ne - čemu potem mladost, zapisana 
glasbi in trdemu delu?

»Tako je. Poleg konservatorija bom 
obiskovala gimnazijo Ledina. Za vzpore-
dni način izobraževanja sem se odločila, 
ker si želim splošno znanje, ki mi bo v 
pomoč pri katerikoli poklicni poti. Po-

klic glasbenika zagotovo zahteva dolgo 
prehojeno pot in vztrajnost, saj je uspeh 
odvisen le od tebe samega. Nisem pre-
pričana, če bom na koncu zares poklicna 
glasbenica, a vztrajam, ker me izredno 
veseli, da lahko ljudem, ko sem na odru, 
skozi glasbo nekaj podarim.« Kako čute-
če misli za 15-letno deklico!

Imata morda čas tudi za še kakšen 
hobi, šport? Če se prav spominjam, sem 
te, Ivana,  gledala na nekem nastopu 
karateja? 

Pavlina, si se ti poskušala v plesnih 
korakih?  

 »Med osnovno šolo sem obiskovala 
plesno skupino TeGIBlo in v tem res uži-
vala. Danes za to nimam časa, a ples res 
pogrešam, zato kdaj pa kdaj zaplešem 
kar v svoji sobi,« se spomni Pavlina na 
tiste lepe otroške čase.  

»Moja zgodba je podobna Pavlinini, 
le da sem jaz trenirala karate v Sankukai 
klubu Grosuplje. Kmalu so se mi trenin-
gi začeli prekrivati z vajami violončela in 
sem morala prenehati,« o svoji športni 
pove Ivana.

To je velika obremenitev tudi za 
starše. Kako pa vam uspe?

»Lahko rečeva, da je glede voženj v 
Ljubljano potrebnega veliko usklajeva-

nja, saj sta oba inštrumenta velika in je 
lažje, če naju pridejo iskat starši, da ju 
naložimo v avto. Pogosto so vikendi re-
zervirani za vajo in dodatne ure, za kar je 
potrebnega kar nekaj odrekanja. Mami 
in očetu sva neizmerno hvaležni, saj naju 
že od začetka najine glasbene poti pod-
pirata in nama dajeta svobodno izbiro o 
tem, kaj bo na koncu najin poklic, zato 
z njune strani ne čutiva nobenega priti-
ska,« je v besedah Pavline in Ivane čutiti 
veliko hvaležnost staršem.

»Glasba največ da tistemu, ki jo 
ustvarja, a nas tudi povezuje. Na vseh 
tekmovanjih, poletnih šolah, prireditvah 
in nastopih sva spoznali mnogo novih 
ljudi in krajev, ki so nama za vedno ostali 
v spominu. Veseliva se nadaljnjega mu-
ziciranja.« Tako zaključita svoj pogled na 
svoje delo in ljubezen do glasbe.

Hvala vam, tudi Lenartu, ki se vama 
bo najbrž pridružil na ustvarjalni poti!

Pred Pavlino in Ivano pa so počitni-
ce. Precej drugačne, kot jih uživa večina 
osnovnošolcev in srednješolcev.  Čakajo 
ju seminarji in nova izobraževanja. Toda, 
ker je glasba zanju poseben čar, veliko 
sonca na vajini poti!

Alenka Adamič
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»Moje srce bi zapelo, vsako pesem odpelo«
Letni koncert Ženskega pevskega zbora Biser

Članice pevskega zbora Biser smo 
imele 21. maja v Kulturnem domu kon-
cert v počastitev pomladi, ker pa se je 
zgodil znotraj tedna ljubiteljske kultu-
re, ki je bil posvečen filmu, smo v tem 
duhu tudi same posegle na področje 
filmske glasbe.

Koncert smo si pod dirigentsko taktir-
ko Fernanda Mejíasa zamislile tako, da v 
prvem delu zapojemo nekaj slovenskih 
ljudskih, med katerimi velja izpostaviti 
udarno belokranjsko ljudsko Igraj kolce 
in pa živahno istrsko Dajte, dajte. V dru-
gem delu smo predstavile tri tuje pri-
redbe – prav Bring me little water, Silvy 
poslušalcem ostane v spominu zaradi 
zanimive koreografije, kjer je ritem po-
udarjen s ploskanjem in tleskanjem ob 
dele telesa. Tako se poveže nebo s srcem 
in zemljo. Pesem o louisianskih planta-
žnih delavcih z začetka 19. stoletja na 
ta način zaživi v vsej svoji ritmičnosti. V 
tretjem delu smo pele pesmi iz znanih 
filmov. Na klavirju se nam je pridružil 
Franco Páez. 

Naslov koncerta, ki je tudi naslov tega 
prispevka, smo si sposodile iz filma Moje 
pesmi, moje sanje. Pesem The sound of 
Music je eden najbolj prepoznavnih za-

četkov v zgodovini filmske industrije, 
zato ni čudno, da ljudje iščejo točno lo-
kacijo Alp, kjer se je v črni obleki in sivem 
predpasniku vrtela Julie.  Sledile so še: 
The lion sleeps tonight, What a wonderful 
world in Ne čakaj na maj. Iz filma Mamma 
mia smo predstavile venček uspešnic 
Abbe, ki je poslušalce razvajal kar 15 mi-

nut. 
Če vas zamika, da bi kakšni skladbi 

tudi prisluhnili, vas vabimo, da obiščete 
našo facebook stran ŽPZ Biser. Če pa vas 
ob tem zamika tudi, da bi se nam pridru-
žile, nas kar pogumno pokličite.

 
Andreja Borščak

Sproščene Biserke z zborovodjem 
Fernandom Mejíasom po koncertu v 

prenovljeni dvorani Kulturnega doma 
Grosuplje

Blagoslavljaj Boga, duša vsa …

V sredo, 8. junija 2022, v grosupeljski 
cerkvi svetega Mihaela, po večerni sve-
ti maši je bil koncert skupine Mesto na 
gori. To je skupina, ki se ukvarja z sodob-
no krščansko glasbo. 

Skupino sestavljajo: Petra Bajc Curk 
(vokal), Nejc Kurbus (kitare, vokal), Jakob 
Gajšek (klaviature, vokal), Klemen Jelenc 
(tolkala) in Primož Hrovat (bas kitara).

Izvajajo znano, že skoraj "ponarodelo" 
sodobno krščansko in slavilno glasbo, 
zaigrajo pa tudi  avtorske slavilne pesmi 
(Petra B. C., Nejc K. ali vsi).

Bend Mesto na gori je zaživel leta 
2019 kot hišni bend večerov sodobne 
krščanske glasbe na Rakovniku, pri sale-
zijancih. 

Pesmi, ki so jih predstavili, so zelo 
spevne in človeka ponesejo, da tudi sam 
prične prepevati, hvaliti, slaviti Boga.

V sklopu našega misijona, ko se pri-
pravljamo na velik dogodek, 50-letnico 
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blagoslovitve 
nove cerkve svetega Mihaela, je bil koncert čudovit način 

slavljenja in čaščenja Boga.
Hvala skupini, ki nam je pričarala čudovit večer sakralne 

glasbe.
Vabijo nas, da se jim med letom pridružimo na slavilnih ve-

čerih v Ljubljani, do takrat pa jih lahko spremljamo na na You-
tubu ali na mestonagori.si.

Milena Nagelj

Uvod v Groševo poletje

Družabno življenje se po dveh letih 
spet hitro vrača na stare tirnice in tudi 
Groševci smo že v nizkem startu za 
otvoritev nove poletne sezone pestrih 
dogodkov.

Niz poletnih dogodkov smo počasi 
začeli nizati že konec meseca maja. Na-

tančneje 21. 5., ko smo se odpravili na 
pot proti Italiji. Naš cilj je bilo mesto Ron-
chi oziroma park Gardaland, kjer smo se 
naužili adrenalina, sonca, zabave in dru-
ženja ter nabrali ogromno energije za 
prihajajoče izpitno obdobje.

Druženja nam ne manjka tudi na 

družabnih petkih, ki potekajo vsak pe-
tek od 20.00 ure naprej v prostorih ŠK 
Groš. Da so srečanja še bolj zanimiva, je 
vsak teden na sporedu nov tematski ve-
čer. Tako smo imeli že pub kviz, twister 
night, družabne igre, plesne večere in 
tudi glasbeni koncerti pridejo na vrsto, 
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Grosupeljski skavti praznovali 30. obletnico delovanja

pred kratkim, v petek, 20. 5., smo gostili 
koncert skupine The closhers in Rizične 
skupine. Družabne petke nadaljujemo 
tudi v poletne mesece in k druženju prav 
lepo vabimo vse naše člane.

Kaj lahko za konec napovemo o priha-
jajočem Groševem poletju 2022? Z goto-
vostjo lahko trdimo, da bo pestro, zani-
mivo, zabavno in nepozabno. V načrtu 
je izvedba tako naših že tradicionalnih 
dogodkov kot tudi novih, povsem sve-
žih projektov. Eden od bolj priljubljenih 
vsakoletnih dogodkov je bil na sporedu 
že 16. 6., in sicer je na asfaltnih stezah 

Ljubljane-Rudnik potekalo tekmovanje v 
kartingu. Letos bo ponovno organiziran 
Grošev zajtrk. Od svežih projektov bo 22. 
6. na sporedu Urbana terasa, kjer se vidi-
mo na prijetnem koncertu v Grosupljem. 
Ostale “fletne” poletne dogodke pa vam 
izdamo sproti.

Za več informacije smo vam na voljo 
v času uradnih ur, te še vedno ostajajo 
v ustaljenih terminih, in sicer: v Grosu-
pljem ob ponedeljkih, sredah in petkih, 
med 18. in 20. uro, v Ivančni Gorici ob 
torkih, med 18. in 20. uro, v Dobrepolju 
pa po predhodnem dogovoru. O vro-

čem poletnem dogajanju bomo obve-
ščali tudi preko naših socialnih omrežij, 
facebook in instagram, zato vas lepo va-
bimo k spremljanju le-teh.

I Facebook: Groš študentski klub I In-
stagram: @sk.gros I spletna stran: www.
klub-gros.si

Groševcu ni nikoli dolgčas! 
Tjaša Bregar, ŠK Groš

  

Grosupeljski skavti letos obeležujejo 
30. obletnico svojega delovanja. Pono-
sni na svojih 30 let delovanja, vsega do-
živetega v vseh teh letih, lepega in nepo-
zabnega, so priredili veselo praznovanje, 
na katerem so se spomnili vseh preteklih 
taborov, srečanj, potepov, preteklih mej-
nikov in različnih uspešno izpeljanih pro-
jektov.

Osrednji dogodek je potekal v nede-
ljo, 22. maja 2022, pri Osnovni šoli Louisa 
Adamiča Grosuplje. Osrednji prireditvi je 
sledilo skupno kosilo, za tem pa so se po-
zno v popoldne odvijale različne skavt-
ske igre in delavnice.

Skavte je obiskal in tako doživel pe-
stro skavtsko dogajanje tudi župan dr. 
Peter Verlič. Ob 30. obletnici delovanja 
jim je iskreno čestital, predvsem pa jim 
zaželel, naj bodo tudi v prihodnje tako 
ustvarjalni, naj še naprej polni energije, 
zagnanosti delujejo v dobro skupnosti, 
naše narave. Na vseh njihovih taborih, 
srečanjih, potepanjih pa naj se imajo 
lepo, naj uživajo in se z njih tudi v pri-
hodnje vračajo s prijetnimi vtisi, novimi 
znanji in spoznanji.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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GASILSKI KVIZ
Ko se je situacija s koronavirusom iz-

boljšala in so se ukrepi pričeli umirjati, 
smo se pri Mladinski komisije Gasilske 
zveze Grosuplje odločili, da izvedemo 
občinsko tekmovanje v kvizu. Tekmova-
nje je potekalo 9. 4. 2022 v Podružnični 
osnovni šoli Žalna.

Gasilski kviz je oblika tekmovanja, 
kjer morajo mladi gasilci pokazati svoje 
gasilsko znanje na teoretičnem delu ter 
spretnost in hitrost pri praktičnih vajah. 
Vsako ekipo sestavljajo 3 člani, razvršče-
ni pa so v 3 kategorije, in sicer na pionirje 
v starosti od 6 do 11 let, mladince od 12 
do 16 let ter pripravnike od 16 do 18 let. 

Teoretični del tekmovanja je sesta-
vljen iz treh sklopov. V prvem sklopu 
vsaka ekipa prejme 3 teste s področja 
zgodovine gasilstva, prve pomoči in 
požarne preventive. Pri drugem sklopu 
prejmejo križanko, kjer preko gesel oz. 
trditev poskušajo najti rešitev. V tretjem 
sklopu pa ekipa prejme matriko s črkami, 
znotraj katere morajo najti 15 besed ali 
besednih zvez, povezanih z gasilsko te-
matiko. 

Pri praktičnem delu morajo pionirji in 
mladinci opraviti vezavo vozlov, priprav-
niki pa prikazati navezavo orodja. Prav 
vse kategorije pa se morajo preizkusiti 
še v vaji imenovani »gasilska spretnost«, 
kjer morajo čim hitreje opraviti določe-
no nalogo, kot na primer spajanje cevi 
na trojak, pravilna razvrstitev gasilnika 
glede na vrsto požara, izbira pravega 
orodja in opreme itd. 

16. občinskega tekmovanja v kvizu 
se je skupno udeležilo 30 ekip, od tega 

Mladi gasilci preizkušali svoje sposobnosti

Mesto PIONIRJI MLADINCI PRIPRAVNIKI

1. mesto Grosuplje 4 Račna 1 Šmarje - Sap

2. mesto Račna 2 Čušperk Grosuplje

3. mesto Velika Loka Velika Loka Šmarje - Sap 1

Rezultati tekmovanja:

11 ekip pionirjev, 15 ekip mladincev in 5 
ekip pripravnikov. 

Najboljše 3 ekipe iz posamezne kate-
gorije so pridobile možnost nastopa na 
15. regijskem kvizu, ki je potekal 23. 4. 
2022 v Osnovni šoli Zagradec. Tekmova-
nje se je izvedlo v soorganizaciji Regije 
Ljubljana II – Komisije za delo z mladino 
in organizatorja gostitelja GZ Ivančna 
Gorica. 

Mladinci PGD Čušperk so osvojili 2. 
mesto, ekipa pripravnikov PGD Grosu-
plje pa je osvojila 1. mesto. Obe ekipi sta 
se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 
v novembru. 

Zapisal: Marko Katern
Foto: Anže ŠtrubeljNajboljše ekipe med pripravniki

Najboljše tri ekipe med pionirji

Najboljši v kategoriji mladinci
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Tekmovalne ekipe GZ Grosuplje na 
regijskem tekmovanju v kvizu

Spoštovani !

Prostovoljno gasilsko društvo PONOVA VAS  
vas vabi na 

svečano prireditev ob prevzemu  
novega gasilskega vozila 

v soboto, 2. 7. 2022.

Ob 18. uri:
povorka gasilskih enot in Godbe Dobrepolje, proslava s kulturnim programom ter podelitev zahval donatorjem

Ob 20.00 uri: 
vrtna veselica z ansamblom NOVI SPOMINI

Vljudno vabljeni!

70 let Društva upokojencev Šmarje - Sap

V torek, 24. maja 2022, je Društvo 
upokojencev Šmarje - Sap s prireditvijo 
obeležilo svojih okroglih 70 let delova-
nja. Na praznovanju v Gostilni pri Japu 
so se članicam in članom društva pridru-
žili: župan dr. Peter Verlič, predsednik 
Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janez 
Pintar, predsednik Osrednjeslovenske 
pokrajinske zveze društev upokojencev 
Marjan Sedmak in nekdanja dolgole-
tna predsednica Društva upokojencev 
Ivančna Gorica Ljuba Štrubelj.

»Društvo upokojencev Šmarje - Sap je 
zaživelo pred 70 leti. Že 7 desetletij lepša 

jesen življenja članicam in članom,« je 
zbrane na prireditvi pozdravila predse-
dnica društva Špela Ahačič. Kot je po-
vedala, si društvo že od samega začetka 
prizadeva, da bi bilo dejavno na različnih 
področjih. Pripravlja vrsto programov za 
koristno preživljanje prostega časa, da 
upokojenci krepijo svoje zdravje in niso 
socialno izključeni.

O zgodovini društva, kot se ob ta-
kšnem jubileju spodobi, pa je spregovo-
rila nekdanja predsednica društva Anka 
Fabjan, ki je društvo uspešno vodila kar 
17 let, z vso zavzetostjo, predanostjo in 

srčnostjo.
»Društvo je bilo ustanovljeno 1952. leta. 

To je tisto leto, ko je v naših krajih zapadlo 
meter in pol snega. Še vedno hranimo ča-
sopis, v katerem med drugim piše: »14. de-
cembra 1952. je bilo ustanovljeno Društvo 
upokojencev Šmarje - Sap.« V Sloveniji je 
bilo tisto leto ustanovljenih še 63 drugih 
društev,« nas je v čas njegove ustanovi-
tve popeljala Anka Fabjan.

V vseh teh letih, desetletjih se je v 
društvu odvilo veliko dejavnosti, preveč, 
da bi jih vse našteli. »Vse dogajanje  je na-
stalo iz potrebe po veselem druženju s pri-
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jatelji in želje pomagati drug drugemu ter 
sodelovati z drugimi društvi v kraju in širše. 
Organizirali smo dejavnosti za tiste, ki ne 

morejo več daleč od doma, pa tudi za tiste, 
ki lahko gredo še na visoke gore,« je de-
jala in povzela: »Izleti, srečanja s plesom, 

prepevanje, šport in rekreacija, skupinsko 
letovanje v Izoli, pozornosti do članov ob 
novem letu, jubilejih in smrti.«

»Ob 50-letnici nas je bilo 285, ob 60-le-
tnici 355, letos pa nas je 322,« nam je ori-
sala sliko o številu članic in članov dru-
štva. Dosedanji predsedniki društva so 
bili: Albert Bitenc 17 let, Jakob Perovšek 
20 let, Milan Korelc 7 let, Zofka Glinšek 
7 let, Anka Fabjan 17 let, od 17. februar-
ja 2020 pa je predsednica društva Špela 
Ahačič.

Da si bomo lahko predstavljali, kako 
veliko se res dogaja v društvu, pa je za 
nas zbrala podatke za leto 2018. Ko še ni 
bilo epidemije korona virusa covida-19. 
Društvo je takrat štelo 336 članov. Or-
ganizirali so: 5 izletov, dvakrat obisk 
gledališča, 4 srečanja s kulturnim pro-
gramom in plesom in skupno letovanje 
v Izoli. 26-članski ženski pevski zbor je 
imel redne vaje in 8 nastopov. Redno so 
potekale tudi dejavnosti: ženska rekrea-
cija v telovadnici, namizni tenis, pikado, 
šah, balinanje in kegljanje. 6 ekip je na 
pokrajinskih prvenstvih osvojilo po dve 
prvi, dve drugi in dve tretji mesti. Skupaj 
z Društvom upokojencev Ivančna Gorica 
so se v hribe odpravili kar 16-krat. Obi-
skov na domu in v domovih starejših, ob 
jubilejih in pred novim letom ter pozor-
nosti ob smrti članov pa je bilo skupaj 
183.

V zadnjih letih velja še izpostaviti, da 
se je ženska ekipa z zmagami na pokra-
jinskih športnih igrah kar trikrat uvrstila 
na državno prvenstvo. 5-krat so priredili 
šahovsko simultanko. Leta 2019 so bili 
tudi uspešni organizatorji pokrajinskega 
prvenstva v pikadu, za 18 ekip, s 84 tek-
movalci.
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Članice in člani društva se redno 
vključujejo tudi v krajevno dogajanje. 
Društvo pa zelo dobro sodeluje tudi z 
županom, občino in krajevno skupno-
stjo, za kar se jim je lepo zahvalila, ter 
hkrati pohvalila njihovo delo: »S cestami 
in priključki smo povezani na vse strani, pa 
še marsikaj drugega imamo novega.«

Anka Fabjan je še povedala, da je 
seveda v zadnjem obdobju aktivnosti 
društva precej zaustavila koronavirusna 
epidemija, a letos so spet svobodneje za-
dihali. Tako so že bili na izletu po Gorenj-
ski, 6 njihovih ekip se je udeležilo pokra-
jinskih športnih iger, tekmo v pikadu so 
ponovno organizirali Šmarčani. Skupaj 
so na pokrajinskih igrah osvojili 3 ekipne 
pokale in eno zlato medaljo. Zlato me-
daljo za najboljšo kegljašico v ljubljanski 
pokrajini je osvojila Špela Ahačič.

»Danes tu praznujemo, v juniju pa so že 
določeni datumi za izlet na Pohorje, šaho-
vsko simultanko in Županov pohod po no-
vem pločniku od Škofljice do Grosupljega. 
Naj se 70-letno dogajanje v našem društvu 
uspešno in prijazno nadaljuje,« je še deja-
la Anka Fabjan.

Župan dr. Peter Verlič je društvu za 
70 let uspešnega delovanja iskreno če-

stital. »Res je zelo pomembno, pred vsemi 
investicijami, ki so seveda tudi potrebne, 
da najdemo lepo mesto in lepo besedo 
drug za drugega,« je o delovanju društva 
dejal župan in se jim v svojem imenu in 
tudi v imenu Občine Grosuplje ob tej 
priložnosti tudi lepo zahvalil. »Za vse, kar 
ste do sedaj lepega prispevali k razvoju te 
občine, k razvoju dobrega počutja, razpo-
loženja in nenazadnje medgeneracijskega 
sobivanja vseh nas.«

O tem, da se občina Grosuplje razvi-
ja z veliko hitrostjo, pa je povedal: »Lepo 
je, da se da sprehoditi po varnih pločnikih. 
Lepo je, da smo zdravstveni dom zgradili. 
Sedaj imamo v pripravi še eno nadstropje, 
denar za okrevanje in odpornost bo. Nad 
lekarno se bo preselila fizioterapija, brez 
skrbi, ne bo treba po stopnicah, zgraje-
no bo dvigalo. In kar je zelo pomembno, 
prihaja, ne ljubljanski, ampak tokrat kar 
grosupeljski Kavalir. Dva bosta prišla. Ne 
bomo pa njima rekli Kavalirja, naša bosta 
Zapeljivca.«

Župan jim je zaželel veselo praznova-
nje ter seveda uspešno delovanje dru-
štva tudi v prihodnje.

»Včasih se mi je zdelo 70 let veliko, sedaj 
pa, starejši kot sem, manj se mi to zdi. Spo-

mnim se misli, ki sem jo prebral, ki pravi, vsi 
bi radi dolgo živeli, pa nihče noče biti star. 
Vendar pride v življenju čas, ko se korak in 
um umirita. Ko začnejo lasje, predvsem pri 
ženskah, dobivati barvo zrelosti, pri mo-
ških pa še to ne, ker lasje prej izpadejo. In 
takrat je seveda lepo, da se človek lahko 
pridruži društvu. In Šmarčani in tisti iz oko-
liških vasi, pa tudi iz drugih občin, ste našli 
zatočišče pod streho Društva upokojencev 
Šmarje - Sap. Jaz verjamem, da vam je 
lepo,« pa je svoje misli s članicami in člani 
društva delil predsednik Krajevne sku-
pnosti Šmarje - Sap Janez Pintar. Zaželel 
jim je predvsem, da bi bili zdravi in tako 
v društvu lahko še dolgo aktivni.  

Predsednik Osrednjeslovenske po-
krajinske zveze društev upokojencev 
Marjan Sedmak pa je članicam in članom 
društva, ki so veliko svojega prostega 
časa posvetili vodenju društvenih dejav-
nosti in k uspešnemu delovanju društva 
veliko prispevali, podelil tudi priznanja.

Prijetno in veselo druženje je pope-
strila glasba, nekateri so se tudi zavrteli.

Jana Roštan

Občni zbor Društva upokojencev Grosuplje

Člani Društva upokojencev Grosu-
plje smo se zadnjo soboto v mesecu 
aprilu 2022 zbrali na svojem rednem in 
volilnem občnem zboru. Zbrane je poz-
dravil predsednik društva Drago Andro-
čec. Za začetek smo prisotni poslušali 
predstavnico Telekoma Natašo Grom, 
da nas je seznanila o uporabi »brezplač-

ne e-oskrbe«.
Telekom Slovenije bo skupaj z Zve-

zo društev upokojencev Slovenije izva-
jal projekt »E-oskrba za varno bivanje 
doma«. Projekt je financiran s sredstvi 
iz Evropskega sklada in ima, tudi zaradi 
tega še posebej, določene zahteve pri 
izvajanju projekta. Gre za oskrbo na da-

ljavo preko naprave e-oskrbe, ki je pove-
zana s klicnim centrom za intervencijo 
v primeru padcev ali drugih z zdravjem 
povezanih potrebnih hitrih ukrepov po-
moči.

Po predstaviti smo nadaljevali s spre-
jetim dnevnim redom občnega zbora. 
Podana so bila vsa poročila za leto 2021 
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Program Starejši za starejše v obdobju 2020 - 2021

Projekt Starejši za starejše (v nada-
ljevanju SZS) je najobsežnejši projekt v 
Društvu upokojencev (v nadaljevanju 
DU) Grosuplje. Izvajanje projekta se je 
pričelo leta 2004 pod okriljem ZDUS v 
16 društvih, med katerimi je bilo tudi 
naše. Dolgoletno uspešno uresničevanje 
projekta je bilo pred leti predstavljeno 
tudi v evropskem prostoru in sprejeto 
kot primer dobre prakse širšega druž-
benega pomena. Dokaz zapisanemu je 
nagrada Državljan Evrope leta 2017, ki 
jo podeljuje Evropski parlament. Uresni-
čevanje zamisli o prostovoljni pomoči 
aktivnih starejših tistim starejšim, ki po-
moč potrebujejo, kar je gonilo delovanja 
projekta in kot takega njegov nadaljnji 
razvoj, je z nagrado dobilo mednarodno 
priznanje. S tem je bila dana tudi potrdi-
tev smotrnosti ter smiselnosti aktivnosti 
uresničevanja projekta SZS v naši družbi.

V Občini Grosuplje je največji kraj me-
sto Grosuplje, obdano z veliko manjšimi 
kraji, zato je delo vseh, ki pomagajo kot 
izvajalci pri projektu, precej razvejano. 
Osnova uresničevanju delovanja same-
ga projekta so prostovoljci, ki so se izo-

blikovali v posameznem društvu zaradi 
izvajanja programa. Koordinator prosto-
voljcev pa skrbi, da se izvajajo aktivnosti, 
ki omogočajo uresničevanje ciljev pro-
grama.

Kot koordinatorka sem delo pri pro-
jektu prevzela pred devetimi leti in kar 
precej energije in časa porabila za ure-
ditev že vnesenih podatkov v arhivsko 
bazo projekta. Trenutno imamo v našem 
DU največje število prostovoljcev iz me-
sta Grosuplje, trudimo pa se, da bi imel 
vsak malo večji kraj tudi prostovoljca iz 
tega kraja. Če krajani poznajo prosto-
voljca, izvajalca programa, je naše delo 
na terenu mnogo lažje, saj imamo starej-
ši ljudje rajši znan obraz kot pa nekoga, 
ki ga ne poznamo in mu tudi težje zau-
pamo. Zelo pomembno je, da upokoje-
nec sprejme prostovoljca kot prijetno, 
zaupanja vredno osebo, saj temu težje 
zapre vrata ali celo odkloni sodelovanje. 

V projekt SZS imamo vključenih 1.540 
občanov, kar predstavlja 80 % celotne 
populacije občine Grosuplje, starejših 
nad 69 let. Število prostovoljcev se je z 
leti povečalo, tako danes deluje v našem 

društvu 27 prostovoljcev, ki skrbijo, da 
projekt SZS nemoteno teče. Tudi nas pe-
stijo kadrovske težave, saj se starost pro-
stovoljcev normalno povečuje, mlajših 
upokojencev, pripravljenih za tako delo, 
pa kar ni na vidiku. Veseli smo vsakega, 
ki se poda na pot prostovoljca, ki, resnici 
na ljubo, ni lahka. Kljub temu da govori-
mo, da prostovoljno delo človeka opla-
ja, mu daje občutek koristnosti in lastne 
izpolnitve, se prostovoljec nemalokrat 
sreča s problematiko najbolj občutljivih 
skupin prebivalstva. Zaupanje med pro-
stovoljcem in pomoči potrebnim posa-
meznikom je bistveni del našega dela. 
Uspešnost dela s prostovoljci je, kljub 
skromnosti finančnih sredstev, odvisna 
od kvalitete organiziranja izvajanja ak-
tivnosti uresničevanja programa SZS. 
Izobraževanje prostovoljcev, psihološka 
pomoč prostovoljcem, pokritje stroškov 
prostovoljcev (potni in materialni) ter 
ustvarjanje prijetne in zaupanja vredne 
klime so pogoji za uspešno delo. Zelo 
pomembno je tudi, da prostovoljno delo 
podpira lokalna skupnost, v kateri se iz-
vajajo take aktivnosti. Poudarjam, da je 

in plan dela ter finančni plan za leto 
2022. Iz poročil zadnjih dveh let je bilo 
razvidno, da je društvo izvajalo svoje  
aktivnosti v okrnjeni obliki zaradi razgla-
šene epidemije,  svoje tekoče delo pa je 
redno opravljalo. Upamo, da bo letošnje 
leto omogočilo izvajanje naših dejavno-
sti. V mesecu aprilu je že nekaj naših čla-
nov letovalo v hotelu Delfin v Izoli, drugi 
termin za letovanje pa imamo rezervi-

ran v mesecu avgustu. Udeležili smo se 
že pokrajinskih tekmovanj v »streljanju 
z zračno puško« in »pikada«. V mesecu 
aprilu smo z Zlatim kotičkom že organi-
zirali izlet z vlakom v Ribnico. Vsak prvi 
torek v mesecu bomo organizirali »izlet 
z vlakom na kavico« in v maju bomo 
obiskali Jesenice. Prvi izlet z avtobusom 
imamo organiziran v mesecu juniju 2022 
in sicer v Lokve pri Sežani.

V drugi polovici leta pa upamo, da 
bodo ponovno zaživele naše aktivnosti, 
tako na športnem, družbenem, social-
nem in zdravstvenem področju. 

Na letošnjem občnem zboru društva 
smo izvedli tudi volitve. Ker ni bilo pri-
jave oz. predloga za novega razen do-
sedanjega predsednika društva, je bil 
na občnem zboru ponovno izvoljen za 
predsednika za nadaljnje 4-letno man-
datno obdobje Drago Andročec. Zaradi 
bolezenskih težav in starosti  nekaterih 
članov smo morali pomladiti tudi naš 
upravni odbor.

Ob tej priliki bi se še enkrat zahvalil 
županu dr. Petru Verliču in podjetju Sa-
nolabor za podeljeno donacijo društvu. 
S temi sredstvi smo kupili nov računalnik 
in nadgradili program za  vse potrebne  
matične evidence članov Društva upo-
kojencev Grosuplje.

Želimo si, da bi v društvo pridobili čim 
več mlajših upokojencev in da bi večina 
članov sodelovala pri pripravi ali samem 
delovanju raznih ustvarjalnih in športnih 
projektih.

Drago Andročec,
predsednik Društva upokojencev 

Grosuplje
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Stanovalci Novega paradoksa, enote Mali Vrh in medena zgodba

v naši Občini delu pri projektu SZS izka-
zan posluh in priznanje občinske upra-
ve, posebno župana g. Verliča. Dobro je 
tudi sodelovanje z javnimi službami in 
nevladnimi organizacijami, društvi in or-
ganizacijami, ki delujejo na humanitarni 
ravni v Občini Grosuplje.

V letu 2020 in 2021 smo se prvič sre-
čali z epidemijo covida, ki je v naš vsak-
danjik vnesla raznolike spremembe na 
vseh ravneh našega življenja. V izredno 
kratkem času smo bili postavljeni pred 
nove izzive, odgovore in rešitve nanje 
pa smo morali šele razviti ali poiskati, saj 
vzorcev preprosto ni bilo. Negotovost pa 
je postala spremljevalka na mnogih rav-
neh našega dela in življenja. 

Kot preventivni ukrep zaščite pred 
boleznijo se je po vsem svetu uvajal kon-
cept socialne izolacije, po načelu, manj 
ko imamo stikov, manjša je verjetnost, 
da bomo zboleli. Ta ukrep je najbolj 
prizadel ravno starejšo populacijo, saj 
je povzročila veliko osamljenost in so-
cialno izoliranost. Epidemija pa je imela 
največji vpliv na medčloveške odnose, 
tukaj pa nas vse v prihodnje čaka največ 
dela, da bomo to lahko popravili in vrnili 
na prejšnjo raven.

Program SZS je v obdobju omejitev 
deloval zelo okrnjeno, saj smo v času 
izrednih razmer aktivnosti pri programu 
uresničevali le s pomočjo telefona. Po 
ukinitvi omejitev pa smo pričeli z nepo-

srednimi obiski pri posameznikih, ki so 
se izvajali z upoštevanjem varnostnih 
ukrepov. Te smo opravili v glavnem na 
vratih s potrebno zaščito. Toda kljub te-
žavam smo uspešno opravili načrtovano 
število obiskov, nudili pomoč s prevozi, 
prinašanjem iz trgovine ali pa tudi z ma-
skami, ki so jih šivale naše poverjenice. 
Upam, da smo se iz preživetih dogajanj 
vsi naučili kaj novega in pomembnega, 
saj nas verjetno v jeseni čaka ponovni 
spopad s tem virusom.

Koordinatorica programa Starejši za 
starejše v DU Grosuplje

Darja Divjak

Zaposlene in uporabnike stanovanj-
ske skupine Društva Novi paradoks, 
enote Mali Vrh, sta Občina Grosuplje in 
Čebelarsko društvo Grosuplje povabila 
na medeno popotovanje s pomočjo iz-
obraževalno-informativnega PAVILJO-
NA MEDENA ZGODBA. To je potekalo 
od ponedeljka, 23. 5. do 25. 5. 2022, na 
Adamičevi ploščadi v središču Grosu-
pljega ob svetovnem dnevu čebel. Na 
povabilo smo se prijazno odzvali in se 
dogovorili za termin.

24. 5. 2022 smo se skupaj s prostovolj-
ko Ljubico, ki nam je priskočila na pomoč 
pri prevozu, odpravili proti Grosupljemu. 
Že od daleč smo zagledali prevozni če-
belnjak.

Paviljon je bil prevozni čebelnjak, na-
menjen izobraževanju, predstavitvi in 
promociji slovenskega čebelarstva ter 
medenih izdelkov. Bil je opremljen z naj-
sodobnejšo video in zvočno tehniko.

Prijazna čebelarja sta  nas popeljala v 
čebelji svet s pomočjo vida, vonja, tipa in 
na koncu tudi okusa. Pokazala sta nam 
tudi pripomočke za točenje medu, shra-
njevanje in še posebno zanimivo je bilo 
prikazano, kako same čebele nabirajo in 
nosijo v panje oz. t. i. satnike nektar, ki se 
potem spremeni v med.  Ogledali smo si 
tudi čebelarsko opremo s posebnim po-
krivalom, da ob točenju medu čebelarje 
ne popikajo čebele. Predstavili so nam 
pripomočke za  odkrivanje pokrovcev 
na satju, precejanje medu in kozarce, v 
katerih je shranjen med.

Posebno zanimivo je, da je največ  če-
bel delavk in imajo samo eno matico in 

več tisoč trotov. Ogledali smo si tudi sat 
čebeljih zarodkov, ki pa ni bil naraven, 
ampak v 3D obliki. Preko zvočnikov smo 
prisluhnili čebeljim zvokom, kot bi bili v 
panju. Povedali so nam, da so čebelarji 
zelo ponosni na našo avtohtono čebelo, 
ki se imenuje kranjska čebela. So pa če-
bele dobre opraševalke raznih pridelkov, 
zato jih imajo kmetje radi. 

V tej medeni postaji smo poskusili 
najrazličnejše vrste medu - od akacijeve-
ga, kostanjevega,  do cvetličnega medu. 
Vsi okusi so nekaj posebnega. Najbolj 
nam je bil všeč cvetlični med. Med smo 
lahko tudi kupili. Prijazna čebelarka Mar-
ta  nas je povabila na svojo kmetijo, kjer 

se ukvarjajo s čebelarstvom. Izročili smo 
ji nekaj naših promocijskih zloženk, hišni 
časopis Kilo kofeta in društveno glasilo 
Priložnosti. Pohvalila je naše stanovalce, 
saj so z zanimanjem  poslušali in spre-
mljali celotno predstavitev. 

Zahvalili smo se čebelarjem za pova-
bilo, predstavitev in jim čestitali ob sve-
tovnem dnevu čebel. 

Po končanem ogledu  smo si  privo-
ščili še  sladoled. Polni prijetnih vtisov 
pa  tudi znanja o čebelah  smo se vrnili v 
našo stanovanjsko skupino na Mali Vrh. 

Natalija Nose
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Letni zbor OZVVS smo vendarle izpeljali v normalnih razmerah

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO 2022

Člani Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Grosuplje smo 
se, tako kot verjetno vsi sodržavljani, od-
dahnili.  Grozeča mora, imenovana »ko-
rona kriza« se je končno unesla in čeprav 
še nekoliko s strahom, smo vendarle 
zadihali s polnimi pljuči. Naše območ-
no združenje je sicer bilo dejavno tudi v 
preteklih dveh letih, le da so vse aktivno-
sti potekale v zelo oteženih razmerah. 

Zato smo se nadvse razveselili dej-
stva, da smo letošnji redni letni zbor 
OZVVS Grosuplje lahko izpeljali vendarle 
v normalnih razmerah. Zbor, ki so se ga 
udeležili članice in člani našega zdru-
ženja ter gostje iz sosednjih območnih 
združenj, kakor tudi predstavniki policij-
skega veteranskega združenja Sever, se  
je začel z državno himno, ki jo je zapela 
vokalna skupina Samorastniki in s sveča-
nim veteranskim dejanjem. Nadaljeval 
pa se je s sprejetjem poročila o delu v 
preteklem letu in  programa dela za leto 
2022. Podeljena pa so bila tudi priznanja 
najzaslužnejšim članom. Ni pa manjkalo 
tudi sproščenega druženja s soborci v 
vojni in prijatelji v miru, ki smo ga prete-
kli dve leti tako pogrešali.  

Da si  naše članice in naši člani resnič-
no želijo druženja, je pokazal tudi odziv 
na povabilo na strokovno ekskurzijo v 
Velenje in Šoštanj koncem meseca maja.

V Velenju smo obiskali Spominski 
center 1991. Ogledali smo si muzejsko 
zbirko najrazličnejših eksponatov iz časa 

slovenske osamosvojitvene vojne. Dele-
žni pa smo bili  tudi obširne predstavitve 
aktivnosti v času slovenskega osamosva-
janja na tem delu naše domovine. Izre-
dno zanimiv pa je bil tudi vodeni ogled 
Termoelektrarne Šoštanj.  Presenečeni 
smo bili nad obsežnostjo tega,  za Slove-
nijo nadvse pomembnega elektroener-
getskega objekta.

Upamo, da se razmere, ki so nam one-
mogočale druženje, ne bodo ponovile in 
da bomo lahko do konca leta organizira-
li še več tovrstnih druženj. Prvo bo že v 
tem mesecu, ko se bomo podali na tra-

dicionalni spominski pohod Viljema Po-
držaja, ki bo tokrat potekal po občini Do-
brepolje. V jeseni pa bomo na strelišču v 
Ivančni Gorici znova organizirali odprto 
prvenstvo v streljanju z malokalibrsko 
puško. Seveda pa si želimo, da bi nam 
razmere dovolile v celoti izpeljati tudi 
druge aktivnosti iz  našega dokaj ambi-
ciozno zastavljenega  programa dela za 
letošnje leto.

Franci Zorko

Želite, da vaš otrok preživi počitnice 
aktivno, gradi nove vezi, spozna gozd, 
njegove značilnosti in prebivalce, pre-
maguje pohodniške vzpone, se preizkusi 
na ustvarjalnih delavnicah ter se pri tem 
neizmerno zabava?

Za vas smo pripravili naslednje termi-
ne počitniškega varstva:

JULIJ 
4. 7.–8. 7. 2022
11. 7.–15. 7. 2022

AVGUST
8. 8.–12. 8. 2022
22. 8.–26. 8. 2022

Predviden program za otroke od  
1. do 5. razreda:

7. 30 – 8.30
Prihod otrok, spoznavne igre
9. 00 – 10.00
Zajtrk 
10. 00 – 13.00
Spoznavanja gozda, pohodi, igre, 

ustvarjalne delavnice
13. 00 – 14.00
Kosilo 
14. 00 – 16.30
Ustvarjalne delavnice, odhod otrok
Za vse informacije nas lahko pokli-

čete na telefonsko številko 041 521 
228 (Tina) ali pa nam pošljete mail na  
tina9plesko@gmail.com.
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V torek, 7. junija 2022, je v avli Osnov-
ne šole Brinje Grosuplje potekala sveča-
na podelitev priznanj najbolj uspešnim 
športnicam in športnikom občine Grosu-
plje v letu 2021. Svečanega dogodka so 
se udeležili: župan dr. Peter Verlič, pred-
sednik Slovenske olimpijske akademije 
in olimpionik Miro Cerar, prvi dobitnik 
zlate plakete Zveze športnih organizacij 
Grosuplje za športne dosežke Željko Mo-
ičević, ravnateljica Osnovne šole Brinje 
Grosuplje Špela Podgoršek Pirc, predse-
dnik Zveze športnih organizacij Grosu-
plje Grega Rozina ter seveda naši špor-
tnice in športniki, med njimi nagrajenke 
in nagrajenci, njihovi podporniki.

Tudi leto 2021 je bilo leto, ko je naša 
življenja v veliki meri krojila epidemija 
covida-19. Ta je tudi preprečila, da bi 
svečana podelitev priznanj najuspešnej-
šim športnicam in športnikom potekala 
že v začetku koledarskega leta, kot je 
bilo to tradicionalno. »Kljub temu, da so 
bila nekatera športna tekmovanja okrnje-
na, pa imamo v občini Grosuplje ponovno 
veliko število uspešnih športnic in športni-
kov. Med njimi so tudi tisti, katerih dosežki 
so v letu 2021 izstopali in si zato zaslužijo 
priznanja, ki jih bomo danes podelili,« 
je zbrane nagovoril predsednik Zveze 
športnih organizacij Grosuplje Grega 
Rozina.

Priznanja pa naj ne bi bila le nagrada, 
temveč tudi motivacija za delo v pri-
hodnje. Športnicam in športnikom, ki 
morda priznanj niso prejeli, pa izziv, da 
se med dobitnike priznanj uvrstijo v pri-
hodnje.

Poudaril je tudi, da so za lepe dosežke 
zaslužni tudi marljivi športni delavci, ki 
delujejo v naših športnih društvih. Veliko 
sredstev za razvoj športne infrastruktu-
re in za programe športnih društev je v 
zadnjih letih namenila tudi Občina Gro-
suplje.

»Današnjim nagrajencem iskreno česti-
tam za dosežene rezultate v letu 2021 in za 
priznanja, ki jih boste danes prejeli. Vsem 
športnikom želim veliko zdravja in motiva-
cije za delo ter da bi vam vloženi trud povr-
nil vaša pričakovanja,« je še dejal Grega 
Rozina.

»Tudi leto 2021 kot že leto poprej nas 
je prikovalo v domove. Bili smo ujeti v ob-
čine, nismo vedeli, kaj se dogaja, vendar 

šport ni zastal. In tudi vaši uspehi ne,« pa 
je zbrane nagovoril župan dr. Peter Ver-
lič. Športnicam in športnikom, posebej 
pa dobitnicam in dobitnikom priznanj je 
zato iskreno čestital.

»Sredstva v proračunu Občine Grosu-
plje so seveda omejena. Vendar pa sem 
se, glede na to, da Grosuplje v športu do-
sega res lepe, zavidanja vredne rezultate, 
odločil, da bom v jeseni na seji Občinskega 
sveta Občine Grosuplje predlagal, da se 
zviša sredstva za sofinanciranje letnega 
programa športa v naši občini za 30 %,« 
je predsednika Zveze športnih organiza-
cij Grosuplje Grego Rozina in vse ostale 

navzoče razveselil župan. Besede so na-
mreč pospremili z bučnim aplavzom.  

Leto 2021 je bilo za mnoge naše špor-
tnice in športnike uspešno. Ob njihovih 
dosežkih se veselimo vsi. A predno smo 
prešli na naše nagrajenke in nagrajence, 
prejemnike priznanj, nas je navdihnila 
veličina športa, katero nam je s kratkim 
opisom športnih dosežkov slovenskih 
športnic in športnikov, za nami so tudi 
kar dvoje olimpijske igre, poletne in zim-
ske, predstavila Maša Tiselj, ki je priredi-
tev povezovala. Ob tem pa ne pozabimo 
na simbolni pomen olimpijskih iger. Te 
so bile zasnovane kot način zbliževanja 

Svečana podelitev priznanj najbolj uspešnim športnicam in 
športnikom občine Grosuplje v letu 2021 



Namesto Alaina Sama Vidmarja je 
priznanje prevzel član Strelskega društva 

Grosuplje Anton Lesar.

50 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2022 Šport

narodov, na katerem bi se mladi ljudje 
pomerili v športnih disciplinah, name-
sto da se spopadajo v vojni. To sporoči-
lo v današnjih časih odmeva še posebej 
močno.

Poletne olimpijske igre, ki leta 2020 
niso bile izpeljane, kar je za marsikate-
rega športnika predstavljalo velik šok in 
razočaranje, so kljub številnim oviram, 
ukrepom in prilagoditvam leta 2021 
bile izpeljane v polnem obsegu. Nanje 
je slovensko reprezentanco kot vodja 
slovenske delegacije popeljal naš Miro 
Cerar, ki je svoj prvi olimpijski naslov na 
konju z ročaji osvojil ravno v Tokiu leta 
1964. Morda je tudi to pripomoglo, da so 
se v Tokiu slovenski športniki pokazali v 
polnem sijaju.  

Sledila je podelitev priznanj najbolj 
uspešnim športnicam in športnikom ob-
čine Grosuplje v letu 2021 iz najrazličnej-
ših disciplin, kot so košarka, odbojka, no-
gomet, strelstvo, plavanje, ples, atletika 
… Poleg priznanj Zveze športnih organi-
zacij Grosuplje so bila podeljena tudi pri-
znanja Olimpijskega komiteja Slovenije 
- Združenja športnih zvez.

BRONASTI ZNAK Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za 20 let 
delovanja v športu je prejel:

ROK IVANC – član Strelskega dru-
štva Grosuplje

Rok Ivanc se je Strelskemu društvu 
Grosuplje pridružil v letu 2000 kot trinaj-
stletni deček. Odločil se je za streljanje s 
pištolo in se že naslednje leto kvalificiral 
na državno prvenstvo v streljanju z zrač-
no pištolo v kategoriji mlajših mladincev. 
V tej starostni kategoriji je nastopal do 
leta 2004, ko je na državnih prvenstvih 
osvojil prvi medalji, in sicer z zračno pi-

štolo na 10-metrski razdalji ter z malo-
kalibrsko pištolo na 50-metrski razdalji. 
Med letoma 2005 in 2007 je tekmoval 
v mladinski konkurenci, v kateri je leta 
2007 postal državni podprvak z zračno 
pištolo. Z malokalibrsko pištolo je v tem 
obdobju na državnih prvenstvih osvojil 
tri medalje. Postal je tudi državni mladin-
ski reprezentant in Slovenijo zastopal na 
tekmi svetovnega pokala v Zagrebu ter 
na velikih mednarodnih turnirjih v Mün-
chnu, Plznu in Suhlu.

Za člansko ekipo Strelskega društva 
Grosuplje je pričel nastopati leta 2005. 
Ekipa z zračno pištolo je takrat nastopa-
la v 2. državni ligi, vendar se je že v letu 
2007 uvrstila v 1. državno ligo, v kateri 
nastopa še danes.

V članski konkurenci je osvojil dva 
naslova državnega prvaka z malokalibr-
sko pištolo, in sicer v letih 2012 in 2013, 
leta 2019 pa je s to pištolo postal državni 
podprvak. V streljanju z zračno pištolo se 
je od leta 2015 na državnih prvenstvih 
petkrat uvrstil v finale osmerice najbolj-
ših in v letu 2017 osvojil 3. mesto. Leta 
2015 je Slovenijo zastopal na evropskem 
prvenstvu v streljanju z malokalibrsko 
pištolo.

Rok je leta 2007 pridobil licenco za in-
štruktorja strelstva, leta 2020 naziv stro-
kovnega delavca 1. stopnje za treniranje 
športnega strelstva in leta 2016 sodniško 
licenco. Zadnja štiri leta je tudi član ko-
misije za puško, pištolo in samostrel pri 
Strelski zvezi Slovenije.

V Strelskem društvu Grosuplje deluje 
kot trener, skrbi za prevoze in spremstvo 
mlajših tekmovalcev na tekmovanjih ter 
že vrsto let opravlja funkcijo pomočnika 
tehničnega vodje. Vse sprejete zadolži-
tve opravlja na prostovoljni bazi.

SREBRNI ZNAK Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za 30 let 
delovanja v športu je prejel:

ALAIN SAMO VIDMAR – član Strel-
skega društva Grosuplje

Alain Vidmar se je začel s strelstvom 
ukvarjati pri enajstih letih, leta 1985. 
Zavzetim treningom so hitro sledili do-
bri rezultati in Alain se je že kot pionir 
z ekipo uvrstil na državno prvenstvo 
nekdanje skupne države. Svojo uspešno 
strelsko pot je nadaljeval v mladinski 
konkurenci, v kateri je leta 1993 postal 
ekipni državni prvak s serijsko zračno 
puško. Pri tem je ekipa Strelskega dru-
štva Grosuplje postavila tudi ekipni dr-

žavni rekord. V tistem obdobju je bil tudi 
član mladinske reprezentance Slovenije 
z zračno puško in z njo nastopil na veli-
kem mednarodnem turnirju v Münchnu 
ter na tradicionalnem dvoboju Sloveni-
je in Hrvaške, na katerem je osvojil prvo 
mesto.

V članski konkurenci se je hitro prebil 
v prvo ekipo društva, ki je nastopala v 1. 
državni ligi z zračno puško. Leta 1995 je 
kot drugi grosupeljski strelec, po Jožetu 
Kolencu, ki mu je to uspelo leta 1984, 
osvojil prestižno “Zlato puščico”, ko je 
v Portorožu premagal vse takratne naj-
boljše slovenske strelce.

Po spletu okoliščin je že leta 1993 pre-
vzel funkcijo blagajnika društva, ki jo je 
vestno in vzorno opravljal kar 25 let, vse 
do leta 2018. V tem obdobju je društvu 
vseskozi pomagal tudi pri tajniških opra-
vilih.

Alain je še vedno aktivni tekmovalec. 
Nastopa za drugo člansko ekipo z zračno 
puško v 2. državni ligi, kot rezervni tek-
movalec pa občasno vskoči tudi v prvo 
ekipo, ki nastopa v 1. državni ligi. Leta 
2018 je pridobil sodniško licenco, leta 
2019 pa naziv strokovnega delavca 1. 
stopnje za treniranje športnega strelstva. 
Danes v društvu opravlja funkcijo trener-
ja ter s tem svoje znanje in bogate izku-
šnje prenaša na mlajše člane društva.

SREBRNI ZNAK Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za 40 let 
delovanja društva je prejel:

Balinarski klub Grosuplje

Začetki organiziranega balinanja v 
Grosupljem segajo v leto 1981, ko je 
bilo pri Zdravstvenemu domu Grosuplje 
zgrajeno prvo balinišče v Grosupljem. 
Zasluga za to gre okoliškim stanoval-
cem. Istega leta je bila v okviru TVD Par-
tizan Grosuplje ustanovljena balinarska 
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sekcija z nazivom Balinarsko društvo 
Partizan. Sekcija je štela 14 ustanovnih 
članov, predsednik pa je postal starosta 
grosupeljskega balinanja in neumorni 
balinarski delavec Jože Smolej. Število 
članov se je že naslednje leto povečalo 
na 35.

Leta 1985 je bilo v dogovoru z Občino 
Grosuplje in Krajevno skupnostjo Gro-
suplje zgrajeno novo dvostezno balini-
šče pri Domu starejših občanov. Igrišče 
so v upravljanje in vzdrževanje prevzeli 
grosupeljski balinarji. S tem so bili dani 
pogoji tudi za njihovo tekmovalno udej-
stvovanje. Leta 1987 so začeli nastopati 
v občinski rekreativni balinarski ligi. Ker 
jim to ni zadostovalo, so se sredi devet-
desetih let začeli spogledovati z bolj 
resnim tekmovalnim balinanjem. Tako 
so se leta 1996 vključili v tekmovalne 
sisteme Območne balinarske zveze Lju-
bljana. Začeli so v 3. ligi, leta 2001 pa so 
se prebili v 2. ligo, v kateri uspešno na-
stopajo še danes.

Grosupeljski balinarji so kot sekcija pri 
TVD Partizan Grosuplje delovali do leta 
1994, ko so ustanovili samostojno dru-
štvo z imenom Balinarski klub Grosuplje. 
Društvo je leta 2002 kupilo znamenitega 
“Jurčka” in s tem pridobilo klubski pro-
stor poleg samega igrišča. Leta 2004 so 
se lotili še enega pomembnega projek-
ta, pokritja balinišča, ki so ga s pomočjo 
Občine Grosuplje in Zveze športnih or-
ganizacij Grosuplje uspešno zaključili v 
letu 2005.

V štiridesetletnem obdobju delovanja 
so društvu predsedovali trije predsedni-
ki. Prvi je v obdobju od leta 1981 do leta 
1998 društvo vodil Jože Smolej. Nasledil 
ga je Dušan Anžlovar, ki je društvo vo-
dil med letoma 1998 in 2018 ter med 
letoma 2020 in 2021. Vmes je za kratko 
obdobje društvu predsedoval Franci 
Mehle.

ZLATI ZNAK Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za 40 let 
delovanja v športu je prejel:

ANDREJ CULJKAR – član Strelskega 
društva Grosuplje

Andrej Culjkar se je s strelskim špor-
tom začel ukvarjati leta 1977. Kljub po-
znemu začetku se mu je z vztrajnim 
delom uspelo uvrstiti tudi na državno 
prvenstvo Jugoslavije. S svojimi rezul-
tati je pomembno pripomogel k temu, 
da je Strelsko društvo Grosuplje v letu 
1991 osvojilo naslov takratnih republi-
ških prvakov v streljanju s serijsko zračno 
puško. Kasneje je nastopal v veteranski 
kategoriji in leta 2006 v tej kategoriji 
osvojil naslov ekipnih državnih prvakov 
s serijsko zračno puško.

Leta 1995, ko so se v društvu odločili, 
da bodo tekmovali tudi z zračno pištolo, 
je v tej disciplini našel nov izziv. Sodelo-
val je pri vzgoji mladih strelcev s pištolo 
in klubski ekipi pomagal do uvrstitve v 3. 
državno ligo. Kasnejši rod strelcev se je 
nato preko 2. lige prebil v 1. ligo, v kateri 
klubska ekipa nastopa še danes.

Poleg streljanja je Andrej v društvu 
opravljal nekatere pomembne funkcije. 
Med letoma 1985 in 1989 je bil blagajnik 
društva, kasneje vrsto let podpredse-
dnik, med letoma 2007 in 2011 pa tudi 
predsednik društva. V času njegovega 
predsedovanja je društvo kar trikrat pre-
jelo priznanje Strelske zveze Slovenije za 
najboljše strelsko društvo v Sloveniji.

Na tekmovanjih je Andrej opravljal 
tudi sodniško funkcijo, vsa leta pa pre-
dajal svoje znanje mlajšim generacijam 
strelcev, jih spremljal na tekmovanjih ter 
vedno priskočil na pomoč pri različnih 
opravilih na strelišču. V zadnjih letih se 
posveča predvsem vadbi upokojencev 
ter se kot upokojenec še vedno udele-

žuje organiziranih tekmovanj s serijsko 
zračno puško.

Priznanje Zveze športnih organizacij 
Grosuplje za športne dosežke v letu 
2021 so prejeli naslednji športnice in 
športniki ter športne ekipe:

Plesalka break dancea LEILA ZE-
MLJIČ NOVAK – članica Športnega 
kluba Tial

Leila Zemljič Novak je v letu 2021 
osvojila 2. mesto na državnem prven-
stvu v break danceu v kategoriji mlajših 
mladincev ter 1. mesto v kategoriji mla-
dinskih break dance skupin. Nastopila 
je tudi na evropskem prvenstvu na Polj-
skem, kjer je med mlajšimi mladinkami 
osvojila 1. mesto v konkurenci treh tek-
movalk ter 2. mesto v konkurenci štirih 
mladinskih skupin.

Atleta PIA LEBAR in LUKA POTO-
KAR – člana Atletskega kluba Špela 
Grosuplje

Pia Lebar je v letu 2021 osvojila 8. 
mesto na državnem prvenstvu za pio-
nirke do 15 let v teku na 300 metrov, v 
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katerem je nastopilo enainsedemdeset 
tekmovalk. Še bolje se je odrezala na 
ekipnem prvenstvu Slovenije za pionirke 
do 15 let, na katerem je v isti disciplini 
osvojila 3. mesto v konkurenci triinšest-
desetih tekmovalk. Pia je bila tudi člani-
ca mešane štafete 4 x 300 metrov, ki je 
na velikem mednarodnem tekmovanju 
v Brnu na Češkem osvojila 3. mesto v 
konkurenci osemindvajsetih štafet in ob 
tem postavila tudi nov klubski državni 
rekord.

Luka Potokar je v letu 2021 nastopil 
na državnem prvenstvu za pionirje do 13 
let in na njem osvojil 3. mesto v teku na 
200 metrov ter 4. mesto v teku na 1000 
metrov. Prvi dosežek mu je uspel v kon-
kurenci dvainštiridesetih tekmovalcev, 
drugi pa v konkurenci štiriindvajsetih 
tekmovalcev. Luka je sodeloval tudi na 
mednarodnem tekmovanju v Brnu, kjer 
je v konkurenci tridesetih tekmovalcev 
osvojil 3. mesto v teku na 800 metrov.

Strelca TJAŠA KUŽNIK in AMADEJ 
SLAK – člana Strelskega društva Gro-
suplje

Tjaša Kužnik je v letu 2021 osvojila 
5. mesto na državnem prvenstvu v stre-

ljanju z zračno puško v kategoriji kade-
tinj. Peto mesto je osvojila v konkurenci 
tridesetih strelk. Z ekipo kadetinj Strel-
skega društva Grosuplje je na istem tek-
movanju osvojila tudi 1. mesto v ekipni 
konkurenci.

Amadej Slak je v letu 2021 na držav-
nih prvenstvih osvojil eno 4. in dve 6. 
mesti. 4. mesto je osvojil z malokalibr-
sko pištolo na 50 metrov, 6. mesti pa s 
pištolo na središčni vžig in s standardno 
pištolo na 25-metrski razdalji. 4. mesto 
je dosegel v konkurenci šestindvajsetih 
strelcev, 6. mesti pa v konkurenci osem-
najstih in petindvajsetih strelcev.

Košarkarica TEJA GORŠIČ – člani-
ca Košarkarskega kluba SSK Polonia 
Warszawa iz Poljske

Teja Goršič je v sezoni 2020/2021 
igrala za ekipo TK Hannover in z njo v 
nemškem državnem prvenstvu osvojila 
10. mesto.

Teja je bila tudi članica državne član-
ske reprezentance in z njo sodelovala na 
evropskem prvenstvu, ki sta ga gostili 
Francija in Španija. Naše košarkarice so 
na prvenstvu zabeležile dve zmagi in 
dva poraza ter s tem osvojile končno 10. 
mesto v konkurenci šestnajstih repre-
zentanc.

Mladinska break dance skupina 
Funky Rockerz 1 ŠPORTNEGA KLUBA 
TIAL

Break dance skupina Funky Rockerz 
1 je v letu 2021 nastopila na državnem 
prvenstvu v break danceu in na njem 
osvojila 1. mesto v konkurenci petih 
mladinskih break dance skupin. Nasto-
pila je tudi na evropskem prvenstvu na 
Poljskem, kjer je osvojila 2. mesto v kon-
kurenci štirih skupin.

Skupina je vadila pod strokovnim 
vodstvom trenerja Sama Polutaka Kosa.

Mladinska cheer pom skupina Tial 
Junior ŠPORTNEGA KLUBA TIAL

Cheer pom skupina Tial Junior je v 
letu 2021 nastopila na državnem prven-
stvu Cheerleading zveze Slovenije in na 
njem osvojila 3. mesto v konkurenci de-
vetih mladinskih Cheer pom skupin. Šest 
deklet iz te skupine je ob tem uspešno 
prestalo avdicijo za nastop na svetov-
nem prvenstvu v letu 2022.

Skupina je vadila pod strokovnim 
vodstvom trenerke Maše Anžur.

Ekipa KADETOV NOGOMETNEGA 
KLUBA BRINJE – GROSUPLJE

Ekipa kadetov Nogometnega kluba 
Brinje – Grosuplje je v sezoni 2020/2021 
prvič v klubski zgodovini nastopala v 
prvi slovanski kadetski ligi, v kateri je 
osvojila 8. mesto. To je pomenilo tudi 
8. mesto v državnem prvenstvu, v kate-
rem je skupaj sodelovalo 92 ekip. Mladi 
grosupeljski nogometaši, ki so nasto-
pali pod strokovnim vodstvom trenerja 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2022 53Šport

Gorana Markovića, so v skrajšanem tek-
movanju v trinajstih krogih zabeležili 4 
zmage, 5 neodločenih izidov in 4 poraze.

Ob tej priložnosti lahko prisotnim raz-
krijemo, da so kadeti Nogometnega klu-
ba Brinje – Grosuplje v pravkar končani 
tekmovalni sezoni postali tudi državni 
prvaki. Priznanje za ta izvrstni dosežek 
bo ekipa prejela na naši prireditvi v pri-
hodnjem letu.

MALO BRONASTO PLAKETO Zveze 
športnih organizacij Grosuplje za 
športne dosežke v letu 2021 so prejeli 
naslednji športnice in športniki ter 
športne ekipe:

Atletinja NEŽA FERFOLJA – članica 
Atletskega kluba Špela Grosuplje

Neža Ferfolja je v letu 2021 tekmo-
vala pretežno na nizkih ovirah in na dr-
žavnih prvenstvih osvojila 1. mesto med 
mlajšimi mladinkami v teku na 400 me-
trov z ovirami in 2. mesto med pionirka-
mi do 15 let v teku na 300 metrov z ovira-
mi. Prvi dosežek ji je uspel v konkurenci 
dvanajstih tekmovalk, drugi pa v konku-
renci petnajstih tekmovalk. Sodelovala 
je tudi na Atletskem pokalu Slovenije za 
mlajše mladinke, kjer je osvojila 2. mesto 
v teku na 400 metrov z ovirami. Neža je 
bila tudi članica mešane štafete 4 x 300 
metrov, ki je na velikem mednarodnem 
tekmovanju v Brnu na Češkem osvojila 
3. mesto v konkurenci osemindvajsetih 
štafet in ob tem postavila tudi nov klub-
ski državni rekord.

Nogometaši ANDRAŽ MIKLIČ, 
ALEKS RISTIĆ, VID HOJČ in ANEL IS-
LAMAGIĆ – člani Nogometnega kluba 
Brinje – Grosuplje

Andraž Miklič, Aleks Ristić, Vid Hojč 
in Anel Islamagić so v sezoni 2020/2021 

igrali za ekipo kadetov Nogometnega 
kluba Brinje – Grosuplje in z njo osvojili 
8. mesto v državnem prvenstvu, v kate-
rem je nastopalo 92 ekip.

Mladi grosupeljski nogometaši so 
bili tudi člani kadetske državne repre-
zentance in z njo nastopali v uvodnem 
krogu kvalifikacij za nastop na letošnjem 
evropskem prvenstvu. Slovenska zased-
ba je v svoji skupini, z maksimalnim iz-
kupičkom točk, osvojila 1. mesto ter se 
s tem uvrstila v elitni krog kvalifikacij za 
evropsko prvenstvo.

Ekipa KADETOV KOŠARKARSKEGA 
KLUBA GROSUPLJE

Ekipa kadetov Košarkarskega kluba 
Grosuplje je v letu 2021 osvojila 6. me-
sto v državnem prvenstvu, v katerem 
je sodelovalo 83 ekip. Zaradi epidemije 
korona virusa je tekmovanje potekalo v 
skrajšanem formatu. Mladi grosupeljski 
košarkarji, ki jih je v sezoni 2020/2021 
vodil trener Peter Hojč, so v prvenstvu 
odigrali 11 tekem in zabeležili 7 zmag in 
4 poraze.

MALO SREBRNO PLAKETO Zveze 
športnih organizacij Grosuplje za 
športne dosežke v letu 2021 so prejeli 
naslednji športnice in športniki ter 
športne ekipe:

Strelka TIANA JOSIĆ – članica Strel-
skega društva Grosuplje

Tiana Josić je v letu 2021 postala dr-
žavna prvakinja v streljanju z zračno pi-
štolo v kategoriji kadetinj. Najboljša je 
bila v konkurenci osmih strelk.

Uvrstila se je tudi v slovensko mla-
dinsko reprezentanco in z njo nastopila 
na mednarodnem turnirju v Smederevu 
v Srbiji, na katerem je z zračno pištolo 
osvojila 10. mesto v konkurenci devetin-
dvajsetih strelk.

Odbojkarici NIKA KNEP in TJAŠA 
CELARC – članici Odbojkarskega dru-
štva Flip-flop

Nika in Tjaša sta se po končani sezoni 
dvoranske odbojke odločili, da se v pole-
tnem obdobju resno posvetita treningu 
in tekmovanjem v odbojki na mivki. To 
jima je prineslo odlične rezultate, saj sta 
se preko dveh kvalifikacijskih turnirjev, 
na katerih sta osvojili 1. in 3. mesto, uvr-
stili v finale državnega prvenstva deklic 
do 14 let. Finalni obračun se je odvijal na 
ljubljanskem Pogačarjevem trgu, Nika in 
Tjaša pa sta ga dobili z 2:1 in tako osvojili 
1. mesto v državnem prvenstvu, v kate-
rem je nastopilo petnajstih ekip.



54 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Junij 2022 Šport

Atlet NEJC ADAM – član Atletskega 
kluba Špela Grosuplje

Nejc Adam je v letu 2021 na državnih 
prvenstvih osvojil 1. mesto v suvanju 
krogle in 3. mesto v metu kopja, oboje 
v konkurenci pionirjev do 15 let ter 2. 
mesto v suvanju krogle v konkurenci 
mlajših mladincev. Uspešen je bil tudi na 
ekipnem prvenstvu Slovenije za pionirje 
do 15 let, na katerem je tako v suvanju 
krogle kot v metu kopja osvojil 2. mesto.

Nejc je sodeloval tudi na velikem 
mednarodnem tekmovanju v Brnu, kjer 
je osvojil 1. mesto v suvanju krogle v 
konkurenci osmih tekmovalcev letni-
ka 2006. Na tem tekmovanju je bil tudi 
član mešane štafete 4 x 300 metrov, ki 
je z novim klubskim državnim rekordom 
osvojila 3. mesto v konkurenci osemin-
dvajsetih štafet.

Odbojkarica MAŠA PUCELJ – člani-
ca Odbojkarskega društva Flip-flop

Maša Pucelj je v minuli sezoni igrala 
za ekipi starejših deklic in članic Odboj-
karskega društva Flip flop. V državnih 

prvenstvih je s članicami osvojila 5. me-
sto, s starejšimi deklicami pa 1. mesto v 
konkurenci enainšestdesetih ekip.

Maša je bila vpoklicana tudi v državno 
reprezentanco mlajših kadetinj do 16 let 
in z njo nastopila v 2. krogu kvalifikacij za 
evropsko prvenstvo, na katerih je naša 
izbrana vrsta v svoji kvalifikacijski skupini 
osvojila 2. mesto.

Plavalec FILIP PODOBNIK – član 
Plavalnega kluba Olimpija

Filip Podobnik je v letu 2021 navdu-
ševal z odličnimi dosežki v plavalnih ba-
zenih. Na državnem prvenstvu v 50-me-
trskem bazenu je med posamezniki v 
konkurenci starejših dečkov osvojil dve 
1., dve 2. in dve 3. mesti. Državni prvak 
je postal na 200 metrov hrbtno v konku-
renci štiriindvajsetih plavalcev in na 400 
metrov mešano v konkurenci štirinajstih 
plavalcev. 2. mesti je osvojil na 1500 me-
trov prosto in na 200 metrov v delfino-
vem slogu, 3. mesti pa na 400 metrov 
prosto in na 100 metrov hrbtno. Za svoj 
klub je nastopal tudi v mešanih štafetah, 
v katerih nastopata dve ženski in dva 
moška, ter z njimi osvojil 1. mesti v disci-
plinah 4 x 50 metrov mešano in 4 x 100 
metrov mešano ter 2. mesto v disciplini 4 
x 50 metrov prosto.

Filip je s svojimi izvrstnimi dosežki po-
membno pripomogel Plavalnemu klubu 
Olimpija tudi do naslova ekipnih držav-
nih prvakov.

Ekipa KADETOV 3´3 KOŠARKAR-
SKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa "Tilenčki Grosuplje", ki so jo se-
stavljali Midijan Miskić, Luka Nidorfer, 
Mark Prevodnik, Lovro Strnad in Matevž 
Virant, je v letu 2021 osvojila 3. mesto v 
državnem prvenstvu v košarki 3´3 v ka-
tegoriji kadetov do 15 let. "Tilenčki" so 
pred finalnim turnirjem v Ljubljani so-
delovali na dveh kvalifikacijskih turnirjih, 
na katerih so osvojili drugo in četrto me-
sto. V prvenstvu je skupaj sodelovalo 14 
ekip.

Ekipa STAREJŠIH DEKLIC ODBOJ-
KARSKEGA DRUŠTVA FLIP-FLOP

Ekipa starejših deklic Odbojkarskega 
društva Flip-flop je v sezoni 2020/2021 
osvojila 1. mesto v državnem prven-
stvu, v katerem je sodelovalo 61 ekip. 
Zaključni turnir najboljših štirih ekip dr-
žavnega prvenstva je gostila prepolna 
Športna dvorana Brinje Grosuplje. Mlade 
grosupeljske odbojkarice so v polfinalu 
brez večjih težav, z 2:0, odpravile igralke 
Formisa iz Hoč in se tako uvrstile v veliki 
finale, v katerem so se pomerile z igral-
kami Ankarana. Po izredno razburljivem 
in izenačenem srečanju so se naslova dr-
žavnih prvakinj na koncu veselile grosu-
peljske odbojkarice, ki so peti, odločilni 
niz, dobile s 15:8.

Ekipa je nastopala pod strokovnim 
vodstvom trenerjev Roka Puclja in Simo-
na Krakarja.
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MALO ZLATO PLAKETO Zveze 
športnih organizacij Grosuplje za 
športne dosežke v letu 2021 je prejel:

Košarkar DOMEN BENČINA – član 
Košarkarskega kluba Grosuplje

Domen Benčina je v minuli sezoni 
igral za ekipi kadetov in mladincev Ko-
šarkarskega kluba Grosuplje. S kadeti je 
v državnem prvenstvu osvojil 6. mesto v 
konkurenci triinosemdesetih ekip, z mla-
dinci pa 15. mesto v konkurenci enainse-
demdesetih ekip.

Svoj največji uspeh pa je dosegel kot 
član kadetske državne reprezentance 
v košarki 3´3, s katero je na evropskem 
prvenstvu v Lizboni osvojil naslov evrop-
skih prvakov. Mladi slovenki košarkarji 
so v skupinskem delu premagali repre-
zentanci Belorusije in Izraela ter se tako 
uvrstili v četrtfinale, v katerem so s 17:14 
premagali košarkarje Srbije. V polfinalu 
so se pomerili z domačini prvenstva Por-
tugalci. Po odlični predstavi, predvsem 
v obrambi, so srečanje s 15:12 odločili 
v svojo korist in si na ta način zagotovili 
najmanj srebrno medaljo. V finalu so se 
pomerili z vrstniki iz Ukrajine. Sledila je 
nova odlična predstava naših košarkar-
jev, ki so Ukrajince ugnali z 19:14 in se 
tako veselili naslova evropskih prvakov.

BRONASTI ZNAK Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez sta prejeli:

TINA PELC in SARA BESAL 

Tina Pelc in Sara Besal prejmeta pri-
znanje za osvojeno 1. mesto na evrop-
skem prvenstvu v Jiu-jitsu v disciplini 
duo sistem. Naslov evropskih prvakinj 

sta osvojili v Maintalu v Nemčiji v konku-
renci sedmih parov iz šestih držav.

SREBRNI ZNAK Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez je prejela:

KLAVDIJA JEROVŠEK

Klavdija Jerovšek prejme priznanje 
za osvojeno 2. mesto na evropskem pr-
venstvu v strelstvu, v disciplini zračna 
puška na 10 metrov – ekipno. V ekipi sta 
bili, poleg Klavdije, tudi Urška Kuharič in 
Živa Dvoršak.

BRONASTO PLAKETO Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za športne 
dosežke v letu 2021 so prejeli:

Strelec ROK IVANC – član Strelske-
ga društva Grosuplje

Rok Ivanc je v letu 2021 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 šestin-
dvajsetih strelcev, drugi pa v konkurenci 
dvainpetdesetih strelcev.

Nastopal je tudi na mednarodnih tur-
nirjih in v Solinu na Hrvaškem osvojil 13. 
mesto z zračno pištolo v konkurenci dva-
inpetdesetih strelcev.

Ekipa ČLANIC ŽENSKEGA KOŠAR-
KARSKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa članic Ženskega košarkarskega 
kluba Grosuplje je v letu 2021 osvojila 5. 
mesto v državnem prvenstvu, v katerem 
je sodelovalo 8 ekip. Grosupeljske košar-
karice, ki jih je v sezoni 2020/2021 vodil 
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trener Slavko Duščak, so v prvenstvu od-
igrale 28 tekem in zabeležile 10 zmag in 
18 porazov.

Ekipa je nastopala tudi v pokalnem 
tekmovanju, v katerem se je uvrstila na 
zaključni turnir najboljših štirih ekip. V 
polfinalu je izgubila proti ekipi kranjske-
ga Triglava in tekmovanje zaključila na 3. 
mestu.

Ekipa MLADINCEV 3´3 KOŠARKAR-
SKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa "Dolenjci", ki so jo sestavljali 
Domen Benčina, Jakob Jerič, Jošt Oven, 
Aljaž Strnad in Anže Šeme, je v letu 2021 
osvojila 4. mesto v državnem prvenstvu 
v košarki 3´3 v kategoriji mladincev do 
18 let. "Dolenjci" so pred finalnim turnir-
jem v Ljubljani sodelovali na treh kvali-
fikacijskih turnirjih, na katerih so osvojili 
po eno prvo, četrto in peto mesto. V pr-
venstvu je skupaj sodelovalo 20 ekip.

Ekipa ČLANIC ODBOJKARSKEGA 
DRUŠTVA FLIP-FLOP

Ekipa članic “ATK Grosuplje” Odboj-
karskega društva Flip-flop je v sezoni 
2020/2021 drugo leto zapored nasto-
pala v 1. A državni odbojkarski ligi, naj-
višjem rangu domačega odbojkarskega 
tekmovanja. V ligi je osvojila 5. mesto 
v konkurenci osmih ekip, grosupeljske 
odbojkarice pa so zabeležile 7 zmag in 
14 porazov. To je hkrati pomenilo tudi 5. 
mesto v državnem prvenstvu, v katerem 

je v štirih kakovostnih ligah sodelovalo 
skupaj 41 ekip.

Ekipa je nastopala pod strokovnim 
vodstvom trenerjev Matije Slobodnika 
in Roka Puclja.

STRELSKO DRUŠTVO GROSUPLJE 
– za uspehe svojih strelcev v ekipnih 
tekmovanjih

Tudi v letu 2021 so ekipe Strelskega 
društva Grosuplje na državnih prven-
stvih posegale po najvišjih uvrstitvah.

Člani so z malokalibrsko pištolo na 
50-metrski razdalji osvojili 2. mesto v 
konkurenci sedmih ekip, s standardno 
pištolo na 25-metrski razdalji pa 3. me-
sto v konkurenci petih ekip. Še stopničko 
višje so se s 1. mestom povzpele mladin-
ke z zračno puško in kadetinje z zračno 
pištolo.

Mlajši dečki so tekmovali s serijsko 
zračno puško in osvojili 3. mesto v kon-
kurenci desetih ekip.

V točkovanju Strelske zveze Slovenije 
za najboljše strelsko društvo v letu 2021 
je Strelsko društvo Grosuplje osvojilo 4. 
mesto.

SREBRNO PLAKETO Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za športne do-
sežke v letu 2021 sta prejeli:

Strelka SARA SLAK – članica Strel-
skega društva Grosuplje

Sara Slak je v letu 2021 osvojila 1. me-
sto na državnem prvenstvu v streljanju z 
zračno puško v kategoriji mladink. Naj-
boljša je bila v konkurenci enaindvajse-
tih strelk. Nastopila je tudi na državnem 
prvenstvu z malokalibrsko puško in med 
mladinkami osvojila 3. mesto v položaju 
leže, med članicami pa 4. mesto v troj-
nem položaju.

Sara je kot reprezentantka Slovenije 
sodelovala tudi na mednarodnih turnir-
jih in v Smederevu ter Beogradu z zrač-
no puško osvojila 13. mesti. Dosežka sta 
ji uspela v konkurenci enaintridesetih in 
enainšestdesetih strelk.

Zaradi vseh teh dosežkov je osvojila 
drugo mesto v točkovanju Strelske zve-
ze Slovenije za najboljšo strelko v letu 
2021 v kategoriji mladink.

Košarkarica LEA DEBELJAK – čla-
nica Ženskega košarkarskega kluba 
Cinkarna Celje

Lea Debeljak je v minuli sezoni igrala 
za ekipo Ženskega košarkarskega klu-
ba Cinkarna Celje in z njo v državnem 
prvenstvu osvojila 1. mesto. 1. mesto je 

Namesto Lee Debeljak je priznanje 
prevzela njena mama.
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osvojila tudi v pokalnem tekmovanju 
Košarkarske zveze Slovenije. S celjsko 
vrsto je nastopala tudi v Ženski Jadran-
ski košarkarski ligi in v tem tekmovanju 
osvojila 4. mesto.

Lea je bila tudi članica državne član-
ske reprezentance in z njo sodelovala na 
evropskem prvenstvu, ki sta ga gostili 
Francija in Španija. Naše košarkarice so 
na prvenstvu osvojile 10. mesto v konku-
renci šestnajstih reprezentanc.

ZLATO PLAKETO Zveze športnih 
organizacij Grosuplje za športne 
dosežke v letu 2021 je prejela:

Strelka KLAVDIJA JEROVŠEK – čla-
nica Strelskega društva Grosuplje

Klavdija Jerovšek že vrsto let dosega 
izjemne rezultate v strelskem športu. 
Tekmuje z zračno puško na 10-metr-

ski razdalji in z malokalibrsko puško na 
50-metrski razdalji. Kot članica Strelske-
ga društva Grosuplje in slovenske član-
ske reprezentance nastopa na domačih 
prizoriščih, v mednarodnem, evropskem 
in svetovnem merilu.

Klavdija Jerovšek je v letu 2021 na 
državnih prvenstvih osvojila tri druga 
mesta, z zračno puško, z malokalibrsko 
puško v položaju leže in z malokalibrsko 
puško v trojnem položaju. Sodelovala je 
tudi na svetovnem pokalu v New Delhiju 
v Indiji, kjer je z zračno puško osvojila 24. 
mesto v konkurenci oseminštiridesetih 
tekmovalk.

Največji uspeh pa je dosegla na 
evropskem prvenstvu v Osijeku na Hr-
vaškem, na katerem je z zračno puško 
med posameznicami osvojila 11. mesto 
v konkurenci triindevetdesetih strelk. S 
tem je izdatno pripomogla ekipi Slove-
nije, za katero sta poleg Klavdije nasto-
pali še Živa Dvoršak in Urška Kuharič, 
do uvrstitve v finale najboljših osmih 
reprezentanc. Slovenke so se v finale 
uvrstile z drugim dosežkom med enain-
dvajsetimi ekipami. Tudi finalni nastop 
so naše predstavnice opravile z odliko, 
saj so ponovile uvrstitev iz prvega dela 
tekmovanja in si tako priborile dvoboj za 
zlato medaljo. Tega so sicer proti favori-
ziranim Rusinjam izgubile, kljub temu pa 
je srebrna medalja naše vrste pomenilo 
izjemen uspeh slovenskega strelstva.

Klavdija Jerovšek je s tem dosežkom 
postala šele četrta dobitnica zlate pla-

kete Zveze športnih organizacij Grosu-
plje za športne dosežke. Po Pravilniku o 
priznanjih in nagradah Zveze športnih 
organizacij Grosuplje pripada dobitnici 
zlate plakete tudi denarna nagrada v vi-
šini 1.000 evrov bruto.

REKREATIVNO PRVENSTVO V BALI-
NANJU

Medobčinskega prvenstva v balina-
nju se je udeležilo 7 ekip.

1. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI 
KLUB GROSUPLJE

2. mesto je osvojila ekipa IVANČNA 
GORICA

3. mesto je osvojila ekipa BŠK MRA-
VLJICA 1

Pridih svečanosti so dogodku z glas-
bo dodali tudi: Kvartet klarinetov v se-
stavi: Filip Smrečnik, Luka Potokar, Peter 
Perme in Mitja Dragolič ter Gašper Štaj-
nar s harmoniko.

Jana Roštan, foto: Vasja Ambrožič
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Župan dr. Peter Verlič članski ekipi NK Brinje Grosuplje podelil 
pokal za osvojeno prvo mesto v 3. SNL

V soboto, 28. maja 2022, je na doma-
čem stadionu Brinje Grosuplje poteka-
la še zadnja tekma v 3. slovenski nogo-
metni ligi zahod v sezoni 2021/2022, 
po kateri so nogometaši Nogometne-
ga kluba Brinje Grosuplje dvignili po-
kal kot najboljše moštvo 3. SNL zahod, 
in se uvrstili v 2. slovensko nogometno 
ligo.

Na zadnji tekmi 3. SNL so se nogome-
taši Nogometnega kluba Brinje Grosu-
plje pomerili z nogometaši Nogometne-
ga kluba Šobec Lesce. Rezultat tekme je 
bil z 1:1 izenačen. Kljub temu pa je No-
gometni klub Brinje Grosuplje prvenstvo 
končal na vrhu 3. SNL zahod, z osvojeni-
mi 65. točkami in osmimi točkami pred-
nosti pred drugouvrščenim Šenčurjem. 
Brinje je imel tudi najboljši napad in naj-
boljšo obrambo lige. Na 26-ih tekmah so 
dosegli 74 zadetkov, ob tem pa jih preje-
li le 9. Od 26-ih tekem so jih zmagali kar 
20.

Resnično zaslužen pokal in medalje 
so nogometašem Brinja Grosuplje po 
koncu tekme oziroma tekmovalne se-
zone predali Borut Knafelc, predsednik 
Medobčinske nogometne zveze Koper, 
ki je vodila letošnje tekmovanje, predse-
dnik Nogometnega kluba Brinje Grosu-
plje Andraž Zrnec in župan Občine Gro-
suplje dr. Peter Verlič ter jim za izjemen 
rezultat iskreno čestitali.

3. SNL se tako iz Grosupljega poslavlja 
in po dolgih dvajsetih letih bomo avgu-
sta v Grosupljem ponovno doživeli dru-

goligaški obračun.
Tokratno člansko tekmo pa je zazna-

moval še en veličasten dogodek, med 
njenim polčasom smo skupaj še enkrat 
pozdravili kadetsko ekipo U-17. Tudi ta 
je v aktualni sezoni 2021/2022 osvojila 
državni naslov.

»Z naslovom kadetskih prvakov U-17 in 
uvrstitvijo članske ekipe v 2. SNL je sezona 
2021/2022 postala daleč najuspešnejša v 
19-letni klubski zgodovini. To so uspehi, 
ki jih bo v prihodnje težko dosegati in pre-
segati. Uspeh je nagrada ne le nogome-
tašem, temveč vsem, ki so v zadnjih dveh 
desetletjih gradili uspešno zgodbo Nogo-
metnega kluba Brinje Grosuplje. Največ 

zaslug imata seveda strokovni tim trener-
jev, ki je v zadnjih letih deloval pod vod-
stvom trenerja Gorana Markovića, s pod-
poro športnega direktorja Tineta Zupana, 
in upravni odbor pod vodstvom neumor-
nega Andraža Zrneca, ki je zagotavljal 
ustrezne pogoje z novimi pridobitvami v 
Športnem parku Brinje, tudi ob pomoči 
lokalne skupnosti in Občine Grosuplje, na 
čelu z županom dr. Petrom Verličem,« pa 
so o svojih uspehih ob koncu sezone 
2021/2022 povedali v Nogometnem klu-
bu Brinje Grosuplje.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Kadetinjam ATK Grosuplje naslov državnih prvakinj

V športni dvorani pri Osnovni šoli Ma-
ksa Pečarja v Črnučah se je na zaključ-
nem turnirju v odbojki najboljših osem 
ekip kadetinj letnika 2005 in mlajših po-
merilo za naslov državnih prvakinj. Vsi so 
pričakovali, da bodo prvo mesto v državi 
osvojile gostiteljice turnirja odbojkari-
ce Vitala Ljubljana I, a se finalna tekma 
ni končala po njihovih željah. Velikega 
uspeha so se zasluženo veselile dekleta 
ATK Grosuplje.   

V ligaškem delu prvenstva so bile 
najboljše ekipe razdeljene v dve osem-
članski prvi ligi vzhod in zahod. Kade-
tinje ATK Grosuplje so po rednem delu 
ob samo dveh porazih proti ekipi Vital 
Ljubljana I, v 1. ligi zahod osvojile 2. me-
sto in se uvrstile v četrtfinale med osem 
najboljših ekip.

Dolenjke so v četrtfinalu gladko z 2:0 
premagale vrstnice iz Nove KBM Branik I 
iz Maribora (25:17, 25:9) in nato v polfi-
nalu še najboljšo ekipo iz 1. lige vzhod, 
Formis I z 2:0 (25:18, 25:17).  

Pred polno tribuno navijačev obeh 
ekip so finale bolje začele favorizirane 
igralke Vitala Ljubljana I, ki so v prvem 
setu povedle že z 22:12. Ko so vsi priča-
kovali gladko vodstvo domačink z 1:0 v 
setih, je sledil preobrat. Maša Pucelj je 
z močnimi servisi nizala točko za točko,  

kot prerojene so  ob mreži in v polju igra-
le tudi ostale njene soigralke, kar je bilo 
dovolj za končnih  26:24 in vodstvo ne-
popustljivih Grosupeljčank z 1:0.

V drugem in tretjem setu igralke ATK 
Grosuplje niso popuščale in so nadalje-
vale z odlično igro. Drugi set se je končal 
s 25:16 za vodstvo Dolenjk z 2:0. V tre-
tjem setu, ko so Ljubljančanke še upale 
na preobrat, so Grosupeljčanke dokaza-
le, da so na odločilni tekmi boljše in da 
naslova ne bodo prepustile Ljubljančan-
kam. Tretji set se je zaključil s 25:23 in 
Grosupeljčanke so se zasluženo veselile 
naslova državnih prvakinj. Pomembno 
je, da so Dolenjke prikazale odlično igro 
v finalu, presenetile favoritinje. Pod vod-
stvom trenerjev Roka Puclja, Matije Slo-
bodnika in Simona Krakarja so igralke 
Maša in Nika Pucelj, Ela Bakan, Tara Fili-
pič, Ajda Gornjec Hodnik, Živa Škrjanc, 
Tonja Smole, Kaja Križman, Tjaša Celarc, 
Nika Knep, Manca Topolovec, Neli Cim-
perman, Kaja Prelesnik Znoj in Nina Le-
gan zasluženo osvojile naslov državnih 
prvakinj.  Končni vrstni red: 1. ATK Gro-
suplje, 2. Vital Ljubljana I, 3. Braslovče, 
4. Formis I. V prvenstvu je nastopalo 62 
ekip.

Uspehom generacije deklet iz Gro-
supljega letnik 2006 bi lahko rekli kar 

tri v vrsti. Po osvojitvi naslova državnih 
prvakinj v mali odbojki so nato osvojile 
naslov pri starejših deklicah in serijo treh  
zaključile še z naslovom letošnjih ka-
detskih državnih prvakinj.  Maša Pucelj 
je bila izbrana za najboljšo igralko final-
nega turnirja in Tara Filipič  za najboljšo 
prosto igralko. Pohvale si za prikazano 
igro zaslužijo trenerji, igralke in navijači, 
ki so ekipo ves čas turnirja glasno vzpod-
bujali s tribune.  Ekipa ATK Grosuplje 
je kot najmlajša v letošnjem prvenstvu 
osvojila naslov državnih prvakinj in prak-
tično v skoraj isti sestavi bo poskušala 
uspeh ponoviti tudi v sezoni 2022/2023.   

Vsi ti uspehi ATK Grosuplje so pove-
zani s sponzorji/donatorji, generalnim 
pokroviteljem AvtoTransporti Kastelec, 
pokrovitelji: Omaplast, AM inženiring, 
Zavarovalnica Triglav, Avtoval Grosu-
plje, Kocman, Strojne instalacije, Občina 
Grosuplje in ostali, ki so se jim mlade 
odbojkarice za njihovo podporo zahva-
lile na najlepši možen način, z naslovom 
državnih kadetskih prvakinj. 

za Odbojkarsko društvo Flip flop
Darko Pucelj 

Igralke, trenerji in starši deklet se kot velika športna družina že tretjič skupaj veselijo še enega naslova državnih prvakinj.
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Težko pričakovana tekmovanja v me-
secu januarju 2022 in vsaj delna omilitev 
strogih ukrepov zaradi covid-a je članom 
AK Špela prinesla številna odličja in na-
slove državnih prvakov.

V Novem mestu je 22. 1. 2022 poteka-
lo prvo prvenstvo Slovenije v letošnjem 
letu. Pionirji in pionirke U16 so se borili 
za državne naslove v dvorani in pri tem 
poskrbeli za odlične nastope in nove naj-
boljše dosežke. Že na prvem tekmova-
nju smo dobili prva odličja v letošnjem 
letu, zato poglejmo, kako so se odrezali 
naši mladi športniki.

Neža Ferfolja je odlično nastopila v 
teku na 60 m z ovirami, kjer si je z novim 
osebnim rekordom 9.52 s pritekla oseb-
ni rekord in bronasto odličje. Odlično je 
tekel tudi Gal Sagmeister v teku na 300 
m. Z rezultatom 38,58 si je pritekel nov 
osebni rekord in bronasto odličje. Odlič-
no je nastopila v hitri hoji tudi Sara Sar-
hatlič in si s časom 15.02.72 na razdalji 
2000 m osvojila bronasto odličje. Zelo 
hitri so bili tudi fantje v štafetnem teku 
4 x 200m, ki so tekli v postavi. Mark Sve-
tec, Luka Potokar, Valter Macedoni, Gal 
Sagmeister, in si z rezultatom 1.44,03 
pritekli srebrno odličje.

30. 1. 2022 so v Slovenski Bistrici iz-
vedli prvenstvo Slovenije v dvorani za 
pionirje in pionirke letnik 2011 in 2012. 
Ob odlični izvedbi tekmovanja so nas s 
svojimi nastopi razveselili tudi naši mladi 
športniki, ki so po večini nastopili na pr-
vem atletskem tekmovanju. Poglejmo si, 
kako so postavljali nove mejnike in pri-
dobivali prve atletske izkušnje.

Polona Janež in Voranc Štupnik So-
lomun sta postala državna prvaka v sko-
ku v daljino. Oba sta prvič izkusila težo 
atletskega tekmovanja, ki je štela za pr-
venstvo Slovenije v letniku 2012. Polona 
si je v skoku v daljino s skokom, dolgim 
3,80 m, okoli vratu nadela zlato odličje in 
naslov državne prvakinje Slovenije. Vo-
ranc pa je s skokom, dolgim 4,05 m, prav 
tako osvojil naslov državnega prvaka 
Slovenije v letniku 2012. Odlični dosežek 
je prav tako v skoku v daljino uspel An-
žetu Šmucu, ki je v letniku 2011 s sko-
kom, dolgim 4.07 m, osvojil 2. mesto.

Odlično je uspel tudi štafetni tek me-
šanih štafet 4 x 40 m, letnik 2012, v po-
stavi: Polona Janež, Inaja Čoralič, Laura 
Lovšin, Voranc Štupnik Solomun, Tevž 
Bolha in Oskar Dejanovič, ki so osvojili 

Atletska šola teka v zimski sezoni

Bronasta štafeta 4x300m, Luka, Valeter, 
Gal in Mark

Trener Klemen s svojima varovankama 
Zarjo in Nadjo

Mešana štafeta 4x50 m, Vid, David, 
Anže, Ela, Zala in Gloria

Državni prvak v skoku v daljino Voranc 
Štupnik Salomun in trener

Mešana štafeta 4x40 m Voranc, Tevž, 
Oskar, Polona Laura in Inaja

Šmuc Anže s trenerjem, 2. mesto skok 
v daljino
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2. mesto s časom 1.01.58. Prav tako pa 
so si v štafetnem teku mešanih štafet 6 
x 50 m, letnik 2011, v postavi: Zala Košir, 
Vid Hočevar, Ela Lavrič, David Štajnar 
in Anže Šmuc s časom  1.07,40 pritekli 3. 
mesto.

V Ljubljani je 5. 2. 2022 potekalo pr-

venstvo Slovenije v dvorani za pionirje 
in pionirke letnik 2009 in 2010. Med na-
stopajočimi so bili tudi naši mladi atleti 
in atletinje, ki so postavljali nove osebne 
mejnike in med drugimi postali državni 
prvaki v mešani štafeti 4 x 50 m.

Štafeta 4 x 50 m v postavi: Tine Petrič, 

Pia Vesel, Ožbej Konc, Grega Božic, Eva 
Levstek in Tajda Ferk so z odličnim ča-
som 1.04,23 kar za 3 sekunde ugnali dru-
gouvrščeno ekipo in zasluženo postali 
državni prvaki.

Tinetu Petriču in Gregorju Božiču je 
uspel odličen tek na 60 m. Tine je s ča-
som 9.07 osvojil 2. mesto, Gregor pa je s 
časom 9.11 osvojil 3. mesto, oba sta tek-
movala v kategoriji pionirjev letnik 2010.  
V teku na 600 m smo se veselili treh odli-
čij. Nik Miklič je s časom 1.51,71 osvojil 
3. mesto v kategoriji 2009. Nadja Mostar 
in Zarja Višnjič Škrabec sta si okoli vra-
tu obesili srebrno in bronasto odličje. 
Nadja s časom 2.03,02, Zarja s časom 
2.04,23. Pia Vesel je nastopila v skoku 
v daljino in s skokom 4,54 m osvojila 2. 
mesto v kategoriji letnika 2010. Nuša 
Strnad je tekmovala v troskoku, to je bil 
njen krstni nastop v tej disciplini in s sko-
kom, dolgim 9,13 m, osvojila 2. mesto v 
kategoriji letnika 2009.

Vsem mladim športnikom iskreno 
čestitamo in jim želimo veliko uspehov 
prihodnje.

AK Špela
Špela Dizdarevič

Windsurf tečaj Surf Opening (Stupice 2022)

Med 12. in 15. 5. 2022 smo člani 
športnega društva BUM iz Grosuplje-
ga izpeljali štiridnevni windsurf tečaj 
Surf Opening (Stupice 2022). Tako kot 
v predkoronskih časih smo tečaj tudi 
letos izpeljali v hrvaški Istri, točneje v 

avtokampu Stupice v bližini Premantu-
re. Na tečaju je bilo prisotnih 13 članov 
društva. Nekateri so se s tem športom 
spoznavali prvič, spet drugi so ponovno 
pridobivali občutke za vožnjo, pridoblje-
ne pred leti, tretji pa so nadgrajevali in 

pilili svoje obstoječe znanje. Tečaj je po-
tekal v treh fazah, v prvi smo s pomočjo 
trenažerja na suhem predstavili tehniko 
vožnje in načine upravljanja z opremo, v 
drugem delu smo se prestavili na vodo 
(v morje), kjer smo pridobljeno znanje 
preizkusili v praksi, seveda pod nadzo-
rom izkušenejših članov, v tretjem delu 
pa smo analizirali dogajanje na vodi ter 
pripravili priporočila za naslednje tečaje. 
Vse dni je bilo vzdušje fantastično, tudi 
vreme nam je bilo naklonjeno. Poleg 
windsurfanja, ki je bilo glavna tema do-
godka, smo se v vmesnem času tečajniki 
pomerili tudi v drugih športnih disci-
plinah. Po koncu smo se vsi udeleženci 
strinjali, da je bil tečaj uspešen, dobro iz-
peljan ter predvsem zabaven in poučen, 
poslovili pa smo se z obljubo, da bo takih 
tečajev čim več, predvsem za najmlajše.

ŠD BUM Grosuplje
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Hitrost - počasneje je varneje!

Neprilagojena hitrost je na slovenskih 
cestah med glavnimi dejavniki prome-
tnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi 
posledicami. Pogosto je povezana tudi z 
nekaterimi drugimi dejavniki, kot so ne-
pravilna stran in smer vožnje, nepravilno 
prehitevanje in neupoštevanje pravil o 
prednosti. Področje hitrosti je zato ključ-
no za zagotavljanje boljše prometne var-
nosti.

Usodna je lahko že najmanjša pre-
koračitev hitrosti

Nekateri vozniki hitrosti in načina 
vožnje žal še vedno ne prilagodijo svo-
jim sposobnostim za vožnjo, lastnostim 
in stanju ceste ter preglednosti na njej, 
gostoti in drugim značilnostim prometa, 
vremenskim razmeram ter značilnostim 
vozila in tovora. Pozabljajo, da promet in 
cesta napak ne oproščata. Ne zavedajo 
se, da je dovolj zgolj trenutek nepazlji-
vosti, ki jim lahko popolnoma spremeni 
življenje, in da je lahko usodna že naj-
manjša prekoračitev hitrosti.

Da bi voznike opozorili na to, kako 
zelo pomembno je upoštevati hitrostne 
omejitve in druga prometna pravila, po-
licisti v sodelovanju z drugimi državnimi 
in nevladnimi organizacijami že vrsto let 
izvajamo akcijo Hitrost - počasneje je 
varneje.

Osnovni namen akcije, ki jo vsako leto 

izvedemo v več terminih, je zmanjšanje 
števila prometnih nesreč, ki se zgodijo 
zaradi hitrosti, in zmanjšanje njihovih 
posledic. Naše aktivnosti so usmerjene 
predvsem v preventivno delovanje, izva-
jamo pa tudi poostrene nadzore hitrosti. 
Posebej smo pozorni na prekoračitve 
hitrosti v naseljih, pa tudi na povratni-
ke in voznike, ki najbolj kršijo hitrostne 
omejitve. Pri tem uporabljamo tudi raz-
položljive stacionarne merilnike hitrosti 
in sodelujemo z mestnimi redarstvi ter 
na ta način poskušamo prispevati k ve-
čji varnosti vseh udeležencev v cestnem 
prometu. 

Večje so hitrosti, hujše so poškod-
be

Z doslednejšim spoštovanjem ome-
jitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo 
vožnje razmeram na cesti bi lahko obva-
rovali marsikatero življenje, saj stopnja 
poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo.

Vožnja znotraj hitrostnih omejitev 
lahko na evropskih cestah reši na tisoče 
življenj. 

Že če bi povprečno hitrost v naseljih 
zmanjšali za samo 1 km/h, bi se števi-
lo prometnih nesreč zmanjšalo za pri-
bližno 4 %. Znižanje povprečne hitrosti 
za 1 km/h zunaj naselja pa bi pomenilo 
zmanjšanje števila prometnih nesreč za-
radi hitrosti za približno 2 %. 

Na to, da je počasneje tudi zares var-
neje, pa kaže tudi podatek, da je verje-
tnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 
km/h kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 
km/h pa se verjetnost, da bo pešec za-
radi trka umrl, zmanjša na manj kot 10 
odstotkov.

Višje povprečne hitrosti so značilne 
predvsem za obdobja lepega vremena, 
ko so vozne lastnosti dobre. Vozniki lah-
ko zaradi dobre vidljivosti, suhih cest in 
drugih ugodnih dejavnikov dobijo lažen 
občutek varnosti, pogosto tudi preceni-
jo svoje sposobnosti, zaradi česar vozijo 
hitreje in bolj agresivno. Obenem je v le-
pem in toplem vremenu, tj. spomladi in 
poleti, promet gostejši, poleg voznikov 
osebnih in tovornih vozil pa je na cestah 
tudi veliko pešcev, kolesarjev, voznikov 
motornih koles in koles z motorjem, 
kmetijske mehanizacije idr., kar dodatno 
negativno vpliva prometno varnost.

Bodite odgovorni in prilagodite hi-
trost!

Vozniki, prilagodite hitrost svoje vo-
žnje veljavnim omejitvam, pa tudi svoje-
mu vozniškemu znanju in izkušnjam ter 
razmeram na cesti! 

Damjan Lenček,
pomočnik načelnika policijske postaje 

Teniška reprezentanca do 16 let v Luxembourgu in državno 
prvenstvo do 16 let

Ekipo Slovenije na tekmovanju IC Rod Laver Cup Juniors 
Cup (21. 5. 2022–26. 5. 2022) v Luxembourgu pod vodstvom 
kapetana Marka Pora so sestavljali naš Vid Mohar, Miha Bajželj, 
Lara Flerin in Zala Vnuk. Rezultati so bili:

Slovenija – Luxembourg 5:1
Slovenija – Madžarska  4:3
Slovenija – Velika Britanija 1:5
S temi rezultati so osvojili končno tretje mesto. Zmaga je 

pripadla reprezentanci Italije. Bila je odlična mednarodna izku-
šnja z novimi prijatelji in sparing partnerji. Poleg tenisa so imeli 
tudi vodene oglede mesta. 

Na igriščih TK Kranj je od 6. 6. 2022–10. 6. 2022 potekalo le-
tno državno prvenstvo v kategoriji do 16 let. Čestitke Vidu Mo-
harju (Grosuplje) za osvojeno 3. mesto (64 udeležencev) med 
posamezniki in tudi 3. mesto med dvojicami.

Marko Škrjanc
Na sliki drugi z leve Vid Mohar.
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Kolo je eno najbolj priljubljenih pre-
voznih sredstev. Za otroke je tudi igralo, 
odrasli pa ga čedalje pogosteje upora-
bljajo ne le za prevoz, temveč tudi za 
rekreacijo. Vendar pa moramo pri kole-
sarjenju dobro poskrbeti za svojo var-
nost, saj so kolesarji poleg pešcev naj-
bolj ogrožena in izpostavljena skupina 
prometnih udeležencev.

Kolesarjenje je zdravo, aktivno in 
prijetno - naj bo tudi varno!

Kolesarji so tudi žrtve drugih udele-
žencev v cestnem prometu, največkrat 
prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod 
vplivom alkohola. Pogosto pa njihovo 
vožnjo ovirajo nepravilno parkirana vo-
zila.

Dejstvo je, da so kolesarji manj var-
ni v cestnem prometu kot drugi ude-
leženci v cestnem prometu. Predvsem 
so slabše vidni, njihova vidnost pa je 
obratno sorazmerna s hitrostjo vožnje: 
hitrejši so, slabše so opazni. Zato, ko-
lesarji, vozite previdno in skrbite za 
lastno varnost, pri čemer upoštevajte 
naslednja pravila in nasvete:
• Bodite pozorni na prometno signali-

zacijo (prometne znake) in jih upošte-
vajte! Saj prometna signalizacija velja 
tudi za kolesarje in ne le za voznike 
motornih vozil.

• Na mestih, kjer promet ureja semafor, 
morate upoštevati svetlobne znake.

• Ne vozite pod vplivom alkohola!
• Pred spremembo smeri vožnje več-

krat poglejte, kaj se dogaja za vami, 
ter pravočasno in odločno nakažite 
svoj namen.

• Upoštevajte pravila prednosti, ki ve-
ljajo za kolesarje v križiščih, še pose-
bej tam, kjer so označene kolesarske 
steze.

• Vozite po kolesarski stezi in kolesar-
skem pasu ali poti. Vedno uporabljaj-
te le površino, ki je namenjena kole-
sarjem (označeno s prometnimi znaki 
in talnimi označbami). Po takšnih po-
vršinah morate voziti po desni kole-
sarski stezi glede na dovoljeno smer 
vožnje, na dvosmerni kolesarski stezi 
pa po desni strani steze.

• Če ni kolesarske steze ali pasu, vozite 
ob desnem robu vozišča v smeri vo-
žnje, in sicer čim bližje robu vozišča.

• Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mo-

rate imeti na sprednjem delu kolesa 
prižgano belo luč za osvetljevanje 
ceste, na zadnji strani kolesa pa rdečo 
pozicijsko luč. Tu mora biti nameščen 
še rdeč odsevnik, na obeh straneh pe-
dalov morate imeti rumene ali oran-
žne odsevnike, na kolesih pa rumene 
ali oranžne bočne odsevnike.

• Če vozite v skupini kolesarjev, vozite 
drug za drugim. Izjemoma, če je pot 
dovolj široka, lahko dva kolesarja vo-
zita vzporedno.

• Promet skrbno opazujte, predvidevaj-
te ravnanje drugih udeležencev.

• Še posebej pozorni bodite na vozila, 
ki vas dohitevajo in prehitevajo.

• V križiščih bodite še posebej previdni, 
z roko odločno nakažite smer in se 
prepričajte, ali so vas opazili. Če je si-
tuacija nejasna, raje sestopite s kolesa 
in pojdite čez križišče peš.

• Da vas bodo drugi udeleženci v ce-
stnem prometu, pešci in vozniki, hi-
treje opazili, uporabljajte zvonec.

• Ponoči poskrbite, da boste še bolj vi-
dni (obvezne so luči, odsevniki, pripo-
ročljiva svetla oblačila).

• Prtljago vozite v za to namenjeni ko-
šarici ali pritrjeno na prtljažniku. Roke 
imejte proste za vodenje krmila in na-
kazovanje smeri.

• Če je treba, za svojo varnost raje usta-
vite in pustite vozilo/a mimo.

• Vaše kolo naj bo redno vzdrževano in 
tehnično brezhibno.

• V obvezno opremo kolesa sodijo zvo-
nec, luč za osvetljevanje ceste, zadnja 
rdeča luč, zadnji rdeči odsevniki, ru-
meni odsevniki v pedalih, brezhibna 
zadnja in prednja zavora, bočni od-
sevniki.

• Čelada: Voznik in potnik na kolesu 
morata imeti do dopolnjenega 18. 
leta starosti med vožnjo ustrezno 
pripeto zaščitno kolesarsko čelado. 
Čelado pa priporočamo tudi odraslim 
kolesarjem.

Da se bodo s kolesom varno vozili 
tudi otroci, veljajo zanje še posebna 
pravila:
• Kolo sme samostojno v prometu na 

cesti voziti otrok, star najmanj osem 
let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko 
izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 
let.

• Za vožnjo kolesa se otroci usposobijo 
ter opravijo kolesarski izpit in dobijo 
kolesarsko izkaznico v osnovni šoli, 
ki jo obiskujejo.

• Otrok do 14. leta, ki nima opravljene-
ga kolesarskega izpita, sme voziti kolo 
v cestnem prometu le v spremstvu 
polnoletne osebe, ki lahko ob upo-
števanju prometnih razmer spremlja 
največ dva otroka.

• Otrok do 6. leta sme voziti kolo le 
na pešpoti ali v območju za pešce, v 
spremstvu polnoletne osebe pa tudi 
v območju umirjenega prometa.

• Kolesar, mlajši od 18 let, mora med 
vožnjo nositi na glavi pripeto homo-
logirano zaščitno čelado, enako pa 
velja tudi za otroka, ki se na kolesu 
vozi kot potnik.

Pri tem pa morajo biti na kolesarje 
pozorni tudi vozniki drugih prevoznih 
sredstev, kot so na primer osebni av-
tomobili:
• Če zavijajo na križišču desno, morajo 

pustiti mimo vozila, ki vozijo v isti 
smeri po kolesarskem pasu ali kole-
sarski stezi, ki jo prečkajo.

• Pri vsakem zavijanju na križišču, pri 
katerem "sekajo" kolesarsko stezo, 
morajo pustiti mimo vsa vozila, ki vo-
zijo po kolesarski stezi.

• Nikoli ne smejo parkirati na kolesar-
ski stezi ali pasu, saj s tem ovirajo ali 
ogrožajo promet kolesarjev.

• Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mo-
rajo uporabljati predpisane luči, pri 
tem pa poskrbeti, da z njimi ne za-
slepijo nasproti prihajajočih kolesar-
jev, še posebej na mestih, kjer ni ploč-
nikov, prehodov za pešce ali pešpoti.

• Vedno naj se zavedajo, da bodo kdaj 
tudi sami kolesarji.

Bojan Petek,
načelnik policijske postaje 

Varno na kolo
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Spomini 
in zahvale

Zapustila nas je

ANGELA KOCMUR,  
rojena Garvas

(16. 4. 1924-30. 5. 2022) 

iz Velike Loke pri Grosupljem. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, besede tolažbe, darovane sveče in cvetje ter darove za sv. maše 
in cerkev. 
Iskrena hvala župniku Andreju Šinku, pogrebni službi JKP Grosuplje ter pevskemu 
zboru Samorastnik  za ganljivo odpete pesmi. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
Poslovil se je naš dragi 

JOŽE GRUDEN
(6. 12. 1953–22. 5. 2022)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu lajšali bolezen, in vsem, ki ste se od njega poslovili.
Hvala za darove, cvetje in izrečena sožalja.
Hvaležni smo g. župniku Martinu Golobu za pogrebni obred in ekipi JKP Grosuplje, 
posebno g. Tonetu Adamiču za pomoč pri pogrebu.

Žalujoči vsi njegovi

Veseli s teboj smo živeli, žalostni, ker te več ni.
Ostali so živi spomini. Z nami potuješ vse dni.

 

ZAHVALA
Ob izgubi hčerke in sestre

MARINKE DERVARIČ
(28. 11. 1965–12. 5. 2022)

 
Iskreno se zahvaljujeva vsem in vsakemu posebej, ki ste jo 

imeli radi, jo spoštovali in jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti.

Hvala za vse darove, sveče, cvetje, maše, cerkev in za vsa izrečena sožalja.
Zahvaljujeva se g. župniku Martinu Golobu za opravljen obred slovesa in pogrebni 
službi JKP Grosuplje za organizacijo pogreba. Hvala tudi pevki za ganljivo odpete 
pesmi.
Ohranimo jo v lepem spominu.

Oče Geza in sestra Branka

Ko življenje tone v noč, še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je bolečina in tiha solza večnega spomina.

ZAHVALA
V 74. letu je od nas za vedno odšel naš dragi 

mož, oče, dedi, brat, stric in tast

MARJAN KEBER
(1. 1. 1949–13. 5. 2022) iz Spodnjega Blata  

pri Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, besede tolažbe, darovane sveče in cvetje, dar za cerkev in sv. maše. 
Pevcem za ganljivo odpete pesmi in g. Godcu za lepo zaigrano pesem V dolini tihi. 
Hvala tudi gospodu župniku Martinu Golobu in misijonarju Jožetu Adamiču za 
lepo pogrebno sv. mašo.
Skupaj ga ohranimo v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev …
(T. Kunter)

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama,  

tašča in babica

OLGA FORTUNA 
(16. 6. 1938–12. 5. 2022).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 

sveče in darove za svete maše.
Iskrena hvala vsemu osebju DSO Grosuplje za vso podporo in pomoč pri oskrbi na 
domu in v času bivanja v domu.
Hvala g. Antonu Adamiču za pomoč in vso organizacijo pogreba, pevcem za lepo 
zapete pesmi in zaigrano Tišino. Hvala župniku Martinu Golobu za ganljiv obred in 
pogrebno mašo.
Olga, pozdravi vse naše v nebesih.                                           Vsi njeni, Fortuna z družino 
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Mama, mamika, Albinca ali Bini

Poet napiše pesem, spleta kitice in rime.
Pisar naniza sled besed in zveže jih v berilo.
A zgodba ta, ki piše jo življenje
ni napisana, spletena v rimo.
Ni niz besed povezanih v berilo.

Ta zgodba spisana je v nas.
V nas, ki življenje si nam dala.
V nas, ki delila si nam dobro in ljubezen.
V nas, ki tvoj pogum nas vodi.
V nas, ki pridnost tvoja in poštenje postalo 
naše je pravilo.
V nas, ki delila si življenje z nami.

Bila si luč zgubljenemu v temni noči.
Bila si trden temelj tistemu, ki zgubljal tla je 
pod nogami.
Bila si spovednica, tolažnica in vodnica.
V naročje vzela tistega, ki zavetje rabil je pred 
zlom bežečim,
kazala pot izhoda hrepenečim,
v ljudeh iskala le najboljše,
najboljše v tebi našli so ljudje.

Zdaj zgodba tvoja se končuje.
Kako poet o tem napiše pesem naj v kiticah, 
spletenih v rimo?
Kako pisar o tem naniza sled besed in zveže 
jih v berilo?
Preprost zapis je umetnikov dueta: 
mama, mamika, Albinca ali Bini.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame,  

babice in prababice

ALBINCE JERMAN
(21. 12. 1930–1. 5. 2022)

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovane 
sveče in cvetje. Vsem za podporo v težkih trenutkih slovesa. 
Vsem, ki ste jo pospremili ob njeni zadnji poti. 

Njena družina

ZAHVALA

Poslovil se je najin brat

ALOJZIJ GRIS
iz Grosupljega, Ljubljanska c.

Na sončni sobotni dan smo v ožjem družinskem krogu 
pospremili našega Lojzeta k zadnjemu počitku na pokopališču 
Grosuplje.

Ob tej priliki bi se radi zahvalili gospodu župniku Martinu 
Golobu za zelo sočuten pogreb. Hvala tudi gospodu Adamiču 
za skrbno pripravljene pogrebne storitve. Hvala tudi 
pevskemu zboru za ubrano petje.

Spominjali se ga bova!
Žalujoči sestri Joži in Marija

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

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

ANE PREDALIČ 
(13. 7. 1927–7. 4. 2022)

iz Grosupljega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečene besede sožalja, podarjene 
sveče, cvetje ter darovane maše.
Zahvaljujemo se tudi župniku Martinu Golobu  za ganljivo 
pogrebno slovesnost in sveto mašo ter
g. Adamiču za pogrebne storitve in moškemu pevskemu 
zboru za občuteno zapete pesmi.
Hvala vsem, ki ste se od pokojne Ane poslovili in jo pospremili 
na njeni zadnji poti.
Za vedno boš ostala v naših srcih.

Žalujoči vsi njeni

Vrača se pomlad, a življenje ne,
in spomini z njo kot jata ptic, 
znova zažive …

Za vedno se je poslovila 
naša draga mama, babica, 
prababica, tašča in 
prijateljica

FRANČIŠKA ŽAGAR
(25. 2. 1939–28. 4. 2022)  

s Perovega pri Grosupljem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsakemu posebej 
za izrečeno sožalje, stisk roke, objem, vzpodbudno besedo, za 
podarjene sveče in  cvetje, za svete maše in darove za cerkev.

Posebna zahvala osebju DSO Grosuplje, ki ji je lajšalo zadnje 
leto življenja, župniku g. Golobu za občuteno opravljen obred 
in g. Adamiču za celotno organizacijo pogreba. 

Hvala vsem, ki ste se udeležili pogrebne slovesnosti in jo 
pospremili na njeno zadnjo pot.

Babi, kjer si ti sedaj, tja vodi  pot vsakega izmed nas, usoda enaka 
je usodi, čas razdalje krajša …

Žalujoči vsi njeni
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Dober, plemenit človek,
ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil
svetlo sled svoje dobrote
in plemenitosti.

(Thomas Carlyle)

ZAHVALA
Odšel je dragi

JOŽE BERLAN
(6. 12. 1947–21. 5. 2022) z Lobčka.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, njegovim in 
družinskim prijateljem, sosedom, vaščanom, znancem, 
nekdanjim delovnim sodelavcem za izrečena pisna in ustna 
sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in darove za 
cerkev.
Zahvala Martinu in Tonetu Javorniku, Urošu Grdenu, Marjanu 
Kozamerniku in Marku Jeromnu iz Žalne za organizacijo in 
izvedbo pogrebne slovesnosti, govornici za čutne besede 
slovesa, MPZ Samorastnik in župniku Andreju Šinku za 
opravljen obred.
Za dar iskrena hvala Željku ter nekdanjim sodelavkam in 
sodelavcem Upravne enote Grosuplje.
Zahvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali in pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Jože, počivaj v miru! Vsi tvoji

Zdaj ne trpiš več, dragi,
zdaj počivaš,
kajne, sedaj te nič več ne boli,
a svet je mrzel, prazen,
opustošen za nas,
odkar te več med nami ni.
                (S. Makarovič)

ZAHVALA
Od nas se je nepričakovano 
in mnogo prezgodaj poslovil 
naš dragi mož, oči in dedi 

JOŽE ŠEME
(15. 12. 1959–3. 5. 2022) iz Grosupljega.

Vsak stisk rok in tolažilne besede v teh težkih trenutkih nam res veliko 
pomenijo.
Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej, ki ste ga imeli radi 
in ga spoštovali. Hvala vsem za darove, cvetje, sveče in vsa izrečena 
sožalja.
Posebna zahvala gre zdravnikom in medicinskemu osebju UKC 
Ljubljana, intenzivni terapiji Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in 
ožilja ter DTS oddelku, za ves njihov trud; dr. Taseskemu in sestri Sonji 
za dolgoletno skrb za njegovo zdravje; g. župniku Martinu Golobu za 
lepo opravljen poslovilni obred; Suzani za ganljive poslovilne besede; 
g. Adamiču za pomoč pri organizaciji pogreba; Mojci in Alešu za 
prečudovito cvetje; pevcem in trobentaču. 
Iz srca se zahvaljujemo tudi vsem našim dragim prijateljem, ki nam v 
teh težkih trenutkih stojijo ob strani.

Vsa toplina tvojega srca bo ostala vedno z nami,
tvoj nasmeh nam daje moč, pa vendar,
kako boli, ko te več ni…                                      Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA
Od nas se je tiho poslovila
naša draga mama, žena, 
sestra in teta

NADA ŠUBELJ, ROJ. KADUNC
(14. 3. 1934-2. 5. 2022)

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

Najlepša hvala gospodu župniku Martinu Golobu za ganljiv
obred in pogrebno sveto mašo, pevcem za občuteno zapete
pesmi, hvala tudi g. Adamiču in njegovim sodelavcem za 
celotno organizacijo pogrebne slovesnosti.

Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo
pospremili na njeno zadnjo pot, z željo, da jo ohranite v
lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
                     (Svetlana Makarovič)

ZAHVALA
Ob prerani in boleči izgubi naše drage mami, babice in tašče 
Tončke Žnidaršič iz Grosupljega, se želimo zahvaliti vsem, ki 
ste bogatili njeno življenje in ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti, darovali rože, sveče in maše, nam izrazili sožalje, podporo 
in se je s spomnili z lepimi mislimi.  

Zahvala velja tudi župniku iz Grosupljega Martinu Golobu 
za opravljen obred pokopa ter na pogrebu sodelujočim 
umetnikom za prelepe izvedbe.  

Posebej smo hvaležni posameznikom, ki so nam in naši mami 
stali ob strani v trenutkih, ko smo vsi potrebovali pomoč in 
vzpodbudo: zdravnikom Jani Pahole Goličnik, Stašu in Mojci 
Ostanek in Štefki Zaviršek ter gospema Mariji Kavšek in 
Branki Perovšek. Neskončna zahvala pa gre mamini svakinji, 
gospe Ivanki Ogrinc, katere dobrota, nesebična pomoč in 
razumevanje so bili za vse nas neprecenljiv dar. 

Naj vam vsem življenje stotero povrne! 

Draga mami, počivaj v miru.

Vsi Tvoji
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SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi 
modeli. KONA Electric se ponaša z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem električno vožnjo s pritiskom na 
gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu.  Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren 
način premikanja v prihodnost.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km. 
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. Slike so 
simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. 
Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko 
razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR
Od 7. 6. 2022 do 30. 6. 
2022, v času odprtosti 
knjižnice

Ogled razstave ilustracij  
Ane Vičič Sraka in lastovice

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 17. 6. ob 10. uri S knjigo do zdravja: Kje se začne zdravje? Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje 
v sodelovanju z Zdravstveno 
vzgojnim centrom Zdravstvenega 
doma Grosuplje

Petek, 17. 6. ob 10.30. uri VIVA LA VIDA - DAN MEHIŠKIH OKUSOV Mestna tržnica Grosuplje Turizem Grosuplje
Petek, 17. 6. ob 20. uri MAF: Music&ArtFest (ogrevalni rock koncerti) Študentski klub Groš Glasbena šola Lipičnik in ŠK GROŠ
Sobota, 18. 6. ob 10. uri MAF: Music&ArtFest (glavni del dogodka) Študentski klub Groš Glasbena šola Lipičnik in ŠK GROŠ

Sobota, 18. 6. ob 10. uri Medgeneracijski igralni dan
Šolsko igrišče pred OŠ Louisa 
Adamiča Grosuplje

Občina Grosuplje

Sobota, 18. 6. ob 18.30. uri
Gasilska proslava ob 110. obletnici PGD 
Račna in veselica z ansamblom Gregorja 
Kobala

Pred gasilskim domom v 
Račni

PGD Račna

Sobota, 18. 6. ob 20. uri KANTAVTORSKI VEČER Z LUKO GLUVIĆEM, 
gost Martin Ramoveš

Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

Nedelja, 19. 6. ob 10. uri Praznovanje 50. obletnice posvetitve nove 
župnijske cerkve sv. Mihaela

Cerkev sv. Mihaela v 
Grosupljem

Župnija Grosuplje

Sreda, 22. 6. ob 15.30. uri S knjigo do zdravja: Sladke pregrehe,  
ki nam grenijo življenje

Mestna knjižnica 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje 
v sodelovanju z Zdravstveno 
vzgojnim centrom 
Zdravstvenega doma Grosuplje

Sreda, 22. 6. ob 16. uri URBANA TERASA Mestna tržnica Grosuplje
ŠK GROŠ v soorganizaciji z Občino 
Grosuplje

Sreda, 22. 6. ob 17.30. uri S knjigo do zdravja:  
Sladka resnica in mastna laž

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje 
v sodelovanju z Zdravstveno 
vzgojnim centrom Zdravstvenega 
doma Grosuplje

Sreda, 22. 6. ob 18.00. uri Otvoritev izletniške točke in učne poti v 
Vodomčevem gaju

Vodomčev gaj, Cerovo TD Cer-Cerovo

Četrtek, 23. 6. ob 19. uri

SLOVESNOST OB OBČINSKEM IN DRŽAVNEM 
PRAZNIKU, DNEVU DRŽAVNOSTI S 
SLAVNOSTNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE GROSUPLJE

Kulturni dom Grosuplje Občina Grosuplje

Petek, 24. 6. ob 20. uri Kulturni program in kresovanje pred 
državnim praznikom

Vodni rezervar v Ponovi vasi Turistično društvo Tabor - Št. Jurij

Petek, 24. 6. ob 20. uri
Predpraznični večer:  VEČER POD LIPO, 
vokalni koncert zborov in pevskih skupin 
ZKD Grosuplje

Pred Kulturnim domom 
Grosuplje

ZKD Grosuplje

Sobota, 25. 6. ob 15. uri DOBRODELNI KONCERT, MoPZ Samorastnik 
z gosti

Cerkev sv. Martina pod 
Boštanjem

KD Samorastnik Žalna

Sobota, 25. 6. ob 20. uri Veselica PGD Šmarje - Sap z ansamblom 
Firbci

Pred gasilskim domom v 
Šmarju - Sapu

PGD Šmarje - Sap

Sobota, 2. 7. ob 18. uri

Svečana prireditev ob prevzemu novega 
gasilskega vozila,  proslava s kulturnim 
programom ter vrtna veselica z ansamblom 
Novi spomini 

Pred gasilskim domom v 
Ponovi vasi

PGD Ponova vas


