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NE SPREGLEJTE

VRTNO
POHIŠTVO

-20%
VSE ZA PAŠNIŠTVO

VISOKOTLAČNI ČISTILCI
RAMDA

SAMONAVIJALNI KOLUT RAMDA
IN SOLARNI TUŠ

PRETOČNA ČRPALKA
RAMDA

Vrtni center

-20%

-15%*

V harmoniji z naravo

eurogarden.eu
PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100
PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

KAMADO RAMDA ŽARI
*Akcija velja do 31. 8. 2022

RASTLINA MESECA JULIJA - OLJKA

Za lep nasmeh skrbimo že 25 let

Preventivni pregledi

BREDENT SKY implantati

in posveti

Nevidni ortodontski aparat

Konzervativa

INVISALIGN

Protetika

Ortopansko slikanje zob

Adamičeva 30 I 1290 Grosuplje I

T +386 1 787 34 13 I M +386 41 723 731

25 let

Oglasi
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www.lekarnaljubljana.si

Veljavnost od 9. 6. do 29. 8. 2022

Želimo vam
brezskrbno
poletje!

izbrano iz kataloga ugodnosti
BRUSNICA

Prehransko dopolnilo z ekstraktom
plodov ameriške brusnice v obliki
kapsul. 30 kapsul. Izdelano v Galenskem
laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 13,81 €
cena s Kartico zvestobe

11,05 €
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POPUST:

20 %

PRŠILO PROTI KOMARJEM IN KLOPOM

Učinkovita zaščita pred komarji do 4 ure in klopi do
8 ur. Primeren od 3. leta dalje, ne vsebuje DEET, 100 ml.
Izdelano v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.

SWEDSAFE ČEPKI ZA UHO
PLAVANJE

100% ORGANSKO KARITEJEVO
MASLO MANGO

redna cena: 3,86 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 11,89 €
cena s Kartico zvestobe

Preprečujejo vstop vode v ušesa med
plavanjem oz. tuširanjem ter zmanjšajo
glasnost motečih zvokov. Na voljo
velikosti S (6-11 mm) in L (7-12 mm), 1 par.

3,09 €
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POPUST:

9,51 €

20 %

6,85 €

2
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MALČEK BRISAČA ZA DOJENČKE

VESCIN GEL

redna cena: 12,90 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 9,80 €
cena s Kartico zvestobe

Narejena v Sloveniji,
iz 100% bombaža,
dimenzija 75 x 75 cm.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite
etiketo in podatke o izdelku.

redna cena: 8,56 €
cena s Kartico zvestobe

Kožo vlaži in izdatno nahrani, vsebuje
vitamina A in E. Primerno za nego
kože obraza, telesa in las, 100 ml.

POPUST:

20 %

7,74 €

2

POPUST:

40 %

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

POPUST:

20 %

Za nego utrujenih in težkih nog,
z escinom in mentolom,
150 ml. Izdelano v Galenskem
laboratoriju Lekarne Ljubljana.

7,84 €

2

POPUST:

20 %

na brezplačno telefonsko številko

080 71 17!

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana)
in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe,
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 9. 6. do 29. 8. 2022 oz. do prodaje zalog.

GABER PETER KASTELIC s.p.

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje
059 190 524
servis.gaber@gmail.com
SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO
PRODAJAMO VSO
TEHNIKO ZNAMKE

POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:
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Spoštovana bralka, bralec Grosupeljskih odmevov!
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Lep poletni, počitniški pozdrav obema. Letošnje poletje spet
podira vročinske rekorde in že v juniju so bila kopališča kar
polna, vseeno pa pazljivo in s pametjo na sonce, saj je pretirano sončenje lahko zelo nevarno.
Pred vama je dvojna številka Grosupeljskih odmevov, saj si v
avgustu tudi v uredništvu vzamemo nekaj prostega časa zase.
Podobno je tudi februarja, tako da v roke letno dobite deset
izvodov glasila.
V naši občini se veliko dogaja, zato je tudi člankov ogromno in imamo večkrat težavo, kako
vse stisniti na omejen prostor, ki je predpisan za glasilo. Za večje dogodke si vzamemo tudi
nekoliko več prostora, sicer pa naj bi bili članki krajši in podprti s kakšno dobro fotografijo.
Seveda se zgodi, da včasih ostane neopažen tudi kakšen od večjih dogodkov, kar je odvisno
od organizatorja, saj če o dogodku ni zapisa, ta ostane hitro pozabljen.
Kot sem že večkrat omenil, imamo v občini kar osemnajst gasilskih društev, tako da skoraj
vsako leto praznujemo kakšno okroglo obletnico ali kakšno večjo pridobitev društva v obliki novega vozila ali prenovljenega gasilskega doma.
Junij je mesec, ko se pričnejo šolske počitnice, veliko pa je prireditev ob državnem in občinskem prazniku, ki se datumsko pokrivata. Velik, pravzaprav največji državni praznik
dan državnosti smo si namreč vzeli tudi za občinskega. Osrednja prireditev je potekala v
prenovljenem kulturnem domu, kjer so bila podeljena tudi tri občinska priznanja najzaslužnejšim krajanom ali organizacijam.

Društva / 44

V juniju smo bili veseli, da je končno odprt nov nadvoz pri bivšem Motvozu, tik pred zaključkom pa sta dva velika projekta, nova železniška postaja in zadrževalnik Veliki potok.
So pa že v delu novi projekti, kar je opazno tudi v cestnih zaporah.

Šport / 56

V septembru težko pričakujemo tradicionalno prireditev Grosuplje v jeseni, ki je žal zadnje
dve leti zaradi korone odpadla. Upamo, da bo letos stanje boljše in jo bomo lahko izpeljali.

Spomini in zahvale / 65

Do konca leta bo letos še pestro, saj nas čakajo še dvojne volitve, verjetno še kak referendum. Vsaj za nekaj časa pozabimo na vse skupaj in uživajmo.
Lepe počitniške dni in prijetne dopuste vam želim.
Brane Petrovič, odgovorni urednik

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 podpisana 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 ležeči 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.
GROSUPELJSKI ODMEVI – GLASILO PREBIVALCEV OBČINE GROSUPLJE
Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič • Uredniški
odbor: Gregor Steklačič, Janez Pintar, Marija Samec, Matjaž Trontelj, Maja Zajc Kalar, Zlatko Jagodič • Naslov
uredništva: Občina Grosuplje, Taborska 2 (hišna centrala 788 87 50), 1290 Grosuplje • Elektronski naslov:
grosupeljski.odmevi@gmail.com • Lektoriranje: Marija Samec (oglasi in razpisi niso lektorirani) • Oblikovanje
in tisk: PARTNER GRAF d.o.o., Gasilska c. 3, 1290 Grosuplje

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila.
Vaše prispevke pričakujemo do 30. avgusta, na e – naslov:
grosupeljski.odmevi@gmail.com

Iz občinske hiše
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Nagovor župana
Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih
odmevov!
Dolgo smo pričakovali poletje. Nihče od nas najbrž ni
pričakoval, da nas bo zasledovala senca koronavirusa,
vendar številke pri nas in v tujini kažejo ravno nasprotno
od pričakovanj. Število obolelih narašča, kljub temu da
je poletje, ko, vsaj po gripi podobnim boleznim sodeč,
ne bi smelo biti nalezljivih okužb. A kot kaže, je kovid
zahrbtnejši in tudi poleti ne popušča. Zato me skrbi.
Vojna v Ukrajini, ki ji nekateri pravijo specialna vojaška
operacija, da se lepše sliši, ne pojenja. Morda je v teh poletnih, malo bolj brezskrbnih dneh, potisnjena v stran, toda ni
je konec. Bombe in rakete padajo, ljudje, naši sorojaki Evropejci v naši soseščini, umirajo. Ko sedimo na vrtni terasi
ob morju in srebamo kavo, je morda ruska raketa ravno tedaj zadela stanovanjsko stavbo nekje v Ukrajini in ubila
nedolžne ljudi. Zato me skrbi.
Vojna ima svoje posledice. Dražijo se nafta, elektrika, plin, raste inflacija, dražja je hrana, ne vemo, kaj bo jeseni in
pozimi. Računamo na novo vlado, da bo sposobna obvladovati posledice vojne in ublažiti stiske nas državljanov in
občanov. Občina nima kakšnih posebnih mehanizmov blažitve krize, zato se zanašamo na bodoče vladne odločitve,
lahko pa zagotovim, da občina v času zaostrene situacije ne bo povečevala nobenih cen storitev, na katere ima vpliv,
čeprav se zavedamo, da bo zato nastajala izguba v javnem komunalnem podjetju in zavodih. Zato me skrbi.
Vem pa, da smo Slovenci znali stopiti skupaj in si pomagati, ko je bilo težko. Vem tudi, da v nas veje optimizem in
dobra volja, da znamo na težave pogledati s pozitivne strani. Sam se včasih ujamem v občutku nemoči, a se tedaj
vedno spomnim nasveta inštruktorja, izkušenega motorista, ki mi je dejal: »Če na motorju gledaš predse, boš zagledal
prvi kamen in zapeljal točno nanj in se prevrnil; če pa boš pogledal nekoliko naprej v smeri ceste, boš ta kamen in vse
ostale pred seboj z lahkoto obvozil, saj si svoj pogled osredotočil proti cilju in ne proti prvi oviri pred seboj.« Če kaj, me
ne skrbi, da na občini ne bi znali reševati izzivov, ki so pred nami, in jih pripeljati srečno do cilja.
Dragi občanke in občani,
želim vam, da si v teh poletnih dneh odpočijete, naberete novih moči in jeseni polni nove energije stopite novim
izzivom nasproti. Želim Vam lepe in prijetne poletne dni!

Vaš župan
dr. Peter Verlič
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Iz občinske hiše

Pogovor z županom dr. Petrom Verličem

O občini Grosuplje izza županske mize
Grosupeljski odmevi o dogodkih v
občini odmevamo v vsakem gospodinjstvu ter tudi na naslovih izven
občine. Še pred začetkom pravega
vročega poletja, ko se tudi mi odpravimo za en mesec na počitnice, smo se
ustavili pri županu dr. Petru Verliču in
ga povprašali o občini, kot jo vidi izza
svoje županske mize ta hip.
G. župan, za začetek, kako pa vidite
naše Grosupeljske odmeve?
Vedno jih rad preberem. So kronika
dogajanja v naši občini, ne samo skozi
dogajanje in projekte iz občinske hiše,
v Odmevih se prepletajo tudi zgodbe in
dogodki naših občank in občanov, povezanih preko različnih društev in dejavnosti. Smo živa skupnost in to se odraža v
prispevkih. Prepričan sem, da bi marsikaj
ušlo trajni pozabi, če ne bi bilo zapisano
v Odmevih. Iskrene čestitke in zahvala uredniku in uredniškemu odboru za
skrbno opravljeno delo!
Kako pa ta hip odmevajo največji
projekti v naši občini? Železniška postaja Grosuplje je tik pred odprtjem,
kajne?
Točno tako. Vsi lahko že vidimo njen
končen izgled. Železniška postaja je moderna, ima urejen glavni podhod do vseh
tirov izpred železniške postajne zgradbe
do Industrijske ceste na nasprotni strani
postaje, ki je opremljen z dvigali za vse,
ki težje hodijo po stopnicah.
Opazili smo, da je poleg glavnega
podhoda zgrajen še en dodatni podhod.
Da, to je dodatni podhod, ki je zgrajen
na mestu, kjer je prej stal zelo nevaren
nivojski prehod v naselje Brezje. Investitor Direkcija za infrastrukturo ga je najprej želel v celoti ukiniti. V strahu, da bi
prebivalci vseeno iz navade tu prečkali
progo na črno, so zgradili dodaten podhod, ki služi kot pomožni, zato ni opremljen z vsemi napravami za invalide kot
je to v primeru glavnega podhoda. Je pa
od tega dodatnega podhoda do Taborske ceste sedaj urejena tudi asfaltirana
pešpot.
V sklop ureditve sodi tudi nadvoz
Taborska cesta, ki je tudi že odprt.

Bilo je nekaj skrbi glede širine nadvoza, vendar sedaj že lahko rečem, da promet poteka nemoteno. Skladno z novimi
smernicami trajnostne prometne politike je na tem nadvozu več prostora za pešce in kolesarje. V naslednjem letu pa se
bomo lotili ureditve Industrijske ceste.
Pred kratkim ste gostili mednarodno strokovno ekskurzijo evropskega
projekta, ki si je središče Grosupljega
ogledalo kot primer dobre prakse z
vidika trajnostne mobilnosti. Kaj jih
je prepričalo, da so vas obiskali?
Grosuplje vedno bolj postaja vozlišče
javnega potniškega prometa. Imamo
novo železniško postajo, ki je hkrati cepna postaja v smeri proti Novemu mestu in Kočevju, tik ob njej se nahaja avtobusna postaja, ki ima kot prva urejen
interaktivni prikazovalnik voznih redov
za vlake in avtobuse v realnem času ter
urbanomat, poleg je parkirna hiša za
parkiranje po sistemu P + R, torej pripelji
se z avtom in odpelji naprej z vlakom ali
avtobusom, poleg parkirne hiše je kolesarnica, pred železniško postajno zgradbo pa še kolesarnica za e- kolesa. Skratka
pravo multimodalno središče.
Jih je kaj še posebej zanimalo?
Največ zanimanja je bilo glede uvedbe Grosupeljskega zapeljivca, ki bo po
središču Grosuplja začel voziti v septembru. Predvsem jih je v pozitivnem

smislu presenetilo, da bo ta prevoz, ki je
namenjen predvsem starejšim in tistim,
ki so pri hoji kakorkoli ovirani, povsem
brezplačen. Menda v tujini to ni povsod
običajno.
Torej bo v Grosupljem ljubljanski
Kavalir postal grosupeljski Zapeljivec?
Ja, res je, zapeljal vas bo do recimo
zdravstvenega doma, pa do mestne
tržnice, do doma starejših, avtobusne
postaje, čakal bo pri mestni knjižnici, na
Adamičevi. Pri uvedbi lepo sodelujemo z
Ljubljanskim potniškim prometom, ki bo
Zapeljivca tudi upravljal, saj imajo veliko
izkušenj s svojim Kavalirjem. Kako bo vse
skupaj potekalo, pa bodo potniki pravočasno obveščeni. Seveda bomo veseli
pripomb in sugestij bodočih uporabnikov.
Dotakniva se pomembnejših cestnih ureditev. Vidimo, da se gradi
novo krožišče pri Tušu. Za kakšne vrste projekt gre?
Gre za sklop projektov ureditev cestne infrastrukture, ki jih skoraj v celoti
financira Direkcija RS za infrastrukturo.
Krožišče pri Tušu, ali pri Bambiču, je začetek ureditve, ki se bo nadaljevalo vse
do Velikega Mlačevega z ureditvijo ceste, površinami za pešce in kolesarje ter
zaključilo z izgradnjo novega krožišča pri
odcepu za Račno. Drugi del pa zajema

Iz občinske hiše
rekonstrukcijo Adamičeve ceste s pločniki in kolesarskimi površinami skozi središče mesta Grosuplje od trgovine Hofer
do Gasilske ceste, potekalo bo fazno, vsi
projekti pa morajo biti končani do konca
leta 2023.
Kaj pa pločniki?
Projekt pločnika od Škofljice do Malega Vrha je dokončan, obenem z rekonstrukcijo vozišča, avtobusnimi postajališči izven vozišča, ter javno razsvetljavo.
Od meje s Škofljico do središča Grosupljega lahko torej greste varno po pločniku, kar so prvi preizkusili člani šmarskega društva upokojencev. Gradnja
pločnikov se bo nadaljevala na Polici, v
Žalni od šole do središča vasi, manjkajoči
del v Ponovi vasi, pa od Grosupljega proti Spodnji Slivnici. Ko bo podpisan sofinancerski sporazum z Direkcijo, pa še od
Grosupljega proti Sp. Blatu in Čušperku.
Zaključil pa se je še en projekt, gradnja zadrževalnika Veliki potok. Vam
je odleglo, glede na to, da nam podnebne spremembe ne prizanašajo?
Še vedno je živ spomin na zadnje
poplave v Grosupljem, glede na vedno
hujša obdobja vročine, ki se menjajo
z vedno hujšimi neurji, se novim katastrofam verjetno ne bi izognili. Sedaj ko
je zadrževalnik zgrajen, si lahko mesto
Grosuplje oddahne, v drugem delu projekta pa nas čakajo še ureditve Grosupeljščice in premostitvenih objektov, ki pa
ne bodo bistveno posegale v prostor,
prostorski načrt pa je tudi že sprejet. Pri
zadrževalniku manjka samo še preplastitev dela vozišča glavne ceste proti Polici
in tako kot železniško postajo bomo tudi
zadrževalnik slovesno predali svojemu
namenu v septembru.
V septembru pa se vrača tudi festival Grosuplje v jeseni. Kako tečejo
priprave?
Priprave so v polnem teku. Začelo se
bo v petek, 16. septembra zvečer, s koncertom na prostem na Taborski, osrednji
dan bo v soboto, 17. septembra dopoldan, ko se bomo srečali ob stojnicah na
Kolodvorski in Taborski cesti. Soboto
bo zaključil večer s koncerti znanih glasbenih skupin. Nedelja pa bo družinsko
obarvana. Res, po premoru zaradi korone, bo to lepa priložnost, da se srečamo
med seboj in podružimo. Letos bo festival prvič mednarodno obarvan, saj je festival Grosuplje v jeseni postal del evropskega projekta. Že sedaj lepo vabljeni!
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Preizkusili ste tudi naprave za vadbo na Koščakovem hribu. Kakšen je
vaš prvi vtis?
Predvsem menim, da je v današnjem
življenju ob takem tempu potrebno kdaj
pa kdaj zadihati v naravi. Na to sem najprej pomislil. Naša občina ima ta privilegij, da ima res lepo naravo. Če imajo
Ljubljančani Rožnik, imamo mi Koščakov
hrib. Ureditev naprav za vadbo je del
evropskega projekta iz programa LAS in
je prvi korak. Zagotovo si najprej želimo
v celoti urediti dostopne poti od Zdravstvenega doma preko hriba do hotela
Admiral Grosuplje, del teh poti je že zastavljen pri vadbenem poligonu. Kasneje pa bi radi te vsebine še razširili skladno
s sprejetim prostorskim načrtom. Drug
večji projekt je športni park Brezje, kjer
bomo najprej uredili večje otroško igrišče s krožnimi sprehajalnimi potmi, upamo pa tudi, da bomo našli sredstva, ali
pa investitorja, za gradnjo večje večnamenske športne dvorane.
V nagovoru ob letošnjem občinskem prazniku niste pozabili na krajevne skupnosti, kajne?
Krajevne skupnosti so pomemben del
naše občine, predsedniki in predsednici
krajevnih skupnosti so še bližje problemom, ki morda niso največji, a za krajevno skupnost nič manj pomembni. Zato
je prav, da jim damo v roke še več odločanja pri krajevnih zadevah in seveda
tudi več sredstev. In to že letos.
Ljubljana, evropska prestolnica
kulture, kjer ste kandidirali z gradnjo
kulturnega centra, se ni izšla po načrtih. Kako kaže naprej?
Odločili smo se, da s projektom nadaljujemo. Na območju med avtobusno
postajo in občinsko stavbo se bomo gra-
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dnje kulturnega centra z glasbeno šolo
in osrednjim trgom lotili najbrž v nekoliko spremenjeni obliki. Bo pa to zagotovo
ena izmed naslednjih prvih prioritet.
Kaj pa investicije v osnovne šole?
Z ravnateljicami smo ves čas lepo sodelovali in iskali rešitve, za kar se moram
zahvaliti tudi staršem in zaposlenim in
ne nazadnje našim osnovnošolcem. Za
Osnovno šolo Brinje bomo ponovno
preverili možnost izgradnje prizidka na
obstoječi lokaciji. Če se izkaže njena primernost, se bomo gradnje prizidka tudi
lotili.
Če poskušam na hitro zaokrožiti
najin pogovor, lahko ugotovim, da se
je v občino Grosuplje veliko vlagalo.
Nam lahko postrežete s kakšno številko?
Če bi seštela samo projekte, o katerih sva se pogovarjala, torej železniška
postaja, zadrževalnik, ureditev cestne
infrastrukture, sva pri 40 milijonih evrov
iz evropskih in sredstev državnega proračuna. Če pa se ozremo še nazaj na
izgradnjo čistilne naprave ter kanalizacijskega omrežja ter ostale projekte, pa
se ustavimo, po moji oceni, pri številki
60 milijonov evrov v zadnjih dvanajstih
letih, brez udeležbe občinskega proračuna, ki je bil tu v manjšem delu. Občina
Grosuplje upravičeno zaseda visoko mesto na lestvici razvojno prebojnih občin
in želi še naprej biti gospodarna, gostoljubna in globalna!
V tem duhu vam tudi Grosupeljski
odmevi želimo uspešno delo ter predvsem vsaj malo počitniškega miru.
Hvala za pogovor!
Brane Petrovič
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SLOVESNOST OB OBČINSKEM IN DRŽAVNEM PRAZNIKU DNEVU
DRŽAVNOSTI
V četrtek, 23. junija 2022, je v dvorani Kulturnega doma Grosuplje potekala osrednja slovesnost, slavnostna seja
Občinskega sveta Občine Grosuplje,
ob občinskem in državnem prazniku
dnevu državnosti.
Prireditve so se udeležili: župan
občine Grosuplje dr. Peter Verlič s soprogo Barbaro Tekavec Verlič, župana
občin Ivančna Gorica in Dobrepolje
Dušan Strnad in Igor Ahačevčič, olimpionik Miro Cerar, dobitniki priznanj
Občine Grosuplje, občinski svetnice in
svetniki, predsednice in predsedniki
krajevnih skupnosti, vodje uradov občinske uprave, zastopniki zavodov, občanke in občani.
Pričetek slovesnega dogodka sta
naznanili slovenska in evropska himna,
slavnostno nas je nagovoril župan dr.
Peter Verlič.
Ob praznovanju občinskega praznika so bila podeljena tudi priznanja
Občine Grosuplje. Priznanje Občine
Grosuplje z bronastim znakom Občine
Grosuplje je prejel Janez Kebe, priznanje Občine Grosuplje s srebrnim znakom Občine Grosuplje je prejela Roža
Kek, dobitnica priznanja z zlatim znakom Občine Grosuplje je bila Župnija
Grosuplje.
Tokrat pa smo ob občinskem prazniku podelili tudi zahvalne listine za
požrtvovalnost v boju proti covidu-19.
Obdobje covida je pustilo močan pečat. Hitro in učinkovito je bilo treba
odreagirati. Za to, da smo lažje premagali to koronsko obdobje, so zaslužni
tisti, ki so bili ves čas v pripravljenosti
in so bili nenadomestljivi. Zahvalne

Tadeja Anžlovar

Moški pevski zbor Šmarje - Sap

listine so prejeli: ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE GROSUPLJE, ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE, DOM STAREJŠIH
OBČANOV GROSUPLJE, RDEČI KRIŽ
SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
GROSUPLJE, DRUŠTVO TABORNIKOV
ROD LOUIS ADAMIČ, GASILSKA ZVEZA
GROSUPLJE, ŠTUDENTSKI KLUB GROŠ,
ŽUPNIJSKA KARITAS GROSUPLJE in
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE.
Praznovanje je dobilo tisto pravo veličino, slovesno, veselo, domoljubno,
čustveno polno tudi zaradi vseh nastopajočih. Sodelovali so: pevki Petra Ceglar in 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 je povezovala Tadeja Anžlovar.
Z dnevom državnosti obeležujemo
spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta
dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna
listina o samostojnosti in neodvisnosti
Slovenije, sicer slavnostno razglašeni
naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani. Dva dni pozneje, 27.
junija, se je z napadom Jugoslovanske
ljudske armade začela slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija obranila neodvisnost.
Dr. Zmaga Kumer, ki je proučevala
slovensko glasbeno dediščino, je zapisala: »Ko smo po stoletjih uresničili

svojo pravico do samostojne državnosti, kar nam gre po božjih in človeških
postavah, smo doživeli nasprotovanje.
Ko smo upali s plebiscitom izpovedati,
da hočemo postati neodvisni in smo
svojo samostojnost razglasili, so padli po nas s silo. Toda takrat smo imeli
ljudi, pogumne in sposobne za odpor,
zato se je zgodilo, da smo kakor David s
fračo premagali Góljata, ki se je postavljal z mečem …«
Slavnostni nagovor župana dr. Petra
Verliča
Župan dr. Peter Verlič je po pozdravu
dejal: »Srečali smo se po kar nekaj letih koronske krize in ob tej priliki se bomo danes
tudi zahvalili vsem borcem v naši občini, ki
so se borili z in proti epidemiji. Upam, da
smo jo uspešno premagali.«

Župan dr. Peter Verlič

Iz občinske hiše
Zbrali smo se v dvorani Kulturnega
doma Grosuplje, ki je lepa, moderna,
prenovljena. »Ko smo prenavljali to kulturno dvorano, to je bilo med epidemijo, in
smo si jo prišli pogledat, sem rekel, krasna
je. Ampak brez vas, dragi gospe in gospodje, dragi občanke in občani, je prazna. Zelo
smo veseli, da vam jo danes lahko predstavimo, tistim, ki je morda še niste obiskali,
in upam, da bo vedno dobro izkoriščena,«
je dejal.
Župan nas je spomnil, da smo se skupaj z Mestno občino Ljubljana in ostalimi občinami Ljubljanske urbane regije
potegovali za naziv Evropske prestolnice kulture 2025. Žal nismo uspeli, tako
pa tudi ne z našimi načrti, da bi v okviru
tega projekta v Grosupljem, ob parkirni
hiši, na našem bodočem osrednjem trgu
zgradili nov kulturni center. Naziv Evropska prestolnica kulture bo leta 2025 nosila Nova Gorica. »Vendar pa, naj povem,
nismo vrgli puške v koruzo, ravno nasprotno. Dokončno smo pridobili vsa zemljišča,
vsi ti obstoječi objekti so v občinski lasti,
tako da kulturni center z novo glasbeno
šolo bo zrasel tukaj, kjer smo si ga predstavljali, da bi ga imeli v okviru Ljubljanske
urbane regije,« je povedal, z željo, da se
bomo vsi skupaj kmalu lahko veselili v še
eni dvorani.
»Nadaljujmo s projekti. Kot vidite, je
vsa občina nekako v gradnji. Občinske
svetnice in svetnike bom na naslednji seji,
v jeseni, poprosil, ko bomo sprejemali rebalans proračuna, da vsem krajevnim skupnostim dvignemo sredstva za 30 %,« je
presenetil zbrane predsednice in predsednike krajevnih skupnosti, saj bodo ta
sredstva lahko sami avtonomno porabili.
»Upam, da bodo vsi ti projekti, ki so sedaj že pred koncem, v jeseni tudi predani
svojemu namenu. Tako vas že sedaj lepo
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vabim, v septembru, na dve veliki otvoritvi,
pomembni za vse nas. Ena je zadrževalnik
Veliki potok. Kar pol milijona m3 vode bo
lahko obstalo za pregrado in ne bo zdrvelo proti mestu Grosuplje, tako da bomo
protipoplavno varni. Železniška postaja
pa že pridobiva svojo končno podobo in
svojemu namenu jo bomo predali skupaj
z novim nadvozom,« je povedal.
»Seveda pa vas vse skupaj še leto in pol
prosim za obilo strpnosti pri vožnji skozi
Grosuplje, kajti vse glavne prometnice se
prenavljajo. Prenavljajo pa se na način,
da bo varno tudi za pešce, kolesarje,« je
še dejal župan. Že se je namreč pričela
tudi ureditev cest in kolesarskih poti v
Grosupljem, Adamičeva cesta, križišče
Bambič bomo preuredili v krožišče, uredili pa bomo tudi cesto Grosuplje–Veliko
Mlačevo.
»Vsem skupaj iskreno čestitam ob dnevu državnosti, dnevu domovine Slovenije,
ob našem občinskem prazniku. Praznujte
lepo, prešerno! In srečno, občina Grosuplje,
srečno, Slovenija!« je vsem zaželel župan.

kona. Nič čudnega, saj je tam prijetna
energija dobrote, veselja in sproščenosti. Oratorij za otroke, verouk, ki ga
obiskuje kakih 500 otrok, razne skupine
in Kulturno društvo svetega Mihaela, ki
skrbi za kulturne dogodke, delavnice in
druge slovesnosti, prinaša ne le župniji,
ampak celotnemu Grosupljemu veselje
in povezanost.

Župnija Grosuplje je prejela priznanje
Občine Grosuplje z zlatim znakom
Občine Grosuplje za prispevek
na humanitarnem, duhovnem,
kulturnem ter zgodovinskem
področju.
Župnija Grosuplje letos praznuje
50-letnico nove cerkve. Leta 1972 so se
grosupeljski farani razveselili novega
svetišča. Vse od takrat cerkev svetega
Mihaela nenehno sprejema ljudi dobre
volje, besede, ki odmevajo, ljudi tolažijo, objemajo, svarijo, kažejo in bodrijo.
V grosupeljsko župnijo prihajajo ljudje
iz vse Slovenije. Mnogi turisti, romarji in
verniki, ki želijo ravno v tej cerkvi prejeti
zakrament svetega krsta ali svetega za-

Roža Kek je prejela priznanje Občine
Grosuplje s srebrnim znakom Občine
Grosuplje za prispevek pri razvoju
sodobne knjižnične dejavnosti v
občini Grosuplje.
Roža Kek je v skoraj 40-letnem poklicnem delovanju v Mestni knjižnici Grosuplje močno zaznamovala lokalni prostor,
tako s strokovnostjo kot tudi z osebnostjo. Med letoma 1998 in 2021 je bila
direktorica Mestne knjižnice Grosuplje.
Pod njenim vodstvom se je knjižnična
dejavnost v občini posodobila in tesno
povezala z lokalno skupnostjo. Knjižnica je postala odprt prostor za druženja,
sodelovanja, pridobivanja informacij,
kulturnega uresničevanja in vseživljenj-

Župnik Martin Golob
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s poudarkom na domačih ustvarjalcih. V
času njenega vodenja je knjižnica dobila
nove, sodobne prostore, ki so primerljivi
z evropskimi knjižnicami. Grosupeljska
knjižnica se uvršča med najrazvitejše
knjižnice, na lokalni ravni uživa velik
ugled. Za posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda
knjižnic in zasluge pri razvoju knjižnične
dejavnosti je Roža Kek leta 2016 prejela
Čopovo priznanje.

Roža Kek

skega izobraževanja. Sodeluje z zavodi, društvi, lokalnimi ustvarjalci in tako
prispeva h kakovosti življenja občanov
vseh generacij. Roža Kek je zaslužna za
razvoj sodobne knjižnične dejavnosti v Grosupljem, ki zagotavlja bogato
ponudbo knjižničnega gradiva, dostopnost, spodbuja bralno in informacijsko
pismenost, organizira različne dogodke

10 let je župnik na Kopanju in kmalu je
začel zbirati gradivo za Kopanjsko knjigo, ki je izšla leta 2020, pred tem pa je
leta 1918 izdal uvodno delo Naselja v župniji Kopanj in Spodnja Slivnica. Kopanjska knjiga je prava zakladnica podatkov
zdajšnje in nekdanje župnije, saj na 542
straneh zajema župnijsko kroniko od leta
1905 do leta 2020, prinaša podatke o na-

Janez Kebe je prejel priznanje Občine
Grosuplje z bronastim znakom
Občine Grosuplje za prispevek
na kulturnem in zgodovinskem
področju - izdaja knjige o zgodovini
kraja »Kopanjska knjiga«.
Župnik na Kopanju in častni kanonik
Janez Kebe je oktobra 2020 izdal temeljno zgodovinsko delo o župniji, ki jo
upravlja, Kopanjsko knjigo. Lani je obhajal zlato mašo, torej 50-letnico dušnega
pastirstva, marca letos pa svoj 80. jubilej.

Župnik Janez Kebe

Prejemniki zahvalnih listin za požrtvovalnost v boju proti covidu-19

Otroška folklorna skupina OŠ Šmarje - Sap

Lara Žgajnar

Iz občinske hiše
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Petra Ceglar

Prejemniki priznanj Občine Grosuplje

seljih, 211 rodbinah za obdobje 200 do
350 let pri posameznih domačijah, tudi
z domačimi hišnimi imeni. Da se je dokopal do teh podatkov, je moral v arhivih
presedeti veliko ur in obrisati prah z marsikaterega dokumenta ter poiskati stik z
množico informatorjev. Knjigo pestrijo
fotografije ljudi, odlomkov iz rokopisnih
virov, grafike, inicialke in panjske končnice. Župnija Kopanj, krajevna skupnost in
vsa občina smo lahko samo veseli, da je
Janez Kebe uspel izdati tako pomembno
delo. Dogodki v letu in pol, ki opredeljujejo nagrajenca: zgodovinsko raziskovanje, dušno pastirstvo in praznovanje
osebnega jubileja s klenim zdravjem.
Jana Roštan
Orkester harmonik Glasbene šole Grosuplje

Godalni orkester Glasbene šole Grosuplje
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Podpis pogodbe za izgradnjo večnamenskega igrišča v Veliki
Stari vasi
Župan Občine Grosuplje dr. Peter
Verlič je v sredo, 15. junija 2022, z direktorjem podjetja Hipox, d.o.o., Mi-

hom Šušteršičem podpisal pogodbo za
izgradnjo večnamenskega igrišča v Veliki Stari vasi. Podpisu pogodbe so priso-

stvovali tudi: Mitja Gioahin, predsednik
Krajevne skupnosti Polica, Breda Tomšič,
vodja investicije z Občine Grosuplje ter
Tanja Rauh, sodelavka za javna naročila.
Večnamensko igrišče v Veliki Stari vasi
bo izgrajeno v dimenzijah 40 x 20 m, namenjeno igranju nogometa in košarke.
Predviden začetek izvajanja del je s
sklenitvijo pogodbe oziroma po uvedbi
izvajalca v delo, po predhodno usklajenem in potrjenem terminskem planu z
naročnikom. Rok za zaključek del in izvedbo tehničnega pregleda je v največ
3 mesecih od uvedbe v delo.
Pogodbena vrednost je 145.342,28
evrov z ddv.
Klavdija Mehle

Podpisan sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije ceste med
naseljema Lobček in Plešivica pri Žalni
Občina Grosuplje je z Ministrstvom za
infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju ureditve hodnika za pešce,
cestne razsvetljave, ureditve avtobusnih
postajališč ter rekonstrukcije regionalne
ceste R3 647/1174 Mlačevo–Krka med
naseljema Lobček in Plešivica pri Žalni,
ki z vidika prometne varnosti in vozno-tehničnih karakteristik ne ustreza standardom za zagotavljanje varnosti vsem

udeležencem v prometu. Na tem območju se bo z izvedbo tega projekta izboljšala pretočnost in prometna varnost.
Gradnja obsega sledeče sklope aktivnosti:
• pripravljalna dela pred gradnjo,
• gradnjo (ureditev površin za pešce in
prehodov, cestne razsvetljave, prometne signalizacije, cestnih priključkov in avtobusnih postajališč kot tudi

Podpis pogodbe za nakup »Zapeljivcev«
Župan Občine Grosuplje dr. Peter
Verlič je v četrtek, 23. junija 2022, z direktorjem podjetja Exprum, d.o.o., Juretom Erznožnikom podpisal pogodbo za
nakup »Zapeljivcev«, dveh vozil kategorije N1 na električni pogon, za javni prevoz potnikov.
Ja, v Grosuplje prav zares prihaja Zapeljivec, naše ulice bosta povezovala kar
dva. Zapeljivca, torej.
Če smo lani v Evropskem tednu mobilnosti, med 16. in 18. septembrom, v
Grosuplje pripeljali ljubljanskega Kavalirja, ga preizkusili in se z njim zapeljali
do naše mestne knjižnice, mestne tržni-

ce ali morda do ene izmed trgovin, pa
tokrat v Grosuplje prihajata Zapeljivca, ki
pa bosta grosupeljska.
Prijazno nas bosta zapeljala do našega želenega cilja, še posebej dobrodošla
bosta zagotovo za naše starejše občanke
in občane. In bosta tudi okolju prijazna,
brez emisij CO2. »Pustimo se zapeljati,« je
z nasmehom ob podpisu pogodbe dejal
župan.
Pogodbena vrednost nakupa Zapeljivcev sicer znaša 176.656,00 evrov z
ddv. Rok dobave je najkasneje do 31.
avgusta 2022.
Jana Roštan

rekonstrukcijo regionalne ceste Mlačevo–Krka med naseljema Lobček in
Plešivica pri Žalni) ter
• svetovalne in inženirske storitve.
Predvidena vrednost vseh del znaša
3.330,400,06 evrov z ddv. Predviden rok
pričetka gradbenih del je v letu 2022.
Klavdija Mehle

Iz občinske hiše
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Podpis namere o sodelovanju v projektu EUCF
V decembru 2021 smo na pobudo
SOU 5G partnerji projekta - Občina Grosuplje, Občina Ivančna Gorica, Občina
Dobrepolje, Občina Škofljica in Občina
Ig oddali prijavo na razpis EUCF. Ker
smo verjeli, da bomo uspešnejši, če bo
konzorcij občin še širši, smo k sodelovanju povabili tudi Občino Kamnik in
Občino Log - Dragomer. Naš trud je
obrodil sadove in spomladi 2022 smo
izvedeli, da smo kljub konkurenci prijaviteljev iz celotne EU postali drugi
konzorcij občin iz Slovenije z uspešno
prijavo na razpis EUCF. Prijavili smo se
s projektom Renewables and Energy
Efficiency programme of 5G municipalities - 5enerGy (Program obnovljivih
virov energije in energetske učinkovitosti občin 5G).
V torek, 5. julija 2022, pa so župani
občin Grosuplje dr. Peter Verlič, Ivančna
Gorica Dušan Strnad, Dobrepolje Igor
Ahačevčič, Škofljica Ivan Jordan, Ig Janez Cimperman, Log - Dragomer Miran
Stanovnik in podžupan občine Kamnik
Bogdan Pogačar slavnostno podpisali
tudi namero o sodelovanju v projektu
EUCF. Verjamejo namreč v sodelovanje,
povezovanje, da bo naš zeleni prehod,
če bomo po tej poti hodili skupaj, še
uspešnejši.
Kot je ob podpisu namere o sodelovanju povedal župan dr. Peter Verlič, si
na občini Grosuplje nadejamo, da bi na
podlagi investicijskega koncepta, ki ga
bomo izdelali v okviru projekta, kasneje
lahko kandidirali za sredstva za izgradnjo
sončne elektrarne na strehi parkirne
hiše, želeli pa bi tudi energetsko sanirati
tri manjše kulturne domove v naši občini
ter prav tako Osnovno šolo Šmarje – Sap,
pri kateri bi želeli preurediti ogrevanje
na okolju prijaznejši zemeljski plin.
»Naša želja je, da se rešimo trdih delcev,« je ob podpisu namere poudaril župan Janez Cimperman. Kot je povedal,
so pogodbo za energetsko sanacijo šol
in občinskega objekta že podpisali. Na
podlagi tega projekta pa si na omenjenih objektih zamišljajo tudi namestitve
sončnih elektrarn. Prizadevali si bodo
za opuščanje nafte in prehajanje tudi na
druge, okolju prijaznejše energente.
Večje število projektov v zvezi s prehodom na okolju bolj prijazne vire energije so že izvedli tudi v občini Ivančna
Gorica. Prenovili so javno razsvetljavo,

vrtci in šole so energetsko sanirani. »In
verjamem, da bomo v občini Ivančna Gorica, tudi s pomočjo tega projekta, prišli do
cilja, ko ne bo noben javni objekt več potreben energetske sanacije, ko bodo vsi na
prijaznem viru energije in ko bodo samooskrbni oziroma samozadostni in ne bodo
škodili okolju,« je dejal župan Dušan
Strnad. Povedal je še, da so njihovi naslednji koraki sedaj usmerjeni predvsem
v gradnjo novih stavb, ki bodo samooskrbne, nekaj stavb je še potrebnih tudi
energetske sanacije.
»Tudi v občini Dobrepolje delamo korake v smeri uporabe bolj sprejemljivih virov
energije,« pa je dejal župan Igor Ahačevčič in povedal, da so v zadnjem času uredili vsaj dva velika skoraj nič-energijska
objekta. V šoli že uporabljajo obnovljive
vire energije, kar na treh objektih menjavajo nafto z zemeljskim plinom. »Zavedanje, da moramo skrbeti za okolje, se mi
zdi zelo pomembno. Da nas spremlja na
vsakem koraku, pri vsakem projektu,« je
poudaril.
Tudi župan Ivan Jordan je povedal,
da so v občini Škofljica prenovili javno
razsvetljavo in energetsko sanirali več
občinskih objektov. Na Lavrici so zgradili
tudi lepo novo šolo, z energijsko porabo
0, to velja tudi za športno dvorano, v kar
je bilo potrebno vložiti še posebej veliko
truda. »Uspeli smo in v tej smeri želimo nadaljevati,« je dejal.
Podžupan Bogdan Pogačar je povedal, da so v občini Kamnik v lanskem letu
energetsko sanirali dva objekta, policijsko postajo in Kulturni dom Kamnik. Na

kulturni dom so namestili tudi sončno
elektrarno, objekt je postal samooskrben in s tem so naredili prvi korak na
področju obnovljivih virov energije in
varčne rabe energije. »Po tej poti želimo
nadaljevati, zato smo se z veseljem pridružili ekipi 5G,« je dejal in še povedal, da si
želijo energetsko obnoviti tudi knjižnico,
glasbeno šolo, športno dvorano. V Kamniku pa gradijo tudi eno večjih osnovnih šol in pogovori potekajo, da bi tudi
nanjo namestili fotovoltaične celice. »Vsi
imamo podobno pot, vsi imamo podoben
cilj in verjamem, da bomo skupaj uspešni,«
je še dejal.
Župan Miran Stanovnik pa je ob podpisu namere o sodelovanju še posebej
poudaril dobro sodelovanje med vsemi
partnerskimi občinami v projektu, iskreno sodelovanje. Ne samo, da si občine
prizadevamo pridobiti kakšen dodaten
evro, sodelujemo na področju varovanja
okolja, kar se mu zdi posebej pomembno. V občini Log-Dragomer si sicer na
podlagi projekta zamišljajo izvedbo
dveh sončnih elektrarn, na vrtcu in na
osnovni šoli.
Projekt Renewables and Energy Efficiency programme of 5G municipalities
- 5enerGy (Program obnovljivih virov
energije in energetske učinkovitosti
občin 5G) je sicer podrobneje predstavila vodja Skupne občinske uprave 5G
Jasmina Selan s sodelavcem Domnom
Jeretom.
Kot sta pojasnila, bomo v okviru projekta izdelali investicijski koncept, s katerim bomo preučili investicijski in ener-
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getski potencial prijavljenih ukrepov na
področju obnovljivih virov energije in
učinkovite rabe energije. Ti se osredotočajo predvsem na rešitve, kot so postavitev fotovoltaičnih elektrarn v javne
objekte, celovita in tehnološka energetska sanacija javnih stavb ter sanacija javne razsvetljave. V okviru Investicijskega
koncepta bomo preučili tudi različne
modele izvedbe investicijskih ukrepov,
kot so model javno-zasebnega partnerstva, klasično javno naročanje ipd. Hkrati
nam bo koncept služil kot osnova za prijavo na druge EU razpise, kjer bi lahko
pridobili tudi sredstva za izvedbo naložb.
»Verjamem, da bo ta današnji podpis
namere o sodelovanju samo prvi korak k

temu, da v enem letu dejansko preučimo
energetski potencial prijavljenih objektov,
potem pa bo to osnova za prijavo na nadaljnje EU razpise, kjer pa je večinoma skupni prag za investicije 30 milijonov EUR,
tako da je pričakovati, da bomo projekt
še širili in povabili k sodelovanju še druge
občine. In verjamem, da bomo skupaj tudi
še bolj uspešni,« je dejala Jasmina Selan.
Če projekt predstavimo še v številkah, višina investicijskega koncepta
znaša 14.036.811 evrov brez ddv oz.
17.124.910 evrov z ddv, pričakovani prihranki energije so 3,923 GWh/leto, pričakovana proizvodnja obnovljive energije
pa je 4,757 GWh/leto.
Ukrepi trajnostne energije bodo pov-

Iz občinske hiše
zročili zmanjšanje emisij CO2:
• energetska učinkovitost v javnih stavbah: 591,41 t CO2 eq/leto,
• solarna PV namestitev: 1.247,13 t CO2
eq/leto,
• zamenjava fosilnih kotlov: 455,58 t
CO2 eq/leto,
• optimizacija javne razsvetljave: 63,6 t
CO2 eq/leto.
»Povezuje nas torej zelena prihodnost,«
je z besedami sklenil Domen Jere.
V okviru projekta smo sicer občine
pridobile 60.000 evrov nepovratnih
sredstev. Projekt sofinancira EU iniciativa EUCF, v okviru okvirnega programa
Horizon 2020.
Jana Roštan

Občina Grosuplje pilotno območje v okviru projekta z
naslovom Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in
vozliščih
Občina Grosuplje predstavlja pomembno prometno vozlišče, zaradi česar je spodbujanje trajnostnih načinov
mobilnosti na njenem območju še toliko
bolj pomembno. S tem namenom je bila
med drugim zgrajena parkirna hiša P + R
Grosuplje, v zaključni fazi pa je tudi nadgradnja železniške postaje Grosuplje. Da
bi v prihodnje še dodatno izkoristili njeno lego ob pomembnem prometnem
koridorju, bo občina Grosuplje kot pilotno območje sodelovala pri projektu z
naslovom Celostni pristop k razvoju ob
prometnih koridorjih in vozliščih, ki ga
izvaja Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju z raziskovalno organizacijo RESULT računalniški sistemi,
d. o. o. Z izvajanjem projekta smo pričeli
1. 9. 2021, potekal pa bo do 31. 8. 2024.
Cilj projekta je okrepiti celostno načrtovanje ob prometnih koridorjih v Sloveniji ter opredeliti območja, ki jih je z
vidika njihove obstoječe opremljenosti,
potreb po dodatnem urbanem razvoju
in učinkovitosti javnega prometa smiselno razvijati kot pomembna prometna, storitvena in poselitvena območja
z visoko kakovostjo bivalnega okolja.
Pomembne aktivnosti v okviru projekta
predstavljajo oblikovanje koncepta razvoja ob prometnih koridorjih in vozliščih, priprava predloga policentričnega
sistema prometnih vozlišč kot izvornih
in ponornih območij dnevne mobilnosti

ter preučitev koncepta razvoja ob železniških postajah. Ob tem projekt med
drugim vključuje tudi pripravo regionalno-specifičnih strokovnih podlag za
vključitev razvojnih koridorjev v planske
dokumente na regionalni ravni, ukrepe
za krepitev sistema javnega potniškega prometa na koridorjih ter preučitev
dobrih praks iz tujine za bolj trajnosten
model poselitve in učinkovitejšo organizacijo javnega potniškega prometa.
V občini Grosuplje kot pilotnem območju bo v okviru projekta predstavljen
nabor možnih ukrepov za trajnostni
razvoj mobilnosti, vključno s predlogi

ukrepov za učinkovitejši javni potniški
promet. Ob tem bodo prikazane urbanistične in razvojne rešitve, ki bodo
zmanjšale potrebo po mobilnosti in krepile aktivne oblike mobilnosti, ter model
upravljanja na lokalni ravni, ki bo povezoval prostorsko in prometno načrtovanje. Poudarek bo na izboljšanju razmer
v kilometrskem pasu okoli železniške
postaje Grosuplje ter krepitvi novih konceptov, vezanih na trajnostno mobilnost, vključno z digitalizacijo.
Miha Drobnič
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Ljubljanska urbana regija v novi perspektivi z vizijo Inovativna.
Zelena. Povezana.
Novo konstituiran Razvojni svet Ljubljanske urbane regije je na svoji prvi
seji soglasno sprejel Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
2021–2027. Zatem ga je potrdil še Svet
Ljubljanske urbane regije.
21. junija 2022 je v Mestni hiši v Ljubljani potekala konstitutivna seja Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
(Razvojni svet LUR), organa odločanja na
ravni Osrednjeslovenske razvojne regije.
Poleg konstituiranja ter izvolitve predsednika in podpredsednika je bila osrednja
tema sprejem Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije
(RRP LUR) 2021–2027, temeljnega programskega, strateškega in izvedbenega
dokumenta na regionalni ravni. Seji Razvojnega sveta LUR je pod vodstvom Zorana Jankovića, župana Mestne občine
Ljubljana, sledila še seja Sveta LUR, ki je
dokument tudi potrdil.
Razvojni svet LUR sestavlja 25 predstavnikov občin, 25 predstavnikov
gospodarstva in 12 predstavnikov nevladnih organizacij. Za predsednika
Razvojnega sveta LUR je bil ponovno
izvoljen župan občine Brezovica Metod
Ropret, za podpredsednika pa Miran
Stanovnik, župan občine Log-Dragomer ter Alenka Rožaj Brvar, direktorica

Slovenskega inovacijskega stičišča.
Ena izmed ključnih nalog Razvojnega
sveta LUR je sprejem RRP LUR za aktualno finančno perspektivo. S pripravo
RRP LUR se je regija, ki jo poleg glavnega mesta Ljubljane sestavlja še 24 občin,
aktivno vključila v proces programiranja
za finančno perspektivo 2021–2027 ter
si zastavila ambiciozne razvojne cilje. Postala bo mednarodno uveljavljena regija
poslovnih priložnosti in zelenih naložb,
zelena regija, ki spodbuja inovativnost,
kreativnost in razvoj novih tehnologij.
Njen razvoj bo temeljil na povezovanju

sistemov in deležnikov, ki so ključni za
prehod v trajnosten razvoj. Ob tem bo
krepila visoko kvaliteto življenja preko
gospodarske in družbene učinkovitosti
za izboljšanje življenjskega standarda
prebivalcev, zaposlovanja za izzive trga
dela prihodnosti, zdravja in izobraževanja. Poudarek je tudi na zagotavljanju
uresničevanja pobud lokalnega okolja.
Skupna indikativna finančna vrednost
RRP LUR 2021–2027 na osnovi evidentiranih potreb regije znaša 1,8 MRD evrov.
Jana Roštan

Okrogla miza: »Regionalno kolesarsko povezovanje: varna in
aktivna mobilnost v Ljubljani in okolici«
Ljubljana je bila med 14. in 17. junijem 2022 ponosna gostiteljica konference Velo City 2022, ki jo kot osrednji
dogodek Evropskega kolesarskega
združenja vsako leto gosti eno izmed
evropskih mest. Z namenom oblikovanja prihodnosti kolesarstva so se
sestali številni kolesarski navdušenci,
zagovorniki, predstavniki mest, nacionalni odločevalci, raziskovalci in predstavniki gospodarstva. Konferenca je
predstavljala interaktivno platformo
za izmenjavo znanj ter pogledov za
več kot 1400 udeležencev iz več kot 60
držav sveta. Z osrednjo temo »Cycling
the Change« (Kolesari, spremembo
ustvari) je bil cilj dogodka obravnava-

ti številne potenciale kolesarjenja po
pandemiji covid-19 in zagotoviti promocijo kolesarjenja kot trajnostnega
in zdravju prijaznega prevoznega sredstva v svetovnih mestih in regijah.
V sredo, 15. junija 2022, je bila v okviru Velo City 2022 pod okriljem RRA LUR
na Gospodarskem razstavišču okrogla
miza z naslovom »Regionalno kolesarsko povezovanje: varna in aktivna mobilnost v Ljubljani in okolici«. Okrogla miza
je naslavljala ključne izzive na področju
promocije in razvoja kolesarstva kot pomembnega dela trajnostne mobilnosti
v regiji, predvsem pa izzive razvoja kolesarskih poti v regiji, intermodalnosti,
razvoja povezanih sistemov izposoje

e-koles, kolesarske urbane logistike in
dolgoročnega sodelovanja partnerjev
na navedenih področjih.
Dogodek je moderirala mag. Lilijana
Madjar, direktorica RRA LUR, ki je poudarila, da se je regija v sodelovanju z
vsemi občinami že pred več kot 15 leti
zavezala k trajnostnemu razvoju, trajnostni mobilnosti in promociji kolesarjenja
v regiji. Eden ključnih pomembnih rezultatov sodelovanja in povezovanja občin
pa je bila v letu 2018 sprejeta Celostna
prometna strategija Ljubljanske urbane
regije, z velikim poudarkom na pomenu
regionalnega kolesarjenja.
Na okrogli mizi je sodeloval mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje
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prostora na Mestni občini Ljubljana, ki
je spregovoril o potrebni prometno-prostorski integraciji in njenem vplivu
na prostorsko načrtovanje ter o razvoju
kolesarske infrastrukture v Mestni občini
Ljubljana. Aktivnosti občin na področju
kolesarjenja v LUR sta predstavila Nejc
Smole, župan Občine Medvode, in dr.
Peter Verlič, župan Občine Grosuplje,
ki sta izpostavila prizadevanja in izzive
občinskih ravni za spodbujanje kolesarjenja v dnevnih migracijah, aktivnosti
omejevanja števila motornih vozil in
spodbujanja zdravega načina življenja v
svojih lokalnih skupnostih.
Tako kot v drugih državah, se tudi v
Sloveniji osrednje načrtovalske aktivnosti za spodbujanje kolesarjenja, načrtovanja državne kolesarske infrastrukture
in nacionalno zagovorništvo za razvoj
kolesarjenja izvajajo na nacionalni ravni.

Omenjeno tematiko sta naslovila nacionalni kolesarski koordinator Gregor Steklačič z Ministrstva za infrastrukturo in
Bojan Žižek, predsednik Slovenske kolesarske mreže in predstavnik nacionalnega centra EuroVelo v Sloveniji. Govorca
sta opozorila na potrebno nadaljevanje
načrtovanja razvoja kolesarjenja na nacionalni ravni in potrebo po nadaljnjem
soglasju o prednostnih nalogah kolesarske politike v Sloveniji. Izpostavljene
so bile trenutne in prihodnje naložbe v
razvoj kolesarskega omrežja, finančni
viri za razvoj kolesarske infrastrukture in
aktivnosti promocije kolesarjenja, ki še
dodatno spodbujajo ozaveščenost prebivalstva na vseh področjih trajnostnega
razvoja in mobilnosti.
Glavne ugotovitve panela so se osredotočale na potrebo po nadaljevanju
povezljivega lokalno-regionalno-držav-

Iz občinske hiše

nega pristopa k načrtovanju investicij v
kolesarsko infrastrukturo ter na storitve.
Integrirana, varna in povezana kolesarska infrastruktura je, poleg celostnih
storitev, ključnega pomena za razvoj
odpornih regij prihodnosti. Učinkovito
sodelovanje med različnimi deležniki na
lokalni, regionalni in nacionalni ravni je
bilo izpostavljeno kot osrednji element
nadaljevanja uspešnega razvoja kolesarskih politik v regiji. V skladu s prepletom
trajnostne mobilnosti in prostorskega
načrtovanja lahko regionalna mreža kolesarske infrastrukture in storitev uspeva
le, če jo dopolnjujemo z ustreznim razvojem intermodalnosti, celostnimi storitvami javnega prevoza in razvejanim
prometnim omrežjem.
Jana Roštan,
foto: Matjaž Očko in Klemen Gostič

V naseljih Luče, Velika Loka, Mala Loka, Žalna, Zagradec pri
Grosupljem, Lobček in Plešivica pri Žalni se pričenja gradnja
širokopasovnega optičnega omrežja RUNE
Sreda, 22. 6. 2022 – V teh dneh se v
naštetih naseljih v občini Grosuplje
pričenja gradnja širokopasovnega optičnega omrežja RUNE. Sočasno z gradnjo omrežja med naselji (t.i. primarno
omrežje) bomo gradili tudi omrežje do
uporabnikov (t.i. sekundarno omrežje)
in uporabniške priključke. Projekt vodi
podjetje RUNE Enia, d.o.o., gradbena
dela pa bo izvajalo podjetje GPO, d.o.o.

Vključenost posameznega naslova,
predvidenega za izgradnjo, je mogoče
preveriti v aplikaciji na spletni strani:
https://www.ruralnetwork.eu/sl/, kjer
je mogoče izvesti tudi naročilo optičnega priključka. Strošek izgradnje le-tega znaša 150,00 € (z ddv) za fizične
in 167,13 € (z ddv) za pravne osebe, na
željo in v imenu naročnika ga lahko krije
tudi izbrani ponudnik storitev. V znesek

je sicer vključeno tudi nadaljnje vzdrževanje priključka.
V primeru dodatnih vprašanj ali za pomoč pri izvedbi naročila se občani lahko
obrnejo na Center za pomoč uporabnikom, ki je na voljo vsak delovni dan med
8. in 16. uro, na telefonski številki +386
(1) 235 15 30 ali na e-naslovu rune-si@
ruralnetwork.eu.
Jana Roštan

Iz občinske hiše

Medgeneracijski igralni dan
V soboto, 18. junija 2022, je v okviru
evropskega projekta URBACT Playful
Paradigm in projekta Starejšim prijazna občina pod organizacijo Žive
Vertič in Klavdije Mehle potekal težko
pričakovani Medgeneracijski igralni
dan na šolskem igrišču pred OŠ Louisa
Adamiča. S slednjim smo praznovali
Svetovni dan igre, ki je 28. maja 2022.
Namen Medgeneracijskega igralnega
dneva je bil s pomočjo igre povezati vse
generacije.
Skupaj z Domom starejših občanov
Grosuplje, Mestno knjižnico Grosuplje
ter Aktivni z mano smo na igrišču organizirali različne kotičke, ki so bili namenjeni tako mlajšim kot starejšim. S plesnimi
delavnicami, delavnicami ročnih spretnosti, urjenja spomina in logike, gibalnim poligonom, različnimi športnimi ter
družabnimi igrami smo poskrbeli, da je
vsak udeleženec našel nekaj zase.
Dogodka se je udeležil tudi župan dr.
Peter Verlič, ki se je preizkusil v družabnih igrah in športnih aktivnostih.
Več o dogodku si lahko ogledate v fotogaleriji.
Vsem izvajalcem in soorganizatorjem
dogodka se iskreno zahvaljujem za predanost, dobro voljo in dobre ideje.
Mladi in starejši – povezujmo se in
učimo drug od drugega!
Živa Vertič, koordinatorka projekta
URBACT Playful Paradigm
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Obisk predsednika Rdečega križa Grosuplje Matjaža Marinčka
in sekretarke Anice Smrekar
V petek, 17. junija 2022, je župan dr.
Peter Verlič v svojih prostorih sprejel
predsednika Rdečega križa Slovenije –
Območnega združenja Grosuplje Matjaža Marinčka in sekretarko Anico Smrekar.
Predstavila sta mu prostorsko problematiko, s katero se RKS – OZ Grosuplje
sooča, in ga seznanila s potrebo po večjih in bolj ustreznih prostorih za njihove različne, razvejane dejavnosti, ki zdaj
potekajo na petih lokacijah. Za svoje
delovanje potrebujejo pisarno, prostor
za delitev materialne pomoči, skladišče
za hrano, učilnico za tečaje in opremo za
prvo pomoč ter prav tako prostor za srečevanja, za izvedbo različnih delavnic.
Njuna pobuda je tako bila, da bi v
naše prihodnje načrte umestili tudi primeren center, pri čemer bi bilo smiselno,
da se povežemo tudi z vodstvi sosednjih
občin Dobrepolje in Ivančna Gorica,
delovanje RKS – OZ Grosuplje namreč
preko prostovoljcev zajema tudi ti dve
občini.

Župan je povedanemu z naklonjenostjo prisluhnil, ob tem pa izpostavil
pomembno vlogo, ki jo ima RKS – OZ
Grosuplje. Nismo še izšli iz ene krize, ki
jo je povzročil covid-19, že se soočamo

z drugo, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini. In s svojimi različnimi aktivnostmi je
pri blaženju teh kriz Rdeči križ vedno v
ospredju.
Jana Roštan

Pot prijateljstva Vukovar-Ljubljana 2022

V soboto, 25. junija 2022, je v organizaciji Hrvatskega društva Ljubljana, v
počastitev dneva državnosti sosednjih
in prijateljskih držav Republike Slovenije
in Republike Hrvaške, potekala že tradicionalna Pot prijateljstva Vukovar–Ljubljana 2022.
Kolesarke in kolesarji so se tako že v
četrtek, 23. junija 2022, odpravili na 500
km dolgo pot iz Vukovarja proti Ljubljani, ki je razdeljena na tri etape, in na

poti, pred končnim ciljem, v soboto, 25.
junija 2022, naredili tudi kratek postanek v Šmarju – Sapu, kjer sta jih sprejela
župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič ter predsednik Krajevne skupnosti
Šmarje - Sap Janez Pintar.
Kolesarke in kolesarje so toplo sprejeli in pogostili tudi prostovoljni gasilci iz
PGD Šmarje – Sap, s predsednico Moniko Kastelic na čelu, ki so bili ravno ta dan
v polnih pripravah na gasilsko veselico.

Sama pot predstavlja prijateljstvo
med dvema sosednjima državama in
tke pravo prijateljstvo tudi med samimi
kolesarkami in kolesarji. Povezala jih je
že večkrat, skupaj vztrajajo v športnem
duhu, ne glede na to, ali jih spremlja
lepo vreme ali pa so vremenske razmere
slabe.
Klavdija Mehle, foto: Brane Petrovič
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OO SDS Grosuplje z novim vodstvom
V sredo, 8. junija 2022, je potekala konferenca Občinskega odbora SDS Grosuplje.
Za novega predsednika OO SDS Grosuplje je bil izvoljen dr. Peter Verlič, izvolili
smo nov izvršilni in nadzorni odbor.
Dosedanji predsednik OO SDS Grosuplje
mag. Dušan Hočevar se je v svojem nagovoru
vsem zahvalil za dosedanje dolgoletno sodelovanje in nam zaželel vse dobro v prihodnje.
Počaščeni smo, da nas je na konferenci
obiskal tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša.
Iskrene čestitke novoizvoljenemu vodstvu.
Gremo novim zmagam in ciljem naproti!
OO SDS Grosuplje

Novoizvoljenemu predsedniku
OO SDS Grosuplje dr. Petru Verliču je
predsednik SDS Janez Janša iskreno
čestital za izvolitev.

Obisk nekdanjega ministra za obrambo mag. Mateja Tonina
in predsednika OO NSi Grosuplje Matjaža Trontlja na gasilski
veselici v Ponovi vasi
Ponova vas - V soboto, 2. julija 2022,
se je nekdanji podpredsednik vlade RS
in minister za obrambo ter aktualni poslanec DZ RS mag. Matej Tonin udeležil
velike gasilske veselice PGD Ponova vas
ob prevzemu novega gasilskega vozila
AC 20/60. S predsednikom krščanskih
demokratov so se druženja ob odlični družbi tamkajšnjih krajanov, zvokih
ansambla in hrani udeležili še nekateri
člani Občinskega odbora Nove Slovenije – krščanskih demokratov Grosuplje
s predsednikom OO NSi Grosuplje in
članom izvršilnega odbora stranke Matjažem Trontljem s soprogo ter članom

občinskega odbora Janezom Svetkom
s soprogo. S prostovoljnimi gasilkami
in gasilci Ponove vasi se je Matej Tonin
srečal že lanskega 7. junija 2021, ko jih
je službeno obiskal v vlogi ministra za
obrambo ob predstavitvi novega vozila.
Tedaj je podal javno obljubo, da se bo
udeležil prve veselice, ki jo bo organiziralo PGD Ponova vas in kot ljubitelj plesa
in glasbe tudi zavrtel na plesišču. V tem
obdobju so se stkale med gasilci in g.
Toninom še posebne vezi, medsebojno
zaupanje in prijateljstvo, ki ni vezano na
službene zadolžitve, pač pa gre za iskren
človeški odnos. V družbi gasilk in gasilcev se je g. Tonin zdržal pozno v noč,
obogaten z novimi poznanstvi in prijetno preživetem večerom.
Tajništvo občinskega odbora
Nova Slovenija – krščanski demokrati
občine Grosuplje
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Iz naših krajev

Farna cerkev naj bo cele fare srce ...

PRAZNOVANJE 50-LETNICE BLAGOSLOVITVE ŽUPNIJSKE
CERKVE SV. MIHAELA

Če začnem ta članek o »zlati Petrovi
skali« (povzeto iz pozdravnega nagovora
g. nadškofu), kronološko, sledi uvod nekako takole:
Neuresničeni načrti za gradnjo cerkve v Grosupljem segajo v davno leto
1930. In potem - dolg premor do uresničitve, vendar vseskozi velike želje in vse
večje potrebe po novem božjem hramu
v Grosupljem. Župnijo je v enem letu,
potem, ko je leta 1963 prišel v Grosuplje
kot šmarski kaplan, ustanovil danes že
pokojni duhovnik g. Anton Bohinc. In
zaoral v težko ledino. Leta 1970 se začne
gradnja težko pričakovane in prepotrebne nove cerkve v Grosupljem in je trajala
400 delovnih dni, tudi ob sobotah, po
8–12ur dnevno (po pripovedi delovodje
g. Franca Moharja). Leta 1972, 18. junija
1972, je nadškof dr. Pogačnik slovesno
blagoslovil novo župnijsko cerkev sv. Mihaela v Grosupljem.
50 let pozneje. Junij 2022, župnija
Grosuplje začne z misijonom kot pripravo na praznovanje velikega praznika.
S 1. junijem in potem vsak dan do velike nedeljske slovesnosti (19. junija) svete maše darujejo duhovniki, ki so v teh

50-ih letih »pasli svojo čredo« kot kaplani ali župniki v Grosupljem. Farani smo
tega zelo veseli! To potrdimo tudi s tem,
da jim vedno pripravimo topel sprejem,
kjer se v nagovorih spomnimo naših skupnih dni v župniji. Vsakdo izmed te množice dušnih pastirjev je tako v župniji kot
med farani pustil sledi, nas utrdil v veri,

delil z nami lepe in težke trenutke.
8. junija po večerni sv. maši je skupina
Mesto na gori izvedla slavilni koncert ritmično-duhovne glasbe, namenjen predvsem mladim in vsem ljubiteljem ritmično duhovne glasbe. To moraš doživeti, z
besedami se ne da opisati vzdušja!
Od 15. do 17. junija je g. župnik orga-

Iz naših krajev
niziral tudi vodene oglede cerkve, da bi
na ta način grosupeljsko cerkev približal
tudi tistim, ki morda vanjo še nikoli niso
vstopili. Gesta, morda vredna ponovitve?!
V petek, 17. junija, pa je bila po večerni sv. maši predstavitev zbornika
»Pod Mihaelovim varstvom«, ki je bil izdan v počastitev praznovanja – s kratkim
kulturnim programom literarne skupine
KD sv. Mihaela. Uvod v pogovorni večer
so prispevali pevci MPZ Zgodnja danica s pesmijo Prav lepa je v Grosupljem
fara. Kako lepa iztočnica za nadaljevanje
programa! Za »okroglo mizo« so sedli:
Andrej Štrus, ki je zbral večino gradiva za
zbornik, Marija Samec, ki je skupaj z možem Dragom pregledala, smiselno uredila in lektorirala celotno gradivo, Melita Rak, ki je knjigo oblikovala in Štefka
Zaviršek, ki je bila zadnji mesec močno
vpeta v dokončanje knjige.
Zanimivo jim je bilo prisluhniti. Povzemam le nekaj njihovih izsekov iz pripovedi:
ANDREJ ŠTRUS:
»Na začetku sem napravil res okoren
prvi načrt: svoj del knjige sem si zamislil
kot zmes fotoreportaže in pričevanja.
Začel sem s poglavjem Otroški in mladostniški spomini, ki predstavlja življenje
na Cerkvenem hribu pred, med in po 2.
vojni. Stopil sem do Kušarjevih, do Brodnikovih, do Špižatovih, do Oblakovih in
do Kozlekarjeve Ane, vsak izmed njih mi
je dal kratko predstavitev svoje domačije
ter nekaj slik, predvsem pa tudi napotke,
kam naprej. Tako sem šel nato do Štrubljevih na Brinje, kjer sem poizvedoval o
prvih cerkvenih pevcih na Grosupljem,
od tam naprej do pevcev zdajšnje ge-
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neracije, do mežnarjev, ključarjev itd.
Zadal sem si tudi nalogo, da pri vsakem
župniku, ki je služboval na Grosupljem,
predstavim – ker je vse nemogoče – vsaj
po eno ali dve večji deli, ki jih je posameznik opravil v župniji: ali na oz. v cerkvah,
na pokopališču, parkirišču itd.
Na začetku so me župljani gledali
bolj z nezaupanjem, češ kaj bo to, kaj je
tega treba. Počasi sem njihovo zaupanje
dobil in tako pridobival tudi vedno več
kvalitetnega materiala. Vseh zgodb (npr.
tistih, ki se tičejo druge vojne) seveda
nisem objavil, skušal pa sem narediti zanimivo predstavitev utripa naše župnije
nekdaj. Bralec bo opazil, da kljub temu,
da ima naša župnija šele 60 let, krščansko življenje v kraju obstaja že kar nekaj
časa in ima tudi kaj pokazati. Namen pa
je seveda bil tudi, da prikažem svet, ki
sedaj dokončno izginja, namreč kmečko
in nato kmečko-proletarsko Grosuplje,
ki se je iz neznatne vasi razvilo v mesto,
kakršno je sedaj. Skušal sem vnesti tudi
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vse zaslužne posameznike; če sem koga
pozabil, se opravičujem.«
MARIJA SAMEC, po izobrazbi slavistka, je polovico svoje delovne dobe delala
kot pedagoška delavka, drugo polovico
pa kot knjižničarka v Grosupljem. Vso aktivno dobo se ukvarja tudi z domoznanstvom. Tudi v Mestni knjižnici Grosuplje
je postavila in skrbela za domoznansko
zbirko. Zato najbrž knjige ni brala zgolj z
očmi lektorja. Kako gleda nanjo z vidika
domoznanstva?
»Taka knjiga kot je zbornik Pod Mihaelovim varstvom je zlata vredna za domoznansko zbirko. V njej so zbrani strokovni članki o gradnji nove grosupeljske
cerkve, zanimiva pa so pričevanja ljudi,
ki so sodelovali pri odločanju, zbiranju
denarja in gradnji ter kasneje že pri dokončanju in obnovi cerkve.
Andrej Štrus je opravil veliko delo, ko
je zbral vse te pripovedi. Zanimivi pa so
tudi mladostni spomini stanovalcev s
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Cerkvenega hriba in bogata zbirka fotografij iz zasebnih zbirk.
Knjiga vsekakor sodi na police domoznanske zbirke v Mestni knjižnici
Grosuplje in na knjižno polico vsake
hiše.«
In ko je bilo gradivo pripravljeno, pride oblikovanje, postavitev. Nekakšen
»križev pot«, preden oblikovalec pride
do točke, ko lahko reče: »To je tako, kot
sem si zamislil.« Melita Rak je oblikovala
po svoji ideji tudi naslovnico knjige. Takole je razložila njen pomen:
MELITA RAK:
»Naslovnica je zasnovana na način,
da je cerkev osnovni, glavni element na
strani. S tem, ko je 'izolirana' od ozadja, je
osredotočenost nanjo še toliko večja. V
spodnjem delu je obdana z zelenjem in
cvetjem kar lahko v prenesenem pomenu predstavlja raj, nebo je potemnjeno,
zvezdno s sijem iz onostranstva. Diskretno je še vključen shematičen tloris cerkve, ki ga je zasnoval arhitekt . Ta grafični
element je rdeča nit notranjosti knjige,
saj se pojavlja v glavi na vseh sodih straneh, umeščen med naslov in podnaslov.
Cerkev naj bi bila tisto vezivo, ki tu-zemskost povezuje z onostranstvom.
Zvezdno nebo se nadaljuje tudi na
hrbtni strani ovitka. Še dodatno sem poudarila povezavo med nebom in zemljo
in s tem poskusila prikazati spiritualno
dimenzijo cerkve. V spodnjem delu je
nakazan obris zemlje, ki se 'zlije' z univerzumom in nagovori bralca k razmisleku
o globljih smislih našega bivanja.
Vključen je še element kamna z letnico blagoslovitve cerkve, ki pa sem ga na
hrbtu in na zadnji strani knjige združila z
nadangelom Mihaelom, zavetnikom cerkve in tako tvorita celoto.«
- Kaj je tisto, najlepše, najpomemb-

nejše, kar je vredno izpostaviti? - je bilo
vprašanje, namenjeno ŠTEFKI ZAVIRŠEK, ki je takole strnila misli:
»Sodelovanje mnogih pri nastajanju
te knjige.
- Trdno prepričanje, doživljanje, da je,
kot pravi geslo tega praznovanja, naša
grosupeljska cerkev res cele fare srce. Da
sami cerkvi, pa če je še tako lepa in dovršena, pravo vrednost dajejo – dajemo
ljudje, ki se tu srečujemo med seboj in z
Bogom. Naj tako še dolgo ostane.
- Pomembno je, da so te stvari zapisane. Sama sem v župnijo priseljena in
marsikaj sem prvič slišala in prebrala šele
v teh zadnjih tednih, ob delu s knjigo, in
marsikaj, kar se danes dogaja, gledam z
drugačnim razumevanjem.«
Med nami je bil tudi škof dr. FRANC
ŠUŠTAR, ki je služil Bogu in faranom v
naši župniji 8 let in bil vpet tudi v dela pri
obnovi in dokončanju (mozaik) cerkve.
»Kaj je tisto, na kar se poleg pastoralnega dela najraje spomnite, kaj v tej naši
dovršeni cerkvi v vas večkrat obudi spomine?«
Dr. FRANC ŠUŠTAR:
»Mozaik, pa križev pot, vse to je cerkvi
dalo neko globino, veličino. Toda, kako
smo skupaj gradili naše občestvo, to je
tisto, kar je dalo vsemu pravi pomen!«
Svojega navdušenja nad tako velikim
praznovanjem, ki je ozaljšano tudi z izdajo zbornika, iz katerega spoznava tudi
zgodovino in utrip župnije skozi čas, ni
mogel skriti tudi župnik Martin Golob.
Program smo obogatili s poezijo župnika g. Antona Bohinca, zaključili pa z
instrumenti - violino in flavto Hane in
Zale.
Vrhunec praznovanja pa je bil v nedeljo, 19. junija, s slovesno sv. mašo, ki
jo je ob somaševanju daroval g. nadškof
Stanislav Zore. Cerkev se je spremenila v
množično farno občestvo, med nami je

bil tudi župan dr. Peter Verlič s soprogo
Barbaro.
Cerkev je bila odeta v »zlata oblačila«,
cvetje v belo-zlati barvi je krasilo oltarno mizo. Vzdušje je bilo popolno. In ko
je zadonela glasba združenih pevskih
zborov pod dirigentsko taktirko Marka

DONATORJI, KI SO POMAGALI
DO URESNIČITVE NAŠEGA SKUPNEGA PRAZNOVANJA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katarina Mohar
Gostišče Krpan
Občina Grosuplje
Pekarna Grosuplje
Mesarstvo Maver
Veterinarska ambulanta Buba, d.o.o
Podjetje Gazi, Sp. Slivnica
Vinogradništvo Benčina
Šormov maln
Kmetija Perme, Praproče
Slaščičarna Royal
Pivovarna Laško
Prevozništvo Kordiš
Podjetje MBC Grosuplje
Podjetje Mobil plac
Andreja Uranič
Tiskarstvo Repovž
Podjetje Epigram
Podjetje Barve Laki Pirc
Javno komunalno podjetje
Grosuplje
• Podjetje Zomi
gostje:
• Sašo Avsenik
• Dejan Vunjak
• Bernarda Žarn
Hvala VAM!
In hvala vsem, ki ste na kakršen koli
način pomagali tudi s svojim delom!
Hvala tudi vsem tihim dobrotnikom,
ki ste prispevali k izvedbi našega praznovanja!
Župnik Martin Golob

Iz naših krajev
Gašperšiča in Tineta Likoviča za orglami,
pri nekaterih pesmih tudi ob spremljavi
mladih instrumentalistov, je vzdušje preseglo pričakovanja. Kot mogočna tromba, ki je oznanjala veličastvo ...
Po toplem pozdravu občestva je nadškof Zore izrazil hvaležnost vsem tistim,
ki so se pred mnogimi desetletji odločili za gradnjo te grosupeljske cerkve in
med drugim dejal: »Smo dediči rodov, ki
so živeli pred nami. Kako bomo to dediščino, ki smo jo prejeli, predajali naprej?
Kako bomo gradili to živo cerkev, ki cerkvi daje smisel in življenje...«
- Besede, položene v srca grosupeljskih faranov. In če so šle mimo nas, ne da
bi jih sprejeli in bi v naših srcih ostale, bo
prehitro zbledel spomin na ta dragoceni
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dan, na praznovanje.
In končno, geslo praznovanja: »Farna
cerkev naj bo cele fare srce«, moramo
uresničevati vsak trenutek našega življenja!
Praznovanje se je nadaljevalo s farnim dnevom, organiziranim pod velikim
šotorom na parkirišču, ob zvokih glasbe
Saše Avsenika, ob vodenju Bernarde
Žarn, ki zna s svojim žametnim glasom
»pobožati« duše poslušalcev in gledalcev, ob poskočni glasbi Dejana Vunjaka,
krajšimi »pogovori« (na momente zaviti
v šalo) članov dramske skupine in ob recitalu pesmi g. Antona Bohinca v izvedbi
literarne skupine in glasbenih vložkov
mladih instrumentalistov (vsi KD sv. Mihaela Grosuplje).
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Seveda pa moram omeniti tudi veliko
okusne hrane in pijače, polne pladnje
peciva in odlično postrežbo naših mladih in odraslih skavtov, ki jih niti neznosna vročina ni upočasnila. Res so skrbeli,
da so bile mize polne, pijača hladna.
Skratka: preživeli smo lep nedeljski
dan in se vračali v spominih v dneve od
1. junija dalje, ko smo se duhovno pripravljali nanj. Brez tega bi tudi tega dne
ne mogli tako poglobljeno doživeti. In
tudi brez pomoči Njega, ki spremlja vsak
naš korak, najbrž tudi ne bi šlo vse tako
brez problemov in zapletov.
Alenka Adamič
Foto: Tomaž Mohar in Brane Petrovič

Še nekaj utrinkov iz Župnije Grosuplje
MISIJON V GROSUPLJEM, DUHOVNA
PRIPRAVA NA 50 LET BLAGOSLOVA
FARNE CERKVE SVETEGA MIHAELA
Na 50 let blagoslova naše farne cerkve
svetega Mihaela smo se v prvih 19 dneh
v juniju pripravljali tako, da smo med nas
ponovno povabili naše župnike, kaplane, duhovne pomočnike, novomašnike,
ki so povezani z Župnijo Grosuplje, in
tako smo imeli duhovni misijon, ki nas je
duhovno spomnil na dogodke izpred 50
let in nas je pripravil tudi na prihodnost.
Med nami so bili in nas obogatili s svojimi spomini, ko so delovali med nami:
1. 6. 2022 je med nas prišel gospod
Franci Kadunc, grosupeljski novomašnik
2. julija 1972, ki letos praznuje 50-letnico
duhovništva;
2. 6. 2022 nas je obiskal Bogdan Dolenc, prvi kaplan v letih 1979–1981;

3. 6. 2022 je med nas prišel Aljaž Kraševec, kaplan v letih 2015–2018;
4. 6. 2022 je bil med nami Peter Stele,
kaplan v letih 2018–2021;
6. 6. 2022 je bil med nami Milan Kadunc, grosupeljski novomašnik 2. julija
1978;
7. 6. 2022 je prišel Janez Šket, naš župnik od 2005–2020;
8. 6. 2022 - Janez Mrak, kaplan v letih
od 2000–2004;
9. 6. 2022 - Boštjan Prevc, kaplan v letih 2008–2010;
10. 6. 2022 - Matjaž Celarc, kaplan
2006–2008 ter duhovni pomočnik za Št.
Jurij 2017–2018;
11. 6. 2022 - Andrej Šink, kaplan
1985–1988;
12. 6. 2022 - Jože Adamič, naš misijonar na Madagaskarju in je na obisku;
13. 6. 2022 - Matevž Mehle, kaplan v

letih 2014–2015 in Drago Žumer, duhovni pomočnik 2008–2010;
14. 6. 2022 - Pavle Juhant, kaplan v letih 1988–1992;
15. 6. 2022 - Tine Skok, kaplan v letih
2010–2011;
16. 6. 2022 - Andrej Saje, novomeški
škof, kaplan v letih 1992–1994;
17. 6. 2022 - Franc Šuštar, ljubljanski
pomožni škof, župnik v letih 1997–2005;
18. 6. 2022 - Urban Kokalj, kaplan
2004–2006.

Janez Šket

Andrej Saje

Franc Šuštar

V nedeljo, 19. 6. 2022, je nadškof Stanislav Zore zaključil misijon z blagoslovom naše farne cerkve svetega Mihaela.
Hvaležni smo vsem našim duhovnim
voditeljem, ki so lahko prišli in nam s
pridigami navdihnili nove misli, občutja,
predvsem pa hvaležnost Bogu in ljudem.
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predstavlja deset let cerkve. Skupaj je
bilo okoli 30 ljudi, ki so poskrbeli za postavitev mlajev.
FOLKLORISTI KULTURNEGA DRUŠTVA SV. MIHAELA GROSUPLJE DOBILI NOVO NOŠO
Trije pari so za slovesnost 50-letnice
blagoslovitve nove cerkve oblekli novo
gorenjsko narodno nošo.
Hvaležni smo, da smo pridobili sred-
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stva na razpisu Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenje in Občini Grosuplje. Hvaležni smo tudi gospe Andreji
Stržinar, ki je pohitela z izdelavo.
Pari so z veseljem sodelovali pri slovesnosti. Fotografirali so se z gospodom
nadškofom Stanetom Zoretom, z županom Občine Grosuplje dr. Petrom Verličem in drugimi gosti.
Milena Nagelj

MLAJ ZA 50 LET ŽUPNIJSKE CERKVE
SVETEGA MIHAELA
V torek, 14. 6. 2022, je skupina mož
iz Spodnje Slivnice postavila mlaje pred
župnijsko cerkvijo sv. Mihaela. Najvišji sega 25 m visoko in na njem plapola
cerkvena zastava, dva manjša pa so postavili na vsako stran vhoda v cerkev in
ju povezuje pano z napisom 72 – Farna
cerkev naj bo cele fare srce - 22. Mlaje
so obelili in okrasili z girlandami iz bršljana, ki so jih spletle vaščanke iz Spodnje
Slivnice. Na vencu, ki je okrog najvišjega mlaja, je obešenih pet krogel, vsaka

Pod Mihaelovim varstvom
Zbornik ob 50-letnici posvetitve nove cerkve svetega Mihaela na
Grosupljem
Župnija Grosuplje je praznovanje
50-letnice nove cerkve v Grosupljem v
juniju 2022 proslavila tudi z izdajo zajetnega zbornika z naslovom Pod Mihaelovim varstvom. Slovesnost praznovanja je
bila v nedeljo, 19. junija 2022, predstavitev zbornika pa je bila v petek, 17. junija
2022.
Idejo za izdajo župnijskega zbornika
je dal že župnik Janez Šket. Delo je prepustil Andreju Štrusu, ki je z veliko
vnemo zbiral gradivo, obiskoval ljudi,
ki so kakorkoli intenzivneje sodelovali
pri nastajanju nove cerkve. Zbral je veliko gradiva, ki ga je bilo treba razvrstiti v
smiselne enote.
Uredniški odbor, ki ga je vodil župnik
Martin Golob, sestavljala pa sta ga še
Štefka Zaviršek in Andrej Štrus, je dolo-

čil osnovne teme zbornika. Predstavitev
občine je pripravila Marija Samec. Zgodovino in vse cerkve župnije je predstavil profesor Jakob Müller in izpostavil, da
je na Cerkvenem hribu bilo pogansko
svetišče, v 14. stoletju pa je prvič omenjeno svetišče, ki se je skozi stoletja spreminjalo in dograjevalo, pa je vseeno postalo premajhno
in zato so se odločili za novo večjo
cerkev. Že leta 1930 so nastali načrti za
povečanje stare cerkve, pa je načrte prekrižala vojna.
Po letu 1960 se je Grosuplje začelo širiti in ko je prišel za župnika Anton
Bohinc in je leta 1964 ustanovil Župnijo
Grosuplje, se je znova oglasila ideja o večji cerkvi. Arhitekt Janez Fürst je naredil
načrte za sodobno cerkveno stavbo in

tako je grosupeljska cerkev zrasla kot
ena prvih na novo zgrajenih cerkva v
Sloveniji po drugi svetovni vojni. V zborniku so predstavljeni dogovori z občinsko oblastjo, načrti, gradnja, dokončanje
cerkve po arhitektovi tragični smrti in
obnova ter postavitev mozaika, orgel,
vitrajev, križevega pota in notranje opreme. Zanimivi so tudi spomini odločujočih in sodelujočih pri gradnji, od občinskih mož do obrtnikov (Janez Koščak,
Franc Mohar, Valentina Vehovec, Janez
Žmuc in Avgust Gril).
Ob novogradnji so potekale obnove
tudi na podružničnih cerkvah in nastala
je nova kapela v Domu starejših občanov. Novi časi so zahtevali tudi ureditev
okolice obeh cerkva in parkirne prostore
za avtomobile. Pokopališče okoli cerkve

Iz naših krajev
je bilo premajhno, zato so ga preselili v
Resje in ob njem uredili tudi poslovilni
objekt. Pomembno vlogo so imeli odgovorni v krajevnih skupnostih in cerkveni
gospodarji (Fran Brane Žitnik in Tone
Žitnik, Alojz (Lojze) Kastelic, Anton Krašovec …)
Predstavljeni so tudi vsi grosupeljski
župniki od leta 1964 dalje (Tone Bohinc,
Vinko Vegelj, Jože Kastelic, Franc Novak,
dr. Franc Šuštar, Janez Šket, zdajšnji župnik Martin Golob) in predstavljeni so
projekti v zvezi s cerkveno stavbo, okolico in cerkvenim občestvom, ki so se jih
v svojem času lotili. Dodali so še seznam
kaplanov in duhovnih poklicev (redovniki, misijonarji …) iz Grosupljega.
Skozi leta obstoja Župnije Grosuplje
so življenje pestrili tudi Župnijski pastoralni svet (ŽPS), gospodinje, mežnarji,
ključarji, ministranti, čistilke, krasilke,
bralke in bralci. Posebno obširno je poglavje o cerkveni glasbi, kjer so izpostavljeni potrkovalci, orglarji in pevski zbori
ter dirigenti.
V poglavju o cerkvenem občestvu
beremo o župnijskih praznovanjih, Kulturnem društvu sv. Mihaela in delovanju
njegovih skupin, saj od ustanovitve dalje
brez njih ne mine nobeno praznovanje
(zapise so prispevali: Slavka Potokar, Šte-
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fka Zaviršek, Brigita Škulj, zborovodje:
Danica Kutnar, Rezka Černač, Petra Mohar Bregar, Mojca in Monika Zaviršek, Milena Nagelj in župnik Janez Šket). Predstavili so se skavti, odrasli in mladina,
animatorji oratorijev, zakonske skupine.
Opisano je delo z Romi in prisotnost
verskih oddaj na Radiu Zeleni val (Boris
Peterka). S cerkvijo tesno sodelujejo tudi
gasilci (Iztok Vrhovec in Božo Knez) in
čebelarji.
V zborniku je mnogo zanimivosti,
med njimi npr. o zvonjenju in kako se
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zvoni ob posameznih dogodkih, pa
drugače moškemu pokojniku, ženski ali
otroku. In mnogo je domačinov, ki so v
zborniku omenjeni in navedeni ob trudu, ki so ga prispevali k skupnemu sobivanju in rasti skupnosti.
Knjigo zaključujejo še mladostni spomini in pričevanja večinoma nekdanjih
in sedanjih prebivalcev Cerkvenega hriba ali z njim povezanih. Precejšen zadnji
del knjige pa zavzemajo zapisi, zgodbe
in fotografije Grosupljega nekoč in danes. Andrej Štrus je zbral veliko pripovedi, ki so s tukajšnjo objavo ostale nam in
zanamcem.
V tem kratkem zapisu se ne da zajeti
vsega mozaika bivanja, ki je zajet v 600
strani debelem zborniku. Kdor se želi seznaniti z nekdanjo Kozlekarjevo domačijo, ki je stala ob današnji cerkvi in vsemi
spremembami, ki so vezane na današnjo
podobo Cerkvenega hriba, bo pač moral
vzeti zbornik v roke. Ob prebiranju ne bo
obogaten le s podatki o verskem življenju, pač pa se bo seznanil s preteklostjo
Grosupljega ter tudi spomini in anekdotami. Zbornik je prava domoznanska publikacija, ki bo bogatila knjižnice družin,
ki so povezane s krajem in ljudmi, bogatila bo naš skupen spomin.
Drago Samec

Obisk Četrtne skupnosti Sostro v Krajevni skupnosti Šmarje - Sap
V soboto, 25. junija 2022, so člani
Četrtne skupnosti Sostro s predsednikom Igorjem Koprivnikarjem obiskali
Krajevno skupnost Šmarje - Sap. Člane
skupnosti sta z velikim veseljem sprejela
župan dr. Peter Verlič ter predsednik
Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janez
Pintar.
Četrtna skupnost Sostro zajema
vzhodni del Ljubljane (nekdanja naselja
Sostro, Zadvor, Dobrunje), največje površine pa predstavljajo naselja: Besnica,
Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Dolgo
Brdo, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor,
Mali Lipoglav, Mali Vrh pri Prežganju,
Malo Trebeljevo, Pance, Podlipoglav,
Podmolnik, Prežganje, Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Šentpavel, Tuji Grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, Zagradišče
in Zgornja Besnica. Na območju ČS Sostro se razprostirajo kmetijske, gozdne,
športno rekreacijske površine ter pohodne in tematske poti. Svet Četrtne skupnosti Sostro sestavlja 13 članov.

Skozi srečanje je potekala izmenjava izkušenj in dobrih praks med obema
skupnostma, ogledali so si tudi nekatere
projekte v tamkajšnjem okolišu (Bajer

Zacurek in pločnik Mali Vrh).
Izmenjava dobrih praks in različnih izkušenj je vedno dobrodošla!
Klavdija Mehle, foto Brane Petrovič
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Iz naših krajev / Turizem

Prvo poletno srečanje vaščanov v Gajničah

V vasi Gajniče smo organizirali prvi
Ganitschhof piknik 18. junija 2022. Druženje so polepšali vaščani, ki so se odzvali v velikem številu. Posebej smo bili
veseli naših najstarejših treh vaščank

Ane Tomc, Slavke Petrovič in Rezke Ivanetič. Posebna zahvala gre PGD Šmarje
Sap in gospodu Francu Slinkarju, ki so
omogočili, da je bilo srečanje še bolj prijetno. Naša želja je, da dogodka; predbo-

žični Ganitschhof štand in poletni Ganitschhof piknik, postaneta prepoznavna in
tradicionalna v našem kraju. Lepo je biti
sosed.
Anđelka S. Rustja in Boštjan Žagar

Turizem
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Otvoritev tematske poti z naravoslovnimi vsebinami Pot zelene rege
Vodomčev gaj je s svojimi mokrišči,
ribniki, opazovalnicami za ptice, z ornitološko postajo, vodomčevo učilnico
ter z izkušenimi vodniki v trinajstih letih
postal obiskana učilnica v naravi ter izletniška točka za posameznike, družine in
skupine. Zaradi zaščite naravne dediščine in svojih bogatih, živih vsebin predstavlja zaprto območje ob osrednjem
delu NUP Po sledeh vodomca, ki poleg
te lokacije povezuje med seboj tudi
edinstveno naravno in kulturno dediščino širšega območja, kot sta Tabor Cerovo in Županova jama.
V sredo, 22. junija 2022, je v Vodomčevem gaju potekala otvoritev nove
tematske poti z naravoslovnimi vsebinami – »Pot zelene rege«.
Otvoritve so se na povabilo predsednika TD Cer Cerovo Marjana Koščaka
udeležili: župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič s soprogo Barbaro, predsednik

Sveta za razvoj turizma pri Turistični zvezi Slovenije Jože Prah ter drugi gostje,
ljubitelji narave, ljubitelji pohodništva,
člani društva.

Zbrane goste je pozdravil in nagovoril predsednik TD Cer Cerovo Marjan
Koščak. Dejal je, da TD Cer Cerovo aktivno deluje že 13. leto. V tem času so v
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društvu potekale številne aktivnosti in
dogodki. Zadnji dve leti so še posebej
ponosni na skupino mladih varuhov narave, ki domujejo v deželi »Podlomarjev«
in so tudi njeni skrbniki. Pravi, da izletniška točka Vodomčev gaj vztrajno raste
in se vsako leto bogati z novimi vsebinami. Okolje, v katerem se nahaja, ponuja

Lučka Jere in Andreja Lotrič
Jože Prah

nešteto možnosti za razvoj. Tehnično
gledano je kot izletniška točka dokončan, vsebinsko pa popolnoma odprt za
nove turistične produkte. Predsednik se
je zahvalil Občini Grosuplje, Zavodu za
turizem Grosuplje, Zavodu za gozdove
Slovenije, Turistični zvezi Slovenije ter
Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, ki
so jih vseskozi spremljali in pomagali po
svojih najboljših močeh. V bodoče si v
društvu še naprej želijo razvijati turistično dejavnost in zagotavljati delovna mesta na podeželju.
Jože Prah je v imenu Zavoda za gozdove Slovenije in Turistične zveze Slovenije nagovoril obiskovalce. Izrazil je
veselje nad razvojem in nadgrajevanjem
turističnih vsebin v TD Cer Cerovo. Dejal
je, da imamo v Sloveniji kar 700 različnih
tematskih poti ter 10.000 označenih planinskih poti - smo nad evropskim povprečjem. Tematske poti so namenjene
izobraževanju – temu bo zagotovo namenjena tudi nova »Pot zelene rege«.
Župan dr. Peter Verlič je pohvalil napredek razvoja turizma v naši občini v
zadnjih nekaj letih tudi po zaslugi TD Cer
Cerovo. Dodal je, da je Razvojni svet Ljubljanske urbane regije na svoji prvi seji
sprejel Regionalni razvojni program Lju-

Marjan Koščak

bljanske urbane regije 2021–2027. Eden
izmed regijskih projektov, ki je umeščen
v omenjen razvojni program, je Evropski
center pohodništva, katerega sedež bi
bil v naši občini, na območju Županove
jame. Držimo pesti, da bomo s projektom uspešni!
Še nekaj besed o POTI ZELENE REGE
in nasploh o Vodomčevem gaju sta povedali Lučka Jere in Andreja Lotrič:
Pot zelene rege na 900 metrih dolžine povezuje različne življenjske prosto-

Župan dr. Peter Verlič

re Vodomčevega gaja. Izkušeni vodniki obiskovalcem poleg naravoslovnih
vsebin predstavijo tudi naravne pogoje
kraške pokrajine ter jih spomnijo na spoštljiv odnos do narave. Posebna dodana
vrednost Poti zelene rege je obisk ornitološke postaje in ogled obročkanja ptic,
ki sta rezultat večletnega uspešnega sodelovanja z obročkovalci in strokovnjaki
za ptice. Poleg vodenih ogledov ob poti
potekajo tudi ornitološke delavnice. Pot
zelene rege je zasnovana tako, da omogoča voden ogled in aktivno prisotnost
na delavnicah tudi gibalno oviranim obiskovalcem.
Strokovnjaki ocenjujejo, da smo prav
v zadnjih 300 letih zaradi brutalnih človeških posegov v naravo izgubili 90 %
površin mokrišč, ki so ena najbolj biotsko pestrih okolij na Zemlji. Želja po obnovljeni biotski pestrosti in pravilni interpretaciji sta poleg ljubezni do narave
sončna sila in poslanstvo, ki so pomagali

Turizem

ustvariti tako Vodomčev gaj kot tematsko Pot zelene rege, ki skupaj z NUP Po
sledeh vodomca sestavljajo prostorsko
in vsebinsko celoto.
Da so v društvu delali dobro in prav,
nam sporočajo poleg zelene rege, ki je
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zavarovana in kot ranljiva vrsta uvrščena na Rdeči seznam, tudi mnoge druge
živalske vrste, ki tam bivajo: npr. gnezdilka čapljica in žal vedno bolj redek vodni
hrošč z imenom črni potapnik, ki spada
v zelo ogroženo skupino žuželk. Strokov-
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njaki so odkrili, da v njihovih ribnikih namreč pridno razvija svoj življenjski krog.
Poslanstvo Vodomčevega gaja je
ohranitev tamkajšnjih življenjskih okolij
ter obnovitev tistih, ki so ogrožena. Manjši kraški izviri v okolici so bili že v preteklosti zajezeni, voda se je zadrževala tudi
v starih rečnih rokavih. Ker so z izsuševanjem kraškega polja vodne površine
izginjale oz. se je voda zadrževala manj
časa, so v Vodomčevem gaju ustvarjeni
različni tipi mokrišč, ki posnemajo naravna življenjska okolja. Gnezditveni otoki,
blago pretočne vodne površine ter rečni
meander so tako ustvarjeni z namenom
zagotavljanja biotsko pomembnih habitatov za ptice, dvoživke, kačje pastirje.
Dogodek so z glasbo popestrili Moški
pevski zbor Šmarje - Sap ter Trio Dare in
Dare.
Klavdija Mehle, foto Brane Petrovič

Slovenec sem, Slovenec sem …
... tako je mati djala,
ko me je dete pestovala ...
V petek, 24.junija 2022, na predvečer
dneva državnosti, smo na Taboru nad
Cerovim ob slovenski zastavi zaslišali
himno. Po uvodnem pozdravu predsednika Turističnega društva Tabor – Št.
Jurij Janeza Kozlevčarja smo sledili bogatemu kulturnemu programu, ki ga je
z domoljubnimi mislimi povezoval Klemen Tomšič.
Večer so prevevale domoljubne pesmi, ki so nam jih zapeli duo Ben-Maj
& Julija ter vsestranski glasbenik Janko
Grošelj, ki je za to priložnost priredil pesem Slovenec sem. Članica Društva pe-

snikov slovenske glasbe Nataša Klinc Vibiralik nam je skozi poezijo med drugim
podarila tudi Šopek domovine.
Zbrane je nagovorila tudi Lučka Jere,
predstavnica Zavoda za turizem, ki je poudarila, kako pomembna sta druženje in
sožitje tudi danes, mnogo stoletij zatem,
ko so naši predniki družno branili življenja na Taboru.
S kitaro in harmoniko so skupaj stopili
tudi mladi Šentjurci in občinstvo ogreli
z narodno zabavnimi pesmimi. Pika na i
pa je bil seveda prižig kresa, saj v našem
izročilu ob godovanju sv. Janeza Krstnika zagorijo šentjanževski kresovi. Star

pregovor pravi "ob kresi se dan obesi",
kar naznanja začetek obdobja pojemanja sončne svetlobe v letu. V znamenju
kresovanja je s kresničevjem, kresniki ali
mlajčki ženska ekipa okrasila tudi sam
prireditveni prostor, saj je le-ta značilna
rastlina slovenskih gozdov, ki cveti ravno
v obdobju poletnega solsticija.
... nocoj zavriskaj v lepi svet, utrgaj čarni
kresni cvet in praprotnih semen natresi in
na mah pod bukev lezi ...
Skupaj smo praznovali in čutili domovino.
Marija Katarinčič, TD Tabor – Št. Jurij
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Dan mehiških okusov na Mestni tržnici Grosuplje
Mestna tržnica Grosuplje je na vroč
poletni petek ponovno zaživela v kulinaričnem vzdušju.
Vse od poznih dopoldanskih pa do

večernih ur je Grosuplje utripalo v latino
ritmih, za katere je poskrbel DJ ter skupina z avtentično mehiško glasbo Mariachi
Los Caporales.

Seveda nista manjkali niti okusna mehiška hrana ter pijača. Taquitos, sticky
fingers, taco fresh, patatas, mehiško
pivo, margarita, kaktusov, mangov sok,
jarritos in osvežilen točen sladoled so le
del okusne ponudbe, ki jo je pripravil gostinski ponudnik Imperio Mexicano.
Dogodek je pritegnil številne meščane, pestremu dogajanju pa so se odzvali
ljubitelji mehiške kuhinje tudi z nekoliko
bolj oddaljenih krajev.
Ob dogodku je na facebook in instagram profilu @turizemgrosuplje potekala nagradna igra. S slastnimi nagradami
Imperia Mexicano in praktičnimi nagradami Turizma Grosuplje smo razveselili
tri sledilce.
Vabimo vas, da se nam ob dobrem
vzdušju, hrani in pijači na Mestni tržnici
pridružite spet v jesenskem času!
Lučka Jere, Turizem Grosuplje

Turizem

krajinski park

radenskopolje
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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Ste jih opazili?

PELINOLISTNA AMBROZIJA /
ŽVRKLJA

ENOLETNA SUHOLETNICA

ZLATA ROZGA

NAVADNA BARVILNICA

JAPONSKI DRESNIK

DELJENOLISTNA RUDBEKIJA

ŽLEZAVA NEDOTIKA

ČRNOPLODI MRKAČ

NAVADNA AMORFA

SIRSKA SVILNICA

Gre za invazivne tujerodne vrste rastlin, ki smo jih do sedaj
že opazili na zavarovanem območju Krajinskega parka Radensko polje. Njihova ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost, ekosisteme, habitate, vrste, zdravje ljudi in gospodarstvo. Ljudje so s svojim ravnanjem hote ali nehote te vrste
razširili v Slovenijo, tudi na zavarovana območja. Najpogosteje
rastejo ob cestah, železnicah, na gradbiščih, zapuščenih vrtovih in njivah ter ob rekah in potokih.
Ključnega pomena je njihovo zgodnje odkrivanje in obveščanje. Če ste jih opazili na območju Krajinskega parka Radensko polje, nam to čim prej sporočite na info@radenskopolje.si.
Če ste jih opazili zunaj parka, pa najdbo sporočite preko spletne strani www.invazivke.si.
Jeseni bomo v Krajinskem parku Radensko polje organizirali
tudi delavnice na temo invazivnih tujerodnih rastlin. Vabljeni k
sodelovanju tudi takrat.
Tina Stepišnik
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Odvoz odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) iz
gospodinjstev v občini Grosuplje
Javno komunalno podjetje Grosuplje v sodelovanju z družbo za ravnanje z električno in elektronsko opremo ZEOS, d.o.o., organizirata odvoz odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev v občini Grosuplje, ki bo v soboto, dne 3. 9. 2022.
Odvoz bo potekal po naslednjem vrstnem redu:
ZBIRNO MESTO

ČAS POSTANKA
(ura)
ŠKOCJAN - pri šoli
7.15 – 7.30
ŠT. JURIJ – pri igrišču
7.45 – 8.00
SPODNJA SLIVNICA – pred družbenim domom
8.15 – 8.30
VELIKO MLAČEVO - pri gasilskem domu
8.45 – 9.00
ŽALNA -pred trgovino
9.15 – 9.30
VELIKA LOKA - pri gasilskem domu
9.45 – 10.00
LUČE – pred gasilskem domom
10.15 -10.30
MALA ILOVA GORA - pred gasilskim domom
10.45 – 11.00
VELIKA RAČNA – pred družbenim domom
11.15 – 11.30
GROSUPLJE – pri strelišču
12.15 – 12.30
GROSUPLJE – parkirišče pred upravno stavbo JKKPG 12.45 – 13.00
GROSUPLJE – Sončni Dvori – pred mobilno kotlarno 13.15 – 13.30
ŠMARJE - SAP – na parkirišču gasilskega doma
13.45 – 14.00
POLICA – pri gasilskem domu
14.45 –15.00

Med odpadno električno in elektronsko opremo
sodijo:
1. Veliki gospodinjski aparati, kot so: pomivalni
stroji, pralni stroji, štedilniki na elektriko ipd.
2. Hladilniki, zamrzovalne omare, klime ipd.
3. Monitorji, televizorji.
4. Mali gospodinjski aparati, kot so: sesalniki, likalniki in drugi aparati, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, osebni računalniki z vso opremo,
telefoni, radijski sprejemniki ipd.
5. Plinske sijalke oz. varčne žarnice.
Vso odpadno električno in elektronsko opremo
je potrebno na dan odvoza ob določenem času
pripeljati do zbirnega mesta. Prevzem te opreme
bo brezplačen. Občane pozivamo, da na prevzemno mesto prinesejo oz. pripeljejo le odpadno električno in elektronsko opremo, saj drugih odpadkov ne bomo sprejemali.

10. obletnica prenove Podružnične šole Kopanj
Na osamelcu Kopanj v Veliki Račni
stoji šola že več kot 150 let. Že več kot
150 let je tam prostor vedoželjnih misli
in navihanih src. Prostor igranja in izobraževanja. Prostor, ki nas v otroštvu pospremi z lepo, dragoceno popotnico za
naprej v življenju.
In ta šola je lepa in čila še danes. Temeljito smo jo obnovili pred 10 leti in 16.
maja 2012 je bilo, ko smo prerezali trak
in se veselili njenih lepo prenovljenih
učilnic, tudi njena zunanja podoba se je
osvežila. Veselimo pa se tudi danes, 10
let pozneje.
Z veliko torto, pisanimi baloni in pesmijo »vse najboljše, draga šola,« smo 10.
obletnico prenovljene šole praznovali v
četrtek, 16. junija 2022. Bližal se je tudi
dan državnosti. Z lepimi pesmicami na
prireditvi smo se poklonili tudi naši domovini. »Če te pripelje pot v ta čudoviti
kraj, začutil boš ljubezen in mislil, da je raj.
In srečal boš ljudi, ki stisnejo roko, mi smo
Slovenci, ponosno pravijo,« je odzvanjalo.
Čisto blizu pa so tudi že šolske poletne

počitnice in praznovanje je tako bilo res
veselo.
Starše, otroke, vodstvo šole in vrtca je
na prireditvi pozdravil župan dr. Peter
Verlič. »Na poti sem sem razmišljal in kar
ne morem verjeti, da je res že 10 let. Tako
v živo se še spomnim otvoritve,« je dejal.
Spominja pa se tudi, da je že takrat rekel,
kot tudi vsakič, ko je to šolo obiskal pozneje, da če bi sam izbiral, kam bi hodil
v šolo, če bi imel to možnost, bi hodil v
šolo na Kopanju. »Tako lepa, prijetna je ta
šola. In želim si, da živi še naprej, da živi s
krajem in kraj z njo. In da se bomo tudi v
prihodnje tukaj vsi dobro počutili,« je še
dejal.
Pozdravila nas je tudi ravnateljica
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje
Janja Zupančič. Kot je povedala, Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje letos
šteje 1.118 učencev in 170 zaposlenih.
Del te velike družine pa je tudi Podružnična šola Kopanj, prav poseben del.
»Da se ta šola ohrani, je bila res pomembna in srčna odločitev,« se je pridružila mi-

slim župana in še povedala, da nobena
od prej šestih, zdaj petih enot šole ni
tako zelo povezana s krajem, kot je šola
na Kopanju. »Naj bo zato danes za vse nas
velik praznik. Da bomo na Kopanju živeli,
rastli in ustvarjali še naprej,« je dejala.
Vesela, da šola na Kopanju vztraja še
danes, pa je tudi ravnateljica VVZ Kekec
Grosuplje Majda Fadiga. »Ta šola, dobro
jo poznam še iz časov mojega otroštva.
Namreč, v to šolo, staro šolo seveda, je hodil tudi moj oče. Tako da mi je bilo še posebej drago in ljubo, da je takrat padla odločitev, da se šola obnovi. In danes resnično
je prostor, ki otrokom zagotavlja dobre
pogoje,« je dejala. V tej šoli se ves čas razlegata pesem, ples, velikega pomena je
tudi sodelovanje, ki ga na tej šoli gojijo.
Z zadovoljstvom je še povedala, da je v
vrtcu Trobentica oddelek poln, danes ga
obiskuje več kot 20 otrok. »Iskrene čestitke vsem,« je še dejala.
Slišali smo, da je šola tesno povezana
s krajem, da živi s krajem. Zato ne preseneti, da so se prireditve udeležili ter nam
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ob tej priložnosti namenili nekaj besed
tudi predsednik Krajevne skupnosti
Račna Rajko Palčar, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Račna Aleš
Kastelic in kopanjski župnik Janez Kebe.
Naši najmlajši iz vrtca Trobentica ter
učenke in učenci vseh petih razredov
šole so nam skupaj s svojimi vzgojiteljicami in učiteljicami pripravili čudovit
program. Peli so, plesali, zaigrali so tudi
igro Mojca Pokrajculja.
Pedagoška vodja šole Andrejka Perko pa nam je ob tej priložnosti tudi za-
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upala, kako bistri so učenke in učenci te
šole, katerih tekmovanj so se letos vse
udeležili, katera priznanja vse so prejeli,
v katerih vse projektih sodelujejo. »Na
naši šoli pa je tudi veliko dobrodelnosti.
Kriznemu centru za otroke in mladostnike Palčica smo letos podarili naše igrače,
slikanice in družabne igre, ki smo se jih že
malo naveličali, in tako otrokom polepšali
božično - novoletne praznike. Za društvo
Vesele nogice smo zbrali kar 67 kg zamaškov. Za Junake tretjega nadstropja so v
podaljšanem bivanju narisali in pobarva-
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li risbe in pobarvanke ter jim jih podarili,
da bodo v boju z otroškim rakom junaški
še naprej. Za humanitarno društvo Adra
Slovenija smo zbirali donacije za ljudi v
Ukrajini. Nabralo se je kar nekaj sanitetnega materiala, pripomočkov za higieno
in oblačil. Vse omenjeno smo izvedli tudi
z vašo pomočjo, za katero se vam iskreno
zahvaljujemo,« je še povedala.
Jana Roštan, foto Brane Petrovič
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10–letnica enote Trobentica VVZ Kekec Grosuplje
V letu 2012 je na osamelem hribu Radenskega polja svoja vrata odprla enota
Trobentica, VVZ Kekec iz Grosupljega,
v prostorih prenovljene PŠ Kopanj. Vrtec je takrat obiskovalo 13 otrok, starih
od 2–6 let. Število otrok se je vsako leto
povečevalo. Danes oddelek obiskuje 22
otrok, v starosti 2–6 let, s septembrom
načrtujemo 24 otrok v starosti 3–6 let.
Prednost kombiniranih in heterogenih
skupin je predvsem v tem, da se starejši
otroci naučijo strpnosti do mlajših in deloma tudi skrbijo zanje. Mlajši pa imajo
starejše za vzor, se od njih učijo, kar posledično pomeni, da hitreje pridobivajo
znanje in različne izkušnje.
Zelo dobro sodelujemo z družinami
in strokovnimi delavkami iz PŠ Kopanj.
Skupaj omogočamo otrokom optimalni
razvoj in vzgojo, s tem jim zagotavljamo
zdravo in srečno otroštvo.
Skupaj s šolo imamo vsakodnevno v
uporabi telovadnico in igrišče.
Posebnost naše enote Trobentica pa
je gozdna igralnica, ki smo jo načrtovali
skupaj z otroki. Pri realizaciji ciljev nam
vsako leto priskočijo na pomoč tudi straši. Zato se jim ob tej priložnosti še posebej zahvaljujemo.
Pomen gozdnih kotičkov je neizmeren, saj otroci razvijajo notranji občutek
pripadnosti, naklonjenost, ljubezen in
skrb do narave. Otroci se v naravi umirijo,
so bolj sproščeni in ustvarjalni, uspešno
gradijo tudi medsebojne odnose. Preko
igre pridobivajo veščine, potrebne za
vsakodnevno življenje. Izkušnje in doži-

vetja v naravi krepijo otroško domišljijo,
kreativnost in inovativnost pri reševanju
raznolikih izzivov, s tem pa se krepi tudi
njihova samopodoba in samozavest.
V letošnjem šolskem letu so enoto
Trobentica obiskali strokovni delavci iz
Češke. Ogledali so si notranje prostore,
razporejene po kotičkih in gozdno igralnico, kjer smo skupaj z otroki izvedli različne gibalne in ustvarjalne dejavnosti.
Nad našim načinom in vsem, kar delamo, so bili navdušeni. Dobile smo veliko
pozitivnih sporočil in pohval, ki so nam
v ponos in spodbudo za naše nadaljnje
delo.
Glavno vodilo strokovnih delavk
enote Trobentica je stalno izobraževanje in strokovna podpora in rast. Zato

se iskreno zahvaljujemo tudi našemu
strokovnemu vodstvu, ravnateljici Majdi
Fajdiga, pom. ravnateljice Metki Kadunc
in Andreji Jaklič Šimnic, da nas v tem ves
čas močno podpirajo. Ponosne smo, da
smo lahko del zgodbe VVZ Kekec Grosuplje.
Pri svojem delu uporabljamo metode
aktivnega učenja, otroke spodbujamo
h kritičnemu mišljenju, učenju z lasno
aktivnostjo, posebne poudarke pa namenjamo predznanju otrok, na osnovi
katerega načrtujemo dejavnosti. Svoje delo predstavljamo tudi na različnih
Mednarodnih konferencah.
V letošnjem šolskem smo sodelovali z
Gozdnim palčkom, v kreativnem natečaju projekta Eko-paket 2021–2022, s katerim ozaveščamo o pravilnem ravnanju s
kartonsko embalažo za mleko in sokove
(KEMS) ter njenim pravilnim ločevanjem.
V natečaju je sodelovalo 83 ustanov, ki
so pripravile več kot 1500 kreativnih izdelkov. Naš palček se je uvrstil med zmagovalce.
Okroglo obletnico vrtca in šole smo
obeležili skupaj, s prepevanjem pesmi
vrtčevskih in šolskih otrok. Prireditev
smo zaključili z velikima tortama in baloni, ki so poleteli visoko v nebo. Želimo
si, da se ohrani povezanost vrtca, šole in
lokalne skupnosti še vrsto let.
Trudimo se, da je enota Trobentica del srečnega otroštva vaših in naših
otrok.
Zapisala: organizacijska vodja enote
Trobentica, Blanka Trontelj

Prvi stik s programiranjem s pomočjo KUBO robotkov
Na Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje imajo učenci od prvega do petega
razreda priložnost, da pokukajo v svet robotike. To počnejo s pomočjo 10-delnega kompleta robotkov z imenom KUBO
pri pouku, interesni dejavnosti ali v podaljšanem bivanju. Mnoge robotki prvič
popeljejo v svet programiranja na način,
ki je primeren učenčevi razvojni stopnji.
Uporaba robotkov prinaša številne priložnosti za medpredmetno povezovanje,
saj pridobivajo znanje različnih predmetov hkrati. Učenci pogosto verjamejo, da
se le igrajo, dejansko pa razvijajo spretnosti, veščine in pridobivajo znanje:

Izobraževanje
razvijajo orientacijo v prostoru, medsebojno sodelujejo, so ustvarjalni, rešujejo
probleme ter bogatijo besedni zaklad
in pridobljeno znanje na sodoben način tudi utrjujejo. Učenci radi pomagajo
drug drugemu. Še posebej jih navdušuje
medvrstniško poučevanje, ko učenci, ki
so vključeni v interesno dejavnost, poučujejo sošolce pri pouku. Robotke vpeljejo v svet glasbe in jih naučijo solmi-
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zacijskih zlogov, urijo tudi pravila varne
poti v šolo in domov. Pri pouku učenci
z robotki seštevajo in odštevajo, z njihovo pomočjo urijo poštevanko, stopajo
v svet branja, likovno ustvarjajo ali pa
le spoznavajo programski jezik. Učenci
tudi sami razvijajo zanimive ideje, kako
še bi lahko uporabljali robotke, tako so
npr. izvedli sinhroniziran ples vseh desetih robotkov ter izdelali več didaktičnih
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iger z navodili. Z robotki lahko hkrati
ustvarjajo vsi učenci v oddelku, kar je še
ena izmed prednosti dela z njimi. Učenci so robotke in začetno programiranje
odlično sprejeli in želimo si, da bi s še
bolj zahtevnimi stopnjami svoje znanje
programiranja lahko nadgrajevali tudi v
prihodnje.
Zvonka Pekolj
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Juhuhu, počitnice!
Šolsko leto na OŠ Brinje Grosuplje
smo zaključili v sproščenem vzdušju. Zabaval nas je reper in pevec Zlatko. Zaigral
je šolski bend, učenci in učenke so imeli
priložnost tudi sami zapeti na odru. Veliko navdušenje je požela točka, ki so jo
izvedle učiteljice skupaj z Zlatkom - zapeli so znano pesem Svet je tvoj. Spomnili smo se tudi državnega praznika in
skupaj zapeli državno himno. Vsi skupaj
smo zapeli še šolski himni POŠ Polica
in OŠ Brinje Grosuplje. Mentorici šolske
skupnosti sta na oder povabili oddelke,
ki so celo leto dosegali uspehe na tekmovanjih, zbiranju papirja in zamaškov
ter bili zgled ostalih učencem. Nagovorila nas je ravnateljica Špela Podgoršek
Pirc, za konec pa smo zapeli čudovito
pesem Dan ljubezni.
Andreja Burja Suban

Erasmus aktivnosti na Brinju so živele kljub covid omejitvam
Naša šola se že vrsto let vključuje v
projekte Erasmus+, v času kovid omejitev pa smo bili z vidika mobilnosti sicer
precej omejeni, vendar smo našli take
in drugačne načine, da smo vseeno uresničevali cilje, ki smo si jih zadali že leta
2019. Takrat se je začel naš KA101 Erasmus projekt s pomenljivim naslovom
»BRIšemo meje, gremo po znaNJE«. Projekt je usmerjen v mobilnosti učiteljev s
ciljem, da si učitelji naberejo novih znanj
in informacij.
Učitelji OŠ Brinje Grosuplje se zavedamo, da je kvalitetno izobraževanje v 21.
stoletju res velikega pomena, saj vidimo,
kako se načini in vrednote naših učencev ves čas intenzivno spreminjajo. Cilji
našega projekta in s tem usmerjenost
izobraževanj naših učiteljev so bili široko
zastavljeni. Izvajali smo aktivnosti, ki so

bile usmerjene v razvijanje znanj z vidika podjetništva, komunikacije, večjezičnosti, digitalizacije, foto in video tehnik,
vključevanja v lokalno okolje, medpredmetnosti, strateškega vodenja, spoznavanja drugih kultur in vsega ostalega, kar
vodi k najnovejšim smernicam izobraževanja. Vse to smo uresničevali v sklopu
številnih dejavnosti, ki potekajo na šoli.
Z vidika tujih jezikov smo učence
spodbujali, da so svojo kreativnost preizkusili s sodelovanjem na raznih natečajih, tudi na mednarodnih, in dosegali res
lepe rezultate. Dve naši učenki sta s svojo
knjigo dosegli drugo mesto na mednarodnem literarnem tečaju v mestu Schwanenstadt, lep rezultat so dosegli tudi
učenci na državnem tekmovanju Karitas.
Ves čas smo nadaljevali šolsko mednarodno izmenjavo s francosko šolo v St.

Chamondu in v sklopu vseh aktivnosti
izmenjave razvijali cilje medkulturnosti,
večjezičnosti, strpnosti, poznavanja drugih šolskih sistemov in še mnoge druge.
Naši učitelji so se z vstopom v projekt Erasmus+ še bolj osredotočili na
drugačne oblike poučevanja, poseben
poudarek je bil na timskem in medpredmetnem povezovanju. V času šolanja na
daljavo smo bili učitelji še bolj motivirani
za oblikovanje zanimivih učnih ur na daljavo ter na spoznavanje različnih spletnih orodij. Vključevanje IKT vsebin smo
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ohranili tudi po prihodu nazaj v šolo in
s pomočjo novih znanj smo tudi izvedli
zanimiv dan dejavnosti v sodelovanju s
Hišo EU. Učencem smo približali pomen
Evropske unije, večjezičnosti, strpnosti
ter medkulturnosti.
Digitalna tehnologija je pri pouku postala nepogrešljiva in izvedli smo veliko
število ur z našimi učenci, ki postajajo
vedno bolj spretni in odzivni pri takem
načinu dela, ki jim je bližji, učitelji pa zaznavamo tudi večjo motivacijo za delo.
Učitelji so se v času epidemije in tudi
kasneje še bolj intenzivno izobraževali
in usposabljali za delo z različnimi spletnimi orodji, ki so pri mnogih postali
del pouka tudi po prihodu nazaj v šolo.
Prejšnja ravnateljica Natalija Kotar je kot
članica projekta pripravila vsebine za

učitelje, ki so vključevali dodatne ideje
za delo z učenci ter tudi načrt za strateško vodenje šole za prihodnost. Vsebine
so vključene tudi v razvojni načrt šole
do leta 2026. Ravnateljica se je udeležila
seminarja na Finskem in svoje novo znanje delila z učitelji na šoli, ko se je vrnila.
Finska je privabila tudi učiteljici Marjetko
Kolbl in Majdo Križman Žužek, ki sta prisostvovali pouku in se vrnili z zanimivimi
znanji in izkušnjami z različnih področij, ki sta jih prav tako delili naprej med
učence in učitelje. Fotografski krožek je
bila dodana vrednost, ki je pritegnila kar
nekaj učencev, ki so se lahko naučili veliko novega.
Podjetništvo postaja pomembna
vsebina, ki tudi na naši šoli ni ostala
neopažena. Učiteljica matematike je v

okviru interesne dejavnosti Mladi in denar med učence ponesla veliko znanj in
razmišljanj z vidika financ. Gre za cilj, ki
je vsebinsko pokrival že naš prejšnji projekt Erasmus+, s tem pa smo vse skupaj
še razširili in nadgradili. Učenci so obravnavali številne aktualne teme, posneli
video na temo finančništva, se udeležili
tekmovanja o finančni pismenosti, sodelovali v evropskem denarnem kvizu
in pripravili finančni načrt. Veliko novih
znanj torej, ki jih bodo gotovo v življenju
potrebovali in jim bodo koristila.
Drugih načrtovanih mobilnosti v zadnjih dveh letih nismo izvajali, jih pa načrtujemo za poletje 2022 in bomo o njih
poročali jeseni.
Zapisala:
Sabina Kavšek, OŠ Brinje Grosuplje

Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta
na OŠ Šmarje - Sap
Na Osnovni šoli Šmarje - Sap smo letos obeležili dan državnosti v petek, 24.
junija. Zbrali smo se na šolskem igrišču,
zaigrali, zapeli in se skupaj spomnili
nekaterih dogodkov, ki so zaznamovali šolsko leto. Eva Gruden in Ožbej Kastelic, učenca 8. razreda, sta nas vodila
skozi program in s kratkim uvodom
popeljala po poti samostojnosti Slovenije ter nas spomnila na pomen dneva
državnosti. Prireditev smo otvorili s slovensko himno, ki jo je zapel šolski pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje
Nives Kemperle. Ravnateljica Pavlina
Antolič je v svojem nagovoru omenila
različne dogodke preteklega šolskega
leta, izpostavila pa celoletni projekt Izziv

Prireditev sta povezovala Ožbej Kastelic
in Eva Gruden, učenca 8. razreda.

Šolski pevski zbor je pod taktirko Nives Kemperle zapel slovensko himno in pesmi
Črke čutne abecede in Sreča na vrvici.

Učenci 2. b razreda so se predstavili z dramsko točko in nam pokazali, kako rešijo prepir.

Izobraževanje
leta z naslovom Kaj zmorem, kaj znam, v
sklopu katerega so učenci pridobili nazive mojstrov različnih kompetenc (npr.
»domači dekorator«, »prvak v tehniki
hitri lončki«, »mojster sladkih dobrot«,
»gozdovnik/gozdovnica« in še mnogi
drugi). Enej Hočevar, učenec 8. razreda,
je predstavil učenke in učence, ki so se v
minulem šolskem letu še zlasti izkazali.
Veliko učencev naše šole je sodelovalo
na najrazličnejših tekmovanjih in kar
nekaj jih je doseglo najvišja državna priznanja.
V nadaljevanju programa so učenci
nastopili s svojimi glasbenimi, pevskimi, plesnimi in igralskimi točkami. Tako
smo lahko prisluhnili Maksu Brdniku
na klavirju in Andreji Kmet na violini.
Učenci obeh šolskih pevskih zborov pod
vodstvom Nives Kemperle in učenci 1.
razredov pod vodstvom učiteljic so nas
razveselili s pesmimi, učenci 2. b razreda
pa so nam pokazali, kako rešijo prepir.
S plesnima točkama so nas navdušili
učenci, ki so med šolskim letom obiskovali interesni dejavnosti plesne urice in
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folkloro. Julija Vilhar, Nina Renar in Hana
Bakan, učenke 7. razreda, so nas v poletje popeljale z melodijami ukulel.
Tako smo praznovali dan državnosti
na naši šoli in se na razigran in umetniški način poslovili od šolskega leta
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2021/2022. Zaključili smo ga z okusnim
piknikom in si seveda zaželeli lepe počitnice.
Marjeta Bobnar in Katarina Kaja Hršak
foto: Petra Hribar Horzelenberg

Šolska folklorna skupina, ki jo sestavljajo učenci 5. razredov, nas je s svojo točko spomnila
na stare čase, otroške igre in skoraj pozabljene običaje.

Učiteljici OŠ Šmarje – Sap na izobraževanju Erasmus + v Valenciji
V okviru projekta Erazmus+ sva se
učiteljici Maja Mav in Mateja Pogorelc
v mesecu aprilu udeležili izobraževanja
z naslovom Tablets and Smartphones:
Using Mobile Devices as Educational
Tools, ki je potekalo v Valenciji.
Izobraževanja so se poleg naju udeležili še učitelji iz Nemčije, Italije in Poljske. Predstavili smo svojo državo, šolo
in šolski sistem. Naš se še najbolj lahko
primerja s poljskim – podobni so si tako
osnovnošolski, srednješolski kot višješolski program. Presenečeni sva bili
nad ugotovitvijo, da internet v šolskih
prostorih ni nekaj samoumevnega. V
Nemčiji in Italiji je pokritost z internetom
odvisna od šole do šole, niti ni samoumevno, da je vseh učilnicah prenosni računalnik. Šole v Sloveniji so bistveno bolj
opremljene z IKT, strokovne delavce pa
se k uporabi le-te vzpodbuja.
Spoznali sva različne aplikacije in
programe, s katerimi popestrimo učni
proces. Poleg Kahoota, s katerim naši
učenci zelo radi preverjajo svoje znanje,
sva spoznali še druge aplikacije. Spletne aplikacije lahko uporabimo kot del
učne ure (uvoda motivacija, preverjanje
znanja, utrjevanje) ali pa jo učenci uporabijo za samostojno učenje, tako da

sami izdelujejo gradiva. Učno uro lahko
pripravimo z različnimi moduli, tako da
izdelamo križanko, iščemo pare, vstavljamo besede in igramo kvize. Učenci imajo
učne ure, pri katerih uporabijo tablične
računalnike ali mobilne telefone, zelo
radi in so za delo tudi bolj motivirani. Ob
reševanju nalog pa dobijo tudi takojšnjo
povratno informacijo o svojem znanju.
V izobraževanju je uporaba videa v
učilnici precej pogosta. Obstaja več koristi, ki jih video prinaša tako učencem kot
učiteljem. Kakovosten videoposnetek

lahko podkrepi učitelje pri spodbujanju
kompetenc 4 K-jev (kreativnost, komunikacija, kritično razmišljanje in kolaboracija). Spoznali sva, kako pomemben je
kakovosten videoposnetek, ki ga bodisi
uporabimo kot začetno motivacijo bodisi kot ključno metodo pri usvajanju nove
vsebine. S pomočjo različnih prosto
dostopnih spletnih orodij sva se naučili
izdelati izobraževalne videoposnetke, ki
vključujejo ne le interaktivne naloge, pač
pa tudi interaktivne slike, katere lahko
učenci naredijo tudi sami in tako sodelu-
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jejo pri nastanku videa.
Prosti čas sva izkoristili za raziskovanje tega prečudovitega obalnega mesta.
Najino prevozno sredstvo te dni je bilo
kar mestno kolo, s katerim sva mesto
prekolesarili po dolgem in počez. Navdušeni sva bili nad samim centrom me-

sta, obdanim z izsušeno rečno strugo, ki
so jo preuredili v park s številnimi vrtovi,
znamenitostmi, sprehajalnimi potmi in
mostovi. Poleg mestne tržnice, zgodovinskih stolpov, Torres de Serranos in
Torres de Quard ter Lonje de Seda, sva
bili najbolj očarani nad Mestom ume-

tnosti in znanosti, edinstvenim kompleksom, posvečenim kulturi, znanosti,
umetnosti in naravi.
Mateja Pogorelc in Maja Mav,
OŠ Šmarje – Sap

Nova zlata priznanja učencev Glasbene šole Emil Adamič
Ob zaključku šolskega leta imajo kot
po pravilu učenci v glasbenih šolah še
posebej zapolnjen urnik. Nastopi, zadnje
priprave, izpiti in tekmovanja. In kaj je
lahko lepšega kot uspešno začiniti leto z
odličnim nastopom na tekmovanju.
Na 11. mednarodnem koroškem klavirskem tekmovanju, ki je potekalo od
27. do 30. maja 2022 v Radljah ob Dravi,
je mladi pianist Dominik Kovačič v 3. kategoriji osvojil zlato priznanje in 3. mesto,
podeljena pa mu je bila tudi 3. nagrada.
Pod mentorstvom Maruše Frelih se je
tekmovalni komisiji predstavil z raznovrstnimi skladbami tujih skladateljev in
s skladbo slovenskega skladatelja. S tem
je samo potrdil lanskoletno zlato priznanje na istem tekmovanju, ki je takrat potekalo na daljavo preko posnetkov.
Na Mednarodnem glasbenem tekmovanju Bolero sta se med 30. majem in 3.
junijem 2022 v dvorcu Bukovje v Dravogradu predstavila še mlada trobilca,
Jakob Ciuha in Ignacij Dolinar, oba pod
mentorstvom Mateja Rihterja. Jakob je
v konkurenci nizkih trobil v 2. starostni
kategoriji osvojil srebrno priznanje. Kore-

petitorka Jasmina Pogačnik je lepo dopolnila zvok Jakobove pozavne, s katero
sta postala že skoraj nerazdružljiva. Nekaj let mlajši Ignacij je v 3. starostni kategoriji navdušil poslušalce ter komisijo
in prejel zlato priznanje. S korepetitorko

Petro Nagode sta že prav usklajen tim,
Ignacij pa kar samoiniciativno na vaje
prinaša nove skladbe.
Iskrene čestitke vsem dobitnikom
priznanj, njihovim mentorjem in korepetitorjem! Pohvalo si zaslužijo tudi vsi
učenci, ki so uspešno zaključili šolsko
leto in bodo glasbeno izobraževanje nadaljevali še naprej. Med učenjem glasbe
pridejo vzponi in padci, zato je najpomembnejše vztrajanje. Čestitke tudi njihovim staršem in vsem učiteljem.

25 let kulturne prireditve STATI INU OBSTATI
V nedeljo, 12. junija 2022, je v Škocjanu potekala tradicionalna kulturna prireditev Stati inu obstati, ko se Škocjanci
spominjajo rojaka Primoža Trubarja, velikega moža, ki je bil na dan 9. junija 1508.
leta krščen v tamkajšnji župnijski cerkvi
sv. Kancijana in tovarišev. Praznujejo naš
državni praznik, dan Primoža Trubarja,
s prireditvijo počastijo tudi bližajoči se
dan državnosti.
»Primož Trubar je znanilec slovenske
državnosti in slovenskega duhovnega
rojstva, samozavesti in ustvarjalnosti. Njegova želja, omika številnih naših prednikov in plemenitih mož, ki so hrepeneli po
svobodi naroda, se je res zgodila na dan
državnosti, 25. 6. 1991, ko smo dobili svojo

Janez Dolinar, GŠEA

Kultura
lastno državo. Žal je bila zanjo prelita tudi
kri, bile so žrtve, pa vendar, dobili smo svojo zastavo, svoj grb, postali smo suvereni,
sami svoj gospodar na svoji zemlji. Dvignili
smo se z lastno močjo enotnosti, iznajdljivosti in pogumom, ki nas je zaznamoval
kot narod, ki ve, kaj hoče - želi biti svoboden,« se je slišalo od tamkajšnjih krajank
in krajanov. Trdno in pokončno še dodajajo: »Kot Slovenci želimo izpolniti Trubarjevo oporoko in hočemo - stati in obstati,
graditi cilje za prihodnost, želimo poseči
po najboljšem.« In nas s spodbudnimi
besedami navdihujejo: »Dajmo domovini
našo pozitivno energijo, inovativnost, kreativnost, ponos, pogum in razum, da bo
napredovala in se razvijala v demokraciji.«
Pričetek prireditve je naznanila slovenska himna.
Zbrane na prireditvi: župana dr. Petra
Verliča s soprogo Barbaro, predsednika
Gasilske zveze Grosuplje Andreja Bahovca, predsednika Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Grosuplje
Matjaža Marinčka, ravnatelja Glasbene
šole Grosuplje Deana Teliča Zavašnika,
prisotne občinske svetnice in svetnike,
predsednice in predsednike krajevnih
skupnosti, krajanke in krajane ter vse
ostale obiskovalce je nato pozdravil
predsednik Krajevne skupnosti Škocjan
Martin Tomažin.
»Pred 25 leti smo se, takrat še v škocjanski župnijski cerkvi, na pobudo Jožefa Marolta in predsednika Kulturnega društva
Škocjan Andreja Adamiča, v organizaciji
kulturnega društva in krajevne skupnosti
prvič zbrali in obeležili krajevni praznik v
čast našemu rojaku, velikemu Slovencu
Primožu Trubarju. Tedanji župnik Jože
Razinger nas je prijazno sprejel in nam
nudil gostoljubje v naslednjih štirih letih.
Kasneje smo se preselili na prostor pred
Društvenim domom Škocjan, kjer vztrajamo in ostajamo še danes,« se je spominjal
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začetkov te prireditve z dolgo tradicijo
Martin Tomažin. »V naslednjih letih se
nam je s svojimi etnografskimi razstavami
o kraju in ljudeh v škocjanskih vaseh pridružil še dr. Boris Kuhar.«
»Trubar, vogelni kamen naše kulture,
mož, ki je prvi zapustil trajne sledove svojih stopinj v slovenski zemlji,« je ena izmed
misli, ki jo je z nami delil ob tej priložnosti, sicer pa jo je leta 1908 ob štiristoletnici zapisal dr. Ivan Prijatelj.
»Danes smo ponovno tukaj, da poča-
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stimo Trubarjevo pokončno držo, spomin
nanj in na njegova dela, ki nam jih je posvetil,« je še dejal predsednik krajevne
skupnosti Martin Tomažin in nam zaželel
prijetno počutje ob kulturnem programu, ki so nam ga pripravili domači pevci,
glasbeniki in recitatorji.
Slavnostni govornik na prireditvi je
bil župan dr. Peter Verlič. Vesel, da se
po dveh letih, ko je epidemija covida-19
za nami, ponovno vidimo. Vedrih in nasmejanih obrazov. »Upam, da so tej težki
časi res za nami, čeprav na žalost vidimo,
da na vzhodu Evrope že grmi orožje. To je
res nekaj, kar si najbrž nihče izmed nas ni
predstavljal,« je dejal. Ko smo vsi verjeli,
da bomo covid-19 nekako obvladali, da
prihajajo boljši časi, se je zgodila vojna v
Ukrajini, ki jo danes spremljamo. »V teh
trenutkih se lahko še posebej zavedamo,
kaj je to domovina, in kaj smo Slovenci napravili takrat, ko smo se osamosvojili, ko
smo dobili svojo državo, ki smo jo zaščitili
z vstopom v evroatlantske povezave. Vidimo lahko, kako se danes Ukrajinci borijo
za to, da bi postali del evropske družine.
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Da bi svojo državo lahko tudi vojaško zaščitili, pa lahko samo sanjajo,« je dejal.
Župan je še povedal, da je takšnih prireditev vedno vesel, da na takšno prireditev vedno rad pride. Da bi je bil vesel
tudi Primož Trubar. »In dokler bodo takšne prireditve obstajale, se nam ni treba
bati za domovino, za Slovenijo, za občino
Grosuplje in za Škocjan,« je strnil svoje
besede.

Mešani pevski zbor Škocjan, Otroški
pevski zbor Krheljčki z Gradeža, Folklorna skupina Grmada so kulturni program
popestrili s pesmijo in plesom. Prisluhnili smo tudi recitacijam Lare in Tajde
Ferk ter Igorja Ponikvarja. Na kitaro je
zaigral in nam ob njeni spremljavi zapel
Janko Rošelj. Del bogatega kulturnega
programa so bili tudi harmonikarji: Toni
Ponikvar, Jan Dežman, Dominik Hribar

ter Eva in Luka Pečjak. Skozi prireditev
sta nas popeljali, z nami delili utrinke iz
življenja velikega Slovenca Primoža Trubarja Marta Smole in Darinka Virant.
Prireditev je potekala v organizaciji
Krajevne skupnosti Škocjan, Prostovoljnega gasilskega društva Škocjan in Krajevne organizacije Rdečega križa Škocjan.
Jana Roštan, foto Brane Petrovič

Po dveh letih molka je pesem spet predramila Grosuplje

Grosuplje, 24. junij 2022, »Pod lipo«
V počastitev državnega praznika,
dneva državnosti, po dveh letih »korona molka«, ko je po sili razmer utihnila
tudi pesem, se je pod lipo pri Kulturnem
domu v Grosupljem spet radostno pelo.
Na tradicionalnem grosupeljskem večeru - koncertu zborov in pevskih skupin
Zveze kulturnih društev Grosuplje, ki ga
vsako leto posvečamo prazniku slovenske državnosti, so se zbrali tisti, »ki dobro
v srcu mislijo«.
Vse navzoče je pozdravil Jan Pirnat,
predsednik ZKD Grosuplje z vzpodbudo,
da vsi pevci nadaljujejo po poti, ki jih
vodi že dolga leta.
Združeni pevski zbori so Zdravljico
Stanka Premrla za pozdrav in za zaključek Lipo, Davorina Jenka, in primorsko
ljudsko Pa se sliš zapeli pod taktirko
zborovodje Jerneja Kralja. Nekaj zborov
in pevskih skupin, s katerimi smo se srečevali minula leta, smo resda pogrešali,
vendar upam, da se prihodnje leto spet
vrnejo in se pridružijo letos nastopajočim (MoPZ Šmarje - Sap, ŽePZ Lastovke,
MoPZ Samorastnik, ŽePZ Magdalene,

MPZ Brevis, vokalna skupina Brinke,
MoPZ Corona, ŽePZ Biser). Program
smo prepletli s krajšim recitalom domovinskih oz. domoljubnih pesmi v izvedbi
literarne skupine KD sv. Mihaela Grosuplje, ki je povezoval tudi zapete pesmi.
Glede na domovinski praznik se nam
je pridružila tudi osmošolka OŠ Brinje
Grosuplje Alona Stariyenko, ukrajinska
deklica, ki je v svojem materinem jeziku,
ukrajinščini, recitirala pesem, s katero je
povedala, kako lepa je njena Ukrajina.
Vsakdo ima svojo domovino rad! In vsak-

Alenka Adamič

do želi živeti v svobodni domovini!
Zato so bile iskrene čestitke domovini ob njenem prazniku in hkrati Občini
Grosuplje ob občinskem prazniku: Vse
dobro tebi, naša Slovenija, ob prazniku,
in vse dobro Občini Grosuplje ob občinskem prazniku!
Bil je lep večer, ki se je nadaljeval z
druženjem. Po dveh letih so si imeli naši
pevci veliko povedati. Ste morda že kovali načrte za prihodnje leto?!
Alenka Adamič
Alona Stariyenko
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Dobrodelni koncert MoPZ Samorastnik 2022

»Slovenci povsod smo vesel'ga srca!«
Na praznično soboto, 25. 6. 2022, smo
Samorastniki pod vodstvom Draga Zakrajška priredili tradicionalni dobrodelni
letni koncert v cerkvi sv. Martina pod Boštanjem.
Ker je naš koncert sovpadal z dnem
državnosti, smo začeli slovesno – s himno in sklopom domoljubnih pesmi. Samorastniki del svojega časa posvečamo
tudi cerkvenemu petju, kar smo obeležili s sklopom pesmi, posvečenih Mariji.
Drugo polovico koncerta smo izkoristili
kot napovednik prihajajoče 30. obletnice zbora, ki jo bomo praznovali v letu
2023. Predstavili smo se z izborom hudomušnih skladb, ki smo jih tudi posneli
za album, ki ga bomo izdali ob okrogli
obletnici.
Koncert je letos popestril Godalni
kvartet Glasbene šole Grosuplje v sestavu: Špela Janša - mentorica gostujočega
kvarteta in tudi sicer dirigentka godalnega orkestra GŠ Grosuplje, Ema Božič,

Klara Maver in Urška Hren. Predstavile
so se s skladbami Palladio (K. Jenkins),
venčkom skladb iz filmov sage o Harryju
Potterju ter z Mozartovo Malo nočno
glasbo. Kvartet je z odločnim zvenom

strun naelektril ozračje v akustični cerkvi
in pričaral izjemno koncertno doživetje.
Z izbranimi mislimi je koncert povezala v zaokroženo celoto naša zvesta spremljevalka Maja Zajc Kalar.
Za pomoč pri izvedbi koncerta se
zahvaljujemo Občini Grosuplje, ZKD
Grosuplje, podjetjem: Dobrote z vasi,
Skupini Don Don - Pekarna Grosuplje,
Gostinski opremi Kastelic, TICCKOPI, Vrtnarstvu Frbežar, Računovodenju Vida
Kastelic Hočevar, Pekarni Pečjak, AGM
Javornik, Gozdarstvu Oven, Radiu Zeleni
val ter KS Mlačevo, KS Žalna, PGD Veliko
Mlačevo, Župniji Žalna in župniku Andreju Šinku; Branetu Petroviču, Mihi Zajcu, Mariji Kastelic in družinskim članom
Samorastnikov za podporo in dobrote, ki
so jih pripravili za pogostitev.
Za družino v stiski se je v skrinjici nabralo 625 evrov.
Mojca Hribar, foto: Miha Zajec

»Sprejem bralcev« v Mestni knjižnici Grosuplje
V Mestni knjižnici Grosuplje smo že
sedmo leto zapored med samostojne
bralce sprejeli vse drugošolce.
V drugem razredu vsi učenci zaključijo proces opismenjevanja in tako postanejo samostojni bralci. Ta proces ni
enostaven, je dolgotrajen in zahteva
veliko volje, energije in napora. Vendarle pa branje prinaša mnoge koristi: širi

besedni zaklad, zmanjšuje stres, nadgrajuje splošno znanje, izboljša spomin,
koncentracijo, sposobnosti pisanja, analitične sposobnosti razmišljanja, pripomore k boljšemu spanju in duševnemu
zdravju, omogoča večjo empatijo … Je
ključno pri uspešnem doseganju ciljev in
dviguje kvaliteto življenja. Zato je prav,
da to pomembno prelomnico v otroko-

vem življenju primerno obeležimo.
V ta namen pripravljamo v Mestni
knjižnici Grosuplje dogodek, ki počasti
vsakega novega bralca. V tednu od 13.
do 18. junija 2022 smo v veliko druščino
bralcev slavnostno sprejeli kar 264 drugošolcev. Zanje smo pripravili gledališko
predstavo Kakšne barve je poljubček?, ki
so jo zaigrali otroci iz VVZ Kekec, skupina
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Ovčke, pod mentorstvo vzgojiteljic Anje
in Jasmine. Otroke je nagovoril naš občan, pevec Dejan Vunjak, tudi sam navdušen bralec. Dogodku se je pridružil

tudi župan dr. Peter Verlič.
Namen dogodka je opozoriti na pomembnost samostojnega branja, spodbujati pozitiven odnos do branja ter

Kultura
motivirati za nadaljnje branje, saj si vsi
želimo, da bi »novopečeni« bralčki sčasoma postali tudi navdušeni bralci.
Tanja Zavašnik

Kultura
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MAF: festival glasbe in umetnosti, 5. edicija
V soboto, 18. junija 2022, je v prostorih Študentskega kluba Groš potekal že
5. MAF: Music&Art Fest oz. festival glasbe in umetnosti, s »pre-party-em« v petek, 17. junija 2022.
Že v petek v večernih urah sta tako
obiskovalke in obiskovalce navduševala rock banda Ryvertone in Lumberjack,
osrednji del dogodka pa je bil v soboto,
ko je bil dan poln prepletajoče se glasbe,
plesa in umetnosti.
Ta dan je zbrane na dogodku pozdravil tudi župan dr. Peter Verlič, zadovoljen, da se dogodki, kot je tudi ta, po »teh
koronskih časih« spet vračajo. Da si jih
lahko ogledamo v živo. »Ljudje smo bitja,
ki moramo biti skupaj, ki se moramo videti
in slišati. Smo bitja, ki moramo tudi zapeti,
zaplesati. In ta festival je ravno temu namenjen,« je razmišljal župan, ki je v to, po
obdobju, ki je za nami, še bolj prepričan.
In hkrati meni, da se občina Grosuplje
počasi, a vztrajno prebuja tudi iz neke
druge »zaspanosti«, ko smo vedno rekli,
da je Grosuplje primestje Ljubljane in da
se v Grosupljem nič ne dogaja. »Ampak
povem vam, veliko se dogaja, in del tega
je tudi ta dogodek,« je še dejal in vsem
zaželel lep, ustvarjalen dan, poln zabave.
Skozi ves dan je nato sledilo pestro
glasbeno-plesno dogajanje. S pesmijo in
tudi z eno svojo avtorsko skladbo se nam
je predstavila pevka Živa Hamun, na violino nam je zaigrala Iza Jerman, zaplesale
so baletke Baletne skupine TeGiblo5. Na
odru so se zvrstili tudi band Podgance,
stripar in kantavtor Martin Ramoveš,
prav tako so nastopili učenci absolutnega svetovnega prvaka na diatonični harmoniki Martina Težaka in mlada zasedba
J. J. A. jazz trio.
Sočasno pa so ves čas potekale tudi
razstave umetnikov. V prijetnem in sproščenem vzdušju smo si lahko ogledovali
dela slikark in slikarjev Likovne skupine
Paleta, razstavo fotografij Vite Orehek,
oblačila in obutev, torbice in nakit butika
Labarbera ter razstavljene izdelke iz lesa
in plute ArTing Design.
Že 5. glasbeno-plesni-umetnostni
dogodek je organizirala Glasbena šola
Lipičnik, tokrat v sodelovanju s Študentskim klubom Groš.
Jana Roštan, foto Brane Petrovič
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Slovenija v Draču (Albanija)
Festival Slovenija v Draču je eden
izmed festivalov, ki se odvijajo v okviru prestižnih prireditev pod skupnim
naslovom “Festivali Slovenije«. Namen
festivala je v čim boljši luči predstaviti
Slovenijo in na kulturen način prikazati
našo umetnost, navade in običaje.
Organizatorji festivala so k sodelovanju povabili slovenske skupine, ki so s
svojim programom v čudovitem pristaniškem mestu Drač pričarali čarobno slovensko vzdušje in prikazali delček naše
bogate kulturne umetnosti. Na tem festivalu so sodelovali pevski zbori, folklorne
skupine, pevske in godčevske skupine,
godbe na pihala, mažoretne skupine in
drugi.
Pokrovitelj festivala je slovensko veleposlaništvo v Albaniji. Na prvem festivalskem večeru je vse navzoče skupine
pozdravil tudi direktor festivala Aleš Breznikar ter drugi organizatorji omenjenega festivala.
Iz Kulturnega društva Franceta Prešerna Račna so se omenjenega festivala,

ki je potekal od 16. do 20. junija, udeležili tudi člani skupine Zarja in Čušperski
godci, ki že 25 let raziskujejo, zapisujejo
in prepevajo ljudske pesmi, igrajo ljudske viže in tako skozi pesem ohranjajo
del naše - slovenske kulturne dediščine.
Nastanitev gostujočih skupin je bila

v pristaniškem hotelu Bonita, kjer so potekala tudi večerna druženja s prepevanjem slovenskih pesmi in igranjem na
ljudske inštrumente. S tem smo pokazali,
da smo Slovenci narod z bogato kulturno dediščino.
Jožica Poderžaj, za Zarjo

Prva ½ Groševega poletja 2022
Groševci smo otvorili sezono poletnih
dogodkov. Poleg naših tradicionalnih
projektov je letos na sporedu kar nekaj
novosti.
Za začetek smo se odpravili na tradicionalni karting, ta je potekal 16. 6. 2022.
Kot vedno do zdaj smo se tudi letos do
zadnjega spraševali, ali bo vreme zdržalo, ampak je bila sreča na naši strani,
zato ta projekt zagotovo ponovimo tudi
prihodnje leto. Sledila je Urbana terasa,
projekt, pri katerem smo v sredo, 22. 6.
2022, na Mestni tržnici Grosuplje organizirali sploščen glasbeni večer. Za uvodne
glasbene ritme je poskrbel DJ Domzy, v
večernih urah sta oder zavzela Urška in
Grega. V sklopu projekta je potekala tudi
umetniška razstava.
Poleg glasbeno obarvane Urbane terase so z glasbo prepojeni tudi družabni
petki, ki potekajo vsak petek od 20.00
ure naprej v prostorih ŠK Groš. Na prvi
julijski petek so melodije še posebej glasno odmevale, saj je potekala Groševa
veselica, na kateri je za narodno-zabavne
ritme poskrbel ansambel Lesarji. Glasba

povezuje tudi sklop treh dogodkov oziroma koncertov, ki so organizirani pod
skupnim imenom Mixtape. Prvi izmed
koncertov je potekal 8. 7. 2022, na njem
sta nastopali skupini Jet Black Diamonds

ter Bend Lower.
Eden izmed svežih dogodkov letošnjega poletja je prav gotovo projekt
Vino in platno. Gre za projekt, ki pod eno
streho združuje umetnost in izobraževa-

Društva
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nje oziroma spoznavanje (novih) vin in slikarstvo. Umetniško
obarvana je tudi delavnica oblikovanja keramike, pri kateri smo
izdelovali izdelke iz gline. Ti so se nato še poglazirali, posušili in
žgali, da so nastali unikatni kosi keramike.
Za preostanek poletja pripravljamo še pester izbor dogodkov in dejavnosti. Da boste seznanjeni z vsem dogajanjem, vas
povabimo k spremljanju naših socialnih omrežij, facebook in
instagram. Za dodatne informacije smo na voljo v času uradnih
ur, ki potekajo v že vsem poznanih terminih: v Grosupljem 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.
Facebook: Groš študentski klub I
Instagram: @sk.gros
spletna stran: www.klub-gros.si
Groševcu ni nikoli dolgčas!
Tjaša Bregar, ŠK Groš

Otvoritev novega Regijskega vadbenega poligona v Grosupljem
Regijski vadbeni poligon je visok
14,5 metrov, ima 4 etaže, plato za vaje
pa obsega več kot 1.500 kvadratnih
metrov. Plato bodo osvetljevale 4 led
luči, tu je še bazen za vodo, globok 2,5
metra, ter plato za tehnično reševanje.
Nedvomno velika pridobitev za gasilstvo, je 4. poligon v Sloveniji. Tu se bo
za najzahtevnejše naloge urilo več kot
11.500 gasilcev iz 84 gasilskih društev,
iz 6 gasilskih zvez in iz 9 občin. Poligon
je resnično velik prispevek k naprednemu, kakovostnemu in učinkovitemu
gasilstvu, kar seveda pomeni še veliko
bolj kakovostno in učinkovito pomoč
ljudem v stiski.
V soboto, 11. junija 2022, je pred Gasilskim centrom Grosuplje potekala svečana slavnostna otvoritev novega Regijskega vadbenega poligona.
Slavnostnega dogodka so se udeleži-

li: predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, predsednik

Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, poveljnik Gasilske zveze Slovenije
Franci Petek, predsednik Gasilske zveze
Grosuplje Andrej Bahovec, poveljnik
Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc,
predsednik in poveljnik v Regiji Ljubljana II Uroš Gačnik in Borut Lončarevič,
direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje
Olga Andrejek, v imenu župana Občine
Grosuplje tudi poveljnik Civilne zaščite
Občine Grosuplje Tomaž Rigler, grosupeljski kaplan Peter Čemažar, predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec, predsedniki in poveljniki v Regiji Ljubljana II
in ostali gostje, podporniki gasilstva.
Predsednik Gasilske zveze Grosuplje
Andrej Bahovec se je zahvalil Občini Grosuplje in PGD Grosuplje, ki sta podarila
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zemljišče za postavitev novega poligona, in vsem, ki so kakorkoli pripomogli
pri tej pomembni pridobitvi.
Predsednik Regije Ljubljana II Uroš
Gačnik je poudaril, da so danes intervencije zahtevnejše in večkrat zelo nevarne,
zato se je potrebno neprestano usposabljati, da smo pripravljeni na najhujše, o
tem govori tudi nedavno interveniranje
ob eksploziji v podjetju Melamin. Dodal
je, da so v zadnjem času v regiji naredili
ogromen napredek v povezovanju pri
usposabljanju.
Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske
zveze Slovenije, je citiral besede Antona
Martina Slomška: »Vse ti lahko nesreča
vzame, znanja ti vzeti ne more« in se s
tem navezal na pomembnost pridobivanja novega znanja pri gasilcih, čemur je
namenjen tudi nov poligon.
»Lahko smo veseli, da je bilo prav Grosuplje izbrano kot najboljša lokacija v regiji, tako po uporabnosti, gospodarnosti in
namenu uporabe zastavljenega projekta.
Za lokalno skupnost je to nova priložnost,
da se utrdi kot gasilcem prijazno okolje,
ki spoštuje in ceni njihov doprinos k bolj
varni družbi. V družbi, kjer nesreča nikoli
ne počiva, kjer so varnostna tveganja vsak
dan večja, s tem pa ogrožena življenja
prebivalcev in njihovo imetje, ste gasilke
in gasilci poleg nujne medicinske pomoči
prvi v naših mislih in srcih, ko smo v stiski
in ko potrebujemo pomoč drugih«, je v na-

govoru dejal Alojz Kovšca, predsednik
Državnega sveta Republike Slovenije,
naš občan. Nagovor je sklenil z zahvalo
vsem sodelujočim pri izgradnji poligona
ter gasilcem zaželel učinkovito in predano urjenje ter uspešne reševalne akcije
tudi v nadaljnje.

Društva

»Na ta dan smo čakali 6 let. Takrat so
se začeli pogovori o gradnji poligona tukaj
pri nas. Ko sem izvedel za priložnost, da
bi v Grosupljem imeli lahko takšen poligon, sem si mislil, da je takšno priložnost
potrebno izkoristiti. Župan Grosupljega
je tako rekoč čez noč podpisal izjavo,

Društva
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da lahko to zgradimo prav tukaj, v Grosupljem. Naša lokacija ni bila edina možna, a nam je v napetem medgasilskem
boju uspelo, da Regijski vadbeni poligon
stoji prav tu. Šli smo čez številne ovire, kot
buldožerji, ustvarili okoliščine za zmago
in zmagali. Ponosen sem na to, da nismo
obupali. Tisto, kar šteje, pa je korist za gasilstvo,« so bile ganljive besede Iztoka Vrhovca, predsednika PGD Grosuplje, ki je
napovedal že nove načrte in projekte za
grosupeljske gasilce.
PGD Grosuplje je ob tej priložnosti
prevzelo tudi novo večnamensko vozilo za posredovanje na težko dostopnih
območjih pa tudi za posredovanje pri
nevarnih snoveh in devet novih dvižnih
vrat.
Nove pridobitve je blagoslovil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik.
Gasilci PGD Grosuplje in PGD Šmarje –
Sap so ob koncu prireditve izvedli prvo
vajo na novem poligonu in nam, gledalcem, s tem prikazali, kako zahtevno in
včasih tudi nevarno je njihovo usposabljanje.
Prireditev je povezovala Tadeja Anžlovar, na dogodku pa so nastopili ljudski pevci in godci Zarja, Mladinska folklorna skupina Račna ter harmonikarji
Skubic.
Klavdija Mehle

110 let Prostovoljnega gasilskega društva Račna

V soboto, 18. junija 2022, je Prostovoljno gasilsko društvo Račna slovesno
obeležilo svojo 110. obletnico delovanja.
Društvo je sicer ta lepa okrogla številka
zaznamovala že lani, a se je praznovanje
zaradi vsem znanega razloga epidemije

covida-19 prestavilo na letošnje leto. »Pisalo se je leto 1911, ko je 9 zagnanih mož
s pobudnikom Matevžem Zavirškom na
čelu sklenilo, da se bodo s skupnimi močmi
organizirano borili proti preteči nevarnosti
ognjenih zubljev, poplav in drugih nevar-

nih nesreč. 24. aprila istega leta je bila v
Ljubljani izdana listina, s katero je bilo tudi
uradno ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Račna,« članice in člani PGD
Račna opišejo začetke društva.
Slovesnega dogodka so se udeležili:
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predsednik Državnega sveta Republike
Slovenije Alojz Kovšca, župan dr. Peter
Verlič, predsednik Krajevne skupnosti
Račna Rajko Palčar, predstavnik Gasilske
zveze Slovenije Uroš Gačnik, namestnik
predsednika Gasilske zveze Grosuplje
Iztok Vrhovec, župnik in častni kanonik
ljubljanske nadškofije Janez Kebe ter seveda predsednik PGD Račna Aleš Kastelic, poveljnik PGD Račna Mirko Gačnik,
številni gasilke in gasilci, tamkajšnji krajanke in krajani, donatorji.
Zbrane na slovesnosti je pozdravil
predsednik PGD Račna Aleš Kastelic.
Kot je dejal, se je pred 110 leti oz. zdaj
že pred 111 leti v Račni pričelo organizirano gasilstvo. »Za nami je torej dobrih
110 let prostovoljstva, ki so ga soustvarjale
generacije krajanov Velike in Male Račne,
Predol in več kot 40 let tudi krajani Čušperka. Vsaka generacija je društvu dala največ, kar je bila v posameznih zgodovinskih
obdobjih zmožna,« je nadaljeval in še povedal, da je bilo gasilstvo v Račni vedno

podprto z močnim in množičnim članstvom, velik poudarek pa vseskozi dajejo
razvoju gasilske mladine, kar je garancija
za dobro delovanje društva.
V govoru je izpostavil, da je bila izgradnja novega gasilskega doma v letu
2008 velika prelomnica, tako za člane
društva kot za celo vas. Z novimi prostori
so dobili boljše pogoje za gasilske vaje
in družabne dogodke, gasilski dom pa
je postal priljubljena izhodiščna točka za
pohodnike in druge izletnike.
Prav tako je izpostavil, da so bili zadnjih 20 let izredno zavzeti njihovi
tekmovalci in tekmovalke, saj na vseh
vrstah tekmovanj dosegajo zelo dobre
rezultate, tudi na državnem nivoju.
»Ker smo se v prejšnjem desetletju
ukvarjali predvsem z gradnjo gasilskega
doma, smo v zadnjem desetletju večina
sredstev namenili posodobitvi gasilske
opreme in usposabljanju. Počasi se tudi
pri nas stopnja opremljenosti izboljšuje,

tako da smo trenutno dovolj dobro opremljeni za vse vrste posredovanj, na katera
smo klicani. Posodobili smo tudi osebno
varovalno opremo, da je poskrbljeno za
varnost operativcev. V lanskem letu smo
zamenjali naše skoraj 40 let staro vozilo s
cisterno, sicer s pol manjšim vozilom, ki pa
zaenkrat odlično služi svojemu namenu,«
je še delil nami.
Sicer pa se v gasilstvu srečujejo enako
misleči krajani, ki imajo vsi željo po sodelovanju pri aktivnostih v okviru kraja
in pri operativnem delovanju v okviru
društva.
Vsem članicam in članom društva, ki
so prispevali, da je društvo danes v dobri
kondiciji, se je zahvalil in jim čestital. Povedal je, da društvo dobro sodeluje tudi
z ostalimi društvi v krajevni skupnosti, s
sosednjimi gasilskimi društvi in z gasilskimi društvi v Gasilski zvezi Grosuplje
nasploh. V zadnjih letih pa so stkali veliko prijateljskih vezi tudi z gasilskimi društvi izven naše občine.
V imenu Gasilske zveze Grosuplje je
zbrane na prireditvi nagovoril namestnik
predsednika Iztok Vrhovec. Članicam in
članom PGD Račna je čestital za odlično
delo in njihov velik prispevek k razvoju
društva. »Vzorna organiziranost in opremljenost društva sta rezultat vztrajnega,
marljivega in požrtvovalnega dela veliko
generacij,« je dejal in poudaril pomen
prostovoljstva, da je gasilstvo plemenito
poslanstvo in je način življenja. »Naj se
društvo razvija, živi in krepi naprej. Naj bo
visoki jubilej velika spodbuda za nadaljnje
nesebično delo in naj člani PGD Račna slišijo vsak še tako slaboten klic na pomoč,«
je še dejal ter slavljencem zaželel veselo
praznovanje.
»Gasilstvo ima v Sloveniji že 153 let
trajajočo bogato tradicijo, na kar smo,
predvsem gasilci, upravičeno ponosni,«
pa je zbrane v imenu Gasilske zveze Slovenije nagovoril Uroš Gačnik. Članicam
in članom PGD Račna je zaželel veselo
praznovanje. Zahvalil se jim je za vse, kar

Društva
so dobrega storili ob nesrečah, ponudili
pomoč bližnjemu. »Hvala vam, da ste gasilci, da širite idejo gasilstva in ste ponosni,
saj ste del 163.000-glavega slovenskega
gasilstva in njen pomemben in nepogrešljiv člen,« je še dejal ter jim zaželel veliko
uspeha tudi v prihodnje.
Župan dr. Peter Verlič je razmišljal o
sami 110-letnici in se nekoliko v šali vprašal, ali bi bilo društvo za v muzej. »Ne. Ker
nekaj, kar ostaja, in je bilo isto pred 110
leti in je isto danes, je pač gasilstvo. Predanost sočloveku, pomagati in sodelovati
v kraju, biti del kraja, to vse je tisto, kar so
vaši ustanovni člani napravili pred zdaj že
skoraj 111 leti, in kar se dogaja danes,« je
dejal ter članicam in članom društva ob
njihovem jubileju iskreno čestital ter se
jim zahvalil, da se občina Grosuplje tudi
z njihovo pomočjo lepo razvija.

Zbrane na slovesnosti je nagovoril
tudi predsednik Državnega sveta RS
Alojz Kovšca, že vrsto let tudi član PGD
Račna. »V veliko čast mi je, da vas lahko
nagovorim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta, pri
sebi, doma, v Račni,« je dejal.
»Bogu v čast in veselje, bližnjemu v pomoč. Geslo, pod katerim gasilska organizacija kot najstarejša, najštevilčnejša sila
v sistemu zaščite in reševanja v Sloveniji
deluje že več kot 150 let, pod njen okvir
pa sodi tudi PGD Račna,« nas je spomnil.
Razmišljal je, da Slovenci radi rečemo, da
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smo deloven, priden narod. Kot so tudi
drugi narodi. Nekaj pa nas razlikuje od
njih. »Že v času Jugoslavije smo se razlikovali po tem, da smo bili Slovenci tudi v
prostovoljstvu vedno dobro organizirani.
Da smo se prostovoljnih aktivnosti lotevali
sistematično in da smo se na tem področju
izpopolnjevali, učili in da smo veliko investirali v razne oblike prostovoljnega delovanja, največ v gasilstvo,« je dejal.
»Evropska unija nam je lahko za vzgled
in po marsičemu ji sledimo, poskušamo
dohiteti bolj razvite narode. No, na področju prostovoljstva in gasilstva nasploh pa
smo daleč pred ostalimi državami Evropske unije,« je še dejal in z nami delil svojo
izkušnjo, ko so na neki konferenci predstavljali, kako deluje naš sistem civilne
zaščite in kako deluje gasilstvo znotraj
sistema civilne zaščite, kar je vzbudilo
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veliko zanimanja pri ostalih članicah
Evropske unije, »da bi sistem, kot ga imamo mi, poskušali zgraditi tudi kje drugje.
Naš sistem se je pokazal kot izjemno učinkovit ne samo doma, ob večjih nesrečnih
dogodkih, kot so poplave, potresi, požari,
pač pa tudi v mednarodnem sodelovanju.
Naše gasilske enote so sodelovale pri reševanju požara v Makedoniji, pomagale
so pri reševanju težav pri potresu na Hrvaškem. Tudi donirali smo zelo veliko drugim gasilskim organizacijam na območju
bivše Jugoslavije. Nenazadnje smo lahko
ponosni na to, da smo lahko vzor ne samo
državam bivše Jugoslavije, temveč tudi
Evropski uniji.«
»Zahvaljujem se vam za vse delo, ki ga
opravljate, za vse proste ure, ki jih porabite
za našo skupno varnost in za skupno dobro,« je še dejal ter vsem zaželel prijetno
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praznovanje.
Prireditev so s pesmijo in plesno točko popestrili učenke in učenci Podružnične šole Kopanj, zapeli so nam pevci
vokalno inštrumentalne skupine Mlada
zarja, sestri Klara in Tjaša Zupančič pa sta
nam zaigrali na flavto in citre.
Ob koncu prireditve nas je čakala še
lepa gesta. Predsednik PGD Račna Aleš
Kastelic je vsem gostom in njihovim
zvestim pokroviteljem izročil spominske
plakete.
Poveljnik društva Mirko Gačnik je ob
zvokih koračnice popeljal prapore s prizorišča, slovesnost pa se je počasi prevesila v veliko veselico. Za ples in dobro voljo so poskrbeli člani ansambla Gregorja
Kobala.
Jana Roštan, foto Brane Petrovič
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Slovesnost ob prevzemu novega gasilskega vozila v Ponovi vasi
V soboto, 2. julija 2022, je v Ponovi
vasi potekala slovesnost ob prevzemu
novega gasilskega vozila AC 20/60. Prostovoljno gasilsko društvo Ponova vas
se je novega vozila razveselilo že 12.
februarja lani, 7. junija lani jih je z obiskom počastil in si ga ogledal tudi tedanji minister za obrambo mag. Matej Tonin, sedaj pa so, po obdobju covida-19,
priredili še proslavo, ki se je pričela s
svečano parado, ter se poveselili na veliki gasilski veselici, ki ji je sledila.
Slovesnosti ob prevzemu novega gasilskega vozila so se udeležili predstavnik Občine Grosuplje Janez Pintar, predsednik Regije Ljubljana II Uroš Gačnik,
namestnik predsednika Gasilske zveze
Grosuplje Iztok Vrhovec, poveljnik Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc,
predsednica Krajevne skupnosti Št. Jurij Marina Rebolj, župnik Boštjan Modic
ter seveda predsednik PGD Ponova vas
Jože Kocjan, poveljnik PGD Ponova vas
Uroš Mehle, številni gasilke in gasilci,
tamkajšnji krajanke in krajani, donatorji.
»Že kar nekaj časa je minilo, od kar
smo ga pripeljali, pa zaradi razmer nismo uspeli realizirati prireditve. Danes
je napočil dan, ko ga bomo blagoslovili,
uradno prevzeli in parkirali v naš gasilski
dom,« je o novem vozilu v svojem pozdravnem nagovoru dejal predsednik
PGD Ponova vas Jože Kocjan in povedal, zakaj je ta dan, dan za veselje.
Sodobno avtocisterno s 6.000 litri
vode, opremljeno po tipizaciji Gasilske
zveze Slovenije, nam je nato tudi podrobneje predstavil. Kot je povedal, ima
novo vozilo veliko dodatne opreme za
posredovanje na požarnem območju,
tako da bodo z njim svojo operativno
pripravljenost za posredovanje občutno izboljšali, s tem pa tudi varnost občank in občanov v domačem kraju ter
seveda tudi širše. Podrobneje pa nam je
predstavil tudi pot, ki jih je do novega
gasilskega vozila pripeljala. »12. 2. 2021
bo z velikimi črkami zapisan v zgodovino
našega društva,« je še dejal o tem velikem projektu.
Predsednik PGD Ponova vas Jože Kocjan se je ob tej priložnosti še enkrat zahvalil Občini Grosuplje in Gasilski zvezi
Grosuplje za pomoč pri nabavi vozila.
»Ponovski gasilci smo ponosni, da delujemo v okolju, kjer imamo podporo svo-
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jih krajanov, podjetij, podporo in pomoč
krajevne skupnosti,« se je zahvalil tudi
krajankam in krajanom ter ostalim donatorjem.
Povedal je še, da se bodo trudili, da
bo novo vozilo vseskozi pripravljeno
na akcijo, seveda z željo, da bi bilo čim
manjkrat uporabljeno. »Vsa oprema in
tehnika pa ne pomeni nič, če pri tem ni
prisotnih ljudi, ki z njo upravljajo. Tega
se člani društva še kako zavedamo in nenehno skrbimo za izobraževanje in usposabljanje svojih operativcev, za izvajanje
reševanja ob različnih naravnih in drugih
nesrečah,« je še dejal.
Zbrane sta nato nagovorila tudi namestnik predsednika Gasilske zveze
Grosuplje Iztok Vrhovec in predsednik
Regije Ljubljana II Uroš Gačnik. Društvu
sta čestitala ob novi pridobitvi, mu izrekla pohvale in lepe želje.
V imenu Občine Grosuplje in župana
dr. Petra Verliča pa je zbrane pozdravil
občinski svetnik Janez Pintar. Društvu
je prav tako čestital za novo pridobitev,
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a kot je poudaril, vsa ta sredstva, vsa
ta oprema, objekti, vsi ti projekti niso
dovolj, pomembno je nekaj več. »Vsi ti
projekti morajo imeti dušo, morajo imeti srce. In to srce, ta duša je človek. In ta
človek ste vi, spoštovani gasilci in gasilke,
vi, na katere računajo sokrajani, ko bodo
potrebovali pomoč,« je še dejal, z željo,
da se bodo z intervencij vedno vračali
zdravi domov. »Srečno, gasilke in gasilci.«
Novo gasilsko vozilo je nato blagoslovil župnik Boštjan Modic, za tem pa
je sledil še najslovesnejši del dogodka.
Predsednik društva Jože Kocjan in poveljnik društva Uroš Mehle sta ključ novega vozila svečano izročila v roke skrbniku Toniju Jeršinu.
Ob koncu proslave je sledila podelitev odlikovanj najzaslužnejšim članom
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društva, da je danes opremljeno z novim vozilom, in podelitev zahval vsem
krajanom, lokalnim podjetnikom, vsem
donatorjem, ki so s svojim prispevkom
pripomogli k nakupu novega vozila.
Prireditev je povezovala Sara Primec,
s petjem in glasbo sta jo popestrili Vokalna skupina Koral in Godba Dobrepolje.
V nadaljevanju večera smo se poveselili ob dobri hrani in pijači, ki so jo
pripravili ponovski gasilke in gasilci, ter
poskočni glasbi ansambla Novi spomini.
Dogodka pa se je v poznih večernih
urah ponovno udeležil tudi nekdanji
minister za obrambo in podpredsednik
vlade RS Matej Tonin, aktualni poslanec
Državnega zbora RS.
Jana Roštan, foto Brane Petrovič

Pomagam prvi
Člani ekip prve pomoči RKS – OZ Grosuplje so usposobljeni in pripravljeni za
nudenje prve pomoči ob večjih nesrečah. Svoje znanje pa z veseljem posredujejo tudi vsem zainteresiranim.
Na Polici sta 22. maja po maši Robert
in Lenart predstavila oživljanje in druge
nujne ukrepe prve pomoči. Angela Dežman in Tatjana Hanov pa sta v učilnici
preventivno merili krvni pritisk in sladkor. Kar nekaj ljudi sta glede na izmerjene vrednosti morali napotiti na nadaljnje
preiskave k svojemu zdravniku.
Na praznovanju 50. obletnice grosupeljske cerkve, 19. junija letos, sta naša

grosupeljskem oratoriju izvedla 4 delavnice prve pomoči, ki se jih je udeležilo
okrog 70 otrok in mladih.
Septembra bomo začeli usposabljanja za nove člane prostovoljnih ekip
prve pomoči, zato vabimo tiste, ki ste
pripravljeni nameniti del svojega časa
temu plemenitemu poslanstvu, da se
nam pridružite. Za informacije smo
dosegljivi na: 051380351 ali: grosuplje.
ozrk@ozrks.si.
bolničarja Robi Zorko in Lenart Bučar
skrbela za prvo pomoč. Prav tako sta na

Sekretarka RKS – OZ Grosuplje Anica
Smrekar
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Naš dan s krvodajalci v Beli krajini

Krvodajalci so čisto navadni ljudje, pa
vendar to niso. Vzamejo si čas, da pridejo na akcijo, tudi če jim služba ali delodajalec to komaj omogoči, medtem ko
si marsikdo ne vzame niti pet minut za
pogovor z osamljenim starim sosedom;
zaupajo nam svoje podatke, tudi zelo
osebne, medtem ko marsikdo za nepomembne podatke o otroku v šoli že
kliče odvetnika; krvodajalec nam daruje
kri, del svojega telesa, marsikomu reši
življenje, medtem ko smo videli med
epidemijo koronavirusa, da marsikdo za
javno dobro zdravje ni pripravljen storiti
ničesar. Krvodajalcem na Rdečem križu
se poskušamo v našem in vašem imenu
zahvaliti z malimi pozornostmi, med njimi je tudi enodnevni izlet.
Prvič po koronskem premoru smo
peljali krvodajalce in prostovoljce RKS OZ Grosuplje na izlet. Bela krajina, ki smo
jo obiskali v soboto, 14. maja, nas je resnično navdušila in očarala.
Najprej smo doživeli gostoljuben
sprejem s tradicionalno belokranjsko
pogačo in kavico od članov Rdečega križa Metlika v Gradacu, kjer smo si ogledali
muzej Rdečega križa. Zelo lepo urejeno
zbirko o delu te velike humanitarne organizacije si je vredno ogledati: človek
pozabi, kaj vse so prostovoljci že napravili dobrega v preteklosti in kako zavezujoča je ta dediščina humanitarnosti tudi

za današnji čas.
Pri Treh farah smo spoznali prizadevanja za ohranitev kulturne dediščine
kar treh zelo starih cerkva. Prelepe stare
poslikave in častitljive stare orgle, katerih glasbo smo lahko okusili v živo po
zaslugi gospoda Smrekarja, so se ohranile s prizadevanjem tamkajšnjih ljudi in
župnije.
Pouk v šoli Brihtna glava v Radovici
nas je nasmejal do solz, ob tem pa smo
izvedeli ogromno o snovni in nesnovni
dediščini te sončne in mehke pokrajine.
Kdo bi si mislil, da iz take stare, ne-digitalne šole lahko kaj odnesemo, pa smo.
Jaz, ki sem mislila, da vem nekaj o vinu,
nisem prav odgovorila na vprašanje stroge učiteljice, katero vino je najboljše. Ker
verjetno tudi vi ne veste, vam zaupam
njen odgovor: »To je vino, ki je prodano
in plačano.«
Ob prihodu na turistično kmetijo Matkovič nas je gospodinja pozdravila v narodni noši, z obvezno pogačo in prijetno
domačo besedo. Po odličnem kosilu so
se mnogi zavrteli ob poskočnih vižah
harmonike. Andrej Bajuk pa res zna privzdigniti razpoloženje! Z gospo Anico
Smrekar, našo neumorno sekretarko RK
- OZ Grosuplje, sva udeležence izleta komaj spravile nazaj na avtobus.
Zaključili smo z degustacijami odličnih vin v Čurilah na kmetiji Pečarič: lep

primer uspešne mlade družine, ki se je
odločila ostati na kmetiji, jo spremeniti v pravo podjetje in prijeten dom za 5
otrok in stare starše.
Dan je bil resnično prekratek. Bela
krajina ponuja še veliko zakladov, ki jih
je vredno obiskati – pojdite pogledat, če
nam ne verjamete.
Vtisi krvodajalke, udeleženke izleta:
»V soboto sem se udeležila izleta v
Belo krajino in bila prijetno presenečena. Zelo lepo pripravljena ekskurzija. Cel
dan je v skupini vladalo tako prijetno
vzdušje, pozitivna energija ... Sonce je
samo še dopolnilo lep dan. HVALA za
prijetno druženje, za odkrivanje lepot
Slovenije. Že prvo srečanje s predstavniki RK je kazalo na to, da bo dan prečudovit. Topel sprejem, s pogačo, kavo ...
Nadaljevanje do Treh far in krofi, pa potem še nasmejana ura v šolskih klopeh.
In sledilo je kosilo. Zopet topel sprejem,
odlična hrana in še harmonika. Čudovita
lokacija, čudoviti gostitelji, ko preprosto
ne delaš nič in samo uživaš. In še češnja
na torti, degustacija vina, razkošje, ko
preprosto po tako srčni predstavitvi ne
moreš domov brez steklenice ali dveh v
vrečki. Da smo nadaljevali lep dan še v
nedeljo.«
dr. Zora Korošec Koruza

Društva
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Morje za en dan

Na vroč poletni dan, 23. junija letos,
smo se spet odpravili na zdaj že tradicionalni izlet na morje. Vsaj en dan kopanja in lepih doživetij želimo ponuditi
starejšim, samim in tistim, ki si ne morejo
plačati počitnic. Letos smo povabili zraven tudi begunce iz Ukrajine, ki trenutno
prebivajo med nami.
Pred Gasilskim centrom Grosuplje in
na glavni avtobusni postaji se je zbralo
polno prešerno razpoloženih izletnikov,
ki jim je z obrazov sijalo veselje in dobra
volja. Pekarna DON DON Grosuplje, naš
donator, je zapolnila prtljažni prostor v
avtobusu. Tam smo shranili tudi veliko
vrečo rezervnih kopalk in vrečo čepic za
zaščito pred sončno pripeko, ki smo jih
zbrali na Rdečem križu Grosuplje. Poln
avtobus veselih ljudi, ki so za en dan
doma pustili vse skrbi, bolečine, osa-

mljenost in druge preizkušnje, se je odpeljal proti morju.
Prvi cilj je bil Piran. Gostoljuben sprejem sekretarke Valentine in sodelavke
Eve in lepi prostori sredi mesta so nas
navdušili. Po zaslugi vodstva Rdečega
križa Piran smo si brezplačno lahko ogledali Muzej pomorstva in muzej v cerkvi
sv. Jurija.
V Simonovem zalivu v Izoli smo imeli
slastno kosilo, potem pa smo celo popoldne uživali v senci na obali in v topli
morski vodi.
Ob petih smo se zbrali na avtobusu
in se odpeljali domov polni lepih vtisov,
predvsem pa z mislijo, da smo dan preživeli v res prijetni in veseli družbi. Na
poti domov smo se izmenjavali pri petju
ukrajinskih in slovenskih že skoraj pozabljenih narodnih pesmi, ki so nas zazi-

bale v spomine na otroštvo in mladost.
Pred dnevom državnosti smo domovini
v čast zapeli tudi himno.
V imenu vseh udeležencev izleta se
iskreno zahvaljujemo vsem sponzorjem.
Fundacija Drevored je poravnala stroške
prevoza, finančno so pomagali: Aleksander Čeferin, Voga, d.o.o. in Občina Grosuplje, za malico pa je poskrbela Pekarna
DON DON. Želimo si, da bi vsi donatorji
lahko videli veliko hvaležnost in veselje,
še posebej beguncev iz Ukrajine, ki smo
jih s tem izletom resnično presenetili
in odtrgali od njihovih skrbi, strahov in
spremljanja slabih novic iz njihove domovine.
RKS - OZ Grosuplje
Milena Mušič in Anica Smrekar

Županov pohod po pločniku od Škofljice do Grosupljega
Brv prijateljstva je sosednji občini Škofljica in Grosuplje povezala že leta 2013,
v naslednjih letih pa je pločnik povezal
tudi velik del poti od meje z občino Škofljico pa vse do središča Grosupljega. Kot
vsi, so to pridobitev pozdravili tudi članice in člani Društva upokojencev Šmarje
- Sap. Takrat še predsednica, zdaj tajnica
društva Anka Fabjan je tudi vedno rada
povedala, malo v šali, malo zares, da
upokojenke in upokojenci pod budnim
očesom, predvsem pa z zadovoljstvom
vedno radi spremljajo, kaj vse se na ob-

močju Šmarja - Sapa pa tudi Grosupljega
v zadnjih letih dogaja, kaj vse se dela.
Kako se občina razvija, na področju cestne infrastrukture še posebej. Rada je
tudi poudarila, da ima župan dr. Peter
Verlič vedno posluh zanje in tudi sicer
pohvalila delo občinske uprave, krajevne skupnosti.
In ko so dobršen del poti od meje z
občino Škofljica pa do središča Grosupljega že lahko prišli peš po pločniku, so
šmarski upokojenci sklenili, da bodo po
tej poti organizirali pohod. Poimenovali

pa so ga kar Županov pohod od Škofljice
do Grosupljega. Nanj so se prvič odpravili maja 2018.
Pločnik je v zadnjem letu dobil še
manjkajoči del te povezave na Malem
Vrhu, in odločili so se, da v soboto, 18.
junija 2022, Županov pohod od Škofljice
do Grosupljega ponovno organizirajo.
Zbrali so se »pri Žefranu« na Škofljici, že zgodaj zjutraj sta se jim pridružila
tudi župan dr. Peter Verlič in predsednik
Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janez
Pintar. Zanje pa sta imela tudi presene-
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čenje, kape s šiltom, ki so jim na sončen
dan zagotovo prav prišle. Tako opremljeni, »v stilu«, so se odpravili na pot.
Po pločniku.
Pot jih je vodila mimo Malega Vrha,
Šmarja - Sapa, kjer jih je čakalo okrepčilo,
pa naprej do Cikave in nato vse do Grosupljega, do gostišča Krpan, kjer je prišel
na vrsto zaslužen počitek s kosilom.
Preživeli so prijeten dan, v dobri družbi, res dobro so se tudi razgibali in nekaj
naredili tudi za svoje zdravje in psihofizično kondicijo.
Članicam in članom Društva upokojencev Šmarje - Sap najrazličnejših aktivnosti pa tudi izvirnosti ne manjka, in vedno jih radi popestrijo z novimi idejami.
Jana Roštan, foto Brane Petrovič

Predstavitev lokalnih projektov - vabilo
Lokalna društva upokojencev, kulturna in folklorna društva, šolske skupine in vrtci ter občine iz vse Slovenije ste vabljeni k predstavitvi lokalnih
projektov, izdelkov, kulture, pesmi in
plesa, folklore, projektov medgeneracijskega sodelovanja, primerov dobrih
praks v okviru občine in še in še.
Vse lokalne organizacije boste imele
možnost nastopa na kulturnem odru, v
okviru spremljevalnega programa ali v
okviru razstavnega prostora že 21. festivala za tretje življenjsko obdobje, ki bo v
letošnjem letu potekal od 27. do 29. septembra 2022 v Cankarjevem domu.
Z lokalno prežetimi projekti želi Festival, ki ga vsako leto obiščejo predstavniki
vseh generacij, s poudarkom na obiskovalcih, starejših od 55 let, zgraditi most
med generacijami, posamezniki, nevla-

dnimi organizacijami in drugimi deležniki. Vsebine letošnjega festivala bodo
glede na vsesplošno post-pandemsko
situacijo še bolj poudarjale medgenera-

cijsko sodelovanje, krepile duha solidarnosti in skupnosti ter povezovanja tudi
na lokalni ravni.
Program, ki ga vsako leto sestavlja

Društva
prek 3.000 posameznikov, v letošnjem
letu sestavlja več kot 100 kulturnih točk,
več kot 80 delavnic in predavanj, več
kot 160 lokalnih in splošnih ponudnikov
hrane, izdelkov za zdravje, aktivnosti v
prostem času, turizma, telekomunikacij
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in veliko drugega. Vstop je za obiskovalce prost.
Rok za prijavo za sodelovanje je 15.
avgust 2022.
Za več informacij za predstavitev lokalnih aktivnosti na največjem festiva-
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lu za starejše v Evropi je na voljo ekipa
festivala na info@f3zo.si, 01 300 32 11.
Več na f3zo.si.
Ekipa festivala

Društvo delovnih invalidov Grosuplje

Za člane Društva invalidov Grosuplje
so bili minuli meseci bogato zapolnjeni
z aktivnostmi. Zbor članov, kulturni praznik z obiskom Vrbe, Kranja in muzeja v
Ljubljani in redna ponedeljkova srečanja
so že naša stalnica.
Prvega aprila smo odšli na tridnevni
rehabilitacijski program v terme Topusko. Kopanje, masaže, sprehodi, druženje in obisk Velike Kladuše so nam zapolnili dneve tako, da je vse skupaj kar
prehitro minilo.
Od 16. 5. do 21. 5. 2022 smo bili na izletu v Srbiji. Naš cilj in izhodiščna točka je
bilo mesto Šabac, kjer smo bili ves čas bivanja v Srbiji nastanjeni v prijetnem hotelu. Ogledali smo si Sremsko Mitrovico z
muzejem zgodovine; Beograd, kjer smo
si najprej ogledali čudovito cerkev sv.
Save, se popeljali z ladjico po reki Savi na
panoramski ogled mesta, se sprehodili
po Kalamegdanu in ob prijetnem druže-

nju spili popoldansko kavo na Terazijah.
Naslednji dan smo se preko Fruške gore
odpeljali v Novi Sad, kjer smo si med potjo ogledali pravoslavni samostan, ob
povratku pa smo se ustavili v vinski kleti
na degustaciji njihovega vina. Sledil je
obisk naravnega rezervata Zasavica, ki
se nahaja vzhodno od reke Drine in južno od reke Save. Sprehodili smo se po
čudovitem parku v mestu Banja Koviljača. Za konec pa smo si privoščili še malo
kulture in obiskali rojstno mesto Vuka
Stеfanovića Karadžića. Znamеnito mеsto
Tršić s spominsko hišo Vuka Stеfanovića
Karadžića, jе bil prvi muzеj na prostem
v Kraljеvini Jugoslaviji. Preživeli smo lep
teden in videli veliko novega.
18. 6. 2022 smo si ogledali predstavo
Rokovnjači v gledališču na prostem na
Muljavi. Muljavski igralci so nas, kot vsako leto, navdušili z uprizoritvijo Jurčičevega dela.

20. 6. in 30. 6. 2022 smo imeli kopalni
dan v Šmarjeških Toplicah.
Od 22. 6. do 29. 6. 2022 smo imeli rehabilitacijsko letovanje v Žusterni. Sonce, kopanje, jutranja telovadba, hoja,
obisk bližnjih krajev, kolesarjenje, druženje in klepeti v prijetni senci. Vsega
smo imeli na pretek, samo časa nam je
zmanjkalo, ker je teden minil prehitro.
Zadovoljni in polni energije smo se morali posloviti. Vendar nič hudega, ker zagotovo se bomo kmalu še vrnili.
V društvu pa nadaljujemo z našim
programom. Vsak ponedeljek od 9.00 do
11.00 imamo na sedežu društva na Kolodvorski 5 v Grosupljem odprta vrata.
Če vas morda kaj zanima ali se nam kdaj
želite tudi pridružiti na kakšni naši dejavnosti, ste lepo vabljeni.
Karmen Jurčič
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Dostojno smo proslavili dan državnosti
Po dveh letih, ko smo morali proslavljati naš najpomembnejši praznik pod
posebnimi, izredno oteženimi pogoji,
smo letos vendarle proslavili dan državnosti v dokaj normalnih razmerah.
Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Grosuplje že vrsto let skupaj
s slovesnostjo ob dnevu državnosti organizira tudi spominski pohod Viljema
Podržaja. Glede na to, da so člani našega
združenja veterani iz občin Dobrepolje,
Grosuplje in Ivančna Gorica, smo se letos
odločili, da pohod in slovesnost organiziramo v občini Dobrepolje.
Že na samem začetku priprav smo se
povezali z občino Dobrepolje oz. njenim županom Igorjem Ahačevčičem, ki
je tudi sam veteran vojne za Slovenijo.
Ta nam je v veliki meri pomagal, tako v
organizacijskem kot materialnem pogledu. Njegovo odlično poznavanje lokalnega okolja in njegovih prebivalcev
nam je bilo v veliko pomoč, predvsem
v trenutku, ko je nenadoma zbolel naš
neutrudni organizator pohodništva in
načrtovalec tudi letošnje trase pohoda
Jože Erjavec.
Letošnji pohod se je začel pri cerkvi sv.
Martina nad Podpečjo. Po gozdni poti so
se pohodniki podali na Kamen vrh. Med
pohodniki so bili tudi potomci Viljema
Podržaja iz Medvedice, po katerem spominski pohod tudi nosi ime. Na Kamen
vrhu jih je pričakal predsednik našega
združenja Alojz Potočnik z okrepčilom.
Okrepčani so se nato po drugi poti vrnili
na izhodišče oz. na prireditveni prostor
pred vhodom v Podpeško jamo. Zaradi
zdravstvenih težav našega Jožeta sta pohod vodila domačina zakonca Kuplenk,

kar je celotnemu pohodu dalo še posebno lokalno noto. Da je bila trasa izbrana
posrečeno, priča tudi dejstvo, da so se
nekateri pohodniki vrnili s poti z izdatno
bero gob, ki so jih nabrali ob poti.
Po vrnitvi pohodnikov na prireditveni
prostor v zavetje prijetno hladne Podpeške jame se je z državno himno, ki jo je
na saksofon odigral domačin Jaka, začela krajša slovesnost. Program je pričel
recitator Ivo Puhar z odlomkom iz Župančičeve pesnitve Duma ter z njenim
drugim odlomkom tudi zaključil uradni
del programa. Program pa so popestrili
tudi učenca Glasbene šole Grosuplje,
podružnica Dobrepolje, Petra s prečno
flavto in Mohar s saksofonom ter recitatorke Osnovne šole Dobrepolje s Prešernovim Povodnim možem.
Slavnostni govornik župan občine
Dobrepolje Igor Ahačevčič je v svojem

nagovoru spregovoril o pomenu dneva
državnosti ter prisotne hkrati seznanil z
zgodovinskimi in naravnimi posebnostmi okolja, v katerem je slovesnost potekala. Program je povezoval sekretar Območnega združenja vojne za Slovenijo
Grosuplje Franci Zorko.
Po končanem programu so se prisotni
okrepčali z odličnim golažem, za katerega je poskrbel sam župan, in se še kar nekaj časa zadržali v prijetnem klepetu ter
tako potrdili znani rek: »Soborci v vojni,
prijatelji v miru.«
Franci Zorko

Športno-kulturno društvo TIAL praznoval 20-letnico delovanja
V soboto, 11. junija 2022, so v Športni
dvorani Brinje Grosuplje pripravili pravi
plesni spektakel. Športno-kulturno društvo TIAL je praznovalo 20-letnico svojega delovanja.
Plesalke in plesalce, njihove starše,
stare starše in vse ljubitelje plesa je na
prireditvi pozdravila predsednica društva mag. Tina Bedenik Schmautz. Nato
pa smo se lahko resnično naužili plesnih
ritmov in včasih tudi res neverjetnih gibov plesalk in plesalcev T-Studia, ki so

se nam predstavili z več kot 20 plesnimi
točkami. Nastopile so skupine TIAL MINI
DANCE, TIAL MINI BALERINA, TIAL BALET, TIAL MINI CHEER, TIAL HIP HOP 1, 2
in 3, TIAL CHEER PEEWEE POM & JAZZ,
TIAL CHEER JUNIOR POM & JAZZ, TIAL
BREAKING CREWS 1, 2 in 3 ter KIDS POLE
1 in 2.
Med posameznimi plesnimi točkami
pa nas je predsednica društva mag. Tina
Bedenik Schmautz popeljala skozi zgodovino društva, od njegovih začetkov

in vse do danes, ko praznuje 20 let. Ko
se lahko pohvali s številnimi zavidljivimi
uspehi, z mnogimi dosežki plesalk in plesalcev T-Studia.
»So datumi, so dnevi, v katerih se zgodi zgodovina. Pa naj to velja za življenje
posameznika, mesta, države ali pa le društva. In 2. julija 2002 je bil dan, ko je dobil
Športni klub TIAL tudi uradno ime. In v tem
dnevu se je zgodila ne samo grosupeljska,
ampak danes že vemo, tudi slovenska in
tudi že prek meja poznana zgodovina. 2.

Šport
julij je dan, ki je v zadnjih 20 letih vsako
leto znova potrjeval, da smo uspešni in
na dobri poti. Da smo se, tudi kot društvo,
zapisali v slovensko plesno zgodovino,«
je, zagotovo s ponosom, povedala mag.
Tina Bedenik Schmautz.
Spomini na športni klub TIAL tako
segajo 20 let nazaj, ko sta, takrat še dve
navdušenki nad športom in plesom, prišli do ideje, da bi ljubezen, ki jo imata do
plesa, širili naprej. Poleg nje je to bila še
Alenka Rebernik, ime TIAL pa je tako takrat nastal kot skovanka dveh imen, Tina
in Alenka.
Kot je povedala, se ji Alenka zaradi
službenih obveznosti na nadaljnji poti ni
pridružila, medtem ko je sama septembra 2002 začela s poučevanjem prvih
dveh showdance plesnih skupin prav v
Športni dvorani Brinje Grosuplje.
Na plesnih odrih se jih je predvsem na
začetku prijelo ime Plesni studio Tina. In
to ime so obdržali vse do leta 2018. Ker
pa je bilo še veliko drugih posameznikov,
ki so pripomogli k uspehom društva, da
so zrastli v to, kar so danes, se ji je zdelo
prav, da so se leta 2018 preimenovali v
T-Studio.
V teh 20 letih so postajali iz leta v leto
bolj družbeno aktivni, vedno bolj vpeti v
lokalno okolje, med njimi je bila vedno
bolj opazna članska rast, že leta 2011 so
aktivno zaživeli tudi na območju Mestne
občine Ljubljana. Ponudbo so počasi
razširjali na balet, breakdance, hip-hop,
družabne plese in cheerdance, v zadnjih
letih pa tudi na fitbaby in vadbe za dojenčke, mini dance, mini fit, oziroma kot
je sama dejala, vse možne načine gibanja za najmlajše, kar jih na pravilen in
zdrav način, s čim manj poškodbami, pripelje do tega, kar smo lahko tudi ta dan
spremljali v Športni dvorani Brinje.
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Predsednica društva nam je še povedala, da so danes člani Cheerleading
zveze Slovenije, Plesne zveze Slovenije,
Zveze športnih organizacij Grosuplje in
tudi Olimpijskega komiteja Slovenije. In
ravno to članstvo je zelo pomembno za
njihov razvoj. Omogoča jim, da lahko s
svojimi skupinami sodelujejo na najrazličnejših prireditvah. In prav na osnovi
strokovnega izbora plesnih točk v tek-
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movalni sistem teh zvez tudi sami lažje
presojajo in primerjajo svojo uspešnost
z drugimi društvi. »Naša bera tekmovalnih medalj je v 20 letih postala zelo velika.
Danes jih ne bom naštevala, toliko jih je.
Imamo pa več kot 30 zlatih odličij, več kot
50 srebrnih odličij in pa še več bronastih
odličij,« je ob tem ponosno povedala.
Večinski del je z državnih prvenstev, nekaj pa jih je tudi že z evropskih in svetovnih prvenstev, in sicer na področju treh
plesnih zvrsti, performance cheer-a, hip
hop-a in breaking-a. »In zelo vesela sem,
da smo letos uspeli vpeljati v tekmovalni
sistem tudi pole dance,« je še dejala.
Skupine TIAL CHEER PEEWEE POM,
TIAL CHEER JUNIOR in TIAL CHEER PEEWEE JAZZ so se nam na prireditvi s svojimi tekmovalnimi koreografijami tudi
predstavile.
Tri članice TIAL CHEER JUNIOR so bile
letos tudi reprezentantke slovenske mladinske cheer performance skupine, ki
se je konec aprila udeležila svetovnega
prvenstva v Orlandu. Skupina je dosegla
kar 3. mesto.
»V društvu smo vedno znali tudi prisluhniti našim članom, prisluhniti njihovim željam po različnih plesnih zvrsteh.
Ni bilo vedno lahko. Bili so izzivi, bile so
težave, ampak vedno smo si dejali, da je
pomembno to, kako se po vseh težavah ali
padcih poberemo. In važen je tisti naslednji vzpon, ki nas potem čaka. Ob takšnih
priložnostih, kot je današnja slavnostna
prireditev, ta težja obdobja zelo radi spregledamo. A vendar smo vedno našli rešitev in mislim, da je ravno to naša lastnost,
na katero smo tako jaz kot vsi vaditelji in
mislim da tudi starši in naši varovanci
zelo ponosni,« je popotovanje društva
sklenila predsednica mag. Tina Bedenik
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Schmautz.
Prišli pa smo tudi skozi vse plesne točke, nekatere so nas prav res pustile brez
besed. In prišel je tudi čas za slavnostno
torto, ko smo društvu TIAL vsi skupaj voščili in mu tudi zapeli »vse najboljše«. Vse
najboljše je društvu za 20. rojstni dan,
predsednici in celotni ekipi, plesalkam
in plesalcem in njihovim staršem voščil
tudi župan dr. Peter Verlič. Društvu je
zaželel, naj bodo še naprej uspešni pri
svojem poslanstvu, vzgajanju mladih
v gibanju. Da bodo zmagovalci. Pa ne
le po kolajnah, pokalih, ampak po srcu.
»Upam, da se v občini Grosuplje dobro počutite, naj tako ostane tudi naprej in nas še
naprej razveseljujte. Iskrene čestitke,« je še
dejal.
Jana Roštan

Adam Nejc bronasti na Atletskem pokalu Slovenije
V Mariboru je 8. 5. 2022 potekalo tekmovanje v Atletskem pokalu Slovenije
za mlajše mladince in mlajše mladinke.
Na tekmovanju je nastopilo več kot 400
mladih atletov in atletinj iz 37 klubov in
društev iz celotne Slovenije. V uvodu v
atletsko sezono na prostem smo lahko
spremljali odlične predstave in kopico
novih osebnih mejnikov. Atleti in atletinje so zraven odličij in osebnih rekordov
lovili tudi norme za nastop na evropskem prvenstvu do 18 let in za nastop na
olimpijskem festivalu evropske mladine.
Pri tem so bili zelo uspešni in med njimi
so bili tudi atleti našega kluba.
Adam Nejc je v suvanju krogle 5 kg s
sunkom, dolgim 13,13 m, osvojil bronasto odličje. V metu kopja mu je medalja
le za nekaj cm ušla iz rok in moral se je
sprijazniti s 4. mestom in metom 44,08
m. V teku na 200 m je Mark Svetec z re-

Najc Adam, 3. mesto

Ekipa deklet: Neža, Pia, Hana in Zoja

zultatom 23.90 osvojil 7. mesto. V teku
na 400m si je Gal Sagmeister s časom
54.93 pritekel nov osebni rekord in 8.
mesto. Luka Potokar je nabiral izkušnje
v teku na 800 m, kjer je s časom 2.09,12
dosegel 6. mesto. Atletski klub Špela
so zastopala tudi dekleta: Neža Ferfolja

je v teku na 400 m z ovirami osvojila 8.
mesto, Hana Mohar je v teku na 800 m
osvojila 9. mesto ter Pia Lebar, ki je v
teku na 400 m osvojila 9. mesto.
Čestitke vsem.
AK Špela, Špela Bizjak

Anže in Voranc ekipna državna prvaka Slovenije v mnogoboju
V Domžalah je 8. 5. 2022 potekalo prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke
U12 v mnogoboju. Tekmovanje je zajemalo štiri discipline: tek na 60 m, skok v
daljino, vortex in 300 m. Tekmovanje je
potekalo v odličnih pogojih, naši mladi
športniki pa so poskrbeli za 2 odličji ter
ekipno zmago in postavili so številne
osebne rekorde.
V prvi disciplini, v teku na 60 m, sta
Anže Šmuc in Voranc Štupnik Solomun

postavila visoke cilje in prevzela vodilno
mesto. Sledil je skok v daljino, kjer je Voranc le za nekaj centimetrov zgrešil državni rekord, z osebnim rekordom je na
drugo mesto skočil Anže. Sledil je met
vortexa, kjer je mali drobni Anže voretx
zalučal 45,48 m, Voranc je Anžetu le sledil. Zadnja disciplina je bila tek na 300 m.
Vsi smo nestrpno pričakovali, kako se bo
razpletlo. Sledil je krik veselja, Voranc je
v cilj pritekel kot prvi in Anže kot tretji.

Zasluženo je Anže postal državni prvak
Slovenije v mnogoboju v kategoriji U12
s 2001 točko (60 m- 8,80, daljina - 451
cm, vortex- 45,48 m, 300 m- 46,55 ), Voranc pa je osvojil naslov podprvaka s
1933 točkami (60 m- 8,71, daljina – 495
cm, vortex - 29,43 m, 300 m - 45,70).
Ekipno sta postala DRŽAVNA PRVAKA
SLOVENIJE med 33 ekipami. Na tekmovanju so nastopili še: Vid Hočevar, ki je
s 1314 točkami osvojil 22. mesto, David
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Voranc in Anže, državna prvaka Slovenije

Ekipa fantov U12: David, Anže, Vid in Voranc

Štajnar, ki je s 1303 točkami osvojil 23.
mesto, Gal Kamin, ki je s 1048 točkami
osvojil 44. mesto, Ian Jančar, ki je s 1033
točkami osvojil 47. mesto in Mark Kamin,
ki je s 892 točkami osvojil 58. mesto.
Med dekleti se je najbolje uvrstila
Olivija Čeru s 1681 točkami na odlično
11. mesto. Tekmovale so še: Lila Julija

Grad, ki je zbrala 1470 točk in osvojila 17.
mesto, Nika Grabnar, ki je zbrala 1437
točk in osvojila 19. mesto, Zala Košir, ki
je zbrala 1315 točk in osvojila 32. mesto,
Polona Janež, ki je zbrala 1308 točk in
osvojila 34. mesto in Laura Lovšin, ki je
zbrala 1222 točk in osvojila 45. mesto.
Ekipno so dekleta osvojila 8. mesto med
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Ekipa deklet U12: Zala, Lila Julija, Laura,
Olivija, Nika in Polona

43 ekipami.
Vseekipno je AK Špela med 16 klubi s
14.528 točkami osvojil 4. mesto.
Čestitke trenerju Klemnu Trontlju ter
staršem za podporo.
Tamara Dizdarevič

Dve bronasti odličji na prvenstvu Slovenije v štafetah

Ekipa 4 x 300m: Neža, Nuša, Mark, Valter

V Mariboru je 14. 5. 2022 potekalo prvenstvo Slovenije v štafetah. Na tekmovanju je nastopilo več kot šestdeset štafet in spremljali smo lahko zelo zanimive
tekaške obračune. Med nastopajočimi so
bili tudi naši atleti in atletinje, ki so si pritekli dve bronasti kolajni.
Odlično je nastopila mešana pionirska
štafeta U16 v teku na 4 x 600 m v postavi

Ekipa 4 x 600m: Zoja, Hana, Nik, Gal

Nik Miklič, Hana Mohar, Zoja Taškar in
Gal Sagmeister. Štafeta si je z rezultatom 6.53,60 pritekla bronasto odličje. Pionirska mešana štafeta U16 v teku na 4 x
300 m, ki je tekla v postavi Mark Svetec,
Nuša Strnad, Valter Macedoni in Neža
Ferfolja, si je z rezultatom 2.53,38 pritekla bronasto odličje. Nastopila je še ena
mešana štafeta U16 na 4 x 300 m v po-

stavi Tim Krstič, Larisa Založnik, Jakob
Petrič in Lina Jakše, ki je s časom 3.9,63
osvojila 6. mesto.
Vsem nastopajočim iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov v prihodnje.
AK Špela, Špela Bizjak
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Državno prvenstvo v tenisu do 18 let in turneja ITF18
Na igriščih ŽTK Maribor je od 13. 6.
2022 do 18. 6. 2022 potekalo letno državno prvenstvo v kategoriji do 18 let.
Čestitke Vidu Moharju (GROSU) za osvojeno 3. mesto (64 udeležencev) med posamezniki. Da je uspeh še večji, mu je to
uspelo šele s 16-mi leti.
Od 20. 6. 2022 do 10. 7. 2022 je potekala turneja treh turnirjev ITF18 v Bosni
in Hercegovini. Po nabiranju izkušenj na
zahtevnih kvalifikacijah v Banjaluki in
Doboju je na zadnjem turnirju v Sarajevu Vid s tremi zmagami osvojil zahtevne
kvalifikacije. Na glavnem turnirju je nato

premagal Madžara Zalana S. Savaya, v
osmini finala pa je moral po hudem boju
priznati premoč perspektivnemu Rusu
Egorju Pleshivtsevu.
S tem je Vid pridobil nove ITF mednarodne točke, hkrati pa smo si s tujimi
trenerji izmenjavali mnenje in izkušnje.
Marko Škrjanc

Na počitnice v Brinje

Najmlajši so komaj čakali začetek počitniškega tabora.

Prvi počitniški teden je že tradicionalno namenjen otroškemu poletnemu taboru v NK Brinje. Letos je sovpadel s precej visokimi temperaturami, a več deset
otrok to ni odvrnilo od skupnega druženja in aktivnosti, ki so jih pripravili prizadevni trenerji v Brinju. Minulo šolsko leto
je prineslo več tednov izolacije zaradi
korone in s tem podaljšanega tičanja za
ekrani računalnikov ali pametnih telefonov, počitnice pa so ne nazadnje čas,
ko je treba otroške glavice izbezati na
plan, in športni tabor je tako kot nalašč
za uvod v aktivna dva meseca prostih
dni. Tabore, ki jih pod vodstvom Boruta
Kolariča izvajajo že ducat let, obiskujejo
otroci vseh starosti, od vrtca do druge
triade, zraven pa pripeljejo tudi svoje
bratce ali sestrice. Trenerji, močna ekipa
mlajših in energičnih fantov, kot jih je
predstavil vodja Borut, so staknili glave
in pripravili vrsto atrakcij, s katerimi so

Vodne atrakcije so hladile razgrete glave in blažile vpliv
vročinskega vala.

popestrili in do zadnje minute zapolnili
dan. Že prvi dan so malim nogometašem postregli s hladnim tušem, ki je vsaj
malce razpršil peklensko vročino. Voda
je bila tako rekoč vsak dan stalnica številnih aktivnosti, vsi mokri od peta do
glave pa so na ta način uspešno kljubovali vročinskemu valu. Z vodno pošiljko
jo je skupil tudi kakšen od staršev, ki je
čakal na svoj podmladek in se ga trudil
po koncu dneva zbezati domov.
Stalna udeleženca poletnega tabora
sta tudi brata Kušlan, ki sta komaj dočakala ponedeljkovo jutro v zadnjem tednu junija. »Igrali smo nogomet, bejzbol,
imeli smo veliko različnih poligonov,« je
bil navdušen devetletni Jaka, ki si je sam
ne le pripravil potrebščine za tabor, ampak tudi sam navil budilko, da slučajno
ne bi zamudil. Še posebno mu je bilo
všeč, da so lahko lakoto kadar koli tešili z
rogljički, s katerimi jih je zalagala Pekar-

na Pečjak, da so se sladkali vse dni. Tudi
12-letni Martin se še vedno rad udeleži
počitniškega druženja z vrstniki, s katerimi se zapodi po zelenicah, zdaj, ko je že
med starejšimi, pa je tudi v pomoč trenerjem pri pripravi poligonov.
Del dneva so otroci preživeli tudi v
telovadnici OŠ Brinje, kjer je bilo poskrbljeno za prehrano. Ob vrsti dvoranskih
športov so se naužili tudi filmskih radosti
in družabnih iger. »Želel bi izpostaviti, da
športni tabor po vseh teh letih ni samo
neko zabijanje časa, ampak smo skozi
izkušnje in opazovanje program res že
precej dobro prilagodili otrokom, tako
da se jim skoraj neprestano nekaj dogaja
in da je rdeča nit celega tedna zabava.
Vključujemo različne športe, aktivnosti,
ki so včasih tekmovalne, včasih pa zahtevajo sodelovanje, pa še za čas počitka
po kosilu pripravimo več različnih iger, ki
si jih otroci takrat izberejo glede na tre-
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Med najhujšo vročino so aktivnosti potekale v brinjski športni
dvorani.

nutno razpoloženje,« je dogajanje opisal
trener Borut, ki ni pozabil omeniti največjega aduta tabora, »precej mlad trenerski kader - jaz sem že pravi veteran,
ki ima posledično ogromno energije in
na srečo tudi volje za ukvarjanje z otroki,
tako da se nemalokrat zlijejo v eno veliko
prisrčno otroško rajanje.«
In rajali so cel teden, druženje pa za-
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Trener Borut Kolarič zna z otroki.

ključili s kopanjem v Atlantisu. Teden je
za večino prehitro minil, mnogim pa je
dal zagon za nadaljnje aktivne počitnice.
»Precej raziskav je narejenih na temo pozitivnega vpliva gibanja v mladosti na življenje posameznika. Verjetno pomembnejši kot potencialni uspeh v posamezni
panogi so sodelovanje v skupini, disciplina, spoštovanje, premagovanje življenj-

skih situacij skozi šport in nekakšna
navajenost na gibanje in rekreacijo,« je
Borut predstavil še širše prednosti športnega druženja, ki je v časih, ko so se tudi
otroci preveč zasedeli in bili primorani
postati manj družabni, več kot odlična
popotnica za njihov razvoj.
Barbara Pance

Nogometaši po zmago v Budimpešto
Grosupeljski nogometaši so sredi junija gostovali v Budimpešti, kjer so se
pomerili s svojimi vrstniki na turnirju
Gallini Cup. Dva polna avtobusa otrok in
trenerjev sta odpeljala proti Madžarski,
starši pa so se na pot podali z avtomobili.
Tridnevno glasno navijanje na stadionih
tako rekoč v središču prestolnice je mnoge stalo glas, a se je več kot izplačalo. Na-

mreč, selekciji U16 in U11 sta zasluženo
osvojili turnir, ekipa U14 pa je bila tretja.
Fantje so tri dneve prebili na stadionih,
starši pa so imeli nekaj več časa tudi za
ogled znamenitosti, še posebno impresivnega parlamenta in Orbanove predsedniške palače. Nekateri so se zapeljali
tudi z ladjico po Donavi in se napasli na
madžarskih dobrotah na znameniti tr-

žnici. Na koncu so se Grosupeljčani vrnili
domov z novimi odmevnimi ekipnimi
uspehi in še s tremi individualnimi priznanji, ki so jih prejeli Nejc Čož za naj
igralca U11, med kadeti pa Tevž Kušar za
naj igralca in Jaka Zrnec za naj vratarja.

Dve selekciji sta osvojili turnir, trije igralci pa so bili posebej nagrajeni.

Barbara Pance
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Lena Škrjanec in Tango ekipna državna prvaka v
preskakovanju ovir
le jahačice Laura in Julija Černota, Sara
Hren in Neža Bregar, ki s svojimi konji,
nastanjenimi v Konjeniškem klubu Giovanni, prav tako trenirajo pod budnim
očesom trenerk Mance in Žive Kukman.
Na odprtih tekmah v okviru državnega
prvenstva v preskakovanju ovir so nabrale kar 9 rozetk za parkurje, odjahane
brez napake.
Tekmovanja sta se udeležili tudi Manca in Živa Kukman, ki sta v letošnjem letu
dali poudarek tudi treningu mladih konj.
Manca je prav vsak dan tekmovala kar s
4 konji: Q-Olympicom, Q-Spiritom, Molly
S ter Drossaanom na višinah do 115 cm
in v večini parkurje opravila brez podrte
ovire. Živa je tekmovala s konjem King
Baloubejem prav tako na višini do 115
cm, s katerim sta pokazala odličen napredek v manj kot 2 mesecih treninga.
Konjeniški klub Giovanni

Lena Škrjanec

Članica konjeniškega kluba Giovanni
Lena Škrjanec in njen konj Tango sta na
državnem prvenstvu, ki je potekalo od
28. 6. do 4. 7. na hipodromu v Stožicah,
osvojila ekipno zlato medaljo skupaj
s Pio Rojko in Kajo Kropec v kategoriji
otroci.
Posamezno sta po skupaj 3 tekmovalnih dnevih in 4 štartih na 90 cm, 95 cm
(2 x) in 100 cm osvojila skupno 5. mesto.
V enem od parkourjev je Lena odjahala
od 3. ovire naprej do 10. brez obeh stremen (vsak, ki jaha, ve, kako težko je to).
Leni ter Tangu iskreno čestitamo za
več kot odlično odjahane vse parkurje in
borbenost do konca; iskrene čestitke pa
tudi trenerkama Manci in Živi Kukman.
Več na https://www.konj-zveza.
org/2022/06/30/novi-ekipni-drzavni-prvaki/.
Tekmovanja so se udeležile tudi osta-

Od leve proti desni: Pia Rojko, Lena Škrjanec, Kaja Kropec

ŽENSKA KONJENICA, konjenica štirih občin
Drugi vikend v juniju, 11. in 12. 6.
2022, se je skozi štiri občine slišal ropot
konjskih kopit in vrisk dvajsetih žensk.
S konjskimi prikolicami so se pripeljale
z vseh koncev Slovenije. Nekatere z Gorenjske, Dolenjske in Štajerske, nekatere
pa smo bile domačinke.
Konjenico smo zbrale v Čušperku

(Grosuplje), nato pa nas je pot vodila skozi občino Dobrepolje, mimo Predstrug v
vas Ponikve, kjer smo imele krajšo pavzo.
Tam smo konjem ohladile noge in jih napojile v potoku Rašica. Po makadamski
poti smo dalje odjahale proti velikolaški občini v Velike Lašče, kjer smo prvič
razjahale in konje privezale v senco ter

si odpočile. Vseskozi nas je po poti spremljal kombi z malico in pijačo. Nadaljevale smo na Veliko Slevico, kjer nam je
dih zastajal ob čudovitih terenih in razgledih na mehke gozdne poti, prekrite z
mahom, v podrasti pa so že dozorevale
prve borovnice. Pot se je vila do Karlovice, kjer smo prečkale drugi potok in naši

Šport

konji so lahko spet namočili kopita. Pred
nami je bila še zadnja tretjina poti, ki nas
je popeljala v bloško občino, na Volčje
in še naprej in tako je tudi naša ženska
konjenica prispela na ciljno destinacijo,
na Runarsko. Zvečer smo se poveselile,
besed in smeha pa kar ni zmanjkalo. Prespale smo v družbi naših konj, na senu.
Naslednji dan smo zasedlale in odjahale
po isti poti nazaj proti grosupeljski ob-
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čini, v Čušperk. Kljub temu, da je bilo v
ženski konjenici dvajset žensk, nismo
imele prav nič dežja, ravno nasprotno.
Zahvalile bi se rade tudi našim sponzorjem, ki so nam omogočili lažjo realizacijo konjenice. Najlepša hvala kmetiji
Puc, kmetiji Jakopič, Arhitekturi SEM
DOM, Priba okna, MM preformance
horses in Bdesign. Najlepša hvala tudi
partnerjem, ki so nas spremljali po poti
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in bili z nami! Hvala tudi gostujoči kmetiji Pavčič – pr' Gudnovih, da so nam
odstopili hlev za konje. Še enkrat pa bi
rada pozdravila prav vse, ki ste nas z nasmehom in dvignjenih rok pozdravljali
in spodbujali ob poti! Konjenico želimo
ohraniti tradicionalno in obljubljamo, da
se vrnemo drugo leto in to še v večjem
številu!
Barbara Cimerman

2. Rekreativni turnir v odbojki na mivki
Člani Športnega društva Bum iz Grosupljega smo v soboto, 11. 6. 2022, na
odbojkarskem parku na igrišču OŠ Brinje

Grosuplje izpeljali že drugi rekreativni turnir v odbojki na mivki. Turnirja se
je udeležilo 12 ekip, ki so se pomerile v

mešanih dvojicah. Prvo mesto sta zasedla David&Mojca iz ŠD Jama, ki sta bila
v finalu za odtenek boljša od Lune&Kaje,
polfinalistk iz prvega turnirja pred tremi
leti. Tretje mesto si je priborila ekipa organizatorja ŠD Bum, ki je bila premočna
za ekipo Kucler team, v kateri smo videli
predstavnico perspektivne mlade generacije igralk, tako da nam za prihodnost
tega športa ni potrebno skrbeti. Kot je
že praksa na vseh naših prireditvah, smo
za osvežilne napitke uporabili vračljive
kozarce za večkratno uporabo, s tem pa
zmanjšali plastične odpadke kar za 70 %.
ŠD Bum je ekološko usmerjeno društvo,
ki poleg spodbujanja športa za stare in
mlade močno poudarja in ozavešča tudi
pomembnost ohranjanja okolja. Zahvaljujemo se vsem prijateljem in podpornikom društva, ki so nam omogočili izpeljavo turnirja.
ŠD Bum Grosuplje
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Grosupeljčan na sredozemskih igrah
V času od 25. 6. do 6. 7. 2022 so v Oranu, milijonskem in drugem največjem
mestu Alžirije, potekale letošnje mediteranske igre. Udeležili so se jih športniki
iz 26 držav Evrope, Afrike in Azije. Tja je
po dobre dosežke odšlo tudi 138 slovenskih športnikov, ki so tekmovali v 23
različnih športih. Bili so izjemno uspešni,
saj so dosegli 23 medalj, od tega 6 zlatih,
8 srebrnih in 9 bronastih. Eden uspešnih
športnikov, udeležencev letošnjih sredo-

zemskih iger, je tudi Grosupeljčan, vaterpolist Matija Bernard Čanč iz Tlak (levo
na sliki 1 in skrajno desno zgoraj na sliki
2), sicer član Vaterpolo kluba Slovan. Bil
je tretji strelec naše vaterpolske reprezentance U18, ki je navduševala s svojo
pozitivno naravnanostjo in borbenostjo,
saj se niso ustrašili niti največjih legend
svetovnega vaterpola Črnogorcev in
Srbov. Zmagali so dve tekmi, kar jim je
prineslo končno 6. mesto. Matija pravi,

da so bile igre zanj življenjska izkušnja
in nova injekcija motivacije za nadaljnje
treninge. Najbolj mu bo ostala v spominu izjemna atmosfera, druženje z raznimi športniki od vsepovsod ter pridih
povsem drugačnega sveta. Vseeno pa je
rad prišel domov, vesel predvsem domače kuhinje.

Peter Skubic - državni prvak v badmintonu
Prebivalci Police smo ponosni na našega sokrajana Petra Skubica. Ljudem
iz modnega sveta in prestižnih krogov
je bolj poznan kot vrhunski čevljar. Po
naročilu izdeluje unikatne modne čevlje najvišje kakovosti. S čevljarstvom se
ukvarja že več kot dvajset let. Na Polici
pri Grosupljem ima v domači hiši svojih
staršev svoj dom in lastno delavnico. S
soprogo Klaro, ki je tudi podjetnica, v
Grosupljem ima svoj frizerski salom, imata tri sinove. Malo manj pa je znano, da je
Peter v svojem prostem času navdušen
in uspešen športnik. Trenira in tekmuje v
badmintonu, katerega igra že deset let.
Po opravljenem delu v čevljarski delavnici je začutil potrebo po gibanju in sprostitvi. Za igranje badmintona ga je navdušil prijatelj in sokrajan Janez Kokole.
Prvo navdušenje se je hitro spremenilo v
strast. Danes si Peter ne predstavlja več

Osvojitev prvega mesta

Marija Ogorevc Koščić

Šport / Spomini in zahvale
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Tekmovanje dvojic Peter in Gašper zmagovalca leta 2015 ( v sredini)
zlata medalja za zmago v ligi LI-NING

prostih popoldanskih ali večernih uric
brez skakanja za žogico. Takole mi je Peter opisal svoj hobi: »Badminton je šport,
pri katerem se uporabljata lopar in pernata žogica iz plutovine. Igralec poskuša
udariti žogico preko mreže v nasprotnikovo polje. Igra se lahko tudi v parih. Od
leta 1992 je badminton tudi olimpijska
disciplina. Večina ljudi misli, da je badminton lahkoten šport, vendar to ne
drži,« pravi Peter. »Zahteva hitre reflekse,
hitrost in vzdržljivost. Velja za najhitrejši

šport z žogico. Žogica med igro doseže
hitrost 300 km/h, po nekaterih podatkih
celo do 400 km/h.«
Peter igra v dveh klubih: Badminton
klub BIT in v Športnem centru Dolgi
most Ljubljana. Igra tudi v dveh ligah:
ADA liga in liga LI-NING. ADA liga je sodelovanje med badminton klubi nekdanjih jugoslovanskih republik.
Prvi uspehi so se začeli kazati po treh
letih igranja. Prve medalje izhajajo s tekmovanj v ljubljanski regiji, kasneje pa je
posegel po medaljah in pokalih v Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Opatiji, Brežicah

in Ljubljani. Do sedaj je osvojil na tekmovanjih 49 medalj in štiri pokale. Najbolj
pa je ponosen na zmago na državnem
prvenstvu Slovenije. Postal je prvak ADA
lige in zmagovalec LI-NING lige v letu
2021/22.
Za badminton je navdušil tudi 22 letnega sina Gašperja, ki se tekmovanj
udeležuje skupaj z očetom. Tudi Gašper
je za svoje zmage prejel že 32 medalj.
Obema čestitke za dosežene uspehe!
Ivo Puhar

Ne boš več v zvezdnatih nočeh
bedel,
ne boš več sanjal in ne boš več pel,
ne boš nemiren čakal več
pomladi,
kdaj breskve cvetejo in trt nasadi.
A. Gradnik

Spomini
in zahvale

Poslovil se je

Triglav je ime, ki v srcu ga nosimo,
ljubezni do gora nikoli ne prosimo.
Ta porodi se sama v objemu gora,
ko človek vso to lepoto spozna.

V SPOMIN
MARKU KASTELICU,

po domače Markatovemu iz Culke
(1990–2021)
Minilo je eno leto, odkar si komaj v tridesetem letu starosti odšel od nas.
Tvoj nenadni odhod nas je pustil v bolečini in žalosti, saj odšel si brez slovesa.
Po letu dni nas še vedno bega misel, zakaj ravno ti.
Dragi sin, brat, partner, hvala za vse, kar si nam dal. Vedno te bomo nosili v srcu.
HVALA TI.

Tvoji najdražji

JANEZ PAVLIN
(25. 3. 1939–20. 4. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
znancem za izrečeno sožalje, za cvetje in sveče, darovane
maše in darove za cerkev.
Hvala tudi vsem, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi
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ZAHVALA

Vsi smo prah,
nekateri so zlati prah …

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

ZAHVALA

Poslovila se je draga
mama, babica, tašča in
teta

ANGELA KOZLEVČAR

Odšla je naša draga mami, babica in prababica

(16. 5. 1930–15. 6. 2022)
iz Velike Loke pri Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče, svete maše in darove za cerkev.
Zahvala vaščanom Velike Loke za sprejetje naše mame v vaško
skupnost, kjer se je zadnjih 20 let odlično počutila.
Zahvaljujemo se tudi Domu sv. Terezije, Videm – Dobrepolje
za vso skrb, sočutje in ljubezen, ki ste jo delili z njo in ona z
vami.
Iskrena hvala g. župniku Andreju Šinku za lepo opravljen
poslovilni obred in pogrebno mašo, vokalni skupini »MIJAV«
za sodelovanje pri pogrebni maši in ganljivo odpete pesmi.
Najlepša hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in
jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njeni

PAVLA HOJČ

(24. 6. 1936 – 27. 5. 2022)
iz Grosupljega.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot, ki ste darovali
cvetje in sveče.
Hvala g. župniku Martinu Golobu za pogrebno mašo in lep
pogrebni obred. Hvala JKP Grosuplje za organizacijo pogreba,
trobentaču in pevcem.
Hvala DSO Grosuplje za vso skrb in nego v njenih zadnjih
dneh.
Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
Ob nepričakovani, nenadni,
mnogo prerani in nenadomestljivi
izgubi našega dragega in ljubljenega
sina, bratca, vnuka, nečaka, bratranca, prijatelja

Jaz sem otrok Marijin,
je jasna moja pot,
saj angeli nebeški
me spremljajo povsod.

JURETA MOHARJA
(7. 7. 1999–10. 6. 2022)

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili in ste z nami v teh najtežjih trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga tako
številčno še zadnjič obiskali v poslovilni vežici, za darovane svete maše in darove za cerkev, za cvetje in sveče ter ga množično pospremili na
poslednjo pot na grosupeljskem pokopališču Resje.
Iskrena zahvala grosupeljskemu župniku Martinu Golobu za čutno opravljen obred slovesa in darovanje pogrebne svete maše. Hvala tudi vsem
sodelujočim duhovnikom in bogoslovcem.
Hvala gospodu Adamiču za pomoč in organizacijo pri pogrebu.
Zahvalo izrekamo zborovodkinji Zali Klavs, organistu Marku Gašperšiču, vsem kitaristom, pevcem mladinskega pevskega zbora in pridruženim
pevcem iz cerkvenih zborov grosupeljske župnije za prelepo petje pri pogrebni sveti maši.
Hvala združenemu moškemu zboru za lepo petje na pogrebnem obredu.
Hvala za vse molitve, izrečena sožalja, besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke in bili z nami, ostali boste vedno v naših srcih. Verjamemo, da
bodo spomini nanj, na njegovo življenje in prijateljstvo ostali živi in večni.
Prav posebno hvaležnost pa izrekamo vsakemu izmed vas, ki zaupa skupnosti Cenacolo. To je mednarodna skupnost, posvečena Mariji,
zavetnici mladih. Leta 1983 jo je ustanovila redovnica, sestra Elvira. Odgovorila je na obupan klic mladih, ki so se izgubili v svetu drog in
omame. Danes ima skupnost v 18 državah preko 60 hiš, v katerih spremljajo mlade, ki si v življenju želijo novo priložnost. Skupnost sprejema
fante in dekleta, ki iščejo smisel življenja. Tudi tistih, ki nimajo težav z zasvojenostjo ali nečim, kar bi bilo opazno navzven, vendar čutijo, da bi
v življenju napravili še nekaj več. Skupnost je namreč šola življenja. Skupnost se vzdržuje le s pomočjo staršev in dobrotnikov, zato res iskrena
hvala v imenu skupnosti Cenacolo za vsak vaš prostovoljni dar, ki ste ga v dneh slovesa namenili zanjo.
Bog vam obilno povrni.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki za našega Jureta molite, darujete trpljenje in svete maše.
Žalujoči vsi njegovi, posebno mami Katarina, oči Andrej, bratje Matija, Janez, Martin in Miha

Oglasi
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Vsi paketi
A1 Net + TV
Prvo leto samo

19

A1.si

99 €

na mesec

Hitrosti do
500 Mb/s

A1 Grosuplje
Brvace 1a, Grosuplje
M 040 979 788

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.

67

DATUM/URA

DOGODEK

Vsako sredo ob 16. uri

Igralni popoldnevi v Mestni knjižnici
Grosuplje

Sobota, 6. 8. ob 18. uri

Slavnostna prireditev s kulturnim
programom in prevzemom gasilskega vozila

Petek, 26. 8. ob 15. uri

Knjižni sejem

Sobota, 3. 9. ob 10. uri

Minibus veselja

Sobota, 3. 9. ob 15. uri

Dan balkanske kuhinje

Petek, 16. 9.

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: koncert

Sobota, 17. 9.

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: osrednji
dogodek (utrip mesta na ulicah, koncert)

Sobota, 17. 9. ob 10. uri

Minibus veselja

Nedelja, 18. 9.

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI:
dan Tabora nad Cerovim

LOKACIJA

ORGANIZATOR
Mestna knjižnica Grosuplje v
Mestna knjižnica Grosuplje sodelovanju z Občino Grosuplje
(URBACT Playful Paradigm)
Igrišče podružnične šole
Prostovoljno gasilsko društvo
Št. Jurij
Št. Jurij
Turizem Grosuplje, JKP Grosuplje,
Mestna tržnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Občina Grosuplje (v okviru
Šolsko igrišče pred OŠ Brinje
projekta URBACT Playful
Grosuplje
Paradigm)
Mestna tržnica Grosuplje
Turizem Grosuplje, JKP Grosuplje
Turizem Grosuplje, Občina
Taborska cesta
Grosuplje, OOZ Grosuplje
Taborska cesta, Kolodvorska Turizem Grosuplje, Občina
ulica
Grosuplje, OOZ Grosuplje
Občina Grosuplje (v okviru
Šolsko igrišče pred OŠ
projekta URBACT Playful
Šmarje - Sap
Paradigm)
Turizem Grosuplje,
Tabor nad Cerovim
TD Tabor - Št. Jurij

