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Veljavnost od 2. 3. do 17. 4. 2023www.lekarnaljubljana.si

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 2. 3. do 17. 4. 2023 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

izbrano iz kataloga ugodnosti

Včasih je 
prijateljski 

pogovor vse, kar 
potrebujemo.

KOENCIM Q10 30 MG Z 
ANTIOKSIDANTI
Prehransko dopolnilo s koencimom 
Q10, vitaminoma C in E ter selenom 
v obliki kapsul, 30 kapsul.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za  
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

KAKAVOVO MASLO  
S KOKOSOVIM 
OLJEM
Kožo mehča, 
neguje in ščiti, 
namenjeno je negi 
kože obraza in 
telesa, 100 ml.

PEGASTI BADELJ
Prehransko dopolnilo s 
silimarinom in holinom, 
ki ima vlogo pri delovanju 
jeter, 30 kapsul.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

MANDLJEVO OLJE 
MALČEK
Namenjeno vsakodnevni 
negi, čiščenju in zaščiti 
občutljive dojenčkove 
kože, 150 ml.

redna cena: 7,10 €

cena s Kartico zvestobe

5,68 €
2

POPUST: 
20 %

redna cena: 6,22 €

cena s Kartico zvestobe

4,98 €
1

POPUST: 
20 %

ALOE OLJE ALOEVERA X2
Za nego zrele in izsušene 
kože, brazgotin, strij in kože, 
nagnjene k aknam, 50 ml.

redna cena: 10,90 €

cena s Kartico zvestobe

8,72 €
2

POPUST: 
20 %

redna cena: 12,90 €

cena s Kartico zvestobe

10,32 €
3

POPUST: 
20 %

redna cena: 9,99 €

cena s Kartico zvestobe

7,99 €
2

POPUST: 
20 %

ŠKARJICE VITRY
Na voljo več 
vrst, 1 kos.

20%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be

Preventivni pregledi  

in posveti

Konzervativa

Protetika

BREDENT SKY implantati

Nevidni ortodontski aparat  

INVISALIGN

Ortopansko slikanje zob  25 let

Za lep nasmeh skrbimo že 25 let

Adamičeva 30   I   1290 Grosuplje    I    T +386 1 787 34 13   I   M +386 41 723 731
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Avtohiša Zalar d.o.o.

Male Lašče 105, 1315 Velike Lašče    01 7881 999   031 331 920   prodaja@avtohisa-zalar.si   FB   Instagram

Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.

ZZoobboozzddrraavvssttvveennaa oorrddiinnaacciijjaa

Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje

telefon: 041 780 741

• splošno zobozdravstvo
•
•
• uporabljam obsežno znanje, izkušnje in najnovejšo 

•
•



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

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

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

Uvodnik / 4

Iz občinske hiše / 6

Politika / 21

Iz naših krajev / 22

Gospodarstvo / 25

Turizem / 28

Ekologija / 31

Zdravje in sociala / 32

Dobrodelnost / 33

Izobraževanje / 34

Kultura / 40

Društva / 52

Šport / 57

Obvestila / 66

Spomini in zahvale / 67

Uvodnik
Draga bralka, cenjeni bralec Grosupeljskih odmevov!

Lep pomladanski pozdrav, čeprav se zima ni še odločila, 
da se poslovi. Očitno maškare in kurenti niso bili dovolj 
prepričljivi, verjetno pa bo ob izidu glasila že precej bolj-
še. Na začetku vam moram sporočiti žalostno novico, da 
nas je mnogo prezgodaj zapustil član uredniškega odbo-
ra Zlatko Jagodič. Domačim in vsem bližnjim v svojem 
in imenu celotnega uredniškega odbora izrekam iskreno 
sožalje. Kot vsako leto so prvi meseci leta med drugim rezervirani za občne zbore 
društev, kjer poročajo o delu v preteklem letu ter načrtih za tekoče leto. Vsa društva 
so dolžna poročilo poslati tudi na AJPES. Med društvi v naši občini so najaktivnejša 
gasilska, imamo jih kar osemnajst, med aktivnejšimi so tudi kulturna društva, ki nas 
razveseljujejo z glasbenimi, plesnimi in igralskimi dogodki. Med najštevilčnejša dru-
štva spadajo društva upokojencev, saj se število upokojencev počasi približuje številu 
uradno zaposlenih krajanov. Spomladanski čas je tudi primeren za očiščenje našega 
okolja, saj na žalost opažamo, da se še vedno najdejo posamezniki, ki jim ni mar, v 
kakšnem okolju živimo. Bomo pač ostali poskrbeli za naše okolje! Najde se tudi po-
sameznik, ki odloži zajetno količino odpadkov le nekaj sto metrov od brezplačnega 
odlagališča v Špaji dolini. Kar zadeva dogodke na območju naše občine, je dogajanje 
pestro praktično na vseh področjih. Center Grosupljega je in bo še nekaj časa kar 
veliko gradbišče, ravno tako je v rekonstrukciji cesta proti Mlačevemu. Pestro je tudi 
dogajanje v mestni knjižnici, v šolah, vrtcih in kulturnem domu. Da bi lahko pisali o 
čim več dogodkih, v uredništvu prosimo, da o dogodkih poročate na kratko in s pri-
merno fotografijo, saj ta velikokrat pove več kot naštevanje manj pomembnih dejstev. 
Na območju Grosupljega so se kar lepo prijeli prevozi z Zapeljivcem, sedaj pa so s 
prvim marcem uvedeni še prevozi na klic za nujne primere na območju cele občine 
s tako imenovanim Grosupeljčanom, ki je namenjen vsem, ki potrebujejo prevoz do 
zdravnika ali za ostale nujne prevoze. Marec je tudi mesec, ko se spomnimo žena in 
mamic, zato želim vsem lepa praznovanja, ki pa naj se ponavljajo skozi vse leto.
Srečno in vse dobro vsem,

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 4. aprila, na e – naslov:

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

Grosupeljski Zapeljivec od lanske jeseni lepo 
vozi po mestnem središču. Lepo se je prijel 
in prav prijetno je videti, kako varno vozi 
potnike po ulicah do svojega cilja. Zlasti za 
starejše je ta brezplačna storitev skrb manj, 
kako priti do lekarne, zdravstvenega doma ali 
trgovine. Na občini zato nismo dosti oklevali 
pri odločitvi, da vpeljemo še Grosupeljčana, 
električno vozilo, ki bo doseglo vsak kotiček 
naše občine in s katerim se bodo starejši in ostali, ki so kakorkoli gibalno ovirani, lahko popeljali do 
zdravstvenega doma ali kakšne druge nujne vožnje. Prepričan sem, da bomo tudi Grosupeljčana 
lepo sprejeli medse. S tem je občina Grosuplje napravila še korak naprej kot gostoljubna občina do 
svojih prebivalk in prebivalcev, še zlasti starejših. S takimi ukrepi stremimo k izboljšanju trajnostne 
mobilnosti v naši občini.  S prvim marcem letos vračamo star način plačevanja parkiranja v naši 
občini, kar pomeni prvo uro brezplačnega parkiranja na vseh plačljivih parkirnih mestih, pred 
zdravstvenim  domom pa bosta brezplačni prvi dve uri parkiranja. Novost je ta, da bo prva ura 
parkiranja brezplačna tudi v parkirni hiši. 

Kot lahko vidimo, so se intenzivirala gradbena  dela na Adamičevi cesti v Grosupljem, kjer se 
bodo kmalu pričele zapore v samem središču mesta. Več o zaporah lahko preberete v Odmevih, o 
aktualnem stanju zapor pa bomo sproti obveščali na občinskih spletnih straneh. Imam pa še iskreno 
prošnjo, da se v času gradbenih del na naših prometnicah v prometu obnašamo strpno in brez 
nervoze. Kot obljubljajo izvajalci, bodo spoštovali pogodbene roke, kar pomeni, da si bomo do jeseni 
lahko že oddahnili. Marec pa vendarle prinaša konec zime in malo več sonca in toplih dni ter dva zelo 
lepa praznika, dan žena in materinski dan. Vsem dekletom, ženam in mamicam iskreno čestitam ob 
obeh praznikih. 

Lepo pa bi bilo, da bi se moški večkrat in ne samo za osmi marec spomnili, kako smo nemočni brez 
vas, drage žene. Vedno pa imamo čas za popravni izpit, kajne, dragi moški? 

Lep in prijeten prehod v pomladne mesece vam želim!
Vaš  župan  

dr. Peter Verlič

Nagovor župana
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2. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

V sredo, 15. februarja 2023, je v 
dvorani Družbenega doma Grosuplje 
potekala 2. redna seja Občinskega 
sveta Občine Grosuplje.

Občinski svetnice in svetniki so na seji 
potrdili mandat nadomestnemu čla-
nu Občinskega sveta Občine Grosu-
plje Stanislavu Stoparju.

Članu občinskega sveta dr. Petru 
Verliču, ki je sprejel mandat župana, 
je zaradi nezdružljivosti funkcije 
prenehala funkcija občinskega svetnika. 
Občinska volilna komisija je dne 25. 
1. 2023 sprejela ugotovitveni sklep, 
da je mandat občinskega svetnika 
prešel na naslednjega kandidata z liste 
SDS, Stanislava Stoparja, do konca 
mandatnega obdobja (2022–2026). Sta-
nislav Stopar je podal izjavo, da spreje-
ma mandat občinskega svetnika.

Sprejeli so naslednje sklepe: Sklep 
o določitvi višine cen oskrbe s pitno 
vodo v občini Grosuplje, Sklep o do-
ločitvi višine cen odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Grosuplje, Sklep o do-
ločitvi višine cen storitev, povezanih 
z nepretočnimi greznicami, obstoje-
čimi greznicami in malimi komunal-
nimi čistilnimi napravami v občini 
Grosuplje in Sklep o določitvi višine 
cen ravnanja s komunalnimi odpadki 
v občini Grosuplje.

Metodologijo za določitev cen izva-
janja obveznih lokalnih gospodarskih 
javnih služb s področja komunalnih 
dejavnosti od leta 2013 ureja Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 
76/17, 78/19 in 44/22-ZVO-2) (v nada-

ljevanju: cenovna uredba). V skladu s 
cenovno uredbo so bile za vsako storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb izra-
čunane nove planske lastne cene za leto 
2023, ki vključujejo tudi poračune za leto 
2021. Če razlika med trenutno veljavno - 
potrjeno ceno in načrtovano lastno ceno 
preseže 10 %, mora pristojni občinski 
organ začeti postopek potrjevanja cen. 
Izvajalec javne službe pa je predlagal pri-
lagoditev novim predračunskim cenam 
tudi, ko razlika ni presegla 10%, ker so 
sprotne prilagoditve cen sprejemljivejše 
za uporabnike.

Skladno z navedenim je Javno ko-
munalno podjetje Grosuplje, d. o. o., 
pripravilo Sklep o določitvi višine cen 
oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje, 
ki je podrobneje utemeljen v Elaboratu 
o oblikovanju cen storitev - oskrba s pi-
tno vodo, št. 10-G-Vod/2022 - december 
2022, Sklep o določitvi višine cen odva-
janja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode v občini Grosuplje, 
ki je podrobneje utemeljen v Elaboratu 
o oblikovanju cen storitev - odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske vode, 
št. 11-G-Kan./2022- december 2022, 
Sklep o določitvi višine cen, povezanih 
z nepretočnimi greznicami, obstoječi-
mi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami v občini Grosuplje, 
ki je podrobneje utemeljen v Elaboratu 
o oblikovanju cen storitve - javne službe, 
povezane z greznicami in malimi komu-
nalnimi čistilnimi napravami, št. 11-G-
-MKČN/2022 - december 2022 in Sklep 
o določitvi višine cen ravnanja s komu-
nalnimi odpadki v občini Grosuplje, ki 
je podrobneje utemeljen v Elaboratu o 
oblikovanju cen storitev - ravnanje s ko-

munalnimi odpadki, št. 11-G-Odp./2022 
– december 2022.

Sprejeli so tudi Sklep o določitvi viši-
ne cen ravnanja z odpadnimi nagrob-
nimi svečami v občini Grosuplje in 
Sklep o določitvi cene 24-urne dežur-
ne službe v okviru pogrebne dejavno-
sti na območju občine Grosuplje.

Občinski svetnice in svetniki so tokrat 
na seji imenovali tudi več odborov in 
komisij, kot stalna delovna telesa občin-
skega sveta, v katerih njihovi članice in 
člani temeljiteje razpravljajo o posame-
znih problematikah, usklajujejo mnenja 
in sprejemajo zaključke.

V Odbor za prostor, komunalno in-
frastrukturo in ekologijo so bili imeno-
vani: Mihael Hočevar, Boštjan Boh, Žan 
Skubic, Alojz Bavdek, Marjan Jakopin, 
Romana Hrovat, Nejc Kolmančič, Marjan 
Kastelic in Anže Tomšič. Za predsednika 
odbora je bil določen Mihael Hočevar, za 
podpredsednika pa Boštjan Boh.

V Odbor za družbene dejavnosti 
so bili imenovani: Matjaž Trontelj, Vera 
Šparovec, Sabina Podržaj, Nives Rupčič, 
Tanja Kastelec, Nastja Ižanc, Ema Perme, 
Nina Gruden in Jure Bornšek. Za pred-
sednika odbora je bil določen Matjaž 
Trontelj, za podpredsednico pa Vera 
Šparovec.

V Odbor za gospodarstvo in turi-
zem so bili imenovani: Sabina Podržaj, 
Rajko Palčar, Nives Rupčič, Marina Rački, 
Renato Bedene, Branko Omahen, Mojca 
Gruden, Kristjan Andrej Trontelj in Kse-
nija Zupančič. Za predsednico odbora 
je bila določena Sabina Podržaj, za pod-
predsednika pa Rajko Palčar.

V Odbor za kmetijstvo so bili imeno-
vani: Urša Leah Predalič, Marjan Kastelic, 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Marec 2023 7Iz občinske hiše

Žan Skubic, Marinka Rebolj, Boštjan Boh, 
Janez Tomažin in Maša Sterle. Za predse-
dnico odbora je bila določena Urša Leah 
Predalič, za podpredsednika pa Marjan 
Kastelic.

V Odbor za mednarodno sodelova-
nje so bili imenovani: Stanislav Stopar, 
Andrej Božič, Urška Berlan, Izidor Darko 
Postružin in mag. Dejan Pezdirec. Za 
predsednika odbora je bil določen Sta-
nislav Stopar, za podpredsednika pa An-
drej Božič.

V Statutarno - pravno komisijo so 

bili imenovani: Nives Rupčič, Vanja Mo-
vrin, Urška Berlan, Andrej Božič, Mojca 
Gruden, Maria Ana Slak Trontelj in mag. 
Dušan Rusić. Za predsednico komisije je 
bila določena Nives Rupčič, za podpred-
sednico pa Vanja Movrin.

V Komisijo za vloge, pritožbe, pe-
ticije in poravnave so bili imenovani: 
Alojz Bavdek, Mojca Gruden in Milan Na-
stić. Za predsednika komisije je bil dolo-
čen Alojz Bavdek.

Imenovali so tudi Komisijo za spre-
mljanje položaja romske skupnosti v 

občini Grosuplje kot posebno delovno 
telo občinskega sveta, v katero so bili ime-
novani: Marjan Jakopin, Ema Perme, Alojz 
Bavdek, Urša Leah Predalič, Mojca Gruden, 
Bojana Hudorović, Cirila Hudorovac, Elko 
Hudorovac, Renato Hudorovac, Kevin Hu-
dorovič in Janez Svetek. Za predsednika 
komisije je bil določen Marjan Jakopin, za 
podpredsednico pa Ema Perme.

Imenovan pa je bil tudi Nadzorni od-
bor Občine Grosuplje, v sestavi: Sabina 
Roštan, mag. Natalija Njavro, Rok Gor-
jup, Andrej Kopitar in Barbara Miklošič.
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V občini Grosuplje spodbujamo upo-
rabo okolju prijaznega javnega potni-
škega prometa in se trudimo, da bi bila 
uporaba potnikom kar čim bolj prijazna 
s pogostostjo in dostopnostjo avtobu-
sov in vlakov. Ob glavni avtobusni in že-
lezniški postaji v Grosupljem je zgrajena 
tudi nova parkirna hiša po sistemu parki-
raj in se pelji.

Posebno pozornost pa namenja-
mo tudi starejšim. Zadnjo večjo novost 
predstavlja Grosupeljski Zapeljivec, ki 
je septembra 2022 pričel z izvajanjem 
brezplačnih voženj po Grosupljem. S 

storitvijo smo želeli predvsem starejšim 
in drugim ranljivejšim skupinam pre-
bivalcev v naselju Grosuplje omogočiti 
večjo mobilnost, večjo samostojnost. 
Ti se tako lahko danes brezplačno za-
peljejo do trgovine, morda do tržnice, 
knjižnice, kar pa je posebej pomembno, 
tudi do zdravstvenega doma. Storitev je 
bila med uporabniki zelo dobro sprejeta, 
s februarjem 2023 smo tako na njihovo 
pobudo prvotnim 18 postajališčem po 
Grosupljem dodali še 3 nove.

S 1. marcem 2023 pa smo v želji, da 
olajšamo bivanje v naši občini starej-

šim in ranljivejšim skupinam z območja 
celotne občine, torej tudi iz okoliških 
krajev, pričeli tudi z  uvedbo brezplač-
nih prevozov za starejše občanke in 
občane do zdravstvenega doma in 
druge nujne prevoze. Grosupeljskemu 
Zapeljivcu se je z novo storitvijo pridru-
žil Grosupeljčan. Prevozi bodo na voljo 
tudi mamicam z mlajšimi otroki do zdra-
vstvenega doma.

Župan dr. Peter Verlič je povedal, da 
se je Zapeljivec, ki smo ga vpeljali sep-
tembra lani in vozi po mestu Grosuplje, 
lepo prijel. »V februarju smo napravili re-

Z vožnjo pričel Grosupeljčan: brezplačni prevozi za starejše 
občanke in občane do zdravstvenega doma

Občinski svetnice in svetniki so to-
krat na seji imenovali tudi predstavnico 
lokalne skupnosti Metko Kopitar v Svet 
lokalnih skupnosti Centra za socialno 
delo Ljubljana.

S 1. 10. 2018 se je  8 centrov za soci-
alno delo na območju delovanja Centra 
za socialno delo Ljubljana spojilo v nov 

pravni subjekt, ki je pravni naslednik 
spojenih socialno varstvenih zavodov, 
med drugim tudi Centra za socialno delo 
Grosuplje. V skladu s Statutom Centra 
za socialno delo je organ Centra tudi 
Svet lokalnih skupnosti, ki je kolegijski 
posvetovalni organ centra, ki ga sesta-
vljajo predstavniki lokalnih skupnosti z 

območja delovanja centra. Do svojega 
predstavnika v svetu lokalnih skupnosti 
je upravičena tudi Občina Grosuplje, ki 
ga imenuje občinski svet.

Video posnetke in gradivo sej si 
lahko ogledate na spletni strani www.
grosuplje.si. 

Jana Roštan 
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kord, 1357 prevozov smo imeli.« Ob tem 
je dodal: »Grosupeljčan pa pozna vsak 
kotiček naše občine in bo od doma pa do 
zdravnika in nazaj lahko zapeljal vse naše 
občanke in občane, ki bodo ta prevoz po-
trebovali.«  

»Vesela sem, da lahko uvajamo nov 
primer dobre prakse v slovenskem prosto-
ru,« pa je ob tej naši novi pridobitvi de-
jala direktorica občinske uprave Zdenka 
Grozde.  »Verjamem, da ga bodo posne-
male tudi druge občine.«

Izpostavila je, da je Grosupeljčan na-
menjen predvsem nujnim vožnjam, v 
prvi vrsti starejšim osebam, ki nimajo 
druge možnosti prevoza. »Deloval bo vsak 
delovnik, od 7. do 17. ure. Zaželeno je, da 
uporabniki za storitev pokličejo dan prej, je 
pa telefon na voljo 24 ur vse dni v tednu.«  

Župan dr. Peter Verlič in direktorica 
Zdenka Grozde sta nato ključe avtomobi-
lov slavnostno izročila voznikoma, Grosu-
peljčana pa je že čakala prva vožnja.

Naša občanka Marija Vovk s Spodnje 
Slivnice je potrebovala prevoz do zdra-
vstvenega doma. Vidno zadovoljna po 
opravljeni storitvi je z nami delila tudi 
svojo uporabniško izkušnjo. »Za nas sta-
rejše je to res velika pridobitev. Občina na-
preduje in nas razvaja,« je dejala.

Pohvale ob novi pridobitvi je izrekla 
tudi direktorica Zdravstvenega doma 
Grosuplje  Štefka Zaviršek. »V prvi vrsti 
bo storitev dobrodošla za paciente, starej-
še, iz oddaljenih krajev, ki nimajo možno-
sti, da bi se do zdravstvenega doma pri-
peljali z Zapeljivcem. Dobro pa bo tudi za 
nas, saj je bila velikokrat težava, ker so se 
morali starejši na preglede naročati v po-

znih popoldanskih urah, saj drugače niso 
imeli prevoza. Sedaj pa bo možno, da se 
bodo na pregled lahko naročili takrat, ko 
bo imel zdravnik prosto uro,« je povedala. 

Grosupeljčan bo s svojo storitvijo na 
voljo med tednom, od ponedeljka do 
petka, med 7. in 17. uro, pri čemer se 
je potrebno za prevoz naročiti naj-
manj dan prej. Naročanje bo potekalo 
24 ur, vse dni v tednu, na telefonskih šte-

vilkah 01 5822 555 in 051 449 992.
Storitev se bo izvajala z električnim 

vozilom v lasti občine in bo potekala v 
sodelovanju z Ljubljanskim potniškim 
prometom (LPP). Vsem našim starejšim 
občankam in občanom in vsem drugim 
ranljivejšim skupinam tako želimo omo-
gočiti brezskrbnejšo starost in prijaznej-
še življenje.

Jana Roštan

S 1. marcem prva ura parkiranja na javnih parkiriščih  
v grosupljem brezplačna, na parkirišču pri zdravstvenem  
domu prvi dve uri

S 1. marcem 2023 na javnih parkirnih površinah v občini 
Grosuplje uvajamo začetno brezplačno parkiranje. Parki-
ranje bo tako na vseh javnih parkirnih površinah v obči-
ni Grosuplje prvo uro brezplačno, tudi v parkirni hiši P+R 
Grosuplje, na parkirišču pri Zdravstvenem domu pa bosta 
brezplačni prvi dve uri.

Občankam in občanom želimo na ta način omogočiti pred-
vsem prijaznejši dostop za ureditev različnih opravkov v centru 
mesta, predvsem na upravni enoti ali na občini, pa tudi dostop 
do storitev, kot je morda nujen obisk zdravstvenega doma, le-
karne ali pa tudi obisk knjižnice, tržnice itn.

V Grosupljem imamo sicer na devetih javnih parkiriščih: pri 
Zdravstvenem domu, pri tržnici, na Kolodvorski, Pod gozdom, 
pri knjižnici, na Partizanski, pri Kongu, pri nogometnem igrišču 
in ob Ulici Toneta Kralja urejenih 334 parkirnih mest, in še 222 
v parkirni hiši P+R Grosuplje. Od slednjih jih je 161 namenjenih 
za parkiranje po sistemu P+R, to uporabnikom omogočamo 
brezplačno.

V Šmarju - Sapu je na javnem parkirišču Park urejenih 32 par-
kirnih mest.

Urejenih je tudi 64 parkirišč za kratkotrajno parkiranje pred 
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, ki predvsem staršem in 
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otrokom omogočajo varen dostop do 
šole ali vrtca.

Na različnih lokacijah so urejena tudi 
parkirišča za invalide, pri Zdravstvenem 
domu je urejeno parkirišče za taksi vozi-
la.

Katere so javne parkirne površine 
v občini Grosuplje, čas, v katerem se 
parkirnina plačuje, višino parkirnine 
ter seveda začetno brezplačno parki-
ranje, nam nazorneje prikazuje tabela 
(levo).
• Parkirišče 200 je namenjeno pred-

vsem uporabi VVZ Kekec Grosuplje.
• Parkirišče 202 je namenjeno izključno 

uporabi ZPKSU.
• Parkirišče 203 je namenjeno izključno 

Zavodu Turizem Grosuplje in Mestni 
knjižnici Grosuplje.

• Parkirišča 204 je namenjeno izključno 
Glasbeni šoli Grosuplje.

• Parkirišče 206 je namenjeno upra-
vljavcu Mestne tržnice Grosuplje.

Poskrbljeno pa je tudi za lastnike 
elektro vozil, ki med polnjenjem prav 
tako potrebujejo parkirno mesto. Ob-
čina Grosuplje upravlja s 15 polnilni-
cami za električna vozila. Kljub podra-
žitvam energentov ohranjamo cenik 
iz prejšnjega leta in smo najcenejši na 
trgu:

 
CENIK STORITEV POLNJENJA NA POLNILNICAH 

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 

Velja od 1. 6. 2022 
 
 
 
Cene polnjenja AC 
 
Tip polnilnice Postavka Enota mere  Cena z DDV 

AC do 22 kW 
Cena polnjenja  kWh 0,25 € 

Dodatek k ceni uporabe polnilnice nad 180 minut* Eur/min 0,03 € 

*Dodatek k ceni uporabe polnilnice se zaračunava za čas uporabe polnilnice nad 180 minut in se 
uporablja le od 6.00 do 19.00. 
 
Pristojbina 
 

 Cena z ddv 

Pristojbina AC 0,50 € 
Pristojbina se obračuna za vsako začeto polnjenje električnega vozila 
 
 

CENIK STORITEV POLNJENJA NA POLNILNICAH V PARKIRNI HIŠI GROSUPLJE 
 

Storitev Enota mere  Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV 

Polnjenje in parkiranje vozila Eur/polnjenje 2,0492 €  0,4508 €                2,50 €  
 

 
 
 
 

CENIK STORITEV POLNJENJA NA POLNILNICAH 
ELEKTRA LJUBLJANA, D. D. 

Velja od 1. 1. 2023 
 
 
 
CENE POLNJENJA AC 
 
Tip polnilnice Postavka Enota mere  Cena z DDV 

AC do 22 kW Cena polnjenja  kWh 0,39 € 

Dodatek k ceni polnjenja nad 180 minut* Eur/min 0,03 € 
*Dodatek k ceni polnjenja se zaračunava za čas polnjenja nad 180 minut in se uporablja le od 6.00 do 19.00. 
 
CENE POLNJENJA DC 
 

Tip polnilnice Postavka Enota mere  Cena z DDV 

DC do 50 kW Cena polnjenja  kWh 0,49 € 

Dodatek k ceni polnjenja nad 60 minut* Eur/min 0,03€ 

DC nad 50 kW Cena polnjenja  kWh 0,59 € 

Dodatek k ceni polnjenja nad 60 minut* Eur/min 0,03€ 

 
PRISTOJBINA 
 

Pristojbina Cena z DDV 

Pristojbina AC                 0,50 € 

Pristojbina DC                1,00 €  
 
Pristojbina se obračuna za vsako začeto polnjenje električnega vozila 
 
Dodatno 
 

 Cena z DDV Cena z DDV 

RFID  kartica 5,00 € 

Vračilo sredstev / ukinitev računa storitev 5,00 € 
 

 

 
CENIK STORITEV POLNJENJA NA POLNILNICAH 

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. 

Velja od 1. 6. 2022 
 
 
 
Cene polnjenja AC 
 
Tip polnilnice Postavka Enota mere  Cena z DDV 

AC do 22 kW 
Cena polnjenja  kWh 0,25 € 

Dodatek k ceni uporabe polnilnice nad 180 minut* Eur/min 0,03 € 

*Dodatek k ceni uporabe polnilnice se zaračunava za čas uporabe polnilnice nad 180 minut in se 
uporablja le od 6.00 do 19.00. 
 
Pristojbina 
 

 Cena z ddv 

Pristojbina AC 0,50 € 
Pristojbina se obračuna za vsako začeto polnjenje električnega vozila 
 
 

CENIK STORITEV POLNJENJA NA POLNILNICAH V PARKIRNI HIŠI GROSUPLJE 
 

Storitev Enota mere  Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV 

Polnjenje in parkiranje vozila Eur/polnjenje 2,0492 €  0,4508 €                2,50 €  
 

 
 
 
 

CENIK STORITEV POLNJENJA NA POLNILNICAH 
ELEKTRA LJUBLJANA, D. D. 

Velja od 1. 1. 2023 
 
 
 
CENE POLNJENJA AC 
 
Tip polnilnice Postavka Enota mere  Cena z DDV 

AC do 22 kW Cena polnjenja  kWh 0,39 € 

Dodatek k ceni polnjenja nad 180 minut* Eur/min 0,03 € 
*Dodatek k ceni polnjenja se zaračunava za čas polnjenja nad 180 minut in se uporablja le od 6.00 do 19.00. 
 
CENE POLNJENJA DC 
 

Tip polnilnice Postavka Enota mere  Cena z DDV 

DC do 50 kW Cena polnjenja  kWh 0,49 € 

Dodatek k ceni polnjenja nad 60 minut* Eur/min 0,03€ 

DC nad 50 kW Cena polnjenja  kWh 0,59 € 

Dodatek k ceni polnjenja nad 60 minut* Eur/min 0,03€ 

 
PRISTOJBINA 
 

Pristojbina Cena z DDV 

Pristojbina AC                 0,50 € 

Pristojbina DC                1,00 €  
 
Pristojbina se obračuna za vsako začeto polnjenje električnega vozila 
 
Dodatno 
 

 Cena z DDV Cena z DDV 

RFID  kartica 5,00 € 

Vračilo sredstev / ukinitev računa storitev 5,00 € 
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Letošnjo zimo smo bili pestrega zim-
skega dogajanja deležni tudi v Grosu-
pljem. Ledena pravljica se je z Mestnim 
drsališčem Grosuplje pričela že 5. de-
cembra 2022 in nam sprva pričarala lep 
december. Uživali smo na drsalkah, se ob 
drsališču pogreli ob toplem čaju ali kuha-
nem vinu, obiskal nas je najprej Miklavž, 
nato pa še Božiček, pridih prazničnemu 
vzdušju so dodale tudi božične stojnice.

V zimskih radostih na drsališču smo 
nato lahko uživali še ves januar, pa vse 

do 10. februarja, še tudi v času zimskih 
počitnic, ko je bilo ob in na drsališču po-
sebej za naše najmlajše ponovno nepo-
zabno.

Tako nas je že v soboto, 4. februarja, 
na drsališču obiskala Pika Nogavička. 
S svojo predstavo nas je odpeljala v ži-
valski vrt, na morje, med Indijance, pa 
še kam. Dan kasneje se nam je na drsa-
lišču pridružila Ledena kraljica. V pred-
stavi nas je s svojimi prijatelji osupnila 
z neverjetnimi ognjenimi efekti. Veselo, 

zabavno in polno dogajanja pa je bilo še 
vse do 8. februarja. Drsale in plesale so 
z nami tudi maskote, igrali smo se dru-
žabne igre, pa na drsališču različne špor-
tne igre, risali, barvali in ustvarjali smo v 
ustvarjalnem kotičku, ob kurišču pa pekli 
jabolka in penice.

Ledena pravljica je bila lepa za vse 
nas, posebej uživali v njej pa so gotovo 
naši najmlajši.

Jana Roštan

Zimske počitnice s Piko Nogavičko in Ledeno kraljico

Pustno rajanje v Grosupljem z Nipketom in klovnom Jakom

Na pustno soboto, 18. februarja 2023, 
so se v Športni dvorani Brinje Grosuplje 
na  pustnem rajanju  zbrale številne 
maškare. Princeske, vile, Indijanke, pa 
Indijanci, angeli, hudički, čarovnice, 
klovni, pirati, policaji, gasilci, vojaki, 
metuljčki, čebelice, pikapolonice, žabice, 
pa številni super junaki, Spider-mani, 

Batmani in še in še. Res jih je bilo veliko. 
Rajale so in plesale, se zabavale ob cirku-
ških vragolijah  klovna Jaka, da bo pu-
stna sobota v Grosupljem ostala prav za-
res nepozabna, je poskrbel raper Nipke.

Maškare je pozdravil tudi župan  dr. 
Peter Verlič in jim zaželel veliko veselja, 
zabave in pustnih norčij. Na oder pa 

je prišel z velikim občinskim ključem. 
Čakalo ga je namreč prav posebno 
opravilo, da ta ključ za čas pusta izroči 
maškaram. »Tole je naš občinski ključ, ki 
odpira blagajno, ki odpira vsa vrata,« je 
dejal. »Torej, jaz slovesno predajam ta 
ključ vam, drage maškare, ampak pod 
dvema pogojema. Prvi pogoj je, da se do 
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Maškarce iz vrtcev Kekec, Kobacaj in Sonček obiskale občinsko hišo

»Tralala, hopsasa, pustne smo šeme,« 
pa »Od hiše do hiše, od vrat do vrat prina-
šamo smeh vam in s smehom pomlad,« 
so se na pustni torek, 21. februarja 2023, 
slišale pesmice pred našo občinsko hišo. 
Obiskale so nas maškarce iz vrtcev Kekec, 
Kobacaj in Sonček. Princeske, vile, samo-
rogi, pikapolonice, čebelice, muhe, vo-
jaki, policaji, Pike Nogavičke, pa številni 

super junaki, in še bi lahko naštevali.
Maškarce so se z županom dr. Petrom 

Verličem srečale že na pustno soboto, ko 
jim je za čas pusta zaupal tudi odgovor-
no nalogo, da čuvajo naš občinski ključ, 
ki odpira občinsko blagajno in vsa vrata 
občine. Kot so mu povedale, ga skrbno 
čuvajo, prepričali pa smo se lahko, da tudi 
rajajo, pojejo in plešejo, med nas prinaša-

jo veselje in dobro voljo. Pregnale bodo 
zimo in priklicale pomlad. Maškarce sta 
pred našo občinsko hišo pozdravila tudi 
podžupan  Janez Pintar  in v. d. direkto-
rica občinske uprave Zdenka Grozde, ki 
pa je maškarce razveselila s košaro bom-
bonov, da bo veselje v tem pustnem času 
za naše maškarce še večje.

Jana Roštan

torka zelo zabavate. Drugi pogoj pa je, da 
preženete zimo. Do torka je ključ vaš. Vam 
ga zaupamo, to je velika odgovornost. 
Uživajte, zabavajte se, v sredo pa ga le pri-
nesite nazaj,« je sklenil svoje besede.

Ključ je v imenu maškar prevzela Sne-
guljčica, ki ga bo v času pustnih norčij 
skrbno čuvala, in kot je še obljubila žu-
panu, se bodo maškare v tem času za-
gotovo zabavale, tako pa nedvomno 

tudi pregnale zimo. Ob koncu pustnega 
rajanja je vse maškare čakalo tudi slad-
ko presenečenje. Zanj je s slastnimi krofi 
poskrbelo podjetje Don don, d. o. o.

Jana Roštan
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Tudi dela na cesti proti Velikemu Mlačevemu lepo potekajo, v 
kratkem pričenjamo že tudi z izgradnjo krožišča

Dela na Adamičevi cesti lepo napredujejo,  
pričenjajo se tudi v centru mesta

V novembru 2022 se je pričela rekon-
strukcija Adamičeve ceste v Grosupljem, 
sprva na odseku od trgovine Hofer proti 
občini. Obnovili smo kanalizacijo, vodo-
vodne napeljave, elektro povezave in te-
lekomunikacijske vode, potekala je tudi 
izgradnja opornega zidu, ki bo služil novi 
kolesarski povezavi. V začetku marca pa 
bodo na tem delu že začrtane končne 
linije, postavljeni bodo robniki. Asfalter-
ska dela so povezana s temperaturami, 
pričakujemo jih pred koncem marca.

Dela na Adamičevi cesti so se v de-
cembru pričela tudi na odseku od križ-
išča z Gasilsko cesto do krožišča pri Ko-
vinastroju. V tem delu se pod asfaltom 
skriva vse od vodovoda, meteorne kana-
lizacije, fekalne kanalizacije, telekomo-
vih cevi, telemachovih cevi, T-2 omrežja, 
elektro vodov in še napajanje za javno 
razsvetljavo. Terminsko tudi v tem delu 
pričakujemo, da bo še pred koncem 
marca potekalo tudi asfaltiranje ceste.

Se pa v marcu dela na Adamičevi cesti 
že pričenjajo tudi v samem centru mesta, 
kar bo od udeležencev v prometu zahte-
valo še nekoliko več potrpežljivosti. Da 
bomo o zaporah in obvozih kar najbolje 
obveščeni, lahko vse aktualne informa-
cije spremljamo na povezavi:  https://
www.grosuplje.si/objava/641897.

Adamičeva cesta bo v dolžini cca 
1.600 m skozi center mesta dobila novo 
voziščno konstrukcijo, uredili bomo tudi 
obojestranske površine za pešce in ko-
lesarje, avtobusna postajališča, ki bodo 

dobila tudi nadstrešnico, površine za 
parkiranje ter semaforizirano križišče z 
Ljubljansko cesto.

Jana Roštan

V novembru 2022 se je pričela rekon-
strukcija ceste proti Velikemu Mlačeve-
mu v dolžini cca 2.000 m. Cesta bo dobila 
novo voziščno konstrukcijo, nov oboje-
stranski pločnik, križišče s cesto proti Ve-
liki Račni bo preurejeno v krožišče, uredili 
bomo nova avtobusna postajališča. Ce-
sta Grosuplje–Veliko Mlačevo bo dobila 
tudi nove ločene površine za kolesarje.

Dela so se sprva pričela na odseku od 
železniške proge v Grosupljem do konca 
podjetja Elstab. V tem delu je potekala 
tudi rekonstrukcija vodovodnega in ka-
nalizacijskega omrežja ter gradnja plino-
voda. Dela na komunalnih vodih so za-
ključena, pričeli bodo polagati robnike in 
predvidoma konec marca tudi asfaltirali 
cesto.
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Hkrati se bodo dela nadaljevala na-
prej proti Velikemu Mlačevemu. Kole-
sarska povezava na tem območju bo 
potekala izven ceste, zahtevnost del bo 
zato manjša. Pričakujemo hitrejše napre-
dovanje del.

Se pa že v kratkem pričenjajo tudi 
dela v križišču na Velikem Mlačevem, ki 
bo v naslednjih nekaj mesecih preureje-
no v krožišče.

Jana Roštan

PROMETNA UREDITEV V ČASU POPOLNE ZAPORE ADAMIČEVE CESTE

Spoštovani občanke in občani,

v okviru projekta UREDITEV CEST IN 
KOLESARSKIH POTI V GROSUPLJU, ki 
vključuje obnovo in dograditev Adami-
čeve ceste od Hoferja do Gasilske ceste, 
preureditev križišča Bambič v krožišče, 
do Mlačevega pa bo urejena mešana 
površina za pešce in kolesarje ter obno-
vljena cestna površina, z deli pa smo pri-
čeli v juniju 2022, v mesecu marcu pri-
čenjamo tudi z deli na Adamičevi cesti 
v centru mesta Grosuplje. 

Za potrebe izvedbe del bo potrebna 
tudi popolna zapora ceste, predvi-
doma v času od 30. 3. do 24. 6. 2023, 
od Adamičeve ceste 6 do Adamičeve 
ceste 16, v dolžini 350 m, še pred tem 
bo štiridnevna popolna zapora ceste 
potrebna tudi na delu ceste od Hofer-
ja do vključno krožišča pri Občini, kjer 
so do sedaj dela potekala izven cestišča, 
zaradi asfaltiranja ceste. Točen termin 
je odvisen od podrobnega terminskega 
plana in od vremenskih razmer.

Podrobnejše informacije v zvezi z ure-
ditvijo prometa v času popolne zapore 
Adamičeve ceste smo pripravili v tabeli.

Dela v okviru projekta lahko tudi sicer 
redno spremljate na povezavi: https://
www.grosuplje.si/objava/641897, kjer je 
aktualno stanje na Adamičevi cesti pri-

kazano tudi preko video kamere.

V času del vas vljudno prosimo za 
potrpežljivost.

Faza 1: Popolna zapora zaradi asfaltiranja od Hoferja  
do vključno krožišča pri Občini.

Faza 2: Popolna zapora od Adamičeve 6  
do Adamičeve 16 (350 m).
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Popolna zapora Adamičeve; od Adamičeve c. 6 do Ada-
mičeve c. 16, cca 350 m, med 1. 4. 2023 in 30. 6. 2023

Dela se ne bodo ves čas izvajala pod popolno zaporo na celotnem območju.
Kljub popolni zapori bo v času delovanja gradbišča možna dostava in dostop v dogovoru z vodjem gradbišča. 
Izven delovnega časa na gradbišču bo v največji možni meri omogočen dostop do privatnih zemljišč.
V primeru onemogočenega dostopa bo izvajalec uporabnike pravočasno obvestil.

Sprememba Stranska pot I
Stranska pot I se v območju od Ljubljanske ceste do križišča Stranske poti I z Brinje cesto I spremeni  
v enosmerno. Omogoči se vožnjo od Ljubljanske proti Zdravstvenemu domu.

Sprememba Stranska pot II
Stranska pot II se od hišne številke 8 proti Ljubljanski cesti spremeni v enosmerno.  
Omogoči se vožnja proti Ljubljanski cesti.

Sprememba Kolodvorska cesta
Na Kolodvorski cesti se v času popolne zapore Adamičeve ceste ukine vsa parkirišča. Na Kolodvorski cesti se 
spremeni režim vožnje, od hišne številke 3 proti Taborski cesti se omogoči dvosmerni promet. Dostop z Ada-
mičeve in na Adamičevo ne bo mogoč.

Sprememba Trubarjeva cesta
Na Trubarjevi cesti se od hišne številke 12 proti Adamičevi omogoči dvosmerni promet. Dostop  
z Adamičeve in na Adamičevo cesto ni mogoč.

Stranska pot II 8 / Stranska pot II 10 / Stranska pot II 17 
/ Stranska pot I 3 / Stranska pot I 10
Stranska pot I 12

Stanovalci na teh naslovih imajo zaradi spremembe režima prometa spremenjen  
dostop do objekta.  
Spremembe bodo jasno označene s spremenjeno prometno signalizacijo.

Sprememba linije 3G
Spremembe ostalih linij
Šolski prevozi

Ukinjena bo postaja na Adamičevi, pri Adamičevem spomeniku.
Začetek vožnje z glavne postaje pelje proti krožišču pri Občini, nato nazaj po Taborski, Župančičevi  
in Adamičevi do Ljubljanske ceste, tam se prične redni krog. Podobno je iz smeri Ljubljana.
Spremembe ostalih linij bodo objavljene na spletni strani Občine in LPP. Prikazane bodo tudi  
na prikazovalniku na avtobusni postaji.
Morebitne spremembe šolskih prevozov bodo objavile tudi šole.

Uvedba začasnega parkiranja v času popolne zapore 
Adamičeve
Pridobitev brezplačne začasne digitalne dovolilnice (v 
nadaljevanju DD)

Pred parkirno hišo se uredi začasno parkirišče. Parkirišče je med 7.00 in 17.00 namenjeno izključno imetnikom 
brezplačne začasne digitalne dovolilnice (DD). Na začasnem parkirišču bo obisk redarske službe vsakodneven.
Upravičenci do DD so obstoječi imetniki dovolilnice 194 - parkirišče Kolodvorska (DD prejmejo avtomatsko, 
vloge ni potrebno oddajati). Upravičenci do DD so tudi zaposleni v objektih ob Adamičevi, ki jim je med 
gradnjo onemogočen ali omejen dostop do parkirišča na zasebnem zemljišču.
Upravičenci DD prejmejo na JKP Grosuplje. Vloga za izdajo dovolilnice je objavljena na spletni strani JKP  
Grosuplje. Imetnikom dovolilnice 194 vloge ni potrebno oddajati, o prejemu DD jih bo obvestilo JKPG.
V parkirni hiši se podaljša čas nižje tarife, in sicer tako, da se parkiranje med 17.00  
in 6.30 obračuna 1,00€/parkiranje.

Adamičeva 6 – sodišče Dostop bo delno oviran in delno onemogočen, zaposleni so upravičeni do DD.

Kolodvorska

Dostop se omogoči s Taborske navzgor po Kolodvorski (omogoči se dvosmerni promet). Parkirišča na Kolod-
vorski bodo ukinjena. Imetniki dovolilnic bodo avtomatsko vključeni v sistem DD in jih bo o tem obvestilo 
JKPG. Makadamsko parkirišče za Kolodvorsko 2; dostop z Adamičeve bo onemogočen, sprosti se dostop  
do makadamskega parkirišča preko Kolodvorske.

Kolodvorska 1
Dostop z Adamičeve v dogovoru z vodjem gradbišča. Možen dostop preko Kolodvorske.  
Stanovalci lahko pridobijo DD.

Adamičeva 8 (lekarna, optika…)
Dostop z Adamičeve ne bo mogoč. Zaposleni (eventualno tudi stanovalci)  
lahko pridobijo DD.
Dostop preko Trubarjeve ostaja. Na Trubarjevi se omogoči dvosmerni promet.

Adamičeva 10, 14 Dostop preko Partizanske. Dostop z Adamičeve na Partizansko in obratno bo zaprt.

Adamičeva 18 (čistilnica, Glasbena šola),  
29 (osnovna šola)

Dostop z Adamičeve je možen. Na tej lokaciji se zagotovi prostor za obračanje vozil.

Adamičeva 3a, 3b, 3c, 3d, 3e 
Dostop z Adamičeve preko krožišča pri Občini oziroma preko Stranske poti I.  
Zaposleni na teh lokacijah lahko pridobijo dovolilnico za začasno parkiranje.

Adamičeva 11 (Mercator), 15 (Knjižnica, TIC) Dostop preko Stranske poti I. Zaposleni na teh lokacijah lahko pridobijo dovolilnico za začasno parkiranje.

Adamičeva 19 Dostop preko Stranske poti I, preko Adamičeve pa v dogovoru z vodjem gradbišča.

Adamičeva 25, 27, 27a, Stranska pot III 10a Dostop z Adamičeve bo omogočen. O morebitni popolni zapori uvoza bo stanovalce obvestil izvajalec.
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Pričela se je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN  
Šmarje - Sap–kulturni center

6. julija 2020 je župan dr. Peter Verlič 
sprejel Sklep o pripravi Odloka o Občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu 
Šmarje – Sap–kulturni center, na podlagi 
katerega se je začel postopek priprave 
Odloka o Občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu Šmarje – Sap–kulturni 
center.

Postopek obsega več faz. 20. avgusta 
2020 je bil izdelan osnutek OPPN Šmar-
je – Sap–kulturni center, na katerega smo 
nato pridobili smernice nosilcev urejanja 
prostora. Postopka celovite presoje vpli-
vov na okolje (CPVO) ni bilo potrebno 
izvesti.

V postopku priprave so bile izdelane 
naslednje strokovne podlage:

Elaborat Ekonomike, izdelal: Espri, d. o. 
o., maj 2021;

Prometna študija (kapacitetna anali-
za), izdelal: IB-KOM, d. o. o., junij 2021;

Študija obremenitve s hrupom in 
predlog protihrupne zaščite, izdelal: Pro-
via, d. o. o., junij 2021;

Izvedba predhodnih arheoloških razi-
skav, izdelal: PJP, d. o. o., april 2022.

Decembra 2022 je bil izdelan dopol-
njen osnutek OPPN Šmarje – Sap–kul-
turni center, ki je trenutno v fazi javne 
razgrnitve, katere namen je seznanitev 
javnosti s predlaganimi ureditvami na 
območju načrtovanih prostorskih ure-

ditev in pridobitev pripomb, do katerih 
bodo zavzeta stališča, ki bodo podlaga za 
dopolnitev OPPN, v nadaljevanju postop-
ka priprave OPPN.

Javna razgrnitev dopolnjenega 
osnutka OPPN Šmarje – Sap–kulturni 
center, ki ga je izdelalo podjetje Gužič Tr-
plan arhitekti, d. o. o., se je pričela v pe-
tek, 24. februarja 2023, in bo trajala do 
vključno ponedeljka, 27. marca 2023, v 

prostorih Občine Grosuplje, Taborska ce-
sta 2, 1290 Grosuplje - drugo nadstropje, 
na Uradu za prostor, v času uradnih ur, ob 
ponedeljkih od 8. - 11. ure in od 12. - 14.30. 
ure, ob sredah od 8. - 11. ure in od 12. - 
16.30. ure ter ob petkih od 8. - 11. ure.

Javna obravnava OPPN bo potekala v 
sredo, 8. marca 2023, ob 16.30. uri, v 
dvorani Družbenega doma Grosuplje, 
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje.
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Ljubljanska urbana regija tudi prihodnja štiri leta učinkovito 
povezana za uresničevanje trajnostnega razvoja regije

V torek, 14. februarja 2023, je v Me-
stni hiši v Ljubljani potekala konstitu-
tivna seja Sveta Ljubljanske urbane 
regije (Svet LUR), organa odločanja 
na ravni Osrednjeslovenske razvojne 
regije, ki ga sestavljajo dve županji 
in 23 županov. Po lokalnih volitvah v 
letu 2022 je regija dobila devet novih 
županov in eno županjo, in sicer v ob-
činah Borovnica, Dobrepolje, Dobro-
va Polhov Gradec, Domžale, Ig, Ko-
menda, Mengeš, Škofljica, Šmartno 
pri Litiji in Velike Lašče.

Člani Sveta LUR so za predsednika 
Sveta LUR tudi v tem mandatu soglasno 
potrdili  župana Mestne občine 
Ljubljana Zorana Jankovića, za na-
mestnika predsednika pa je bil ime-
novan   župan Občine Medvode Nejc 
Smole.

Prvi seji Sveta LUR v novem man-
datu sta prisostvovala tudi  minister 

za kohezijo in regionalni razvoj dr. 
Aleksander Jevšek,  ki je predstavil 
ključne informacije in usmeritve razvoj-
nega financiranja projektov občin in 
regije v novi finančni perspektivi 2021–
2027, ter  državna sekretarka Andreja 
Katič, ki je na novem ministrstvu prevze-
la področje regionalnega razvoja.

Minister je v predstavitvi izpostavil, da 
je nacionalna uredba za izvajanje aktual-
ne evropske kohezijske politike usklaje-
na in bo predvidoma v četrtek potrjena 
na Vladi RS. S tem bo postavljen zako-
nodajni temelj, ki omogoča koriščenje 
evropskih sredstev. Prvi razpisi bodo na 
voljo najkasneje aprila. Ob tem se je za-
vezal, da bodo na ministrstvu poskrbeli, 
da bodo postopki čim bolj enostavni in 
hitri. Poudaril je tudi, da kljub preobli-
kovanju delo na ministrstvu poteka ne-
moteno tako na področju kohezije kot 
regionalnega razvoja, ki prehaja z Mini-

strstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo na Ministrstvo za kohezijo in regio-
nalni razvoj. Katičeva je še poudarila, da 
je v pripravi tudi Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-
2) in pozvala občine k aktivnemu sode-
lovanju.

Ljubljanska urbana regija sicer zdru-
žuje naslednje občine: Borovnico, Bre-
zovico, Dobrepolje, Dobrovo - Polhov 
Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, 
Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančno Gorico, 
Kamnik, Komendo, Ljubljano, Log - Dra-
gomer, Logatec, Lukovico, Medvode, 
Mengeš, Moravče, Škofljico, Šmartno pri 
Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhni-
ko.

Barbara Boh,
Regionalna razvojna agencija  

Ljubljanske urbane regije

Pripombe, predloge in mnenja k do-
polnjenemu osnutku OPPN lahko v času 
javne razgrnitve podate pisno na naslov: 
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 
Grosuplje, s pripisom OPPN Šmarje – 
Sap–kulturni center ali v knjigo pripomb 
na javni razgrnitvi ali ustno na sami javni 
obravnavi.

Ureditveno območje OPPN se nahaja 

v središču Šmarja - Sapa in je namenje-
no razvoju osrednjih dejavnosti kraja ter 
stanovanjskim površinam. Lokacija zazi-
dave omogoča dobro prometno dosto-
pnost. Na južnem robu območja poteka 
medkrajevna cesta, na vzhodnem robu je 
nadvoz nad avtocesto. Na severnem robu 
potekata železniška proga in avtocesta, 
na zahodnem robu se nahaja osnovna 

šola. OPPN na območju predvideva izgra-
dnjo kulturnega doma z ureditvijo javnih 
odprtih tržnih površin in območje sta-
novanjske zazidave na območju centra 
Šmarja - Sapa.

Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN 
je javno dostopno na povezavi: https://
www.grosuplje.si/objava/271899.

Jana Roštan 
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Občina Grosuplje kot vodilni partner 
skupaj s še 7 projektnimi partnerji: Ayun-
tamiento de Dolores (Španija), Bulgari-
an Youth Association (Bolgarija), Dimos 
Lariseon (Grčija), FAJUB – Federação 
de Associações Juvenis do Distrito de 
Braga (Portugalska), Fundacja Auto-
kreacja (Poljska), Preili County Council 

(Latvija) in WIPSEE (Francija), sodeluje 
pri projektu »SOLIDART: Network for 
the youth debate about the solidarity 
in crisis times, through creativity and 
art«. Glavni namen projekta je ustvariti 
trajnostno sodelovanje med projektnimi 
udeleženci na področju solidarnosti v 
kriznih časih.

  Med 17. in 19. januarjem 2023 je v 
okviru projekta v latvijskem mestu Preili 
(občina Preili ima približno enako število 
prebivalcev kot občina Grosuplje), pote-
kalo 7. srečanje projektnih partnerjev z 
naslovom »EU-funded (cultural and/or 
local/international cooperation) good 
practice projects«. Na srečanju je vsak 
partner predstavil projekte dobre prakse 
s področja lokalnega in/ali internacional-
nega sodelovanja, ki jih je finančno pod-
prla EU. S predstavitvami projektov smo 
se dotaknili teme solidarnosti in kako 
lahko kot posamezniki in kot skupnost 
prispevamo k skupnemu dobremu. Kot 
predstavnika Občine Grosuplje sva se 
srečanja udeležila Aleša Palčič in  David 
Tomažin iz Študentskega kluba Groš.

 
V četrtek, 18. januarja, smo dan pričeli 

v mestu Preili z obiskom mestne občine, 
kjer nas je nagovoril namestnik župana 
občine Preili Pēteris Rožinskis. Sledila je 
predstavitev samega mesta, njegovega 
gospodarstva in kulture ter lokalnih or-
ganizacij. Za tem so sledile še predstavi-
tve posameznih držav, kjer smo partner-
ke izmenjale projekte ter dobre prakse. 
Občina Preili je za nas organizirala tudi 
turistično vodenje po mestnem parku, 
kjer so še vidne ostaline kulturnega in 
arhitekturnega vpliva družine Borgh, ki 

7. mednarodni dogodek projekta SOLIDART

Občina Grosuplje bo sodelovala v evropskem projektu InnoCom

Občina Grosuplje je v sodelovanju s 
šestimi projektnimi partnerji: Sviluppum-
brio (Italija), Bucharest Ilfov Regional De-
velopment Agency (Romunija), University 
of Latvia (Latvija), Hauts de France Regio-
nal Council (Francija), Carlow County Co-
uncil (Irska) in Zemgale Planning Region 
(Latvija) na razpis programa  Interreg 
Europe  uspešno prijavila projekt  Inno-
Com  - INNOVATING COMMUNICATION 
TARGETED TO SMEs, katerega namen je 
izmenjava dobrih praks na področju insti-
tucionalnega komuniciranja z mikro, mali-
mi in srednje velikimi podjetji (MSP). Vodil-
na partnerica v projektu je Sviluppumbria 
- Regionalna razvojna agencija za gospo-
darsko sodelovanje.

Partnerstvo v projektu združuje občin-
ske in regionalne oblasti, odgovorne za 
politike v zvezi s podjetništvom. V okviru 

projekta je tako v prvi vrsti predvidena iz-
menjava dobrih praks in pristopov med 
različnimi projektnimi partnerji. V ta namen 
bodo organizirane tudi izmenjave in štu-
dijski obiski. Hkrati pa bodo ti tudi redno 
sodelovali z MSP, poslovnimi združenji, 
akademskimi krogi, lokalnimi institucijami 
in drugimi deležniki v svojem regionalnem 
oz. lokalnem okolju. Z aktivnim vključeva-
njem interesnih skupin iz lokalnega okolja 
bo zagotovljeno pridobivanje povratnih 
informacij. Cilj projekta je doseči izboljšanje 
komuniciranja institucij ter vsem podjetjem 
zagotoviti enake pogoje pri dostopanju do 
različnih kanalov financiranja. Vodilna par-
tnerica projekta, italijanska Sviluppumbria, 
že skoraj 50 let podpira konkurenčnost in 
gospodarsko rast Umbrije v Italiji.

Bistvo projekta torej je, da se na podla-
gi praks in izkušenj, pridobljenih v okviru 

projekta, izboljša pogoje za delovanje MSP. 
Občina Grosuplje se bo v okviru projekta 
zavezala k spremembam javnega razpisa 
za dodeljevanje sredstev občinskega pro-
računa za spodbujanje razvoja MSP. Razpis 
naj bi bil namenjen sofinanciranju več de-
javnosti, s poudarkom na spodbujanju MSP 
k pospešenemu razvoju in inovacijam v 
skladu z digitalizacijo in zeleno preobrazbo.

Višina dodeljenih sredstev za sofinan-
ciranje projekta znaša 1.766.713 evrov, od 
tega 165.475 evrov za Občino Grosuplje. 
Stopnja sofinanciranja projekta je 80 % 
upravičenih sredstev.

Pričetek izvajanja projekta je 1. 3. 2023, 
trajal pa bo predvidoma do 1. 6. 2027.

Jana Roštan
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Uspešna ustanovna skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem

V ponedeljek, 27. februarja 2023, je v dvorani Družbe-
nega doma Grosuplje potekala ustanovna skupščina LAS 
Sožitje med mestom in podeželjem (LAS Sožitje), ki v ak-
tualni finančni perspektivi prehaja pod okrilje Regionalne 
Razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). 
Ključna vloga LAS Sožitje, ki združuje občine Grosuplje, 
Škofljica, Ig in Mestno občino Ljubljana z njenim podežel-
skim delom, je predvsem spodbujanje razvoja podeželja 
ter učinkovito črpanje evropskih sredstev.

Osrednji namen LAS Sožitje še vedno ostaja spodbujanje 
celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij, pou-
darek pa je na aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno 
načrtovanje ter odločanje o lastnem lokalnem razvoju.

RRA LUR, ki je LAS Sožitje prevzela od dosedanjega vodilne-
ga partnerja Zavoda CIZA, je v pripravljalnem obdobju izvedla 
delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja v vseh štirih 
občinah, na katerih je občane in vse zainteresirane skupnosti 
ter deležnike informirala o posebnostih glede novega pro-
gramskega obdobja. Na delavnicah so že bile podane številne 

ideje, ki jih bodo skupaj s člani LAS podrobneje preučili še na 
vsebinskih delavnicah v prihodnjih tednih. Za sedemletno ob-
dobje delovanja LAS bo na razpolago okoli 2  mio EUR, prvi 
razpis pa bo predvidoma objavljen v pričetku prihodnjega leta, 
saj je treba pred tem pripraviti Strategijo lokalnega razvoja, ki 
jo morajo potrditi organi upravljanja evropskih skladov.

Na javni poziv za članstvo v LAS Sožitje se je odzvalo več kot 
150 zainteresiranih organizacij in posameznikov, na dogodku 
pa so s podpisom pogodbe svoje članstvo potrdili 104 člani, 
med njimi vse štiri občine ter RRA LUR. Vsi ostali kandidati, ki se 
niso udeležili ustanovne skupščine, bodo v članstvo sprejeti na 
naslednji seji upravnega odbora LAS.

Podžupan občine Grosuplje Janez Pintar  je izrekel 
dobrodošlico vsem prisotnim tudi v imenu župana dr. Petra 
Verliča, ki je bil službeno zadržan, ter zagotovil, da bo Občina 
tudi v prihodnje nudila vso potrebno podporo prijaviteljem 
projektov.

Za predsednika LAS Sožitje je bil izvoljen Jernej Gostiša, ki 
je poudaril, da si bo med drugim prizadeval, da bodo sredstva 

je vladala temu ozemlju od poznega sre-
dnjega veka dalje. Občina Preili je med 
drugim dobro znana po svojem izjemno 
slavnem muzeju lutk ter umetninah Je-
lene Mihailove. V poznih popoldanskih 
urah pa smo se udeležili predstave lo-
kalne folklorne skupine ter z njihovo po-
močjo usvojili par lažjih, a zato nič manj 
tradicionalnih plesov. Latvijci so namreč 
znani po svoji ljubezni do petja (ste že 
slišali za njihovo “pojočo revolucijo”?).

Petek, 19. januar, se je pričel z obiskom 
mesta Aglona ter šole, na kateri smo ime-

li delavnico o projektnem načrtovanju 
na področju solidarnosti. Skupaj z dijaki 
smo diskutirali o pomenu solidarnosti 
in na kakšen način lahko pripomoremo 
k njenemu razvoju na lokalni, državni in 
meddržavni ravni. Delavnici je sledil obisk 
muzeja kruha v Agloni, kjer so nam po-
stregli s tradicionalnimi latvijskimi jedmi. 
Naučili smo se latvijskega tradicionalnega 
običaja lomljenja kruha pred jedjo: vsak 
vzame v roke rezino njihovega slavnega 
in priljubljenega rženega kruha ter jo dr-
žeč za eno stran ponudi sosedu na levi; ko 

ga ta prime za drugo stran vsak povleče 
kruh na svojo stran ali pa ga obračata tako, 
da vsakemu v rokah ostane en del rezine 
kruha. To ponovimo tudi s sosedom na 
desni strani. Povedali so nam tudi, da če je 
v preteklosti komu pri mizi padel kruh ali 
zgolj kos kruha po tleh, ga je moral pobra-
ti ter poljubiti: tako močno so bili navezani 
na kruh. Kasneje smo se udeležili delavni-
ce oblikovanja gline, saj je tudi to stara 
latvijska obrt. Dan v mestu Preili smo za-
ključili z ogledom cerkve in galerije železa.

Aleša Palčič in David Tomažin
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Spoštovani občanke in občani,
vabimo vas, da v soboto, 25. marca 

2023, združimo svoje moči v čistilni ak-
ciji »Očistimo Grosuplje 2023« in poskr-
bimo, da bo naše okolje čisto.

Vsem, ki se boste čistilne akcije ude-
ležili, bodo na voljo rokavice »latex« in 
barvne vrečke.

ZBIRANJE ODPADKOV - UPORABA VREČ:
1.  Črna vreča: mešani komunalni odpadki 

(oblačila, čevlji, robci, maske …).

2.  Rumena vreča: embalaža (pločevinke, 
plastenke, kovinska embalaža, trda pla-
stika, tetrapak, folije, PVC vrečke, em-
balažni stiropor, drobna embalaža …).

3.  Zelena vrečka: steklena embalaža (ste-
klenice, kozarci za vlaganje).

4.  Rdeča vrečka: nevarni odpadki (bate-
rije, akumulatorji, zdravila, pesticidi, 
barve in laki, odpadna olja, embalaža 
z vsebino nevarnih odpadkov - nafta, 
bencin).

Za podrobnejše informacije o iz-
vedbi čistilne akcije v vašem kraju vas 
naprošamo, da se obrnete na predse-
dnike krajevnih skupnosti.

Občina Grosuplje

kar najbolj učinkovito izkoriščena ter da bo več priložnosti za 
sodelovanje pri lokalnem razvoju dobilo tudi gospodarstvo. 
Za podpredsednika je bil izvoljen  Marjan Čučkin. Za člane 
upravnega odbora so bili izvoljeni Andreja Zdravje, Marjana 
Leuštek, Anže Kocjan, Mihael Hočevar, Marko Vovk, Ivan 
Kastelic, Maruška Markovčič, Andrej Škoberne, Anton Sve-
tek, Gabrijela Golob, Jože Štrubej, Gregor Janežič, nadzorni 
odbor pa sestavljajo  Bojan Hajdinjak, Zdenka Grozde, 
Primož Pucihar, Matjaž Pirnat.

Zainteresirane za pripravo krovnega dokumenta - Strategije 
lokalnega razvoja, ki bo opredelil potrebe območja in začrtal 
prednostne naloge Lokalne akcijske skupine Sožitje med me-
stom in podeželjem (LAS Sožitje), vabimo na:

DELAVNICO ZA PRIPRAVO STRATEGIJE  
LOKALNEGA RAZVOJA 

ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027, 
ki bo potekala v četrtek, 30. 3. 2023, ob 17. uri, 

v Družbenem domu Grosuplje, Taborska cesta 1,  
1290 Grosuplje.

 Na delavnici boste lahko predstavili svoje želje, zamisli, 
poslovne ideje, ki bi po vašem mnenju lahko prispevale h 

kakovostnejšemu življenju na podeželju.
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da udeležbo na 

delavnici potrdite na: las-sozitje@rralur.si.  

Roman Medved, vodja projektov na RRA LUR
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Nova Slovenija – krščanski demokrati občine Grosuplje 
ob  25. marcu - materinskem dnevu - 

vsem ženam in materam  

iskreno čestitamo z neizmerno zahvalo ter iskrenim 
spoštovanjem 

do vašega poslanstva, dela, požrtvovalnosti, ljubezni, 
solidarnosti in nesebičnosti.

Z vsem tem dajete pravi pomen, smisel in pot vsakda-
njega življenja v družini in družbi.

Nova Slovenija - krščanski demokrati,  
občinski odbor Grosuplje

 Vabilo na klepet  
ob kavi

Vabimo vas, da se nam pridružite na klepetu ob 
kavi, ki ga organizira NSI Grosuplje - krščanski de-

mokrati. 

Klepet bo potekal v sredo, 22. 3. 2023,  
ob 18. uri, v naši pisarni v Grosupljem.  

Veselimo se srečanja s vami, kjer bomo lahko  
izmenjali mnenja o aktualnih temah v občini  
Grosuplje ter si izmenjali ideje in predloge za  
izboljšanje kakovosti življenja v naši občini. 

Pridružite se nam in skupaj prispevajmo k boljši 
prihodnosti naše skupnosti.

Občinski odbor Nove Slovenije - krščanski demo-
krati občine Grosuplje
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Pri reševanju v katastrofalnem potresu v Turčiji sodeloval  
tudi naš krajan

Borut Modic je predsednik Zveze 
vodnikov reševalnih psov Slovenije 
in član EVRPL (Enota vodnikov reše-
valnih psov Ljubljana), katere usta-
novitelj in predsednik je. Z Jetom sta 
pripadnika državne enote za posre-
dovanje v nesrečah MUSAR (Medium 
urban search and rescue), certificira-
na sta v iskanju pogrešanih na ruševi-
ni in v naravi pri svetovni organizaciji 
IRO (International search and rescue 
organisation), Borut je mednarodni 
inštruktor za reševalne pse pri IRO, 
ocenjevalec za MRT (Misson readiness 
test) reševalnih parov pri IRO.

Borut, koliko časa si že v tem huma-
nitarnem, lahko bi rekli, poklicu?

Z reševanjem sem se začel ukvarjati 
pred dobrimi 15 leti s psičko Isho, na-
daljeval sem z Rayem in zdaj sva team z 
Jetom. Vsi trije so zlati prinašalci.

 
Koliko časa je potrebno, da je reše-

valni pes usposobljen za delo in kako 
poteka usposabljanje?

S treningi pričnemo takoj, ko mladiček 
pride k nam. To je ponavadi pri 8 tednih. 
Seveda so prilagojeni starosti, temeljijo 
na igri. Vzporedno s treningi iskanja pa 
potekajo tudi treningi poslušnosti. Tudi 
kasneje ima velik pomen pri učenju igra, 
saj pes to, kar počne, iskanje, jemlje kot 
igro. So pa treningi vseživljenjsko, torej 
trajajo skozi vso pasjo kariero. Naši psi 

pa se poleg iskanja zasutih na ruševini 
usposabljajo tudi za iskanje pogrešanih 
v naravi. Tega imamo v Slovenji kar veli-
ko. Udeležujemo se iskalnih akcij pogre-
šanih, v glavnem gre za starejše, demen-
tne, gobarje, mladostnike.

Koliko so vas poslali v Turčijo, ka-
kšno je bilo potovanje in kako je pote-
kalo iskanje preživelih? Kakšni so bili 
občutki ob najdbi preživelih, kako se 
človek počuti ob taki tragediji, mogoče 
tudi, koliko ljudi ste rešili?

V Turčijo je šlo 11 slovenskih pripadni-
kov Civilne zaščite. Od tega 7 vodnikov 
reševalnih psov s psi.

Zagotovo je bila to ogromna življenj-

ska preizkušnja, za katero upam, da se ne 
bo nikoli več zgodila. Sami vedno reče-
mo, treniramo in pripravljamo se za take 
nesreče. Zagotovo imamo vrhunsko pri-
pravljene pse, a hkrati upamo, da nikoli 
ne bodo potrebovali našega posredova-
nja.

Ko slišiš psa nakazovati z lajanjem, za-
čutiš upanje in poskusiš vzpostaviti stik 
z žrtvijo. Sami smo delovali po principu, 
da smo ob indikaciji večjih psov na isti 
lokaciji to lokacijo predali timu za izko-
pavanje in se premaknili iskat dalje. 

Preiskali smo kar veliko območje me-
sta Antakya in samo upamo lahko, da so 
rešili vse ljudi, ki so jih psi nakazali.

Brane Petrovič
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Dogajanje v župniji Grosuplje

DOBRO JUTRO, DEMENCA. 

Upokojence in starejše župnij Grosu-
plje, Lipoglav in Polica je gospod župnik 
Martin Golob povabil na druženje v če-
trtek, 16. 1. 2023. Delovna terapevtka z 
Univerzitetne psihiatrične klinike v Lju-
bljani - Polje Jana Pilpach je predavala o 
demenci. Že več kot 30 let se ukvarja s 
starostniki in z demenco. Napisala je tudi 
knjigo z naslovom »Dobro jutro, demen-
ca«.  

Po predavanju so starejši veliko spra-
ševali, terapevtka pa je s primeri in doda-
tno razlago pojasnjevala, kako naj bomo 
čimbolj pozorni, nam dajala poguma, 
da se zadeve počasi spreminjajo z oza-
veščanjem in vzgojo vseh, tako svojcev, 
zdravstvenega osebja, osebja v domovih 
za ostarele in v paliativni oskrbi.

Milena Nagelj

MIHAELOVI TAMBURAŠI  
V DRUŽBI PEVCEV

V petek, 23. 12. 2022, smo Mihaelovi 
tamburaši Kulturnega društva sv. Mi-
haela Grosuplje pod vodstvom Polone 
Kopač Trontelj (namestnice mentorice 
Zvonke Erce), gostovali na 21. božično-
-novoletnem koncertu v KKC Dolenjske 
Toplice. Povabili so nas člani MePZ KUD 
Dolenjske Toplice, katerega zborovodja 
je Boštjan Tisovec, (korepetitor Robert 
Kohek).  

V soboto, 28.1.2023, so člani MePZ 
KUD Dolenjske Toplice z zborovodjem 
Boštjanom Tisovcem in organistom 
Damjanom Vovkom vrnili obisk in s svo-
jim petjem napolnili župnijsko cerkev sv. 
Mihaela pri večerni sveti maši. Po maši so 
priredili pobožični koncert, na katerem 
smo sodelovali tudi Mihaelovi tambu-
raši. Zaključili smo s skupnima pesmima 
Sveta noč in Marija, skoz življenje. 

Zaključno besedo je imel g. župnik 
Martin Golob, predsednik KUD sv. Miha-
el, ki se je vsem nastopajočim iskreno za-
hvalil in poudaril, da s svojim nastopom 
razveseljujemo ljudi, bogatimo sebe in 
ustvarjamo pomembne medsebojne 
vezi. Vse nastopajoče je povabil na prija-
teljsko druženje po koncertu.

Člani/ce KUD Mihaelovi tamburaši

KRASILKE IN ČISTILCI CERKVE  
SV. MIHAELA GROSUPLJE

2. februarja 2023, na praznik Jezuso-
vega darovanja, je gospod Martin Golob 
povabil krasilce oltarja in čistilce cerkve 
sv. Mihaela na srečanje, ki je bilo po ve-
černi sveti

maši. Na srečanju je bil osrednji gost 
pater Ambrož, ki je povedal svoje izku-
šnje o krašenju svetišča na Sveti Gori nad 
Gorico.

V naši župniji je čiščenje cerkve or-
ganizirano tako, da pride vsako soboto 

določena skupina počistiti cerkev. Za do-
godke, kot so prvo sveto obhajilo, sveta 
birma, so k čiščenju okolice povabljeni 
starši, za večje praznike pa tudi ostali 
verniki in skavti.

V naši župniji so krasilke Marta, Moj-
ca, Dijana, Simona, Jana. V začetku leta 
vodja Jana naredi razpored, s katerim 
določi vodje posameznega projekta, si-
cer pa sodelujejo vse. Večji dogodki so: 
postni čas, cvetna nedelja, velika noč, 
prvo obhajilo, birma, žegnanje, zahval-
na nedelja. V krašenje oltarja so po po-
trebi vključeni tudi družinski člani. Med 
letom nabirajo zelenje, korenine, storže 
in druge naravne materiale. Sodelujejo 
z Vrtnarstvom Ferbežar, ki jim pomaga 
pri izbiri cvetja. Poleti pa cvetje prinašajo 
tudi farani, za kar so jim zelo hvaležne.  

Marta in Mojca krasita cerkev, odkar 
sta šli k birmi, kar je skoraj že 40 let, osta-
le tri pa so se priključile kasneje. 

 
Milena Nagelj
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ROMANJE ŽUPNIJE GROSUPLJE
V tednu od 6.-9. 2. 2023 smo se ro-

marji iz župnije Grosuplje, Polica in Lipo-
glav v organizaciji agencije Trud podali 
na pot na jug Italije, v romarski kraj San 
Giovanni Rotondo. Duhovno vodstvo je 
prevzel župnik Martin Golob skupaj s ka-
planom Rokom Gregorčičem in eksorci-
stom koprske škofije Janezom Kavčičem. 
Po vožnji mimo Trsta, Benetk in Bologne 
z vmesnimi krajšimi postanki smo imeli 
sveto mašo v Lancianu, kjer se je v 8.  sto-
letju zgodil evharistični čudež, ko so se 
med evharistijo mašni darovi spremenili 
v človeško meso in kri. Zvečer smo se na-
stanili v hotelu v San Giovanni Rotondu. 
Naslednji dan smo obiskali kapucinski 
samostan, eno najbolj priljubljenih itali-
janskih romarskih središč, kjer je bival sv. 
pater Pij, ki je skoraj vse življenje na svo-
jem telesu nosil Kristusove rane. Po maši 
smo obiskali še njegov grob, popoldne 
pa je bilo rezervirano za ogled mesta 
Bari v osrčju pokrajine Apulije, kjer smo 
si ogledali bogato okrašeno cerkev sv. 
Nikolaja iz 11. stoletja z mnogimi drago-
cenostmi, med drugim je tu škof Nikolaj 
(Miklavž) tudi pokopan. Tretji dan je bil 
namenjen ogledu mest Alberobello in 
Matera. Med vožnjo po pokrajini Trulli 
smo občudovali istoimenska stožčasta 

bivališča, pa tudi nasade oljk, vinogra-
dov in drugega sredozemskega rastlinja. 
Sv. mašo smo obhajali v romarski cerkvi 
sv. Mihaela iz 5. stoletja. Pot smo nada-
ljevali v Matero, katere stari del mesta je 
vpisan v register UNESCO-ve svetovne 
dediščine. Leži v dveh kanjonih reke in 
je kompleks jamskih bivališč, vklesanih v 
kamen. Na kulturni dan 8. februarja smo 
zvečer v hotelu izvedli skromno proslavo 
v počastitev praznika, ki smo jo pripravili 
člani kulturnega društva sv. Mihaela Gro-
suplje, ki smo se udeležili tega romanja. 
Zadnji dan smo preživeli pretežno na 
avtobusu. Za sv. mašo smo se ustavili v 
Marijinem svetišču v Loretu. Poživljeni v 
veri ob spodbudi duhovnikov, ki so nas 
spremljali na romanju, in ob druženju s 
so-župljani v molitvi in prepevanju, smo 
se v poznih večernih urah vrnili domov, 
hvaležni za vse doživeto.

Marjana Adamič

BRANJE BOŽJE BESEDE Z GOSPODOM 
PAVLOM RAVNOHRIBOM

V soboto, 18. 2. 2023, je župnik Mar-
tin Golob povabil vse, ki berejo božjo 
besedo v župnijah Grosuplje, Lipoglav 
in Polica, da se udeležijo srečanja z igral-
cem Pavlom Ravnohribom. Branje božje 

besede je liturgični dogodek, zato se pri-
merno oblečemo in pridemo pred oltar 
spoštljivo. Pri branju se ne pačimo, ne 
poskušamo brati, kot bi bili dramski igra-
lec, tekst le podajamo in pazimo na po-
udarke. Če se zmotimo, ne popravljamo.   

Milena Nagelj
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Srečanje SBC podjetnikov z župani Osrednjeslovenske regije  
in podpis pisma o nameri sodelovanja

V sredo, 25. januarja 2023, je v Družbe-
nem domu Grosuplje potekal  dogodek 
„SBC PRI VAS“. Podjetniki kluba SBC 
- Kluba slovenskih podjetnikov, ki zdru-
žuje lastnike najuspešnejših slovenskih 
podjetij, so se srečali z župani občin Osre-
dnjeslovenske regije, Grosuplje, Dobre-
polje, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, 
Litija, Loška dolina, Loški Potok, Osilnica, 
Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri 
Litiji, Trebnje in Velike Lašče ter ključnimi 
podjetniki, prosvetnimi delavci, predstav-
niki podpornega gospodarskega okolja 
in drugimi vidnejšimi osebami iz našega 
lokalnega okolja.

To je bilo prvo srečanje v seriji rednih 
mesečnih regijskih dogodkov po Slove-
niji, s katerimi SBC - Klub slovenskih pod-
jetnikov vzpostavlja partnerstva za razvoj 
boljšega podjetniškega okolja ter na po-
dročju načrtovanja industrijskih in regio-
nalnih projektov. Gostiteljica prvega regij-
skega dogodka je bila Občina Grosuplje.

Predsednika kluba SBC Joca Pečečni-
ka, člane upravnega odbora kluba SBC, 

župane in vse ostale zbrane na dogodku 
je pozdravil župan dr. Peter Verlič in jim 
zaželel prijetno dobrodošlico.

»Kot občina, kot lokalna skupnost vi-
dimo, da se podjetniki, podjetja srečujejo 
z mnogimi izzivi. Župane pa pri tem veli-
kokrat vprašajo, kaj bomo storili za nova 

delovna mesta. Sam jim na to vedno od-
govarjam, da nova delovna mesta ustvar-
jate podjetniki, mi, kot občina, pa skrbimo 
za to, da bi ustvarili čim boljše pogoje,« je 
dejal župan.

Občina Grosuplje se je v zadnjih 12 le-
tih močno razvila. S sloganom, ki je dobil 

Mladinska skupina Škocjan vabi mlade v svojo družbo

Dragi starši in mladi! V prihajajočih 
pomladnih mesecih animatorji Ško-
cjanskega poletnega tabora za mlade 
iz Škocjana in okolice pripravljamo mla-
dinsko skupino, v kateri se bomo skupaj 
pogovarjali o evangeliju, Svetem pismu, 
kdo je Bog in kdo je človek in še o čem. 
Zabavali se bomo ob skupinskih igrah, 
druženju in prigrizkih. Toplo vabimo vse 
mlade, stare od 13 do 16 let, da se nam 
pridružijo na naslednjih sobotnih sreča-
njih. Srečanja načrtujemo v naslednjih 
terminih: 11. 3., 25. 3., 1. 4., 15. 4. Dobivali 
se bomo v kulturnem domu v Škocjanu 
od 16h do 19h. 

Vse mlade, ki bi se nam pridružili, 
naprošam, da svojo udeležbo potrdijo 
preko elektronske pošte: marusa.suster-
sic5@gmail.com. 

Za kakršna koli vprašanja mi lahko 
pišete na zgoraj navedeno elektronsko 
pošto.

Veselimo se skupnih dogodivščin in 
novih prijateljstev. Se vidimo kmalu!

Maruša Šušteršič
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ime po številki mestnega avtobusa 3G, 
ki vozi iz Ljubljane v Grosuplje in nazaj, 
sledimo ciljem gospodarne, globalne in 
gostoljubne občine. Posebej si želimo, 
da bi bili gostoljubni do podjetništva. 
Vendar pa se na tem področju soočamo 
s številnimi izzivi, državna birokracija 
predstavlja veliko ovir. »Mi eno gospo-
darsko cono umeščamo v prostor že 7 let, 
pa še nismo pri koncu,« je pojasnil. Prav 
to bi lahko bilo področje, na katerem bi s 
sodelovanjem, z dobrimi skupnimi ideja-
mi morda lahko pripomogli k izboljšanju 
stanja v državi, naredili nekaj za dobrobit 
gospodarstva, za nova delovna mesta.

Zbrane je pozdravil tudi predsednik 
kluba SBC  Joc Pečečnik, ki nam  je za-
upal, da ga na občino Grosuplje vežejo 
lepi spomini. V naši občini je namreč de-
loval kar 20 let.

Kot je povedal, se v klubu SBC za-
vzemajo, da bo Slovenija boljša, da bo 
poštena, da ne bo revnih. Ne pristajajo 
na to, da bi jih kdo klical kapitalisti ali 
tajkuni.  »Naš namen je, da v tej družbi 
dodajamo in ustvarjamo,« je poudaril.

V klubu so se zato odločili, da bi se 
poskusili približati lokalnim skupnostim. 
S takšnim sodelovanjem bi dosegli več, 
morda naredili kakšen premik v prostorski 
politiki in v regionalnih projektih. »Vemo 
namreč, koliko časa traja  pridobivanje 
gradbenega dovoljenja, koliko časa traja 
iskanje neke parcele. Vendar pa naša ura, ki 
nam jo določa trg, teče bistveno hitreje kot 

birokratska ura države,« je dejal. Ob tej pri-
ložnosti je vse podjetnike tudi povabil, da 
če še niso člani kluba, da se jim pridružijo. 
»Naša vrata so vam odprta«.

Na okrogli mizi z naslovom  Skupno 
nastopanje članov SBC in občin za 
razvoj boljšega podjetniškega oko-
lja,  ki smo ji prisluhnili v nadaljevanju, 
so sodelovali: Joc Pečečnik, predsednik 
kluba SBC,  Andrej Gabrijel, član kluba 
SBC in lastnik grosupeljskega podjetja 
Gabrijel Aluminium, dr. Peter Verlič, žu-
pan Občine Grosuplje, in Dušan Strnad, 
župan Občine Ivančna Gorica.

Sogovorniki so spregovorili o ključnih 
temah, ki so pomembne za policentrič-
ni razvoj lokalnega okolja, spodbujanje 
podjetništva ter prispevka k napredku 
družbe in zagotavljanju blaginje. Pred-
stavili so tudi dobre prakse sodelovanja 
med podjetniki in lokalnimi skupnostmi 
ter privabljanja mladih talentov v lokal-
no okolje.

Predsednik kluba SBC Joc Pečečnik je 
izpostavil težavo previsoke obdavčitve 
plač in podjetnikom nenaklonjenega 
poslovnega okolja v Sloveniji.  »Naše 
ure niso sinhronizirane s tujimi podjetji. 
Če pogledamo okolje iz nekdanje skupne 
države, ugotovimo, da ta okolja pomagajo 
podjetnikom, pri nas pa tega ne počnemo. 
To je za nas, podjetnike, kot bolezen, kot 
rak. Podjetniki to razliko čutimo,«  je de-
jal. Meni, da je sodelovanje kluba z lo-
kalnimi skupnostmi naravno, saj imajo 

župani podobne težave kot podjetniki. 
Namen torej je, da se podjetniki in obr-
tniki večkrat srečajo in skupaj z lokalno 
skupnostjo ugotovijo, ali so za izboljšave 
realne možnosti. Poudaril je, da bi mora-
la država okoljsko področje urediti dru-
gače. Njegove izkušnje z Las Vegasom so 
na primer popolnoma drugačne.

Župan  dr. Peter Verlič  se je strinjal, 
da je zakonodaja pri nas toga, kar zavira 
umeščanje poslovnih objektov v prostor. 
»Potrditev predlogov gre skozi 25 soglasij 
in tam se zatakne. Iz preteklosti imam kar 
nekaj izkušenj in ugotavljam, da vse pote-
ka prepočasi,« je dejal.

Meni, da bi se moralo področje ure-
janja prostora, torej prostorska zakono-
daja, sprejemanje občinskih prostorskih 
načrtov, pa vse do gradbenega dovolje-
nja, prepustiti v roke občinam.  »Ne vem, 
zakaj je tak strah. Na lokalni ravni moramo 
spoštovati isto zakonodajo kot na državni 
ravni. Torej, ne vem, zakaj smo mi poštarji 
za predloge sprememb občinskih načrtov, 
ko pa sami najbolje vemo, kje lahko stvari 
pohitrimo. Vendar pa je to že decentralizaci-
ja, ki se jo pri nas očitno še bojimo,« je dejal.

Župan je še povedal, da sicer na 
občini vsako leto razpišemo zdaj že 150 
občinskih štipendij. Dijake, študente, 
naše mlade želimo spodbuditi pri 
njihovem študiju. Po novem pa smo 
jih začeli nagrajevati tudi za njihove 
izjemne dosežke, če na primer prejmejo 
Prešernovo nagrado. »Mislim, da je na-
grada okoli 1.000 evrov.« Kot je še dejal, 
pa sam v sodelovanju s klubom SBC vidi 
priložnost tudi za kadrovske štipendije.

In kar je še pomembno za mlade, v 
naši občini bomo v prostor poskusili 
umestiti tudi univerzitetni center. »Mla-
di potrebujejo prihodnost in mislim, da jo 
lahko najdejo v domačem kraju.«

Župan  Dušan Strnad  je izpostavil 
blagovno znamko  Prijetno domače, ki 
so jo uvedli v občini Ivančna Gorica in 
je lepo zaživela. Povedal pa je tudi, da 
so v Višnji Gori vzpostavili čebelarski 
center Apilab, kjer v okviru svojih dejav-
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nosti pomagajo podjetnikom in jih izo-
bražujejo. Načrtujejo tudi podjetniške 
pogovore, na katerih bodo strokovnjaki 
pomagali z nasveti podjetnikom na nji-
hovi poti. Stavi na mlado ekipo, ki vodi 
omenjeni center.

Podjetnik  Andrej Gabrijel  pa je z 
nami delil svojo izkušnjo, svojo zgodbo 
o razvoju in širitvi podjetja ter dobrega 
sodelovanja z Občino Grosuplje, ki 
sicer sega že v leto 2003, pohvalil pa 
je sodelovanje   z občino tudi danes, 
posebej dostopnost in razumevanje 
župana. Seveda pa se je strinjal, da je 
državna zakonodaja na tem področju 
preveč toga.

Razpravi je sledil  podpis pisma o 
nameri sodelovanja med klubom 
SBC in občinami, s katerim so se za-
vezali k medsebojnemu sodelova-
nju in iskanju rešitev za razvoj, večjo 
blaginjo, lokalni napredek in krepi-
tev policentričnega razvoja države. 
Predsednik kluba SBC  Joc Pečečnik  je 
pismo o nameri sodelovanja podpisal z 
župani in predstavniki 12 občin: dr. Pe-
trom Verličem  (Grosuplje),  Dušanom 
Strnadom  (Ivančna Gorica),  Matja-
žem Hočevarjem  (Velike Lašče),  Ma-
tejo Povhe  (Trebnje),  Primožem 
Cimermanom  (Škofljica),  Blažem 

Milavcem  (Sodražica),  Heleno 
Mate  (Ribnica),  Romano Zakraj-
šek  (Loška dolina),  Ivanom Matijevi-
čem (Litija), Lili Štefanič (Kočevje), Zlat-
kom Usenikom  (Ig) in  Janezom 
Pavlinom (Dobrepolje).

Na dogodku smo se seznanili tudi z 
namizno igro Igrivi izzivi, ki je namenje-
na spodbujanju podjetnosti pri otrocih. 
Premierno so jo ta dan odigrali otroci 
Osnovne šole Brinje Grosuplje. Igro sta 
razvila klub SBC in dobrodelna ustanova 
Rdeča žoga, ki deluje v okviru kluba.

Predsednik kluba SBC  Joc Pečeč-
nik  in župan dr. Peter Verlič pa sta na 
dogodku podpisala tudi  pogodbo, s 

katero Občina Grosuplje pristopa k 
projektu SiON. Mobilna aplikacija SiON 
je namenjena vsem slovenskim občinam 
za izboljšano, lažje in hitrejše informira-
nje občanov.

Za še boljšo prihodnost Slovenije smo 
soodgovorni vsi, ki živimo v tej naši lepi 
deželi. Pomembno vlogo pri tem imajo 
podjetniki in vsi, ki sooblikujemo lokalne 
skupnosti. Zato je prav, da stopimo sku-
paj, izmenjamo izkušnje vsak s svojega 
področja in najdemo pravo pot za na-
daljnji razvoj in blaginjo družbe.

Dogodek je povezoval  Boštjan Ro-
mih.

Jana Roštan

V Grosupljem je svoja vrata odprla Brivn’ca

V mesecu decembru je na Obrtniški cesti 
2 v Grosupljem svoja vrata odprla Brivn’ca. 
»Kar je to, kar potrebuje vsak moški, je pro-
stor, kjer si vzameš čas zase, se sprostiš, urediš 
in rečeš kakšno pametno. Mogoče tudi izveš 
kakšno pametno,« pravijo mladi podjetni 
Grosupeljčani, ki so, kot so nam povedali, 
ko v mestu še ni bilo nobene brivnice, briv-
ca poklicali na dom in se ostrigli kar v de-
lavnici. Najprej iz šale pa se je tako dejansko 
razvila ideja, da bi v Grosupljem odprli briv-
nico. V sodelovanju s podjetjem Drugačno 
pohištvo, d. o. o, so začeli opremljati prostor 
in ideja se je kmalu razvila v resničnost.

V ponedeljek, 30. januarja 2023, je novo 
grosupeljsko brivnico obiskal tudi župan dr. 
Peter Verlič. V prostorih brivnice sta ga 
sprejela brivec Matej Koletnik  in eden od 
solastnikov  Alen Kralj. Župan je bil nad 
svojo izkušnjo, storitvijo, ki jo ponujajo, pa 
tudi nad ambientom prostora, navdušen.

Kot je dejal, se bo v Brivn’co še vračal in 
njima zaželel uspešno delo ter srečno na 
novi poti.

Jana Roštan
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Valentinova foto točka
Ob letošnjem valentinovem je v centru Grosupljega zažive-

la Valentinova foto točka. Z baloni okrašena skulptura srca je 
na Adamičevi ploščadi k fotografiranju vabila ne le vseh zalju-
bljenih, temveč je nasmeh na obraz priklicala vsem, ki se imajo 
radi. Ste se ob njej fotografirali tudi vi?

Mednarodni dan turističnih vodnikov
Vsako leto 21. februarja turistične organizacije širom po sve-

tu obeležujemo mednarodni dan turističnih vodnikov. Namen 
tega dneva je predstaviti delo in pomen turističnega vodnika, 
ki je tudi predstavnik domačega kraja in med prvimi, ki ga turist 
sreča v času obiska. V Sloveniji je dejavnosti ob praznovanju 
koordiniralo Društvo regionalnih vodnikov Slovenije.

Geslo letošnjega leta je bilo v sozvočju s še vedno trajajočo 
regeneracijo pokoronskega časa: rethinking tourism, regene-
rating the profession. Ta čas želimo posvetiti razmišljanju, v 
katero smer želimo razvijati turistično dejavnost in kako temu 
prilagoditi turistično vodenje.

V času praznovanja se vsako leto organizirajo številni brez-
plačni vodeni ogledi. V Grosupljem smo skupaj s turističnimi 
vodniki pripravili več krajših vodenih ogledov. Vodenja so se 
pričela že 8. 2., ko so si udeleženci pohoda Po Prešernovi poti 
lahko ogledali Prešernovo spominsko sobo z vodnico Olgo 
Gruden. 17. 2. je sledil ogled mesta Grosuplje, ko nam je zgod-
be nekdanjih znamenitih krajanov razkrivala Marija Kavšek. 18. 
9. je sledil ogled Šmarja - Sapa, kjer nam je tančice večtisočle-
tne zgodovine teh krajev odkrival David Tomažin. Za obramb-

ne zidove Tabora nad Cerovim je obiskovalce 19. 2. popeljal 
vodnik Janez Kozlevčar, voden ogled po razstavi v Žabji hiši 
pa je z vodnico Marijo Kavšek potekal 20. 2. Zadnje vodenje v 
sklopu promocijskih ogledov je bilo namenjeno spoznavanju 
rojstne prafare Primoža Trubarja – Škocjanu, po katerem je obi-
skovalce popeljala Mojca Koritnik. 

Sejem turizma, kampinga in karavaninga Alpe-Adria
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je med 15. in 18. 

februarjem ponovno zaživel sejem Alpe-Adria. Na njem je tu-
ristično ponudbo Grosupljega v okviru Turistične zveze Slo-
venija v sodelovanju s Turizmom Grosuplje predstavljalo kar 
šest turističnih organizacij iz Grosupljega in okolice: Županova 
jama, turistično in okoljsko društvo Grosuplje, Turistično dru-
štvo Kopanj, Turistično društvo Tabor – Št. Jurij in Turistično 
društvo Šmarje - Sap znotraj Turistične zveze Grosuplje ter Za-
vod Vodomčev gaj in Turistično društvo Cer Cerovo.  

Obiskovalci sejma so se na stojnicah oskrbeli s promocijskim 
gradivom ter pristnim in doživetim opisom lepot Grosupljega, 
ki so jih predstavljali turistični vodniki, člani turističnih društev, 
zbiratelji zgodb ter drugi predani turistični delavci ob bogati 

foto in video opremi na stojnicah. Ob tem so obiskovalci lah-
ko uživali ob dobrotah, ki jih je priskrbela Pekarna Grosuplje, s 
svojo sladko ponudbo pa se je predstavila še kmetija Krokarca. 

Zavod Vodomčev gaj in TD Cer Cerovo sta v okviru ponudbe 
doživetij še posebno izpostavila dva izjemna dosežka, saj sta 
Vodomčev gaj in učna Pot zelene rege na tekmovanju Turistič-
ne zveze Slovenije v letu 2022 v kategorijah Izletniške točke in 
Tematske poti zasedli prvo mesto. 

Razlog več, da bodo turisti še raje obiskali zelene kotičke 
Grosupljega na pragu prestolnice.

Turizem Grosuplje

Turizem Grosuplje in aktualno dogajanje

Valentinova foto točka

Dan vodnikov - ogled Grosuplja

Sejem Alpe-Adria je obiskal tudi direktor Turizma Grosuplje.

Na sejmu so turistične organizacije predstavljale bogato 
turistično ponudbo Grosupljega z okolico.
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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJAk r a j i n s k i   p a r k 

 radenskopolje

Predavanje o trajnostnem upravljanju travnikov 
zavarovanih območij

V sredo, 1. februarja 2023, je v Kulturnem domu Račna v so-
delovanju z Botaničnim vrtom Ljubljana potekalo predavanje 
na temo "Trajnostno upravljanje travnikov zavarovanih obmo-
čij." Predavanje je potekalo v okviru projektov LIFE SEEDFORCE 
in LIFE AMPHICON. Predavatelja dr. Jože Bavcon in dr. Blanka 
Ravnjak sta predstavila pomembnost ter raznolikost travnikov 
na Radenskem polju, hkrati pa sta predstavila tudi načine, s ka-
terimi lahko takšne travnike ohranimo. Skupno je predavanju 
prisluhnilo približno 40 udeležencev. 

Nove mlake na Radenskem polju

V sklopu projekta LIFE AMPHICON bomo obnovili vodne 
habitate in s tem pomagali dvoživkam pri njihovem razmnože-
vanju. V januarju smo začeli z izkopom 40 mlak na Radenskem 
polju. Trenutno jih je končanih že 11. Izkop je potekal takrat, 
ko je še bila prisotna snežna odeja in so bila tla zamrznjena, saj 

smo s tem preprečili uničevanje travnika. 
Mlake so različnih velikosti in oblik, saj na ta način predsta-

vljajo primeren življenjski prostor različnim vrstam. Paglavci 
in ličinke pupkov, ki se razvijajo v mlakah, se prehranjujejo z 
algami in z manjšimi vodnimi živalmi ter njihovimi ličinkami. 
Pomemben del njihove prehrane predstavljajo tudi ličinke ko-
marjev in muh. Poleg dvoživk pa bodo mlake v sušnih delih 
leta uporabljale tudi druge živali, kot na primer srnjad, jelenjad, 
ptice, netopirji itd.

Akcija prenašanja dvoživk »Pomagajmo  
žabicam čez cesto«

Začela se je akcija prenašanja dvoživk, ki poteka v okviru 
projekta LIFE AMPHICON. V petek, 24. 2. 2023, smo že 16. leto 
zapored postavili varovalno ograjo za dvoživke. Vsako leto se s 
postavitvijo ograje reši več tisoč dvoživk, ki bi drugače prista-
le pod avtomobilskimi kolesi. Lansko leto smo jih prenesli kar 
16.618! 

Tudi letos bomo ob večerih pregledovali ograjo in prenesli 
dvoživke, ki jih bomo našli ob njej. Dvoživke na začetku spo-
mladi prehajajo iz gozda proti Radenskem polju. Na polju bodo 
v vodna telesa (mlake, retja) odložile mrest, iz katerega se bodo 

Manjša mlaka v osrednjem delu Radenskega polja.  
Foto: P. Golob

Velika mlaka na severnem delu polja. Foto: P. Golob

  Predavatelja dr. Jože Bavcon in dr. Blanka Ravnjak, Botanični 
vrt Ljubljana, Biotehniška fakulteta. Foto: T. Stepišnik

Predavanje o trajnostnem upravljanju travnikov zavarovanih 
območij. Foto: P. Golob

 Izkop mlake na severnem delu polja. Foto: P. Golob

Izkop mlake v osrednjem delu polja. Foto: P. Golob
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Zgoraj levo: postavljanje ograje ob cesti Mlačevo-Račna. Foto: P. Golob; 
zgoraj na sredini: Pregled ograje. Foto: T. Stepišnik; zgoraj desno: zelena 

rega, ki je bila prenešena čez cesto. Foto. P. Golob; spodaj levo: samec 
krastače. Foto: P. Golob; spodaj desno: rjava žaba na ograji. Foto: A. Skledar

razvili paglavci oz. ličinke dvoživk, kasneje pa mlade dvoživke. 
Že v prvih dveh večerih smo skupno prenesli več kot 4000 

dvoživk s pomočjo 14 prostovoljcev. Vse, ki se nam želijo pri-
družiti pri prenašanju, vabimo, da nam to sporočijo na info@
radenskopolje.si.

»Trajnostno upravljanje travnikov zavarovanih območij«

Nekoč, ko je bila suha krma osnova 
za preživetje zime tako goveje živine kot 
drobnice, so kmetje s travniki zelo umno 
gospodarili. Travnike so kosili takrat, ko 
se je trava smukala, kot so vedeli pove-
dati kmetje. Zadeva je bila namreč zelo 
preprosta, če so kosili prezgodaj, potem 
se je zelena rastlinska masa preveč posu-
šila, skrčila in volumsko jo je bilo bistve-
no manj. To pa je pomenilo primanjkljaj 
krme v poznih zimskih in zgodnjepomla-
danskih mesecih. 

Živina je nekoč predstavljala pravo 
bogastvo za kmetijo, zato so kmetje zelo  
pazljivo skrbeli za zdravje živine. Prav 
tako so prav kmetje bili tisti, ki so do da-
našnjih dni s svojo trajnostno rabo po-
vršin ohranili pestro živo naravo (biodi-
verziteto). Povsod so z naravo živeli zelo 
uravnoteženo, saj so le na ta način pre-
živeli. Z opuščanjem košnje, zaraščanjem 
travniških površin, so se mnoge, nekoč 
tudi samo enkrat košne površine, zarasle. 
Drugje pa so te površine zaradi opušča-
nja rabe prerasle invazivne rastlinske vr-
ste. Pred osamosvojitvijo Slovenije tovr-
stnih težav skoraj ni bilo ali pa bistveno 
manj. Potem pa so se začele spremembe 
v potrošniški družbi, zato smo tudi v pri-
delavi krme postali samo še pridobitni in 
gospodarjenje s travniki je bilo manj traj-

nostno naravnano. Z začetkom baliranja 
konec devetdesetih je postajala prva ko-
šnja vedno bolj zgodnja. Posledično se je 
povečala uporaba gnojil, ki so spodbu-
jala hitro rast vegetacije in s tem je bilo 
možno na isti travniški površini dobili 
čim več odkosov. Pozabili pa smo na to, 
da naše površine potrebujejo tudi traj-
no semensko banko v tleh, ki se vedno 
znova in znova obnavlja. Le-ta se lahko 
obnavlja le s tem, da rastočim rastlinskim 
vrstam dopustimo cvetenje in semenje. 
Zaradi pogoste košnje se je poleg inten-
zivnega gnojenja vedno bolj kazala po-
treba po dosaditvi. Vendar samo z visoko 
kvalitetnimi travnimi mešanicami brez 
dodatka semen drugih rastlinskih vrst, ki 
bi na travnikih večale biodiverziteto. Po-
zabljamo, da je za zdravje živali potrebno 
imeti  tudi biodiverzitetno bogato krmo 
poleg tiste z visoko kalorično vredno-
stjo. Nihče ne prepoveduje intenzivne 
izrabe travnikov, vendar se bomo morali 
za dolgoročno trajnostno rabo travni-
kov ponovno naučiti tudi kolobarjenja s 
travniki. Kar pomeni, da bomo tu in tam 
pustili kakšno površino, ki jo bomo kosili 
tradicionalno (prva košnja ob semene-
nju rastlinskih vrst, tradicionalno suše-
nje sena na mestu samem, zmanjšana 
uporaba plastičnih bal, zaželeno suho 

baliranje, vsaj tu in tam uporaba strižnih 
kosilnic za ohranjanje živalske biodiver-
zitete, košnja s puščanjem obnovljive 
travne ruše). Druge travne površine naj 
bodo upravljane pol-intenzivno in tretje, 
ki bodo intenzivne. Med pol-intenzivni-
mi in tradicionalno rabljenimi površina-
mi bi lahko vsaj na nekaj let kolobarili, s 
čimer bi poskrbeli za ohranjanje narave, 
zdravja živine, kvalitete mleka in mesne 
prireje.  Na površinah, kjer pa se nahajajo 
tujerodne invazivne rastlinske vrste, pa bi 
bilo celo zaželeno, da bi na njih nekaj let 
opravljali zgodnejšo košnjo pred polno 
razrastjo invazivnih vrst in bi tako zopet 
vzpodbujali rast naših avtohtonih vrst.

Z umnim gospodarjenjem, kot je ne-
koč za slovenskega kmeta veljalo, bi vsi 
ponovno pridobili. Kmetje bi ohranili 
pisane travnike, s tem bi pomagali k ra-
znolikosti opraševalcev, kvalitetnejšemu 
čebelarjenju, boljšemu ravnotežju med 
tako imenovanimi škodljivci in koristni-
mi živalmi in izboljšali bi kvaliteto krme. 
Ne nazadnje bi kmetje svoje travnike 
lahko poleg rabe za krmo tržili tudi v tu-
ristične namene.  

dr. Jože Bavcon, dr. Blanka Ravnjak, 
Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 

Biotehniška fakulteta

Pripravili: Pia Golob in Tina Stepišnik

Napovednik dogodkov v Krajinskem parku 
Radensko polje

18. 3. 2023, zbor ob 9.00, 
Kulturni dom Račna

Čistilna akcija na Radenskem polju 
(v primeru slabega vremena bo akcija 
prestavljena, obvestilo bo objavljeno na 
spletni strani https://www.radenskopo-
lje.si/ in na FB strani Krajinskega parka 
Radensko polje)

Marec 2023

Prikaz obrezovanja sadnega drevja 
(točen datum bo objavljen na spletni 
strani https://www.radenskopolje.si/ in 
na FB strani Krajinskega parka Radensko 
polje)

1. 4. 2023, Žabja Hiša
Družinsko »žabanje« v Žabji hiši
(zaradi omejenih mest bomo prijave 
sprejemali na info@radenskopolje.si)

19. 4. 2023 ob 19.00,  
Kulturni dom Račna

Predavanje "Koliko vrst divjih čebel 
živi okrog nas?"
Predavatelj: dr. Danilo Bevk, Nacionalni 
inštitut za biologijo
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POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE
na območju občine Grosuplje za leto 2022 

Na območju občine Grosuplje se uporabniki oskrbujejo s šestih vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega 
podjetja Grosuplje.

Letni notranji nadzor je izvedel pooblaščeni izvajalec Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor se opra-
vlja na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17), interne HACCP dokumentacije 
in Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Grosuplje (Ur. l. RS št. 111/13). 

V splošnem lahko ugotovimo, da smo uporabnikom distribuirali ustrezno zdravo pitno vodo. 

Na vodovodnem sistemu Troščine je bila voda, do vzpostavitve pitne vode s plinskim klorom v mesecu avgustu, brez pred-
hodnega prekuhavanja za prehrambne namene lahko škodljiva za zdravje uporabnikov. Ukrep prekuhavanja vode je bil uveden 
skozi celo leto 2022 in so ga bili uporabniki dolžni upoštevati. Z uvedbo redne dezinfekcije se je varnost vodooskrbe povečala, 
uporabnikom pa smo s tem distribuirali zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

Celotno letno poročilo za leto 2022, ki ga pripravlja pooblaščeni izvajalec notranjega nadzora, je objavljeno na spletni strani 
http://www.jkpg.si/ pod rubriko Kakovost pitne vode, kjer lahko najdete tudi podatke, s katerega vodovodnega sistema v našem 
upravljanju se oskrbuje posamezno naselje. 

Poleg tega so na tem spletnem mestu dosegljiva: 
Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19), Navo-

dila o prekuhavanju vode, Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode, Priporočila lastnikom objektov za 
vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja. 

Grosuplje, februar 2023 

količina 

št. vzorcev
št. 

št. vzorcev
št. 

Šmarje - Sap
Žalna

Troščine

EC - E. coli - pokazatelj fekalnega onesnaženja,  CP - clostridium perfringens vključno s sporami je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, v pitni vodi ni dopustna

KB - koliformne bakterije so pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokavi na omrežju ali hišnega vodovodnega omrežja), v pitni vodi niso dopustne

SK22 - št. kolonij pri 22°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.

SK37- št. kolonij pri 37°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.

EN - enterokoki - v odsotnosti drugih bakterij pokazatelj starejšega fekalnega onesnaženja

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Prijava na e-OBVESTILA

S prijavo na e-OBVESTILA boste v najkrajšem možnem 
času obveščeni o morebitnih motnjah pri izvajanju  
komunalnih storitev na vašem odjemnem mestu.  

Obveščeni boste preko elektronske pošte in kratkega 
SMS sporočila. Storitev je v obeh primerih brezplačna, 
aktivirate jo z izpolnjenim obrazcem na spletni strani:  

https://www.jkpg.si/vloge-in-obrazci/prijava-na-preje-
manje-obvestil.

Kotiček  
za ponovno  
uporabo je  
v zbirnem centru 
Špaja dolina,  
Spodnje Blato 1,  
Grosuplje.

PARTNERJI PROJEKTA LIFE18 GIE/SI/000008 LIFE    SPODBUJAMO E-KROŽNO

IZ ZAPRAŠENEGA KOTA V
KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO

Imate doma še delujoč aparat, ki ga ne uporabljate več? 
Prinesite ga v kotiček za ponovno uporabo, kjer ga bomo 

pripravili za novega lastnika.

Kotički za ponovno uporabo so postavljeni v zbirnih centrih.
Glede najbližje lokacije se pozanimajte pri lokalni komunali.

KROZNO.ZEOS.SI     ZEOS.SI

PARTNERJI PROJEKTA LIFE18 GIE/SI/000008 LIFE    SPODBUJAMO E-KROŽNO

IZ ZAPRAŠENEGA KOTA V
KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO

Imate doma še delujoč aparat, ki ga ne uporabljate več? 
Prinesite ga v kotiček za ponovno uporabo, kjer ga bomo 

pripravili za novega lastnika.

Kotički za ponovno uporabo so postavljeni v zbirnih centrih.
Glede najbližje lokacije se pozanimajte pri lokalni komunali.

KROZNO.ZEOS.SI     ZEOS.SI

KROZNO.ZEOS.SI  /  ZEOS.SI
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Poročilo odgovorne osebe za zagotavljanje skladnosti pitne 
vode iz omrežja Polica-Gradišče za leto 2022

Knjižnica v čakalnici urgence UKC Ljubljana

Skladno s 34. členom Pravilnika o pi-
tni vodi Ur. list RS št.: 19/04 in 35/04 vas 
obveščamo o rezultatih laboratorijskih 
preizkušanj kakovosti pitne vode v letu 
2022.

V okviru notranjega nadzora in držav-
nega monitoringa pitne vode na vodo-
vodnem omrežju Polica-Gradišče v letu 
2022 ob skupaj 21 laboratorijskih preiz-
kušanjih, ni bilo ugotovljenih nobenih 
fizikalno kemijskih neustreznosti, kot 
tudi ne za zdravje nevarnih mikrobi-
oloških neskladnosti. Redni postopek 
priprave pitne vode »Bistrina« ne vklju-
čuje kemijske dezinfekcije vode, pač pa 
le mehansko filtracijo s samoočiščeval-
nim filtrom in presevanje vodnega cur-

ka z UV svetlobo. Nekajkrat v letu (po 
potrebi in preventivno v poletnih mese-
cih) izvedemo še enkratna kloriranja vo-
dohranov z natrijevim hipokloritom za 
preprečevanje bakterijskih kontaminacij 
v omrežju.

Poleg notranjega nadzora je za potre-
be državnega monitoringa NLZOH Lju-
bljana v 2022 opravil še štiri kontrolna 
mikrobiološka preizkušanja, med kateri-
mi se je pri enem pojavila prisotnost koli-
formnih bakterij, kar sicer ne predstavlja 
tveganja za zdravje, ostali pa so bili pov-
sem skladni.

Za zagotavljanje ustrezne kakovosti 
pitne vode poleg rednih in izrednih pre-

izkušanj izvajamo še redne obhode in 
kontrole objektov, vodnih virov z okoli-
co ter izvajamo vsa potrebna čiščenja in 
vzdrževanja objektov.

Celotni rezultati analiz in ostale in-
formacije o delovanju vodovoda so do-
segljive na spletni strani http://www.
bistrina.si .

V primeru potrebe po kakršnihko-
li nujnih ukrepih v zvezi s pitno vodo 
bomo uporabnike obvestili preko SMS 
sporočil, elektronske pošte in preko 
spleta, zato preverite, če ste nam posre-
dovali vaše prave kontaktne podatke.

dr. Franci Merzel

Konec decembra 2022 je v čakalnici 
ljubljanske urgence dokončno zaživel 
projekt: knjižnica v čakalnici urgence 
UKC Ljubljana, ki je bilo diplomsko delo 
in raziskava že v času študija na Erudiu 
pred 2 letoma.

Na žalost smo projekt morali začasno 
prekiniti, saj je bil čas covida. Že med 
samim raziskovanjem hipotez in inter-
vjujev z bolniki so idejo takrat dobro 
sprejeli, pohvalili in podali predloge, da 
knjižnico razširimo še v bralnico revij, 
kar smo tudi storili. Po enem tednu od 
»odprtja« knjižnice so jo povzeli nekateri 
mediji, komentirali nekateri posame-
zniki in s tem naredili takšno reklamo, 
da je e-mail skoraj pregorel. Zaposleni, 
naključni bolniki ali svojci in ostali, ki so 
prebrali o naši knjižnici, so stopili v stik z 
UKC in prinašali nove in nove knjige. Po 
enem tednu smo zaradi ogromne koli-
čine knjig dodali enemu »poličniku« še 
drugega in razširili izbor knjig.

Na policah se najde vsega po ma-
lem, največ je romanov, otroških in 
mladinskih knjig, najde se tudi cela 
polica knjig o delu na sebi, osebnostni 
rasti, nasvetih glede bolezni. Imamo 
tudi zdravniške priročnike, zgodovin-
ske knjige, leposlovje, slovarje (najbolj 
navdušeni so nad njimi reševalci kri-

žank), priročnike o zdravju, videzu, celo 
vrtnarjenju, kuhanju in sveto pismo. 
 
Ob tem se moram res iz srca zahvaliti 
Knjižnici Grosuplje, ki je v začetku razi-
skave v čakalnici nesebično priskočila na 
pomoč, mi priskrbela raznolike knjige in 
z lepimi besedami poskrbela, da je bil za-

gon še večji! Najlepša hvala!
 
Upam, da knjižnice v čakalnici lju-

bljanske urgence sicer ne boste potre-
bovali, če pa že – prisrčno vabljeni, da 
prelistate kakšno knjigo ali revijo.

 
Barbara Miklošič
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Informiranje in pravno svetovanje za begunce iz Ukrajine

PIC - Pravni center za varstvo člove-
kovih pravic in okolja v sodelovanju z 
Uradom Vlade RS za oskrbo in integra-
cijo migrantov in Visokim komisariatom 
Združenih narodov za begunce je 16. 
februarja v prostorih Mestne knjižnice 
Grosuplje pripravil srečanje za begunce 

iz Ukrajine, da bi prejeli celovite informa-
cije o pravicah in dolžnostih na področju 
začasne zaščite ter o vključevanju v slo-
vensko družbo (zaposlovanje, šolanje, 
zdravstvo, urejanje pravnega položaja 
po prenehanju začasne zaščite, združe-
vanje družine, pridobitev državljanstva 

in vrnitev v izvorno državo). Prisotni so 
bili hvaležni za odgovore na mnoge dile-
me in vprašanja.

Ukrajinci, ki še potrebujejo 
pravni nasvet, se lahko naročijo 
prek povezave (vzorec v 
ukrajinščini) https://forms.gle/
WF6wDNXiLt14uApP9
Lahko tudi v ukrajinščini pišejo na 
e-mail: pic@pic.si

Na območju občin Grosuplje, Ivanč-
na gorica in Dobrepolje se je v letu 2022 
registriralo 98 beguncev iz Ukrajine. 
Nekateri so se potem preselili drugam, 
če so našli cenejša in bolj primerna sta-
novanja. Na RKS - OZ Grosuplje smo jim 
nudili nujno materialno pomoč v hrani, 
oblačilih in opremi, najbolj pa nam ves 
čas primanjkuje higienskih sredstev. Za 
vsako pomoč so zelo hvaležni. Najbolj si 
seveda želijo, da bi se vojna končala in bi 
lahko varno živeli doma. 

Prostovoljki Polona in Ana Jerše sta 
izvajali začetni tečaj slovenščine, ki pa 
je poleg učenja jezika pomagal tudi pri 
njihovem medsebojnem povezovanju in 
vključevanju v naše okolje.

Sekretarka RKS – OZ Grosuplje 
Anica Smrekar

OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE

vabi na 

DAROVANJE KRVI 

V PETEK, 21. 4. 2023,  OD 8. DO 12. URE, V ŽUPNIJSKEM DOMU V ŠENTVIDU PRI STIČNI
V PONEDELJEK, 24. 4. 2023, OD 7. DO 13. URE V  DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE

V TOREK, 25. 4. 2023, OD 7. DO 13. URE, V SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA V IVANČNI GORICI
V SREDO, 26. 4. 2023, OD 8. DO 12. URE, V OSNOVNI ŠOLI VIDEM-DOBREPOLJE  

PROSIMO, POKLIČITE NEKAJ DNI PRED AKCIJO IN SE NAROČITE NA DAROVANJE KRVI!

Vsak delovni dan od 7. do 15. ure na tel.: 051/ 389 270, 051/ 671 147, 030/ 716 796.
S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo.
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Utrinki doživetij v VVZ Kekec Grosuplje

GIBANJE JE »ZAKON«!

Smo skupina Pikapolonice, stari 1-2 
leti.  Dneve v vrtcu Mojca preživljamo s 
Klavdijo in Bernardko. Smo zelo vedo-
željni in zadovoljni. Septembra, ko smo 
prvič prišli v vrtec, smo nekateri že hodili, 
drugi se plazili in kot taki smo bili različ-
no gibalno spretni. Po dobrem mesecu 
smo zelo napredovali; večinoma smo 
že vsi shodili in se tudi že podali na prve 
krajše sprehode s pomočjo transportne-
ga vozička. Zelo radi se igramo tudi na 
ploščadi in travnatem igrišču, kjer nam 
vzgojiteljici, igrala in raznoliki pripomoč-
ki nudijo spodbude ter nas motivirajo, 
da se naše motorične spretnosti krepijo. 
Preizkušamo se v igrah z žogami, vožnji s 
poganjalci, lovljenju, preprostih rajalnih 
igrah. 

Novembra smo v družbi eno leto sta-
rejših prijateljev iz vrtca že prišli peš do 
vrha Cerkvenega hriba. Vzgojiteljici sta 
bili zelo ponosni na nas in sta nas z vese-

ljem peljali še na druge sprehode.
V januarju smo se prvič kot skupina 

s pomočjo sprehajalne vrvice odpravili 
na krajše samostojne sprehode. Na poti 
smo poslušali ptice, opazovali naravo in 
šli pogledat kokoši. V začetku januarja 
smo se v spremstvu starejše skupine že 
podali do železniške postaje, si ogledali 
vlak, avtobus in se sprehodili nazaj do 
vrtca po lepo okrašeni Kolodvorski ulici. 
V vrtcu nas je čakalo kosilo in prijetno 
utrujeni smo se odpravili k zasluženem 
počitku. Ta dan smo »porušili vse rekor-
de«.  

Zdaj, ko je zapadel sneg, uživamo na 
njem. Večina nas hojo po snegu že kar 
dobro obvlada, ostali pa jim vztrajno sle-
dimo.

V vrtcu nam res nikoli ni dolgčas, saj 
uživamo v vsakdanjih izzivih in sprošče-
nih trenutkih. Ponosni smo nase in na 
naš napredek ter se veselimo novih do-
godivščin, ki nas še čakajo.   

za Pikapolonice: Bernardka Brzin

OBISK ROKODELSKEGA  
CENTRA V RIBNICI

V torek, 14. 4. 2023, smo z otroki iz vrt-
ca Pastirček obiskali Rokodelski center v 
Ribnici. Skupina Dinozavri, 5-6-let, smo 
se za obisk odločili na podlagi spozna-
vanja Slovenije. Ker je Ribnica vzgojitelji-
čina rojstna občina, smo jo seveda spo-
znali malo bolj podrobno. Spoznali smo 
pojme SUHA ROBA, KROŠNJA, RIBNŠKI 
PUŠLJ`C in legendo o nastanku Ribnice. 
Vrhunec teme je bila lončarska delavni-
ca v Rokodelskem centru v Ribnici, kjer 
je vsak otrok lahko izdelal svoj glinen 
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lonček in posodico za pirh. Izdelke bomo 
prejeli, ko bodo suhi in žgani. V Ribnico 
smo se odpravili z avtobusom. Nekateri 
otroci so se z avtobusom peljali prvič, 
zato je bilo zanje to prav posebno doži-
vetje. Skupini Polžki, 3-4 leta, pa so v Ro-
kodelskem centru predstavili postopek 
pletenja košaric, od leske do končnega 
izdelka. Pri pletenju košaric so sodelovali 

tudi otroci. Poslušali so Zgodbo o leski, 
si pogledali, kako so nekoč živeli v Rib-
nici in izdelke iz lesa (posodo, pohištvo, 
jedilni pribor). Rokodelski center Ribni-
ca je javni zavod, ki pod svojim okriljem 
združuje tri že uveljavljene dejavnosti: 
muzej, galerijo in trgovino ter novo de-
javnost, ki prav tako izvira iz ribniške tra-
dicije, rokodelstvo. Ponudba zavoda je 

zato bogata in raznovrstna, primerna za 
različne ciljne skupine, tako za predšol-
ske in šolske skupine kot tudi za ostale 
obiskovalce, raziskovalce, radovedneže 
in ustvarjalce. Lepo povabljeni v Ribnico.

zapisali Tina Rigler Božiček in Marjeta 
Leščanec

PREŠERNO V VRTCU

“Doktor Fig, doktor Fig!”, sej je razle-
galo po vrtcu, ko so otroci s strokovnimi 
delavkami klicali dr. Franceta Prešerna, 
ki je otroke obiskal v spremstvu Urške, 

namesto bonbonov pa je prinesel suhe 
fige. Slovenski kulturni praznik smo, kot 
se spodobi, otvorili s slovensko himno, 
se poigravali z rimami ter si ogledali ka-
mišibaj predstavo Povodni mož. Otroci 
so se preizkusili v dramatizaciji Povo-

dnega moža in Urške, nastali pa so zelo 
domiselni portreti Franceta Prešerna, ki 
krasijo prostore našega vrtca. 

Ana Gregorič, dipl. vzg. pred. otrok
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PESNIKI ZA EN DAN 

Ob kulturnem prazniku smo se skupina Metuljčki iz spodnje-
ga hodnika enote Kekec preizkusili v načrtovanju in snovanju 

pesmi. Postali smo pesniki za en dan! Takole nam je uspelo:
Ob koncu ustvarjanja smo bili ponosni nase in se zavedeli, 

kako veliko in ustvarjalno je bilo delo našega pesnika. 
Urška Skobe in Anja Štrubelj, strokovni delavki 

NAŠ VVZ KEKEC GROSUPLJE PRAZNUJE 70. ROJSTNI DAN!

Naš vrtec se je rodil 5. marca 1953 na lep sončen dan. Kot 
vsak novorojenček je bil nebogljen in nemočen. Potreboval je 
veliko ljubezni in skrbi prvih zaposlenih vzgojiteljic.  Te so skr-
bele, da  se je vrtec krepil in rasel. Ko je začel s prvimi koraki, se 
je večkrat preselil. Vključeval je iz leta v leto več otrok. Rasel je 
in se krepil na območju bivše občine Grosuplje. Vrtec je odra-
ščal in čedalje bolj se odpiral svetu. Kot vsak najstnik se je naj-
prej ukvarjal predvsem sam s seboj, potem pa pozornost začel 
preusmerjati v svet zunaj. Poleg tega da je rasel, je postajal vse 
bolj razgledan in pameten. Učil se je na lastnih napakah in iz-
kušnjah drugih. Mladostna leta so prešla v zrela leta, ko je svoje 
znanje in izkušnje predajal drugim. Zdaj je zrel, odrasel vrtec, ki 
vsako leto poskrbi za množico otrok in prevzema skrb njihovih 

PRIPRAVE NA PRAZNOVANJE PO ENOTAH
Radostno, igrivo, nasmejano, veselo in ponosno bo prav v vsaki 
enoti našega vrtca!
 
• ENOTA TROBENTICA

• ENOTA ZVONČEK

• ENOTA PASTIRČEK

Trobentica Kekec - Spodnji Hodnik

staršev. Dočakal je lepo starost, pridobil ogromno izkušenj in 
modrosti, zato mu zaželimo vse najboljše in še na mnoga leta.

Darja Zorec, ravnateljica
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Delavnice, ki bodo potekale po igralnicah:
Srčki: igra s slanim testom;
Slončki: opazovanje in rokovanje s sobnimi ljubljenčki  
(vietnamski in avstralski paličnjaki; orjaška polža ahatnika,  
ribice …);
Sončki: gibalni poligon;
Polžki: senzorni pladnji;
Dinozavri: prepevanje pesmi ob spremljavi kitare Primoža Dan-
ča iz skupine Nalet.

• ENOTA MOJCA
Pred praznovanjem praznično okrasimo vrtec in okolico, dru-
žine na papirnate srčke napišejo lepe želje vrtcu ob 70-letnici, 
izdelamo torto iz odpadnih materialov in se pripravljamo na 
praznovanje.

Ponedeljek, 6. 3. 2023
- Prebiranje lepih želja vrtcu ob 70-letnici, napisanih na papir-
natih srčkih, ki so jih ustvarjale družine;
- ogled praznično okrašenega vrtca, zastave, logotipa vrtca in 
rojstnodnevne torte iz odpadnih materialov;
- vse skupine se zberemo in ob torti zapojemo pesem Vse naj-
boljše!  
- nastop skupine Levčki (3-4 leta) in Kužki (2-3 leta): deklama-
cije, pesmice;
- petje in rajanje ob zvokih kitare in klavirske harmonike.

Torek, 7. 3. 2023
- Kamišibaj pravljica: Mali medo (napisala Polonca Kovač) v iz-
vedbi strokovnih delavk enote Mojca.

Sreda, 8. 3. 2023
Dramatizacija po vsebini pravljice Pod medvedovim dežnikom 
(Svetlana Makarovič) v izvedbi skupine Levčki (3-4 leta).

Četrtek, 9. 3. 2023
-  Igranje na male ritmične instrumente, petje pesmic in ples ob 

glasbi;
- igra in druženje otrok v sosednjih igralnicah.

Petek, 10. 3. 2023
Ustvarjanje ptičkov, gnezd iz različnih odpadnih in naravnih 
materialov;
Kamišibaj slovenska ljudska pripovedka: Ti loviš!

• ENOTA KEKEC – STARI DEL 

Zvonček Rožle Kekec - Stari del

Kekec - Novi del
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Učenci OŠ Brinje Grosuplje v Londonu. Londonu? Ja, Londonu!

Prvi februarski vikend je bil za grosu-
peljske osnovnošolce težko pričakovan. 

Začenjale so se počitnice! No, za pet-
deset brinjskih osmo- in devetošolcev 

je bil začetek počitnic še slajši. Z učitelji 
spremljevalci in vodičko Damjano smo 

 • ENOTA KEKEC – NOVI DEL 

• ENOTA KEKEC – SPODNJI HODNIK

• ENOTA ROŽLE 

• ENOTA TINKARA 
Dejavnosti, ki bodo potekale v oddelkih v vrtcu Tinkara na 
temo 70 let vrtca Kekec (v tednu od 27. 2. do 3. 3. 2023):
-   ustvarjanje (praznično drevo s 70 cvetovi v garderobi; izde-

lava cvetov na del ograje pred vrtcem; želje Tinkari - mavrica 
mehurčkov; izdelava cvetlic - šopek Tinkari);

- petje Kekčeve pesmi;
- voščila;
- dejavnosti po željah in predlogih otrok.

SKUPNI PRAZNIČNI DAN V VRTCU TINKARA - PREHAJANJE 
OTROK PO ODDELKIH, 6. 3. 2023:
fit delavnica, frizerska delavnica, plesna delavnica, delavnica po-
slikave obraza in delavnica rajalnih iger. Za zaključek praznova-
nja pred vrtcem zapojemo še Kekčevo in rojstnodnevno pesem.
Naslednji dan, v torek, 7. 3. 2023, zaključimo praznovanje z lutkov-

no predstavo Pod medvedovim dežnikom v telovadnici O.Š.L.A. 
Grosuplje za vse otroke iz vrtca Tinkara (zaigrale vzgojiteljice).

• ENOTA PIKA

VRTCU ZA DARILO POKLONIM PESEM: Dedek deklice, ki obi-
skuje enoto Pastirček, našemu vrtcu podarja naslednjo pesem:

Zbrali in uredili: Urška Skobe in Klara Kralj, dipl. vzg. pred. otrok

Trg Trafalgar in učenci OŠ Brinje Grosuplje

VRTEC KEKEC 70 LET PRAZNUJE
Že davno so se strici dogovorili,

da bodo za prvi vrtec, hišo staro, preuredili.
Ker otrok se je vedno več rodilo,

se vrtce na Grosupljem na novo je gradilo.
V začetku od zaposlenih se zbiral je denar,
za varstvo otrok, vse to bil je koristen dar.

Solidarno delo te začetne akcije
do danes služijo otrokom vsake generacije.

V naslednjih letih otrok raslo je število,
ki v vrtcih novih varstvo je dobilo.

Tisti izbrani, ki sprejeti bili so v jasli,
pač so imeli srečo, ti danes so zelo odrasli.

Z vami skupaj že 70 let praznujemo,
da nas imate radi, vam se zahvaljujemo,

V varstvu so otroke tu imele že naše babice,
danes to ponavljajo dobre, pridne mamice.

Vsi enkrat vrtec bomo zapustili,
in ko odrastemo, pa mi bomo se tako trudili.

Da se še bo slišal direndaj,
pa mi smo glavni, tukaj, zdaj!

Polde Janežič (Niin dedek)

Pika
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se odpravili na ekskurzijo v angleško pre-
stolnico - London!

Seveda smo se na ekskurzijo temelji-
to pripravili že v šoli. V delavnicah smo 
spoznavali velemesto in njegove zname-
nitosti, se seznanili z bogato zgodovino 
Londona in utripom metropole, ki s šte-
vilom prebivalcev za nekajkrat prekaša 
celotno našo državo. V pripravah je nara-
ščala vznemirjenost januarja in v petek, 
3. februarja, smo tudi mi odšli na poči-
tnice – kratke, a nepozabne – v London. 
Avtobus je z brinjskega parkirišča varno 
pripeljal na italijansko letališče Marco 
Polo v Benetkah. Kakšno doživetje je bilo 
že letališče samo, dogajanje ob prijavi in 
vkrcanju na letalo, pa vzlet in večerni let 
proti Veliki Britaniji! Za marsikoga je bil 
to čisto prvi polet z letalom. Pričakal nas 
je večerni London, udoben hotel in pravi 
tridnevni ‚sightseeing‘ naslednje jutro. 

Seveda se angleško jutro začne z 
obilnim angleškim zajtrkom. Potem pa 
– vožnja s podzemno železnico, opazo-
vanje londonskega predmestja in zna-
čilnih gradenj, sprehod do trga Trafalgar 
in prva skupinska slika, na kateri smo z 
zastavami pokazali, kdo smo in od kod. 
Tudi Buckinghamska palača še stoji in 
slavna menjava straže nas je navdušila 
in nasmejala. Na poti so nas spremljale 
značilne rdeče telefonske govorilnice, 
izvedeli smo, da je Big Ben ime zvona v 
Elizabetinem stolpu, skoraj potrkali na 
vrata Downing Street 10 in si za kosilo 
seveda privoščili slavni fish ‚n chips!

Popoldne pa – eni smo obiskali kralje-
vo družino in se slikali z vojvodinjo Kate 
in princem Williamom, drugi spet Ronal-
da ali Messija, pa slavne igralce in pev-
ce ali štiridimenzionalno kinopredstavo 
– seveda v izjemnem muzeju voščenih 
lutk Madame Tussauds. Utrujeni smo se 
vrnili v hotel, kjer so si najbolj vzdržljivi 
privoščili še uro telovadbe v hotelskem 
fitnes centru.

Nedeljsko jutro je potrdilo angleško 
ime tega dneva – povsem sončen dan 
brez oblačka. Ja, tudi slavni londonski 
dež je že preteklost! Čakal nas je ogled 
Greenwicha in znameniti ničti poldnev-
nik, slavna ladja Cutty Sark in kosilo v 
mestecu Greenwich. Popoldanska po-
slastica je bila vožnja z ladjo po reki Te-
mzi. Ob duhovitem vodenju kapitana 
smo z ladjice občudovali Shakespearov 
Globe Theatre, novi del Londona – City 
of London, slavne londonske doke, utrd-
bo Tower in dvižni most Tower Bridge 
ter se popeljali pod njim. Sprehod čez 
večerni London, vožnja z znamenitim 

double decker avtobusom in postanek 
na stopnicah še bolj znamenite St. Paul‘s 
Cathedral ter vzpon na The Monument 
po 311 stopnicah so zaokrožili naš dan, 
ki se je iztekel z obiskom trgovinic in is-
kanjem spominkov. 

In ponedeljek? Slovo od Londona, še 
prej pa obisk Natural History Museum, 
kjer bi lahko ostali kar cel dan ali dva, 
občudovali Charlesa Darwina, okostja 
dinozavrov, neverjetne živali vsega sve-
ta, tudi tiste, ki jih ni moč videti nikjer 
drugje, minerale, metulje in še in še. Iz-
kušena angleška voznica avtobusa nas je 
odpeljala do letališča Gatwick in popol-
dne smo odleteli proti Sloveniji.

In zaključek? Izjemna izkušnja je bila 
ekskurzija v London! Nepozabna bo 
ostala, ker smo jo doživeli s sošolci, pri-
jatelji. Zahvala za tako doživetje gre naj-
prej vodstvu OŠ Brinje Grosuplje, ki je 
izvedbo ekskurzije v tujino omogočilo 
in podprlo. Enaka zahvala pa tudi vsem 
staršem, ki so pri pripravah na našo do-
godivščino sodelovali, nam zaupali in se 
veselili z nami. In največja – enkratnim 
učencem OŠ Brinje Grosuplje, ki so s svo-
jim vzornim obnašanjem navdušili vse 
ter nasmejani in veseli ponesli ime naše 
šole čez planke! V London! Že snujemo 
naslednje korake … .

Mnenja učencev:

Ekskurzija v London je bila enkratno 
doživetje. Bivali smo v čudovitem ho-
telu, kjer smo vsako jutro imeli obilen 
zajtrk. Ogledali smo si najbolj znane zna-
menitosti ter se z ladjico peljali po reki 
Temzi. 

Okusili smo tudi njihovo značilno 
jed fish and chips, ki je bila odlična. Med 
napornimi ogledi smo imeli prosti čas 
za počitek ter nakupovanje. Vsak večer 
smo se v hotelu zelo zabavali in se komaj 
odpravili spat. Bilo je naporno, ampak 
nepozabno. Nina, 8. a

Prvo jutro v Londonu je bilo zelo zani-
mivo, skozi okno naše sobe smo namreč 
lahko videli letala, ki so že zgodaj zjutraj 
pristajala in vzletavala; tega pogleda se 
ni mogoče naveličati. Tudi naša vožnja 
na podzemni železnici je bila nekaj no-
vega za nas in pravzaprav je bila kar pri-
jetna, če si imel možnost da sediš, seve-
da. Prvi dan smo obiskali poznani muzej 
lutk, kjer je bilo skoraj težko prepoznati, 
kdo je živ in kdo je lutka. Drugi dan mi je 
bil najlepši, saj smo obiskali Greenwich 
in tam tudi čisto nepričakovano morali 

zapeti slovensko himno. Poleg tega smo 
se tudi peljali z ladjico po reki Temzi, a 
glede na to, da smo bili februarja, je bilo 
na ladjici kar precej mrzlo, se je pa vse-
eno splačalo pogledati vse znamenitosti 
tudi s te perspektive. Zadnji dan je bilo 
kar naporno, ko smo morali na hitro spa-
kirati, nato pa oditi v muzej, katerega 
smo si morali tudi hitro ogledati, saj smo 
potem hitro odšli na letališče in odleteli 
nazaj domov; v Slovenijo. Inja, 9. c

Zelo mi je bilo všeč na letalu, čeprav je 
vodička rekla, da bo dolgočasno. V Lon-
donu je bilo zelo veliko ljudi in ko smo 
odšli jest, smo zelo dolgo čakali v vrsti 
za naročilo. Z ladjico smo se odpeljali po 
reki Temzi in zelo mi je bil všeč Tower 
bridge. Tudi Natural History Museum mi 
je bil všeč, saj izgleda kot velika palača. 
Skupina veganov pa me je sredi ulice 
prepričevala, naj postanem vegan. 
Jan, 8. c

London je res lepo mesto, še posebej 
stari del, kjer občutiš pravo angleško 
vzdušje. Nad novim delom s steklenimi 
stolpnicami, mimo katerih smo se peljali 
z vlakom, ki ga vozi računalnik, pa nisem 
preveč navdušena. Zanimivo mi je, kako 
so z rdečim asfaltom uprizorili rdečo pre-
progo, ki vodi do Buckinghamske pala-
če. Za kosilo sem jedla najbolj značilno 
angleško hrano fish and chips, ki je bil 
zelo dober. V primerjavi s Slovenijo so 
cene precej višje, vrečka bombonov je 
bila 6 funtov. Potovanje v London je bilo 
zame nepozabno doživetje! Lara, 9. c

Učitelji in učenci OŠ Brinje Grosuplje

Na ladji pod mostom Tower Bridge
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Izšel je 32. Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje

V četrtek, 23. februarja 2023, je v Me-
stni knjižnici Grosuplje potekala pred-
stavitev 32. Zbornika občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Dobrepolje.

Zbrane na predstavitvi, posebej 
predstavnike občin, člane uredniške-
ga odbora ter avtorje tekstov, je lepo 
pozdravila direktorica Mestne knjižnice 
Grosuplje  Urška Emeršič. »Vesel dan je 
danes, kajti izšla je že 32. knjiga Zbornika 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobre-
polje,« je dejala. Kot je povedala, ima 
zbornik že dolgo tradicijo, saj izhaja že 
več kot 50 let. Veseli smo, da kljub vsem 
spremembam v tem obdobju, bila je 
samo občina Grosuplje, kasneje so bile 
ustanovljene občine Grosuplje, Ivanč-
na Gorica in Dobrepolje, ohranjamo to 
kontinuiteto in smo tako v tem, s tako 
dolgim obdobjem, edinstveni na sloven-
skem območju.

Zbrane je nagovorila tudi glavna ure-
dnica zbornika Roža Kek. »Zbornik je ena 
od publikacij, ki prinaša podatke o življenju 
ljudi tukaj na tem prostoru, o dosežkih na 
področju gospodarstva, družbenih dejav-
nosti, o kulturnih dosežkih ter naravnih da-
nostih. Začel je izhajati davnega leta 1969, 
do leta 1978 je izhajal vsako leto, potem pa 
je začel izhajati na vsaki dve leti,« je dejala.

Povedala pa je tudi, da je odgovorni 
urednik zbornika Ivan Ahlin kmalu po 
predstavitvi 31. številke sklenil svojo ži-
vljenjsko pot. On je z veliko vnemo skr-
bel za organizacijske, statusne in finanč-
ne potrebe zbornika ter hkrati prispeval 
tudi svoj avtorski delež. Glavni urednik 
zbornika vse od leta 1969 pa do 15. šte-
vilke je bil dr. France Adamič. Od 16. šte-
vilke dalje pa vse do te 32. številke pa je z 
njemu lastno predanostjo zbornik urejal 
dr. Mihael Glavan. Ob njegovi smrti v lan-
skem letu, 6. marca, pa so že ob nastan-
ku te številke pogrešali njegovo strokov-
nost, predanost. Oba bosta manjkala pri 
nadaljevanju tega domoznanskega dela.

Beseda je nato tekla o aktualni številki 
zbornika, ki po vsebinski zasnovi temelji 
na prejšnjih zbornikih.

Prvo poglavje nosi naslov  Področna 
politična, gospodarska in kulturna zgodo-
vina. Zasledimo prispevka o dveh šolah, 
ki sta v zadnjem obdobju doživeli točko 
preloma, postali sta samostojni osnovni 
šoli. To sta Osnovna šola Šmarje - Sap 
in Osnovna šola Zagradec ob Krki. Sledi 
prispevek Začetki turizma v Višnji Gori 

in še znanstveni prispevek, ki pa temelji 
na dokumentu, kazenski sodbi, ki jo hra-
ni avstrijski državni arhiv, in nosi naslov 
Nesrečni konec osemenjevalca krave: 
Sodni proces zaradi sodomije pred de-
želnim sodiščem v Višnji Gori leta 1679.

Naslednji razdelek ima naslov Naše ob-
čine in občani. Ta prinaša prispevke o raz-
gibani stvarnosti treh občin v sedanjem 
času, v zadnjih dveh letih, iz različnih sfer 
javnega, gospodarskega in družbenega 
življenja. Bogati prispevki občin Grosu-
plje, Ivančna Gorica in Dobrepolje so tudi 
fotografsko dopolnjeni. Vemo, da je bil to 
čas korone, da se je nekoliko ustavilo jav-

no življenje, kljub temu pa je bilo v tem 
času v vseh treh občinah izvedenih veliko 
investicij na različnih področjih, gospo-
darstva, komunale in tudi kulture, športa.

V ta razdelek je umeščen tudi prispe-
vek o Marjanu Balantu, upokojenemu bri-
gadirju Slovenske vojske, ki mu je Občina 
Ivančna Gorica podelila naziv častnega 
občana, ter prispevek o družinskem 
podjetju Vrtnarstvo Frbežar, ob njihovi 
četrtstoletnici delovanja. Njihovo delo in 
uspehe zaznamujejo predvsem znanja, 
požrtvovalnost ter velika vnema in sode-
lovanje z ljudmi, velik poudarek dajejo 
tudi izobraževanju, strokovnosti celotne-
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Koncert ob kulturnem prazniku

V Glasbeni šoli Grosuplje smo tudi 
letos obeležili kulturni praznik s koncer-
tom skladb slovenskih skladateljev 1. 
februarja v dvorani matične šole v Gro-
supljem. 

Nastopili so učenci in učenke petja 
(Lučka Gomsi, Karmen Čakš, Teja Zale-
telj, Urban Šlajpah, Janez Grandovec, 
Gregor Valentinčič, Jan Pleterski, Žiga 
Jože Štrus), citer (Sara Koleša), klavirja 

(Mia Hartman, Zara Zorec, David Kadunc, 
Marija Žgajnar, Anna Zala Lokanc), flav-
te (Tina Kastelic, Ajda Kastelic), trobente 
(Luka Perko, Marcel Bitenc), roga (Am-
brož Kraškovic) in evfonija (Nik Kastelic). 
Pridružil se jim je še Ansambel flavt. 

Že tradicionalno so bile izvedene le 
skladbe slovenskih skladateljev in sklada-
teljic, ki so jih izbrali in odlično pripravili 
njihovi mentorji Irena Vidic, Tajda Krajnc, 
Polona Kopač Trontelj, Robert Petrič, Tja-
ša Fišer Jakšič, Evelin Legović, Marko Je-
nič, Helena Potočnik, Lovorka Nemeš Du-
lar in Nikolina Kovač. Muzikalne izvedbe 
učencev so s klavirsko spremljavo dopol-
nili Lovorka Nemeš Dular, Evelin Legović, 
Eva Sotelšek in Robert Kohek. 

Ponosni smo, da naši učenci z vese-
ljem pojejo in igrajo skladbe slovenskih 
skladateljev ter s tem prispevajo k ohra-
njanju slovenske kulturne dediščine. 

Za Glasbeno šolo Grosuplje  
pripravila Helena Potočnik

Foto: Robert Petrič

ga osebja ter vključenosti v naš prostor. 
Vrtnarstvo Frbežar je prepoznano ne 
samo pri nas, ampak po celi Sloveniji.

Naslednji razdelek ima naslov  Zna-
nost, kultura, književnost. Vlada Repu-
blike Slovenije je leto 2021 razglasila za 
leto Josipa Jurčiča. V tem razdelku tako 
najdemo nabor različnih prispevkov, ki 
predstavljajo številne aktivnosti, ki so se 
v okviru tega izvajale. Vsebinsko bogato 
poglavje pa vključuje tudi druge zanimi-
ve prispevke s tega področja.

V poglavju Kronika, jubileji, kulturni do-
godki najdemo prispevka o bibliotekarju 
in domoznanskemu publicistu prof. 

Dragu Samcu, ki je praznoval 70 
let, in o raziskovalcu slovenstva in 
domoznanstva prof. Jakobu Müllerju, ki 
je praznoval 80 let.

Sledi obširen razdelek Odšli so, ki pred-
stavlja občane, ki so ustvarjali duhovne 
in materialne dobrine, ne samo za naš lo-
kalni, ampak tudi širši slovenski prostor.

Obsežno pa je tudi zadnje poglavje 
zbornika. Pripravljena je bibliografija tako 
knjig, brošur kot tudi časnikov občin Gro-
suplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje za leti 
2020 in 2021, kar vestno zbirata in pripra-
vljata Drago Samec in Marija Samec.

»Zbornik pravzaprav ni reprezentativ-

na knjiga za okras, temveč je priročnik za 
spoznavanje naših krajev in ljudi skozi čas. 
Je hkrati tudi izziv vsem, ki to prebirajo, da 
se stvari, ki so mogoče še malo premalo 
obdelane, dopolnijo in raziskujejo naprej. 
In kar je posebej pomembno, vse to, kar 
je zapisano, je iztrgano pozabi. In je po-
membno za prihodnost, da bodo znali 
presojati, kako smo živeli sedaj,« je bila 
zaključna misel, ki jo je z nami ob pred-
stavitvi zbornika delila Roža Kek.

Lepo torej povabljeni k branju 32. 
Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gori-
ca, Dobrepolje.

Jana Roštan

KD sv. Mihaela Grosuplje gostilo Prifarske muzikante

BIL JE EN LEP VEČER...

Če delamo bilanco meseca februarja, 
meseca kulture, smo Grosupeljčani res 
lahko ponosni, saj toliko prireditev, kot 
smo jih imeli letos v počastitev meseca 
kulture, slovenskega kulturnega praznika, 
najbrž nismo imeli še nikoli. O obiskih pa, 
eni so bili bolj, drugi malo manj obiskani.

Sobota, 11. februar. Prifarski mu-
zikanti so, tako kot vedno in povsod, 

napolnili grosupeljski kulturni dom do 
zadnjega kotička. Z gotovostjo si dr-
znem zapisati, da je imel naš dobri sta-
ri, pa vendar lično preurejeni kulturni 
dom, tokrat mnogo premalo sedežev. 
Organizatorje koncerta, Prifarske mu-
zikante, pa je tokrat gostilo Kulturno 
društvo sv. Mihaela Grosuplje - v pro-
gramu sta sodelovali folklorna in tam-
buraška skupina. Resnično, sodelovati 
na koncertu s Prifarskimi muzikanti ni 
mačji kašelj! Najprej je pozdrav vsem 

namenila podpredsednica KD sv. Miha-
ela Grosuplje Vera Šparovec. Iskren poz-
drav je namenila tudi županu dr. Petru 
Verliču in podžupanu Janezu Pintarju z 
ženama. »Prisrčno pozdravljen tudi Mar-
tin GOLOB, predsednik KUD sv. Mihaela 
Grosuplje,« je zaključila pozdravne bese-
de in še dodala: »En lep pozdrav in hkrati 
tudi zahvala predstavnikom donatorjev, 
podjetju DON DON in Mesarstvu MAVER 
ter Luki PUŠU, ki je v okviru ZKD poskrbel 
za vso organizacijo in logistiko.«
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»Kultura je temelj naroda. Z 
ohranjanjem svojih korenin narod raste 
in krepi narodno zavest, domoljubje in 
ohranja vrednote svojih prednikov. V 
občini Grosuplje je kultura, predvsem 

ljubiteljska kultura, zelo močna. 
V okviru ZKD jo soustvarja  kar 15 
društev in 40 skupin, kar se odraža 
tudi v številnih dogodkih, ki so lahko 
v ponos občini,« je v nadaljevanju  

opisala dogajanje na kulturni sceni v 
občini Grosuplje.

Tudi župana dr. Petra Verliča je razve-
selila polna dvorana kulturnega doma. 
Poudaril je, da moramo biti ponosni, 
da je mali France živel tudi na Kopanju; 
morda je ta naša prelepa razgibana na-
rava vplivala na njegove pesniške verze. 
Obljubil pa je, da bomo v Grosupljem 
čez tri leta dobili nov kulturni dom s pri-
bližno 500 sedeži, s prostori za glasbeno 
šolo. In Prifarci na to: »Takrat pa gotovo 
spet pridemo!« In takrat bo dovolj pro-
stora za vse ljubitelje njihove glasbe! (Mi 
pa le upamo, da pridejo tudi že prej, čez 
tri leta pa gotovo! - op. avt.). Na odru se 
je Prifarcem pridružil tudi predsednik 
KD sv. Mihaela župnik Martin Golob, ki 
ni mogel skriti navdušenja: »Navdušen 
sem, da smem biti župnik v tako lepi žu-
pniji. Glasba je govorica srca. Ponosen 
sem na člane KD sv. Mihaela! Molim za 
to, da bi tudi naša mladina to nadaljeva-
la. Slovenci smo majhen narod, pa veliki  
v raznovrstnosti kulture!« Torej tudi KD 
sv. Mihaela tem še dolgo ne bo zmanj-
kalo!

Prifarci so, kot vedno, s svojo vedno 
zimzeleno glasbo in vmesnimi  humo-
rističnimi poživitvenimi vložki poskrbeli 
za odlično voljo vseh v dvorani. Med 
koncertom se jim je na odru pridružil 
tudi Rok Godec, vodja trobentaške sek-
cije v domačem Big  bendu, v katerem 
igra trobento od ustanovitve dalje. Ko 
pa  utegne, zaigra s Prifarskimi muzikanti 
in iz svoje trobente izvablja nepozabne 
tone.

Potem ko je dvorana bučala od raz-
gretosti ob prelepi glasbi in dolgih apla-
vzih, so Prifarci dali  prostor na odru naj-
prej Folklorni skupini KD sv. Mihaela. Prvi 
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Maškare

Bila je pustna sobota. Bile so maškar-
ce. Ste jih srečali? Bi vas morala povpra-
šati, če ste videli prav posebne maškarce, 
pred različnimi stavbami v Grosupljem? 
Ste videli, kako je komunalni delavec na 
vozičku peljal onemoglo coprnico? Ali 
pa sprevod z dohtarjem na čelu, s co-
vid točko, kirurgom, medicinsko sestro 
in čakajočimi bolniki v vrsti na pregled: 
Romi, gospe, spremljevalci, lepotice in 
možakarji. Sprevodu pa sta dajala tak-
te dva harmonikaša in glej ga čudo, ob 
zvokih harmonike so čakajoči na pregled 
čudežno ozdraveli in niso več potrebo-

vali zdravnika. Ves ta čudni sprevod pa 
je spremljal TV novinar in mimoidoče 
intervjuval o zdravstveni problematiki, ki 
je trenutno zajela Slovenijo. Mimoidoči 
smo skupaj z njimi zapeli in zaplesali, da 
bi odgnali zimo, mraz in bolezni ter jim v  

košaro dali različne pustne dobrote. Za 
ohranjanje pustne kulturne dediščine so 
poskrbeli člani folklorne skupine Kultur-
nega društva svetega Mihaela.

Milena Nagelj

bučni smeh in aplavz so poželi takoj, ko 
so se pojavili na odru, oblečeni v prave 
pustne maske. Predstavili so namreč šta-
jerski pustni ples: Ko se čas prevesi proti 
pustnim norčijam, na Ptujsko polje pride-
jo KORENTI, starinske grozljive demonske 
maske, ki z oglušujočim hrupom odganja-
jo zimo in zle duhove. Korenti s svojim ple-
som pripravljajo pot plodni letini. (Naj bo 
plodna  za vse ustvarjalce kulture!)

Folkloristi, pod vodstvom Blaža Majer-
ja in Karmen Škrjanec, so v te plese vložili 
ogromno truda in ur. In če vam zaupam 
še, da so si tudi maske izdelali sami, jim 
gre res vsa pohvala! Eno vajo so namreč 
spremenili v »ustvarjalno delavnico«. Na 
obraz, pokrit s folijo in z ustavljeno cev-
ko za dihanje, so nanesli mavec kot odtis 
obraza, potem pa ustvarjali naprej. Ma-
ske si lahko ogledate na fotografiji. Vse-
kakor so bile kar malo grozljive, glede na 
to, da so naši folkloristi sicer simpatični 
žene in možje!

Mihaelovi tamburaši pod vodstvom 
Zvonke Erce in s solistko Polono Kopač 
Trontelj so zaigrali 5 skladb; pesmi Čez 
zelene trate, Zrejlo je žito in  Nežeca; sle-
dnje so avtorji prav Prifarski muzikanti. 
Bili pa so tudi trenutki nostalgije. Prifar-
cem se je pridružila na odru tudi Zvon-

ka Erce in slišali smo čudovito zgodbo. 
Takole nekako: Če ne bi bilo Zvonke, so 
zatrdili, tudi Prifarcev ne bi bilo! Zvonka 
se jim je namreč pridružila na začetku 
njihove kariere. Skupaj so se odpeljali 
na Hrvaško, kjer so pod njenim mentor-
stvom nakupili inštrumente in tako zače-
li glasbeno pot. Vpeljala jih je v prve note 
tamburic in 20 let delila z njimi uspehe 
in vzpone. Ni se nam bilo treba posebej 
truditi, da smo občutili, kako so vezi še 
vedno močne in koliko nostalgije je bilo 
v tem srečanju! Zvonkine zaključne be-
sede so povedale vse: »To je bil en lep 
del mojega življenja!«

V glasbi in navdihujočih trenutkih 
smo preživeli več kot 2 uri, pa vendar 
nam ni bilo dovolj, kar je publika potrdila 
z nenehnim ploskanjem. Toda, vse lepo 
se enkrat konča, tako je tudi v življenju. 
Sledili sta dve skupni pesmi, ko je oder 
postal prostor za vse nastopajoče, pre-
pevanju pa se je pridružila vsa dvorana 
in sicer s pesmima Nocoj pa, oh, nocoj in 
Majolka, bod‘ pozdravljena. Pa smo lah-
ko vsi ponosno zaključili, da smo prepe-
vali s Prifarskimi muzikanti!

Prifarskim muzikantom  sta se za ču-
dovit večer zahvalila predsednik KD sv. 
Mihaela Martin Golob in podpredsedni-

ca Vera Šparovec. Besede zahvale sta po-
spremila z darilom - zbornikom župnije 
Grosuplje »Pod Mihaelovim varstvom«.

Bil je res en lep večer, na katerega po-
novitev bomo težko čakali ves čas gra-
dnje novega kulturnega doma. Mislim, 
da so obljubili, da bodo prišli že prej, ta-
krat pa gotovo!

Alenka Adamič

Takole so maske izdelali tamburaši 
sami; foto: Slavka Potokar
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Ženski pevski zbor Biser na gostovanju

Gremo na Štajersko … 
Gremo na Štajersko, gledat, kaj delajo 

… pravi slovenska ljudska pesem. In tako 
smo se odločili, da gremo na Štajersko. In 
imeli smo kaj videti!

V soboto, 25. februarja 2023, smo se 
pevke Ženskega pevskega zbora Biser 
skupaj z našim zborovodjem Fernan-
dom Mejíasom z avtobusom odpeljali 
proti Ribnici na Pohorju. Pot nas je vodi-
la po avtocesti do Maribora, potem pa po 
dolini reke Drave do Podvelke, kjer smo se 
po ozki dolini in ovinkasti cesti dvignili do 
nadmorske višine 700 m.

Ribnica na Pohorju je majhno gruča-
sto naselje na severnih obronkih Pohorja. 
Prebivalci Ribnice se nimajo ne za Štajerce 
ne za Korošce, ampak so ponosni Pohorci, 
ki jih obdaja neokrnjena zelena narava z 
iglastimi gozdovi.

Ko smo stopili iz avtobusa, smo doživeli 
balzam za naše čute. Iz Ribnice se odpirajo 
za oči pomirjujoči razgledi po pohorskih 
gozdovih in zelenih travnikih, dihali smo 
svež in izredno čist zrak ter uživali v tišini, 
ki jo nudi odmaknjenost od avtoceste in 
mestne gneče. Še pohorska voda, ki smo 
jo okušali pozneje, ima poseben, prijeten 
okus.

V Ribnici na Pohorju nas je sprejel 
župnik g. Fredi Mlinarič in nas povabil v 
lepo obnovljeno župnišče. Tam je že stala 
z domačimi dobrotami obložena miza, ki 
jo je pripravila gostiteljica Urška Šantl Urh, 
ki s pridnim delom in vso predanostjo go-
stom vodi Kmetijo tete Lene. To je manj-
ša kmetija, ki nudi nastanitev v rustikalno 
obnovljenem skednju, spremenjenem v 
apartma, glamping hiški in kampu ter je 

dobro izhodišče za vse ljubitelje narave, 
pohodnike in kolesarje, ki želijo obiskati ta 
del Pohorja. Gostitelja sta nam povedala, 
kako poteka življenje v njihovem kraju, 
ki se turistično razvija in je vse bolj prilju-
bljen tako pozimi s smučiščem kot poleti, 
ko je na Pohorju prijetno hladno.

Koncert smo imeli v cerkvi sv. Jerneja 
s čudovito akustiko, ki nam je dala krila, 
da smo res dali vse od sebe in v kraj, ki 
sicer zborovsko ni tako razvit, prinesli ne-
kaj novega. Zborovodja Fernando Pablo 
Mejías je pripravil pester program, sesta-
vljen iz treh delov: sakralni del, izbor po-
mladnih pesmi tujih avtorjev ter priredbe 
slovenskih ljudskih pesmi, s katerimi smo 
se skupaj s poslušalci sprehajali po slo-
venskih pokrajinah – od Bele krajine do 
Gorenjske, Prekmurja in celo do zamej-
cev v Reziji. Z igranjem na instrumente 
so koncert popestrile Katarina Mejías 

s flavto, Manca Lipovec za klavirjem 
ter Klara Maver z violino. Pesmi je z ve-
znim tekstom povezovala Ana Oblak, ki je 
predstavila zbor, značilnosti posameznih 
pesmi in tudi kraje, iz katerih prihajamo. 

Občinstvo je z močnim aplavzom izka-
zalo navdušenje nad čarobnim večerom, s 
pozornostjo in turističnimi materiali pa se 
nam je zahvalil tudi župan občine Ribnica 
na Pohorju Srečko Geč, ki si je takega zbo-
ra zaželel tudi v njihovi občini. Po koncer-
tu nas je zunaj pričakala zimska pravljica, 
saj je sneg že zgodaj zvečer pobelil tam-
kajšnjo pokrajino. Po druženju in večerji 
smo se zato previdno podali v dolino in 
proti domu.  Zaradi toplega sprejema, ki 
smo ga bili deležni, se bomo v poletnem 
času zagotovo še vrnili. Pohorsko gosto-
ljubje pa priporočamo izkusiti tudi vam!

Manca Lipovec, ŽPZ Biser
Foto: Petra Ravnik in Erika Maver

Župan Ribnice na Pohorju Srečko Geč se 
je zahvalil zborovodji Fernandu Mejíasu.

Koncert ŽPZ Biser v zelo akustični cerkvi sv. Jerneja v Ribnici na Pohorju.

V župnišču skupaj z gostiteljema župnikom Fredijem Mlinaričem in Teto Leno.
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Zgodilo se je v Mestni knjižnici Grosuplje

Kolesarsko popotovanje po Srednji 
Ameriki, 25. januar 2023

Popotnik Aleš Juvanc je na potopi-
snem predavanju predstavil svojo kole-
sarsko pot po vseh osmih državah celin-
skega dela Srednje Amerike. Pot je začel 
v Mehiki, ob koralnem grebenu, kjer 
je plaval z želvami, si ogledal majevske 
templje ter nadaljeval prek Salvadorja 
in Hondurasa vse do Nikaragve. Svojo 
2.786 kilometrov dolgo pot je zaključil 
v Panami, glavnem mestu istoimenske 
države v Srednji Ameriki, ki leži ob ustju 
Panamskega prekopa v osrednjem delu 
države.

Prešerno s Prešernom,  
2. februar 2023

Slovenski kulturni praznik smo v knji-
žnici počastili s prešernim dogodkom. 
Po pozdravnem nagovoru direktorice 
Urške Emeršič nas je slavnostno nago-
voril tudi podžupan Janez Pintar, za njim 
pa so se na odru dvorane zvrstili različ-
ni ustvarjalci. Predstavili so se Vokalna 
skupina Mlada zarja, Folklorna skupina 
OŠ Šmarje - Sap, učenci Glasbene šole 
Grosuplje in GŠ Tvoja glasba, recitatorji 
literarne skupine UTŽO ter učenki Nika 
in Zala. Prireditev je spretno povezoval 
Lovrenc Škoda.

Počitniške delavnice in soba pobega, 
6. in 7. februar 2023

Osnovnošolci so si počitnice pope-
strili z obiskom delavnic, kjer so pod 
vodstvom knjižničarke Judite ustvarjali 
na temo štirih letnih časov. V sobi pobe-
ga s knjižničarko Hedviko pa so se otroci, 
stari od 10. do 13. let, preizkusili v razre-
ševanju različnih bolj ali manj zaplete-
nih ugank, se preizkušali v skupinskem 
sodelovanju in na koncu našli izhod iz 
sobe.

Spoznavamo znance z Ivanom 
Bučarjem, 15. februar 2023

Pogovorni večeri Spoznavamo znan-
ce so namenjeni predstavitvi posame-
znikov, ki živijo v Grosupljem in okolici 
in na kakršenkoli način s svojo dejavno-
stjo doprinašajo k raznolikosti samega 
mesta. Tokratni gost večera je bil Ivan 
Bučar, inženir kmetijstva, ki je predstavil 
svojo pot od dietnega kuharja v UKC do 
samostojnega kmeta, ki na svoji kmetiji 

v vasi Veliko Mlačevo prideluje okoli 16 
različnih vrst poljščin. Nanje gleda na 
poseben način; zanj niso le sredstvo za 
preživetje, ampak imajo vse tudi svoje 
zdravilna učinke.

Odprtje razstave umetniških del 
Klarya art, 23. februar 2023

V Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje 
smo odprli novo razstavo z naslovom 
Klarya art razstavlja: subtilen prikaz člo-
veških teles na slikarskem platnu. Mlada 
umetnica o svojem delu pravi, da se je 
tematika ustvarjanja izoblikovala posto-
poma z dozorevanjem njene osebnosti, 
duhovne rasti, razumevanja strasti, ener-
gije, golote, koncepta ljubljenja, ljubezni  
in življenja. V sklopu del se prepletajo 
bela, zlata in črna barva, kjer zlata pred-
stavlja ravnovesje, bela čistost, črna pa 
magnetičnost.

Sloven‘c Slovenca vabi  
(A. M. Slomšek): postaje in delo 
njegovega življenja, 28. februar 2023

Mesec kulture smo zaključili z dogod-
kom, ki smo ga pripravili v sodelovanju s 
KD sv. Mihaela. Alenka Adamič, organi-
zatorka dogodka, in recitatorji Literarne 
skupine so nas popeljal skozi pomemb-
ne postaje in delo življenja Antona Mar-
tina Slomška, s pesmijo in glasbo so do-
godek popestrili: Polona Kopač-Trontelj, 
Zala Klavs, MePZ Zgodnja danica ter 
Ivana, Lenart in Pavlina Šifrar, v nedeljski 
šoli pa so se pod vodstvom Brigite Škulj 
predstavili: Tobija Antolič, Dominik Čakš, 
Karmen Čakš, Vid Čakš, Valentina Klavs, 
Miha Mohar ter Mihej Škulj.

Petra Kremžar
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Literarni večer očeta in sina, Gorana Gluvića in Luka Gluvića

Prešerno s Prešernom - prireditev v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika

V Mestni knjižnici Grosuplje smo pri-
sluhnili literarnemu večeru dramatika, 
pesnika in pisatelja Gorana Gluvića in 
glasbenika ter kantavtorja Luka Gluvića.

Leta 2020, v času kovida, je Goran 
Gluvić izdal pesniško zbirko Samo koraki 
v dežju. Izšla je le v nekaj deset izvodih 
za domače in znance. Pesmi so bile lepo 
sprejete in to je spodbudilo ženo Dušico, 
da je predlagala možu in sinu, da pripra-
vijo javno predstavitev. Luka Gluvić je 
namreč nekaj izbranih očetovih pesmi 
iz te zbirke uglasbil in jih izdal v albumu 
Cesta, ki pelje v sanje. Dotisnila sta še 
nekaj izvodov in dodala kataložni zapis 
o knjigi, da je publikacija uradno dosto-
pna v slovenskem spletnem knjižničnem 
katalogu.

Na odru knjižnice so se tako v sredo, 
18. januarja 2023, predstavili glasbeni-
ki: kantavtor Luka Gluvić na kitari in kot 
pevec, pridružila sta se mu Rudi Javornik 
s saksofonom in Vasja Caharija s kontra-
basom. Z jazzovsko obarvano glasbo so 
pospremili poezijo Gorana Gluvića. 

Luka Gluvić (1981) je po izobrazbi 
profesor likovne umetnosti. Živi na Gro-
supljem. Kot kantavtor ustvarja glasbo 
na presečišču bluesa, folka in countryja. 
Kot kontrabasist je bil član zasedbe Big 
band Grosuplje. Vodil je tudi jazz kvin-
tet, za katerega je pisal avtorsko glasbo. 
Od leta 2015 do 2016 je pod ustvarjal-
nim imenom From the balcony pri di-
gitalni založbi izdal štiri EP-je, leta 2017 
pa album Vstopanje in sodeloval je pri 
trinajsti izdaji kompilacije Rokerji poje-
jo pesnike. Leta 2020 pa je izdal album 
uglasbenih očetovih pesmi Cesta, ki pe-
lje v sanje.

Osrednja osebnost večera pa je bil pe-
snik Goran Gluvić. Pogovor z njim je, kot 
tudi z Luko, moderiral Jan Pirnat. V spro-
ščenem klepetu smo izvedeli, kako je 
pesniška zbirka nastajala in katere knjige 
je Goran Gluvić še izdal v zadnjem času. 
V romanu Požri se, Robi predstavi ge-
neracijo študentov, ki med pavziranjem 
ustanovijo bend, likovno in gledališko 
skupino in tak igriv, včasih groteskno hu-
moren odnos do življenja obdržijo tudi v 
srednjih letih. Roman Flik je kriminalka. 
Dramska besedila Poskočni fedrčki in še 
dve gledališki igri za mlade pa so mla-
dinska šolska gledališča že postavila na 
oder.

Leta 1993 je izšla zbirka Zadnji poletni 
ples, naslednja pesniška zbirka Samo ko-

raki v dežju pa šele po sedemindvajsetih 
letih. O uglasbitvi pesmi se Luka z oče-
tom ni dogovarjal, saj so melodije prišle 
kar same od sebe in jih je bilo potrebno 
le zapisati.

Knjiga je leta 2020, samo nekaj me-
secev po slovenski izdaji, izšla tudi v hr-
vaškem prevodu Ksenije Premur v dvo-
jezični izdaji Samo koraci u kiši / Samo 
koraki v dežju.

Večer dveh generacij grosupeljskih 
umetnikov iz iste družine, Gorana in 
Luka Gluvića, je tekel sproščeno, nasto-
pajoči so si neprisiljeno podajali besedo, 
glasba je poskrbela, da smo začutili poe-
zijo še z drugega zornega kota.

  
Marija Samec

V četrtek, 2. februarja 2023, je v Me-
stni knjižnici Grosuplje v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika potekala 
prireditev Prešerno s Prešernom.

Pričetek prireditve je naznanila slo-
venska himna, obiskovalke in obisko-
valce prireditve, podžupana Janeza 
Pintarja, občinske svetnike, direktorje 
zavodov, ravnatelje vrtca in osnovnih 
šol je nato pozdravila direktorica Me-
stne knjižnice Grosuplje  Urška Emer-
šič.

»Kultura je stičišče ljudi in življenja 
samega. Je to, kako upravljamo z življe-
njem, ljubeznijo, smrtjo, rojstvom, razo-
čaranji … vse to se izraža skozi kulturo. 
Vse to so nevidne nitke, ki potrpežljivo 
tkejo tradicijo, običaje, našo dedišči-
no. Brez poznavanja svoje preteklosti 
in svoje kulture smo kot drevesa brez 
korenin, ta pa se hitro posušijo in od-
mrejo,« je z nami ob slovenskem kul-
turnem prazniku delila svoje misli. »Ta 
večer naj bo predan naši bogati kulturni 

zapuščini in tudi tistemu, ki nas je s 
svojim ustvarjanjem postavil na kulturni 
zemljevid Evrope, Francetu Prešernu,« je 
še dejala in nam zaželela, naj nam ta 
večer napolni srca in nas navda z op-
timizmom, da bomo še lažje in še bolj 
prešerno zakorakali v prihodnost, no-
vim izzivom naproti.  

Slavnostno nas je na prireditvi nago-
voril podžupan Janez Pintar. Ob razmi-
šljanju o slovenskem kulturnem prazni-
ku so ga misli popeljale v otroška leta, 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Marec 2023 47Kultura

spominjal se je besed mame in očeta ter 
razmišljal, kaj je olika, omika in kaj kul-
tura. Poudaril pa je tudi pomen vrednot 
in sklenil, da je pomembno, da starejši 
vrednote prenašajo na mlajše generaci-
je. Tudi on je vsem zaželel lepo prazno-
vanje kulturnega praznika.

Bogat kulturni večer so s petjem, 
glasbo, recitacijo in plesom prepletli na-
stopajoči: Vokalna skupina Mlada zarja, 
učenci Glasbene šole Grosuplje in Glas-
bene šole Tvoja glasba, folklorna skupi-
na Osnovne šole Šmarje - Sap in recita-
torji literarne skupine UTŽO Grosuplje.

Življenje Franceta Prešerna, tudi v 
njegovih otroških letih, ki jih je preživel 
na kopanjskem hribu, nam je skozi po-
vezovanje prireditve približal Lovrenc 
Škoda.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Slovenc Slovenca vabi

KD sv. Mihaela Grosuplje  zaključilo 
mesec kulture z literarnim dogodkom 
SLOVENC SLOVENCA VABI, 28. febru-
ar 2023, Mestna  knjižnica Grosuplje. 

Z literarnim dogodkom, ki smo ga po-
imenovali  Sloven‘c Slovenca vabi, smo 
člani  KD sv. Mihaela Grosuplje zaključili 
mesec februar, mesec kulture. Komu je  
posvečen večer, je z uvodno pesmijo 
»Anton Martin, slovenski sin«, ki jo je s 
prekrasnim glasom zapela Polona Kopač 
Trontelj, uvedla prisotne v pričakovanje 
dogodka.

Glede na to, da ponavadi za Anto-
na Martina Slomška slišimo v mesecu 
septembru, ko praznujemo Slomško-
vo nedeljo, kaj veliko več pa najbrž ne,  
smo posvetili del programa njegovemu 
življenjepisu in ga povezali z njegovim 
ustvarjanjem. Naj na kratko samo po-
novim: Anton Martin Slomšek, tako kot 
dr. France Prešeren (3. december 1800) 
v Vrbi, je bil rojen 26. novembra1800 na 
premožni kmetiji na Slomu pri Ponikvi.

Večer smo torej posvetili pesniku, 
nabožnemu pisatelju, pedagoškemu 
delavcu, narodnemu buditelju, teologu, 
duhovniku, škofu in blaženemu - Anto-
nu Martinu Slomšku,  ki je zavetnik šo-
larjev in dijakov, učiteljev, ekumenskih 
delavcev, vinogradnikov in vinarjev. 

Življenje Antona Martina Slomška 
je nikoli prebrana knjiga. Listaš jo in 
listaš, pa vedno znova odkrivaš nova 
spoznanja  in globoke misli.

Mi smo popotovali po postajah nje-
govega življenja, predstavili pesmi do-
ločenih njegovih postaj, lepe misli iz 
njegovih »Drobtinic« in »Življenja mo-
drosti«. Skupaj smo razmišljali o pome-
nu šolanja, izobrazbe, vzgoje otrok in 
ljubezni do domovine. In izluščili, kako 
so njegove  globoke misli, zapisane pred 
kakšnimi 140 leti, aktualne za današnji 
čas. Samo prisluhniti bi jim morali vsi, še 
bolje pa bi bilo prebrati jih v tistih tre-
nutkih, ko misliš, da je vse, kar narediš po 
lastni pameti, resnično prav …

Prizor iz enega znanih Slomškovih 
del »Blaže in Nežica v nedeljski šoli« so 
zaigrali mladi dramske sekcije društva 
in  pričarali otroško igro in življenje iz 
Slomškovih časov (Tobija Antolič, Do-
minik Čakš, Karmen Čakš, Vid Čakš, Urh 
Garbas, Valentina Klavs, Miha Mohar in 
Mihej Škulj). In sporočilna nota: Slomšek  
je  razgibal življenje v župniji, ko je služ-

boval v Vuzenici, z nedeljsko šolo.  
Poleg  interpretacij njegovih pesmi 

in proze v izvedbi recitatorjev literarne 
skupine (Alenka, Ambrož, Brigita, Janez, 
Melita, Štefka in Vera) so tri pesmi zapeli  
pevke in pevci MePZ Zgodnja danica, 
saj vemo, da je veliko njegovih pesmi 
uglasbenih,  Pavlina je na citre spremlja-
la odlomke iz »Drobtinic«, s flavto se je 
poigravala Zala, na klavirskih tipkah pa  
Tine ob spremljavi pesmi, ki jo je v uvo-
du zapela Polona; spremljal  je tudi pev-
ce ob pesmi »V nebesih sem doma«.  Za 
klavir je sedel tudi Lenart; v odlomku za-
igrane »Blaže in Nežica v nedeljski šoli« 
pa je njihovo prepevanje spremljala na 

klavirju Valentina. 
Tudi Janez in Ožbej se vedno izkažeta, 

da poskrbita za ozvočenje in vso ostalo 
tehnično podporo.  Ves čas prireditve 
nas je s platna spremljal Anton Martin 
Slomšek, med odlomkom pa je bučala 
voda, ki je vodila mlinsko kolo.

Skratka, upam, da smo vsaj nekoli-
ko predstavili življenje Antona Martina 
Slomška, uživali v igri in prelepi glasbi. 
Tak je bil naš namen, tisti, ki ste večer de-
lili z nami,  pa boste presodili, ali nam je 
to resnično uspelo. 

Želeli smo tako!
Alenka Adamič

Utrinek iz odlomka Blaže in Nežica v nedeljski šoli.

Prepustili smo se Slomškovemu delu in življenju, njegovi poeziji in prozi.
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DOGODKI ZKD GROSUPLJE

MAREC IN APRIL 2023

Sobota, 18. 3., ob 19.00,  Kulturni dom Grosuplje

KLAPA MORE, dalmatinski večer

Klapa More iz Splita deluje od leta 1996 in to kot kvartet, 
ki je vse do danes imel na stotine koncertov po mnogih 
mestih v Evropi, Ameriki, Kanadi in Avstraliji. Velik del nji-
hovih nastopov je bil v Sloveniji. 

V svojem repertoarju imajo klasične dalmatinske pesmi, 
popularne uspešnice, prirejene za štiriglasno petje in no-
vejše lastne pesmi. Za spremljavo uporabljajo kitaro in 
mandolino. 

Obeta se nepozaben večer za ljubitelje dalmatinskega 
melosa.

Vstopnice: Kulturni dom, Petrol, Pošte, OMV, Eventim.si

Četrtek, 23. 3., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje

NIKOLI NI PREPOZNO, monokomedija

Alja je vse v enem in ena za vse. Po letih kuhanja, pranja, 
prevažanja otrok, podpiranja moževe kariere in koordini-
ranja družinske firme je prišel čas za spremembo. Sledila 
bo svojim mladostnim sanjam, v roke spet prijela frizer-
ske škarje in se lotila izboljševanja sveta pod geslom „za-
dovoljna stranka, boljši svet“. A zadovoljstvo je izmuzljiv 
pojem, svet pa pisana gneča bolj ali manj uravnovešenih 
strank, družinskih članov, taksistov, gradbenih delavcev 
in drugih, ki poskrbijo, da nič ne gre kot po maslu.
Nikoli ni prepozno je monokomedija o iskanju smisla in 
ravnovesja, ki ugotavlja, da za pogovor s svojo podobo v 
zrcalu ni nikoli prepozno. Lahko pa je, zlasti če se v zrcalo 
pogledate z žlahtno komedijantko Mojco Fatur, do solz 
zabavno.

Četrtek,  30. 3., ob 17.00 in 18.00, Kulturni dom Grosuplje

Otroški abonma: OSVEŽILNA RIMONADA, predstava za otroke

Gre za predstavo, ki ni vedno enaka, saj je prilagojena starosti občinstva in vzdušju v dvorani. V osnovi gre za recital otroških 
pesmi Andreja Rozmana Roze, ki pa še zdaleč ni samo to, saj so pesmi teatralizirane na različne načine – nekatere z lutkami in 
rekviziti, druge samo z mimiko.
Nekaj pesmi iz predstave je izšlo tudi na istoimenski zgoščenki. Od prve, ki jo je napisal za otroke, »Strah«, in zelo dolgih »Ma-
karonov«, obe sta iz zbirke »Rimanice za predgospodiče«, do šestih kratkih pesmi o različnih čudakih in Vodne romance, ki so 
bile doslej objavljene le v reviji Ciciban.
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Petek, 21. 4., ob 20.00, Kulturni dom Grosuplje

KANTAVTORSKI VEČER LUKE GLUVIČA 
 in 
COMBO ZASEDBE BIG BANDA GROSUPLJE

Combo skupina Big banda Grosuplje bo sodelovala z gro-
supeljskim kantavtorjem Luko Gluvićem in predstavila 
njegove avtorske komade v preobleki za kvartet.

V programu bodo sodelovali bobnar Janez Zrnec, basist 
Vasja Caharija in tenor saksofonist Rudi Javornik ter kan-
tavtor Luka Gluvić.

Koncert  je kulminacija že večkratnih posameznih sode-
lovanj članov combo zasedbe z Luko Gluvićem. Tokrat 
bodo prvič nastopili v razširjeni  obliki. 

Luka Gluvić, rojen 1981, je kantavtor, ki ustvarja na prese-
čišču bluesa, folka in countrya. Kot kontrabasist je bil član 
Big band Grosuplja. Pred leti je vodil tudi jazz kvintet, za 
katerega je pisal avtorsko glasbo. Od leta 2015 do 2016 je 
pod ustvarjalnim imenom From the balcony pri digitalni 
založbi izdal štiri EP-je. Od leta 2017 z izidom albuma Vstopanje (Bamdcamp) kot kantavtor nadaljuje svojo vizijo glasbenega 
ustvarjanja. Istega leta je tudi sodeloval na trinajsti ediciji kompilacije Rokerji pojejo pesnike.

PRODAJA VSTOPNIC: Kulturni dom Grosuplje, www.mojekarte.si, Kulturni dom Grosuplje, trafike 3dva in bencinski servisi.

INFORMACIJE: 01/786 40 28, grosuplje@kultura.si, www.kultura.si

Četrtek, 14. 4., ob 20.00, Kulturni dom Grosuplje

DAN D: TIHO, koncert

Novomeška skupina Dan D ima več obrazov, in vsi so pravi. 
Lahko so ena najprepoznavnejših slovenskih rock zasedb, 
lahko so drzni osvajalci neskončnih globin misli in širnih 
prostranstev glasbe, lahko pa so tudi akustični godci, ki vam 
z ribežnom, steklenicami, bisernico in zvončki pričarajo tih 
intimen večer. Vsak od teh obrazov ima svoje mesto in čas, 
vsi pa se med seboj prepletajo. S projektom Tiho, ki je kot 
album izšel tudi na kaseti, so osvojili poslušalce po sloven-
skih gradovih in drugih intimnejših prizoriščih, z vsakim 
koncertom pa mu dodajo tudi nove, sveže note. 

Kljub statusu ene najpopularnejših slovenskih rock skupin, Dan D ne pristaja na preizkušene vzorce in cone udobja, svoje po-
slušalce z vsakim albumom in vsakim nastopom izzivajo z drugačnimi pristopi in raziskovanjem novih glasbenih prostranstev. 
V svoji karieri so nanizali vrsto hitov, kot so Čas, Voda, Plešeš, Počasi in podobni, s Simfoničnim orkestrom RTV Slo so leta 2009 
napolnili Križanke, z akustičnim projektom Tiho osvojili slovenske gradove in se podali na popolnoma novo pot z dvojnim 
albumom DNA D, ki so ga mnogi glasbeni kritiki proglasili za album leta 2015. V letih 2017 in 2018 so v svojem placu za vaje 
izvedli uspešno anti-turnejo, ki jo je obiskalo več kot 2000 poslušalcev. Rezultat teh srečanj je album Knjiga pohval in pritožb, 
ki je izšel marca 2019. Dan D so zanj dobili nagrado zlata piščal za album leta, skupina pa je bila proglašena tudi za izvajalca 
leta 2019. Leto kasneje je zlato piščal za skladbo leta dobila še balada Ne naredi mi z istega albuma.

Koncert organizirata Zveza kulturnih društev Grosuplje in Turizem Grosuplje.
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Jolanda Ravnikar je glasbena ustvarjalka, zborovska pevka z izjemno življenjsko glasbeno šolo. Pevka,
interpretka, je znanka mnogih glasbenih prireditev. Njen glas je pronicljiv, izraz jasen. Imela je že več svojih
koncertov, pri tem pa vedno poskrbi, da so njeni koncerti nabiti z ljubeznijo in energijo. Na koncu je nagrajena z
bučnimi aplavzi, ki ji povrnejo ves vložen trud.

V svojem življenju, ki ni bilo lahko, hrepeni po tem, da vedno znova ruši meje, da kljubuje letom in daje vtis
lahkotnosti in motivira vse okoli sebe. Je borka in nikoli ne odneha! Je dolgoletna prostovoljka Onkološkega
inštituta Ljubljana, ki že nekaj let zapored samoiniciativno glasbeno razveseljuje na »božični večer« bolnike z
rakom. Odlikovana je z najvišjim priznanjem bivšega predsednika države Boruta Pahorja. Je organizatorka več
dobrodelnih koncertov »Pesem zate«, katerega sredstva so se s pomočjo nastopajočih zvezd slovenske glasbe
zbirala za otroke z rakom v okviru Društva za boj proti raku in Zveze prijateljev mladine. Ko na koncertih tudi
sama stopi na oder ter zapoje, nastane tišina … Kljub njeni drobni postavi iz nje na odru veje neizmerna
veličina!

Njena želja je namreč nastopati. Uresničevati sanje, za katere sama pravi, da ni nikoli prepozno. Glasba je njeno
življenje, z njo diha, živi, ustvarja in upa. Skozi pesem izraža svoja globoka čustva, ljubezen, veselje. 

V tem duhu je tako v preteklem letu v prelepi idilični lokaciji fužinskega gradu v Ljubljani, ob svojem 70. jubileju,
pripravila koncert izbranih šansonov.
LA NATURE DE L’AMOUR AU JUBILÉ DE MA VIE
ŠANSONI LJUBEZNI OB JUBILEJU MOJEGA ŽIVLJENJA

Za vse tiste pa, ki Jolando dobro poznate, ste z njo že sodelovali ali jo začutili, pa zdaj velja povabilo k
poslušanju izbranih šansonov, v katerih boste našli delček sebe!

Glede na to, da je Jolanda  rojena Grosupeljčanka,  se vedno rada vrača v svoj rodni kraj. S pesmijo želi
pozdraviti  vse svoje prijatelje,  vse svoje sokrajane, predvsem pa sokrajanke ob materinskem dnevu s
svojim nastopom izbranih skladb pod imenom »Večer z Jolando« in glasbeniki. Zagotovo bo to
nepozaben večer, poln emocij, ljubezni in pozitivne energije. Pridite, lepo bo!

Za vse tiste, ki Jolande še ne poznate ...

La nature de l’amour au jubilé de ma vie

Nikoli ni prepozno uresničiti svoje sanje,
le verjeti moraš vanje!

v petek, 24 marca 2023, 
ob 19. uri, v Kulturnem

domu Grosuplje
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Poizpitni odklop

Izmenjevalnica oblačil Grosuplje

Zimski meseci novega leta so poleg 
zasneženih in mrzlih juter, s sabo pri-
nesli tudi študentsko izpitno obdobje. 
Tako so glasbeni, družabni in špor-
tni dogodki v našem Študentskem 
društvu Groš poskrbeli za zasluženo 
sprostitev in odklop.

Utrujene mišice in polne glave od in-
tenzivnega učenja smo najprej sprostili s 
Tejo, dipl. kineziologinjo, ki je 16. 2. 2023 
vodila poizpitni pilates. Naslednji dan, 
17. 2. 2023, pa smo se prepustili ritmom 
Pantaloonsev in Plateaua, ki so s svojimi 
nastopi otvorili Mixtape vol. 2. Gre za 
dogodek, kjer v prostorih Študentskega 
kluba Groš od februarja do maja go-
stimo najbolj vroče izvajalce trenutne 
slovenske glasbene scene. 17. marca se 
bo Groš tresel v hip-hop ritmih. Doma-
či reper Vazz bo z njegovim razširjenim 
bandom poskrbel za nepozaben večer, 
oder pa mu bo ogrela Sahareya - reperka 
in večstranska umetnica iz Ljubljane. V 
aprilu, 14. 4. 2023, k nam pridejo Zgre-
šeni primeri, maja pa bosta za zaključek 
poskrbela skupini Mrfy + Matter. Kdor ne 
pride, manjka!

Pustni torek smo tudi mi obarvali z 
maskami in krofi, ki smo jih delili v Gro-
supljem in Ivančni Gorici, ustavili smo 
se tudi na Srednji šoli Josipa Jurčiča. Fe-
bruarsko dogajanje pa smo zaključili v 
petek, 23. 2. 2023, z že tretjim Pub kvi-
zom, kjer so ekipe z 2–3 igralci napele 
svoje male sive celice in se pomerile v 

vseh in vsakršnih vprašanjih.  Marec pa 
je s seboj prinesel dan žena, medna-
rodni praznik žensk, ki ga od leta 1907 
vsako leto praznujemo 8. marca. Gre za 
dan praznovanja ekonomske, politične 
in socialne enakopravnosti ter dosež-
kov žensk. Groševci zato vsak 8. marec 
na lokalnem področju delimo vrtnice, 
letos pa smo poleg deljenja vrtnic orga-
nizirali tudi druženje v Grošu. Dan žena 
je v ŠK Groš potekal v soboto, 4. marca, 
in je zajemal sklop krajših predavanj, 
delavnic in druženja. Čez celoten dan so 
bile organizirane 3 ustvarjalne delavnice 
(vezenje, poslikava na tekstil in poslikava 
keramike), krajše predavanje o zdravi 
prehrani, ki sta ga vodili Alja in Jerneja, 
študentki magistrskega študija Prehrane, 
ter delavnica o duševnem zdravju v po-
vezavi s samopodobo, ki jo je za nas pri-
pravila Kaja Ulčar Osterman, magistra 
psihologije in koordinatorka Psihološke 
svetovalnice. Naše udeleženke pa smo 
na koncu razvajali še z darilci presene-
čenja. 

V soboto, 11. 3. 2023, in nedeljo, 12. 
3. 2023, smo organizirali tečaj hitrega 
branja in kvalitetnejše ter učinkovitejše 
obdelave študijskega gradiva s Sonjo 
Peklenik, mag. posl. ved z Inštituta za 
razvoj osebnostnih veščin Kratos. S pri-
dobljenimi veščinami lahko izboljšamo 
naše tehnike učenja in usvajanja znanja.

Po uspešni obuditvi našega študent-
skega glasila Šodr za vas pripravljamo 

tudi spomladansko številko. To boste 
kot člani prebirali na vaših domovih 
maja, ker pa brez prispevkov mladih re-
vija ni mogoča, te vabimo k sodelovanju. 
Do konca aprila zbiramo krajše zapise, 
ilustracije, fotografije, recepte ..., ki bodo 
popestrili našo četrto izdajo.

Vsi ti zgoraj opisani dogodki pa ne bi 
bili mogoči brez naše vestne ekipe. Ker 
pa smo v Grošu vedno veseli novih obra-
zov, idej in poznanstev, se nam lahko pri-
družite. Če te zanima, kako poteka delo v 
Grošu, ali pa si imel/a kdaj kakšno hudo 
idejo za projekt, pa nisi vedel/a, kako ga 
izpeljati, se vedno lahko obrneš na nas. 
Z nami se naučiš dela v ekipi in pridobiš 
ogromno organizacijskih spretnosti,  or-
ganiziraš svoj dogodek ali pa pomagaš 
drugim, uživaš v študentskem življenju 
in spoznaš ogromno novih ljudi! Vedno 
se nam lahko javiš preko družbenih 
omrežij, na mail ali pa v živo na uradnih 
urah. Vedno smo veseli novih, kul, za-
bavnih in ustvarjalnih ljudi. 

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

Erika Dizdarević, ŠK Groš

V Grosupljem bo 26. 3. 2023 pote-
kala peta izmenjevalnica oblačil. To-
krat pod okriljem Študentskega kluba 
Groš! Obiščete nas lahko med 14.00 in 
17.00 na Industrijski cesti 1g.

Kaj želimo doseči s samim dogod-
kom? Sprazniti svoje omare in na traj-
nosten ter okolju prijazen način ljudem 
omogočiti, da si svojo garderobo po-
novno popestrijo. Udeleženci lahko s 
seboj prinesejo največ 10 artiklov. Na-
men dogodka je tudi spodbuditi ljudi h 
ponovni uporabi že rabljenih oblačil in 
predstaviti idejo izmenjevalnic ter oblek 
iz druge roke zaradi okoljevarstvenih 
razlogov. Nekaj oblačil, ki po dogodku 

ostanejo, podarimo Rdečemu križu, ne-
kaj pa jih obdržimo za prihodnje izme-
njevalnice, za katere upamo, da jih bo še 
veliko.

Izmenjevalnice so postale vse bolj 
priljubljene v zadnjih letih, saj ponuja-
jo zanimivo alternativo nakupovanju 
novih oblačil. Namesto nakupa novih, 
lahko oblačila, ki jih ne nosimo več, iz-
menjamo za druga, ki nas zanimajo, in to 
brezplačno. Ta trend ima več prednosti: 
je okolju prijazen, saj preprečuje zbira-
nje velike količine oblačil, ki bi drugače 
končala na odlagališčih odpadkov in ker 
tako zmanjšamo porabo naravnih virov. 
Tovrstni dogodki so tudi zelo družab-
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ni, saj se srečamo s podobno mislečimi 
posamezniki, ki jih zanima trajnostno in 
odgovorno ravnanje z oblačili. To pa pri-
vede do novih poznanstev in družbenih 
povezav.

Izmenjevalnice so lahko tudi dober 
način za popestritev garderobe. Mnogi 
imamo oblačila, ki jih ne nosimo več, a 
so še vedno v dobrem stanju. Namesto 
da jih zavržemo ali shranjujemo v omari 
več let, ne da bi jih nosili, jih lahko izme-
njamo za »nova« rabljena, ki bi jih dejan-
sko nosili.

Vendar pa izmenjevalnice niso brez 
svojih izzivov, saj se lahko kakovost obla-
čil razlikuje, kar lahko povzroča neenako-
merne izmenjave. Tovrstni hobi zahteva 
tudi več časa kot pa nakupovanje online. 

V prispevku je tudi nekaj fotografij, 
posnetih na našem zadnjem dogodku. 
Poleg izmenjevalnice oblačil smo or-
ganizirali tudi POP-UP, kjer so nas spre-
mljali trgovci rabljenih oblačil, ti so: In-
digo second hand, Reinkarmika, Cats n‘ 
clothes in Vintage Petruša. V pritličju so 
lahko obiskovalci kupili vintage oblačila, 

v prvem nadstropju pa svoja stara obla-
čila zamenjali za »nova« rabljena. Dogo-
dek je trajal cel dan in je zaradi tega tudi 
predstavljal svoje izzive, vendar smo s 
skupnimi močmi dogodek uspešno iz-
peljali, poleg tega pa se bolje spoznali in 
skratka zelo uživali.

Spremljate nas lahko na Instagramu: 
@izmenjevalnicagrosuplje, @sk.gros

Petra Hostnik

Namestitev krmilnic ob Osnovni šoli Brinje v Grosupljem

Zadrževanje prostoživečih ptic v ur-
banem okolju s postavitvijo krmilnic je 
zelo pomembno za ohranitev okolja in 
višanje bivanjske kvalitete v urbanem 
okolju, zato smo se člani Društva za var-
stvo in vzgojo ptic Grosuplje odločili za 
postavitev krmilnic za zimsko hranjenje 
ptic ob Osnovni šoli Brinje v Grosupljem, 
kar smo izvedli 19. novembra 2022. 
Obiskanost krmilnic spremljamo pre-
ko zimskega obdobja, ko ptice v naravi 
težje najdejo hrano in se zato intenzivno 
poslužujejo alternativnih virov. Obesili 
smo deset krmilnic na drevesa v šolskem 
parku in ob sprehajalni poti ob bližnjem 
potoku Grosupeljščica.

Ob tem šolam in vrtcem razdelimo 
tudi hrano in s tem že pri najmlajših obli-
kujemo odnos do živali, predvsem ptic, 
ki nam s svojo prisotnostjo polepšajo 
sobivanje v mestu in s svojim petjem in 

zatiranjem škodljivcev dvigujejo kvalite-
to bivanja. 

Na oglasni deski ob vhodu smo obe-
sili obvestilo o postavitvi krmilnic okrog 

šole, v katere lahko učenci polagajo hra-
no, in jih ob tem seznanili, kakšna hrana 
je primerna zanje.

Predsednik društva Miha Ahlin
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Občni zbor Kulturnega društva Škocjan

V soboto, 25. februarja 2023, smo se 
člani in članice Kulturnega društva Ško-
cjan zbrali na občnem zboru v Društve-
nem domu Škocjan. 

Srečanje je z veselim igranjem na 
harmoniko obogatila Eva Pečjak. Martin 
Tomažin, predsednik krajevne skupnosti 
in dolgoletni član društva, je predstavil 
dosedanje delovanje društva, nato smo 
obravnavali spremembe statuta in izvo-
lili nov upravni odbor društva v sestavi: 

predsednica Nataša Virant, podpredse-
dnica Darinka Virant,  tajnica in blagajni-
čarka Tina Smuk, predstavnik glasbene 
sekcije Igor Ponikvar in  predstavnika 
krajevne skupnosti Martin Tomažin in 
Marta Smole ter druge organe društva. 
Z minuto molka smo se poklonili nekda-
njim vodilnim članom društva, ki so nas 
zapustili v zadnjem času. 

Kulturno društvo Škocjan je v zadnjih 
letih poznano predvsem po tradicionalni 

prireditvi »Stati inu obstati«. V letu 2023 
smo si zastavili cilj, da ob njej pripravimo 
še več novih in zanimivih  dogodkov, 
predavanj ter delavnic. 

Nataša Virant

VELIKONOČNO 
RAZSTAVO
Vztrajnost je poplačana z zlatom.

Tako pravijo članice rokodelske sekcije Dru-
štva upokojencev Grosuplje, ko so po koron-
ski prekinitvi znova začele z ustvarjalnimi 
delavnicami, katerih začetek je bilo leto 2013. 
Vsako leto smo priredile v velikonočnem času 
tudi zelo zanimive in lepe razstave.
Tako bo tudi letos, in sicer od 29. 3. do 31. 3. 
2023 v Mestni knjižnici Grosuplje, v času, ko je 
knjižnica odprta.
PRIDITE TUDI LETOS, VESELE VAS BOMO.

Članice rokodelske sekcije

Pevka ansambla HENČEK je pela:
»Zakaj sedela bi doma,« in je šla na ples.

Upokojenci društva Grosuplje pa bomo rekli:
»Zakaj sedeli bi doma,« in bomo šli kolesarit.

VABILO
V spomladanskem času društvo organizira skupinsko kolesarjenje za upokojenke in upokojence društva. 

Začeli bi takoj, ko bodo dopuščale vremenske razmere.

Prijavite se lahko v pisarni društva, lahko na tel. 041 341 870 ali na e-mail zdravko.perme@gmail.com.
Kolesarili bomo na lastno odgovornost, z upoštevanjem prometnih predpisov in pa obvezno kolesarsko 

čelado.

Vabljeni!

Društvo upokojencev Grosuplje 

Rokodelska sekcija Društva upokojencev Grosuplje vabi na
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Novice iz Društva upokojencev Šmarje - Sap

KONEC LETA 2022 TER PESTER 
IN VESEL ZAČETEK LETA 2023

Lansko leto smo zaključili s tremi ve-
čjimi dogodki.

Vsem 312 članom so poverjeniki ra-
znesli novoletna darila, organizirali 
smo območno prvenstvo v pikadu s 
40 udeleženci, konec decembra pa smo 
imeli še silvestrovanje. 

In je prišlo novo leto. Lahko se reče: 
Pa smo zemljani prepotovali še en krog 
okrog sonca …

Januar in februar sta vodstvo dru-
štva kar polno zaposlovala. To je bil 
čas za sestavljanje statistik, poročil, pisa-
nje vloge za občinsko dotacijo, za pripra-
vo novega programa dela in finančnega 
plana. Lotili smo se tudi poprave 27 let 
starih Pravil društva. 

Poverjeniki so že pobrali članarino, 
raznesli vsem vabila za občni zbor skupaj 
s programom dela za leto 2023 ter župa-
novim obvestilom o začetku brezplačnih 
prevozov na klic za starejše in druge ran-
ljive skupine občanov.

OBČNI ZBOR smo imeli na pustno ne-
deljo.

Se ve, zakaj. Da smo se po uradnem 
delu zadržali v gostilni še tja do večera in 
veselo pustovali.

Uradni del: 96 članom so se pridruži-
li tudi gostje. To so bili: župan dr. Peter 
Verlič, Marjan Sedmak, predsednik Osre-
dnjeslovenske pokrajinske zveze društev 
upokojencev, in štirje predsedniki okoli-
ških društev. V pozdravnih nagovorih so 
pohvalili naše delo in si želeli dobrega 
sodelovanja tudi vnaprej. 

Pomembna točka dnevnega reda je 
bila predstavitev in potrditev novih 
pravil društva. 

Vnašanje sprememb smo predhodno 
usklajevali tudi z Upravno enoto Grosu-
plje. 

Kratko o vsebini prenove: Navede-
ne so povezave društva po upokojenski 
liniji, urejeni cilji, naloge in dejavnosti 

društva kot celote in posameznih volje-
nih organov, pravice in dolžnosti članov, 
k rednim in izrednim sejam so dodani 
členi o možnosti dopisnih sej, obvešča-
nje in glasovanje tudi po elektronski po-
šti, prakticiranje več medsebojnega so-
delovanja voljenih organov, razčlenjen 
je postopek reševanja zadev na častnem 
razsodišču, društvo bo imelo odslej po-

Priznanje ZASLUŽNA ČLANICA je prejela Jožica Kastelic.

Za eno mizo zbrani gostje in vodstvo društva.

Občnega zbora se je udeležilo 96 članov.
Redno tedensko zbiranje navdušenih 

šahistov.
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Druženje generacij ob šahovnicah

leg predsednika še enega zakonitega 
zastopnika. Če društvo preneha z delom, 
premoženje pripada Krajevni skupnosti 
Šmarje - Sap.

Poročila in plani o programu dela 
in financah so bili izčrpno predstavlje-
ni in so jih navzoči soglasno potrdili. V 
programu dela so spet zanimivi izleti, 
kulturni dogodki, skupno letovanje v 
Izoli in kar precej športno-rekreativ-
nih dejavnosti. Tudi Županov pohod 
od Škofljice do Grosupljega, šahovska 
simultanka in naša organizacija pokra-

jinskega prvenstva v pikadu. Še naprej 
bomo izkazovali pozornost do članov 
ob njihovih osebnih dogodkih, na ra-
znih področjih pa bomo sodelovali tudi 
z drugimi društvi. In finance: Potrošili 
bomo toliko denarja, kot ga bomo pre-
jeli. Ne pozabite na 4-kratni opomnik 
na programu dela: Izobesimo zastavo 
za državni praznik. 

Jožica Kastelic je prejela priznanje 
Zaslužna članica društva za 19-letno 
vzorno vodenje vsega finančnega poslo-
vanja.

Volitve: Večina dosedanjih članov 
vodstva je ostalo na funkcijah, izvedli 
smo le nekaj sprememb. Blagajničarka je 
postala Anica Šuštar. Novi članici uprav-
nega odbora sta Irena Daugul in Olga 
Strmole. Jožica Kastelic pa je odslej čla-
nica nadzornega odbora. 

Imamo že 14 novih članov. Skozi vse 
leto se nam lahko pridružujete še drugi. 
Obiščite nas na uradni uri, ki jo imamo 
vsak ponedeljek, od 9. do 10.30. ure. 
Zelo vas bomo veseli. 

Predsednica Anka Fabjan

V Mestni knjižnici Grosuplje že nekaj 
let potekajo šahovske urice ob sobotah 
od 10h do 12h, veselo pa se šahira tudi 
na naših osnovnih šolah. 

Šahovsko zelo aktivna je OŠ Šmarje 
- Sap, kjer učence nad to kraljevo igro 
navdušujem kar sama -spodaj podpisa-
na Ana Srebrnič. Tam poleg šahovskega 
krožka organiziramo tudi različna tek-
movanja, šolska, državna in tudi medna-
rodna. Ob tej priliki bi se rada zahvalila 
tudi vsem sodelavkam in sodelavcem na 
naši šoli za razumevanje in podporo pri 
šahovskih dejavnostih.

V letošnjem šolskem letu pa na šoli 
potekajo tudi redni mesečni turnirji. 

Volilni zbor članov Društva invalidov Grosuplje

V petek, 17. februarja, se je kar 80 čla-
nov Društva invalidov Grosuplje zbralo 
na volilnem  zboru članov. Predsednica 
je najprej pozdravila vse prisotne člane 
in goste z Dolenjsko-Belokranjske regije. 

Po podanih in potrjenih poročilih o 
delu v letu 2022 se vidi, da je bilo društvo 
aktivno skozi celo leto. Bogat program, 
ki je bil zastavljen, je bil  tudi v celoti iz-
polnjen. Uspešno smo izvedli vse social-
ne programe, ki obogatijo življenje naših 
članov, so prijetno druženje in krepijo 
medsebojne vezi. Bilo je opravljenega 
veliko dela v korist invalidov. 

Tudi letos nam prav gotovo ne bo 
dolgčas. Program dela za leto 2023 je bil 
v celoti potrjen. Izvajali se bodo posebni 

programi na lokalni ravni, in sicer infor-
mativne dejavnosti, športne dejavnosti, 
program preprečevanja in blaženja soci-
alnih ter psihičnih posledic invalidnosti 
in zagotavljanje zagovorništva. Med dru-
gim se bomo lahko vključevali v rehabili-
tacijski program, okrevali v zdraviliščih in 
ohranjali zdravje. 

Za nadaljnje obdobje štirih let je bila 
soglasno za predsednico ponovno izvo-
ljena Anica Perme. Člani in gostje so iz-
rekli mnogo čestitk, pohval, zadovoljstva 
in lepih želja, saj so ponosni, da društvo 
dela s srcem za vse člane.

Karmen Jurčič

Prejemniki medalj (od desne proti levi): Marcel Polajžer, Vlado Lepen, Patrik Srebrnič, Alja 
Begović, Brane Gorc, Ava Bakan, Mirko Vehar, Simon Klemenčič in Sebastjan Grčar.

Čestitka podpredsednika Zveze delovnih 
invalidov Slovenije
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V petek, 18. februarja 2023, je v avli 
Osnovne šole Brinje Grosuplje poteka-
la svečana podelitev priznanj najbolj 
uspešnim športnicam in športnikom 
občine Grosuplje v letu 2022. Sveča-
nega dogodka so se udeležili: občin-
ski svetnik in predsednik Odbora za 
družbene dejavnosti Občine Grosuplje 
Matjaž Trontelj, predsednik Slovenske 
olimpijske akademije in olimpionik 
Miro Cerar, dobitnik zlate plakete Zveze 
športnih organizacij Grosuplje za špor-

tne dosežke v letu 2017 David Miklav-
čič, predsednik Zveze športnih organi-
zacij Grosuplje Grega Rozina ter seveda 
nagrajenke in nagrajenci, športnice in 
športniki, njihovi podporniki.

»Po vseh težavah, ki nam jih je v prete-
klosti prinesla epidemija, smo v letu 2022 
znova začeli dihati s polnimi pljuči. To je 
očitno zelo dobro vplivalo tudi na naše 
športnice in športnike. V občini Grosuplje 
smo tako ob vseh uspešnih športnicah in 
športnikih dobili tudi lepo število držav-

nih prvakinj in prvakov. Ob tem pa so 
padali tudi državni rekordi,« je zbrane 
pozdravil predsednik Zveze športnih 
organizacij Grosuplje  Grega Rozina. 
Kot je še povedal, so vsi ti dosežki do-
kaz, da skupaj zmoremo. V občini Gro-
suplje se organizirano v več kot 30 
športnih društvih s športom ukvarja več 
kot 3.500 športnikov. Tako tistih v pro-
gramih tekmovalnega športa, kot tistih 
v programih športa za vse. Ob tem je 
dodal, da vseh teh programov brez so-
financiranja Občine Grosuplje ne bi bilo 
mogoče izvesti, zato se je ob tej prilo-
žnosti za podporo posebej zahvalil žu-
panu dr. Petru Verliču. Dobili pa so tudi 
nekaj prepotrebne športne infrastruk-
ture. »Verjamem, da bo Občina Grosuplje 
tudi v prihodnje prepoznala in podprla 
projekte, ki bodo omogočali delovanje in 
nadaljnji razvoj grosupeljskega športa,« 
je še dejal. Vsem dobitnikom priznanj je 
iskreno čestital.

V imenu župana dr. Petra Verliča je 
zbrane na prireditvi nagovoril predse-
dnik Odbora za družbene dejavnosti 
Občine Grosuplje  Matjaž Trontelj. 
»Izjemno sem počaščen in vesel, da sem 
lahko v tej družbi, v tej dvorani, v tej avli, 
kjer se čuti res veliko, veliko pozitivne 

Svečana podelitev priznanj najbolj uspešnim športnicam in 
športnikom občine Grosuplje v letu 2022

Na začetku so bili mišljeni predvsem za 
otroke, v februarju pa je prišlo do po-
polnoma spontane odločitve, da se na 
tekmovanje povabi tudi navdušene ša-
hovske mladeniče iz DU Šmarje - Sap. 
Gospodje so namreč redni obiskovalci 
šahovskih uric v knjižnici. In tako so se 

23. februarja v šolski jedilnici pomeri-
le izkušnje proti mladosti. Šahisti vseh 
starosti so se med seboj enakopravno 
borili, kar je tudi čar šahovske igre, saj ne 
pozna nobenih ovir in je odličen način 
za medgeneracijska druženja. Tokrat so 
največ točk domov odnesle izkušnje, 

zmagovalec z vsemi točkami pa je postal 
Brane Gorc. Naslednji turnirji bodo tako 
odprti za šahovske navdušence vseh sta-
rosti, meseca junija pa bo potekal veliki 
finale najvišje uvrščenih. 

Zapisala: velemojstrica Ana Srebrnič
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energije, energije tistega pravega športa. 
In ta energija, ki se čuti pri športu, je še 
posebej pomembna,« je dejal. Da šport 
združuje, povezuje, je morda fraza, a je 
tudi dejstvo. »Ko gre za Slovenijo, ko gre 
za naše športnice in športnike, jih znamo 
podpreti vsi v en glas. Takrat stopimo 
skupaj složno, navijamo, držimo pesti in 
smo kot eno,« je poudaril.

Šport pa je potrebno podpirati tudi 
v prihodnje, družbo, v kateri se lahko 
razvijamo, rastemo, v kateri lahko 
mladi pokažejo in izkoristijo svoje 
talente. V kateri se mladi zavedajo, da 
je potrebno čas, ki nam je na voljo, 
preživeti ne samo za telefonom in 
računalnikom, ampak tudi v tistem 
koristnem pomenu za telo in duha. Ki 
pomeni tudi neko osebno rast. »Ko vidiš 
to življenje, ko vidiš to veselje, ko se pelješ 
mimo igrišča zunaj, je nekaj najlepšega. 
In vsa sredstva, ki so v to vložena, dobi-
jo tako še poseben pomen,« je še pripo-
mnil.

Sicer pa je v svojem nagovoru še 
poudaril, da ni uspeh samo prvo, dru-
go ali tretje mesto, največji uspeh je 
pravzaprav tisti uspeh, ko nekdo da od 
sebe več kot lahko da, ko presega svoje 
meje. »Za mene so pravzaprav mnogo-
krat tisti največji zmagovalci.«

»Ob koncu vsem vam želim, da ste 
zmagovalci, v srcu, po duši, če pa seveda 
kdo lahko dobi tudi nekaj za okrog vratu, 
pa je še toliko lepše. Vsem prejemnikom 
iskrene čestitke in naj bo tudi leto 2023 
polno uspehov, polno doživetij, dobre 
energije,« je še dejal.

Zbrane je nagovoril tudi Miro Cerar, 
dvakratni olimpijski, štirikratni svetovni 
in desetkratni evropski prvak v gimna-
stiki, ter tudi on v svojem imenu in v 
imenu Olimpijskega komiteja Slovenije 
- Združenja športnih zvez vsem dobitni-
kom priznanj iskreno čestital. Tudi on je 
poudaril, da v športu niso pomembna 
zgolj najvišja mesta, na zmagovalnem 
odru, tudi tista, ki jim sledijo, so spo-
štovanja vredna. Ve se, koliko truda je 
potrebnega tudi za ta mesta.

Izpostavil je še, da smo v času pro-
fesionalizma, a velik je tudi pomen 
prostovoljcev, staršev in vseh tistih, ki 
športnice in športnike na njihovi poti 
podpirajo.

»Tudi v bodoče vam želim čim več ta-
kšnih uspehov in čim manj poškodb. Sreč-
no,« je še dejal.

Sledila je podelitev priznanj najbolj 
uspešnim športnicam in športnikom 
občine Grosuplje v letu 2022 iz naj-
različnejših disciplin, kot so rokomet, 
košarka, odbojka, nogomet, strelstvo, 
plavanje, ples, atletika itn., podeljena so 
bila tudi jubilejna priznanja za dolgole-
tno delo na področju športa.

BRONASTI ZNAK ZVEZE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 20 LET 
DELOVANJA DRUŠTVA JE PREJELO 
ŠPORTNO – KULTURNO DRUŠTVO 
TIAL

Športno – kulturno društvo Tial že 
enaindvajseto leto deluje na podro-
čju Grosupljega in širše okolice. Pod 
blagovno znamko Tial Dance Studio 
se skriva mlada, entuziastična ekipa 
športnikov, plesalcev in trenerjev, ki 
predaja znanje mlajšim generacijam. 
V društvu delujejo rekreativne in tek-
movalne vadbene skupine. Slednje se 
udeležujejo domačih in večjih medna-
rodnih tekmovanj v cheerdance, hip 
hop in breakdance zvrsteh. Društvo je 
član Cheerleading zveze Slovenije in 
Plesne zveze Slovenije.

Društvo je bilo ustanovljeno 12. 
maja 2002 pod imenom Športni klub 
Tial. Pobudnici ustanovitve sta bili 
Tina Bedenik, plesalka standardnih in 
latinsko ameriških plesov ter show, 
jazz in horton plesnih zvrsti, ter Alen-
ka Rebernik, inštruktorica aerobike. Z 
vadbo so pričeli v septembru istega 
leta, ko so v Grosupljem formirali dve 
showdance plesni skupini.

Iz leta v leto se je društvu priključe-
valo vse več plesalcev in plesalk. V svo-
jo ponudbo so dodajali nove plesne 
zvrsti: breakdance, hip-hop, družabne 
plese, cheerdance in balet. Leta 2008 
je sekcija za ples prevzela ime Plesni 
studio Tina, v septembru 2011 pa so 
ustanovili še Plesni studio Tina Lju-
bljana. Ponudbo so razširili na vadbe 
za dojenčke, športno-gibalne vadbe 
za malčke in predšolske otroke ter na 
gimnastiko in športno plezanje.

V letu 2018 so se odločili za konkre-
tno prevetritev in osvežitev. Nastal je 
T studio, ki je pod enim imenom zdru-
ževal vse vadbene skupine v Grosu-
pljem in Ljubljani. Ob tem je nastala 
tudi nova celostna grafična podoba 
društva.

V leto 2022, v katerem so praznovali 
20. obletnico ustanovitve društva, so 
vstopili v osveženi podobi in vse ple-
sne ter navijaške skupine združili pod 
imenom Tial Dance Studio. Ustanovili 
so tudi plesno navijaško skupino Tial-
čice, ki skrbi za popestritev dogajanja 
na domačih košarkarskih in rokome-
tnih tekmah.

Za kvalitetno delo ter razvoj društva 
je v vseh dvajsetih letih njegovega ob-
stoja skrbela Tina Bedenik Schmautz, 
ena izmed ustanoviteljic društva.

ZLATI ZNAK ZVEZE ŠPORTNIH OR-
GANIZACIJ GROSUPLJE ZA 60 LET DE-
LOVANJA DRUŠTVA JE PREJEL ROKO-
METNI KLUB GROSUPLJE

Zgodovina grosupeljskega rokome-
ta se je začela 21. septembra 1960, ko 
je bila na pobudo najbolj aktivnih mla-
dincev tistega časa pri Okrajni zvezi za 
telesno vzgojo Ljubljana ustanovljena 
rokometna sekcija pri takratnem TVD 
Partizan Grosuplje. Začetki so bili težki, 
saj ni bilo ne rokometnega igrišča, ne 
opreme, ne znanja. Prvo igrišče so si 
mladi rokometaši uredili na nogome-
tnem igrišču v Brinju. Sami so izdelali 
prva gola, mreže pa so bile narejene v 
tovarni Motvoz in platno. Kljub težavam 
je bila energija mladih neusahljiva in je 
premagala vse ovire. To so bili nepo-
zabni časi, polni navdušenja in zanese-
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njaštva ter nepozabnih tekem na črnem 
„lešu“. Gonilna sila je bil Andrej Šušterič, 
alfa in omega grosupeljskega rokometa. 
Vse svoje sposobnosti je usmeril v delo 
rokometne sekcije in v organizacijo ter 
vodenje Dolenjske rokometne lige.

Prvo tekmo so grosupeljski roko-
metaši odigrali 9. oktobra 1960 v novo 
ustanovljeni Dolenjski rokometni ligi. 
V njej so nastopali do leta 1964, od se-
zone 1964/65 pa v ljubljanski ligi. V 
naslednjem letu so si uredili igrišče pri 
železniški postaji, na mestu, kjer stoji da-
nes policijska postaja. Tudi to igrišče je 
bilo pokrito z lešem. V sezoni 1966/67 je 
ekipa osvojila prvo mesto in se uvrstila 
v drugo slovensko oziroma ljubljansko 
consko ligo. Ker igrišče v Grosupljem ni 
več ustrezalo propozicijam Rokometne 
zveze Slovenije, so grosupeljski rokome-
taši zadnji dve leti domače tekme igrali 
na igriščih v Stični in v Šmarju - Sapu.

Leta 1970 je ekipa ostala brez igrišča 
in brez potrebnih finančnih sredstev. Za-
radi tega je izstopila iz lige in za dve leti 
prenehala z delovanjem. Večina igral-
cev je prestopila v ekipo Šmarja - Sapa, 
za katero so igrali dve leti. Ko je bila leta 
1971 zgrajena Osnovna šola Louisa Ada-
miča na Tovarniški cesti 14 z zunanjim 
asfaltnim rokometnim igriščem, so bili 
ustvarjeni pogoji za ponovni zagon ro-
kometa in vključitev ekipe v tekmovalni 
sistem. Ekipa, ki so se ji pridružili tudi čla-
ni iz Šmarja - Sapa, je v naslednjih sezo-
nah nastopala v Dolenjski rokometni ligi, 
Območni rokometni ligi Ribnica in v Lju-
bljanski conski ligi. V tem obdobju je bila 
formirana tudi ženska ekipa, ki je tekmo-
vala v sezonah od 1973/74 do 1979/80.

Leta 1980 se je ekipa uvrstila v 2. re-
publiško ligo, v kateri je nastopala celo 
desetletje. Za to obdobje je bila značil-
na večja profesionalizacija dela v klubu 
v skladu z zahtevami Rokometne zveze 
Slovenije. Ekipe so lahko vodili le trenerji 
z ustrezno strokovno usposobljenostjo. 
Klubi so morali imeti poleg članske tudi 
pionirsko in mladinsko ekipo. Strožji so 
postali pogoji za organizacijo tekem. 
Vse to je od vodstva kluba zahtevalo, da 
je poiskalo ljudi iz domačega okolja, ki 
so bili pripravljeni žrtvovati svoj prosti 
čas za delo v klubu.

Proti koncu osemdesetih let prejšnje-
ga stoletja tudi zunanja asfaltirana igri-
šča niso več zadoščala za tekmovanja 
članskih ekip. Zato je bilo potrebno za 
igranje domačih tekem najemati dvo-
rane v drugih krajih. Grosupeljski ro-
kometaši so domače tekme do odprtja 
Športne dvorane Brinje Grosuplje igrali 
na Poljanah v Ljubljani, v Ribnici, Hali Ti-
voli, na Kodeljevem in v Ivančni Gorici. 
To je predstavljalo velik organizacijski in 
finančni zalogaj.

V začetku devetdesetih let je članska 
ekipa dve sezoni igrala v 1. republiški ligi 
in v sezoni 1991/1992 osvojila 5. mesto. 
Nadaljevalo se je načrtno in strokovno 
delo s pionirsko, kadetsko in mladinsko 
selekcijo. Značilnost obdobja po osa-
mosvojitvi Slovenije je bilo hitro spre-
minjanje gospodarskega sistema, ki je 
za vodstvo kluba pomenilo zahtevno is-
kanje novih virov financiranja, saj so kar 
naenkrat odpadli nekateri do tedaj tradi-
cionalni viri financiranja. Nastajajoči ka-
pitalistični sistem je prinesel plačevanje 
dela trenerjev, honorarje igralcem, višje 
stroške opreme in organizacije tekem. 
Da bi v klubu rešili nastale finančne te-
žave, so pričeli z organizacijo vsakoletne 
prireditve „Rokometni novoletni ples“, 
na katero so vabili sponzorje, predstav-
nike gospodarskih družb in lokalnih sku-
pnosti, starše rokometašev in krajane.

Z novim tisočletjem je posijalo sonce 
tudi grosupeljskemu rokometu. To je bil 
nov začetek, tokrat v smislu otvoritve 
nove športne dvorane pri Osnovni šoli 
Brinje Grosuplje. Grosupeljski rokome-
taši so končno prenehali z gostovanji 
po tujih igriščih in končno so prostor-
ski pogoji omogočili razmah rokometa 
pri mlajših selekcijah. Članska ekipa od 
takrat v glavnem igra v 1. B državni ligi. 
Atraktivne tekme privabljajo gledalce 
in navijače. O uspešnem delu govori-
jo doma vzgojeni igralci, ki so kasneje 
nastopali v drugih slovenskih klubih in 
za državno reprezentanco. Med njimi je 
tudi David Miklavčič, ki se lahko pohvali 
z medaljo s svetovnega prvenstva in z 
nastopom na olimpijskih igrah.

Ob koncu je potrebno omeniti, da 
ima Rokometni klub Grosuplje najdalj-
šo tradicijo neprekinjenega nastopanja 
v tekmovalnih sistemih med športnimi 
kolektivi iz naše občine.

PRIZNANJE ZVEZE ŠPORTNIH OR-
GANIZACIJ GROSUPLJE ZA ŠPORTNE 
DOSEŽKE V LETU 2022 SO PREJELI 
NASLEDNJI ŠPORTNICE IN ŠPORTNIKI 
TER ŠPORTNE EKIPE:

•  Strelca KLEMEN AMADEJ KADUNC 
in TIMOTEJ SLAK – člana Strelskega 
društva Grosuplje

Klemen Amadej Kadunc  in  Ti-
motej Slak  sta v letu 2022 nastopila 
na državnem prvenstvu v streljanju z 
malokalibrsko puško. Tekmovala sta 
v kategoriji starejših dečkov. Klemen 
Amadej je na prvenstvu osvojil 2. mesto 
v položaju leže, Timotej pa 3. mesto v 
trojnem položaju.

•  Plesalka break dancea LEILA ZE-
MLJIČ NOVAK – članica Športno – 
kulturnega društva Tial

Leila Zemljič Novak  je v letu 
2022 osvojila 5. mesto na državnem 
prvenstvu v break danceu v kategoriji 
mladincev ter 2. mesto v kategoriji mla-
dinskih break dance skupin. Nastopila 
je tudi na evropskem prvenstvu v Mag-
deburgu v Nemčiji ter na svetovnem pr-
venstvu v avstrijskem Gradcu, na katerih 
je osvojila 1. mesti v kategoriji mladink, 
obakrat v konkurenci štirih tekmovalk.

 
•  Atlet MARK SVETEC – član Atletske-

ga kluba Špela Grosuplje

Mark Svetec  je v letu 2022 osvojil 
5. mesto na državnem prvenstvu za 
pionirje do 15 let v teku na 100 metrov, 
v katerem je nastopilo petdeset 
tekmovalcev. Še bolje se je odrezal 
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na Atletskem pokalu Slovenije za 
pionirje do 15 let, na katerem je v isti 
disciplini osvojil 4. mesto v konkurenci 
triintridesetih tekmovalcev, in na eki-
pnem prvenstvu Slovenije za pionirje 
do 15 let, na katerem je osvojil 1. mesto 
v konkurenci devetindvajsetih tekmo-
valcev. Mark je odlično nastopil tudi 
na posamičnem prvenstvu Slovenije za 
osnovne šole, saj je tam na 60-metrski 
razdalji med starejšimi učenci osvojil 2. 
mesto.

 
• Nogometaši SERGEJ LAZAREVIĆ, 
DAVID VITAMVAS, MATEJ MEHLE in 
PETER ČEFERIN – člani Nogometnega 
kluba Brinje Grosuplje

Sergej Lazarević,  David Vitam-
vas  in  Matej Mehle  so v sezoni 
2021/2022 igrali za ekipo kadetov No-
gometnega kluba Brinje – Grosuplje in z 
njo osvojili 1. mesto v državnem prven-
stvu, v katerem je nastopalo 93 ekip.

 
Sergej, ki igra na položaju osrednjega 

branilca, je bil ob tem tudi član državne 
reprezentance do 16 let, s katero je od-
igral dve prijateljski tekmo proti Bosni 
in Hercegovini ter na turnirju v Zagrebu 
proti Grčiji, Armeniji in Hrvaški.

 
David, ki igra na položaju veznega 

igralca, je bil član državne reprezentan-
ce do 17 let, s katero je odigral dve prija-
teljski tekmi proti Hrvaški.

 
Matej, ki igra na položaju veznega 

igralca, je bil član reprezentance starejših 
dečkov do 15 let, s katero je odigral šest 
prijateljskih tekem, po dve proti Severni 
Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Italiji.

 
Peter Čeferin  je v sezoni 2021/2022 

igral za ekipo mladincev Nogometnega 
kluba Brinje – Grosuplje in z njo osvojil 
10. mesto v državnem prvenstvu, v ka-
terem je nastopalo 115 ekip.

 
Peter, ki igra na položaju bočnega 

branilca in krilnega napadalca, je bil tudi 
član državne reprezentance do 18 let, s 
katero je odigral dve prijateljski tekmi 
proti Azerbajdžanu, in reprezentance 
do 19 let, s katero je odigral dve prija-
teljski tekmi proti Bolgariji.

• Mladinska break dance skupina 
Funky Rockerz Športno – kulturnega 
društva Tial

Break dance skupina Funky Rockerz 
je v letu 2022 nastopila na državnem 
prvenstvu v break danceu in na njem 
osvojila 2. mesto v konkurenci šestih 
mladinskih break dance skupin. Nasto-
pila je tudi na evropskem prvenstvu v 
Nemčiji, na katerem je osvojila 3. mesto 
v konkurenci štirih skupin ter na svetov-
nem prvenstvu v Avstriji, na katerem je 
osvojila 4. mesto v konkurenci sedmih 
skupin.

 
Skupina trenira pod strokovnim vod-

stvom trenerja Sama Polutaka Kosa.
 

• Ekipa ČLANOV NOGOMETNEGA 
KLUBA BRINJE GROSUPLJE

Ekipa članov Nogometnega kluba 
Brinje Grosuplje je v sezoni 2021/2022 
osvojila 1. mesto v 3. slovenski nogo-
metni ligi zahod, kar je pomenilo 27. 
mesto v državnem prvenstvu, v katerem 
je nastopalo 200 ekip. S tem si je zago-
tovila napredovanje v 2. slovensko no-
gometno ligo. Ekipa, ki je nastopala pod 
strokovnim vodstvom trenerjev Gorana 
Markovića in Urbana Žoharja, je odi-
grala 26 tekem ter dosegla 20 zmag, 5 
neodločenih izidov in samo 1 poraz, pri 
čemer je prejela le devet zadetkov.

 
MALO BRONASTO PLAKETO ZVEZE 

ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE 
ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2022 
SO PREJELI NASLEDNJI ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI TER ŠPORTNA EKIPA:

 
• Plesalke performance cheera KATJA 
BUTARA, LARA SPREIZER in NASTJA 
ZUPANČIČ – članice Športno – kultur-
nega društva Tial

Katja Butara,  Lara Spreizer  in  Na-
stja Zupančič so bile v letu 2022 članice 
slovenske cheerleading reprezentance, 
ki je zastopala Slovenijo na svetovnem 
prvenstvu v Orlandu na Floridi. Dekle-
ta so bile članice mladinske cheer pom 
skupine, ki je na prvenstvu osvojila 3. 
mesto v konkurenci osmih skupin.

 
• Strelka LANA KUŽNIK – članica Strel-
skega društva Grosuplje

Lana Kužnik je v letu 2022 osvojila 2. 
mesto na državnem prvenstvu v strelja-
nju z zračno puško v kategoriji starejših 
deklic v konkurenci šestnajstih strelk.

 
Nastopila je tudi na mednarodnem 

turnirju v Zagrebu, na katerem je v kate-
goriji mladink osvojila 22. mesto v kon-
kurenci dvainpetdesetih strelk.

• Atlet GAL SAGMEISTER – član Atlet-
skega kluba Špela Grosuplje

Gal Sagmeister  je v letu 2022 osvo-
jil 3. mesto na državnem prvenstvu za 
pionirje do 15 let v teku na 300 metrov 
z ovirami, v katerem je nastopilo deset 
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tekmovalcev. 3. mesto je osvojil tudi na 
dvoranskem državnem prvenstvu za pi-
onirje do 15 let v teku na 300 metrov in 
na državnem prvenstvu za mlajše mla-
dince v teku na 400 metrov z ovirami.

 
Še bolje se je odrezal na Atletskem 

pokalu Slovenije za pionirje do 15 let, 
na katerem je na 300 metrov z ovirami 
osvojil 1. mesto v konkurenci devetih 
tekmovalcev.

 
• Nogometaši VID HOJČ, ANEL ISLA-
MAGIĆ in MARK TOMŠIČ – člani No-
gometnega kluba Brinje Grosuplje

Vid Hojč,  Anel Islamagić  in  Mark 
Tomšič  so v sezoni 2021/2022 igrali 
za ekipo kadetov Nogometnega 
kluba Brinje Grosuplje in z njo osvojili 
1. mesto v državnem prvenstvu, v 
katerem je nastopalo 93 ekip.

 
Vid Hojč, ki igra na položaju krilnega 

napadalca, in Anel Islamagić, ki igra na 
položaju veznega igralca, sta bila tudi 
člana kadetske državne reprezentance 
do 17 let, za katero sta igrala v drugem 
krogu kvalifikacij za nastop na evrop-
skem prvenstvu 2022 proti ekipam Srbi-
je, Turčije in Walesa. Vid je ob tem igral 
še na štirih prijateljskih tekmah, po dva-
krat proti Bosni in Hercegovini ter Latviji.

 
Mark Tomšič, ki igra na položaju 

bočnega branilca, je bil član državne 
reprezentance do 16 let, s katero je 
odigral dve prijateljski tekmi proti Bo-
sni in Hercegovini, ter reprezentance 
kadetov do 17 let, s katero je odigral 
tri tekme prvega kroga kvalifikacij za 
evropsko prvenstvo 2023 proti Fer-
skim otokom, Kazahstanu in Portugal-
ski.

 
• Ekipa STAREJŠIH DEKLIC ŽENSKE-
GA KOŠARKARSKEGA KLUBA GRO-
SUPLJE

Ekipa starejših deklic Ženskega ko-
šarkarskega kluba Grosuplje je v letu 
2022 osvojila 6. mesto v državnem 

prvenstvu, v katerem je sodelovalo 30 
ekip. Mlade grosupeljske košarkarice, 
ki jih je v sezoni 2021/2022 vodil trener 
Predrag Radović, so v prvenstvu odi-
grale 24 tekem in zabeležile 15 zmag 
in 9 porazov.

 
MALO SREBRNO PLAKETO ZVEZE 

ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE 
ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2022 
SO PREJELI NASLEDNJI ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI TER ŠPORTNE EKIPE:

• Strelka TJAŠA KUŽNIK – članica 
Strelskega društva Grosuplje

Tjaša Kužnik je v letu 2022 osvojila 
1. mesto na državnem prvenstvu v 
streljanju z zračno puško v kategoriji 
kadetinj. Naslov državne prvakinje je 
osvojila v konkurenci osemindvajsetih 
strelk. Z ekipo kadetinj Strelskega 
društva Grosuplje je na istem 
tekmovanju osvojila tudi 1. mesto v 
ekipni konkurenci.

 
Zelo dobro je nastopila tudi na med-

narodnih turnirjih v Solinu in v Zagre-
bu, na katerih je v kategoriji mladink 
osvojila 6. in 8. mesto v konkurenci ena-
inpetdesetih in dvainpetdesetih strelk.

 
• Nogometaš ALEKS RISTIĆ – član 
Nogometnega kluba Brinje Grosu-
plje

Aleks Ristić  je v sezoni 2021/2022 
igral za ekipo kadetov Nogometnega 
kluba Brinje Grosuplje in z njo osvojil 
1. mesto v državnem prvenstvu, v 
katerem je nastopalo 93 ekip.

 Aleks, ki igra na položaju napadalca, 
je bil tudi član kadetske državne repre-
zentance do 17 let, ki je igrala v 2. kro-
gu kvalifikacij za nastop na evropskem 
prvenstvu 2022 proti ekipam Srbije, 
Turčije in Walesa, ter član mladinske 
reprezentance do 19 let, s katero je od-
igral tri tekme kvalifikacij za evropsko 
prvenstvo 2023 proti ekipam Severne 
Irske, Moldavije in Nizozemske.

 
• Odbojkarice MAŠA PUCELJ, TARA FI-
LIPIČ in AJDA GORNJEC HODNIK – čla-
nice Odbojkarskega društva Flip flop

Maša Pucelj,  Tara Filipič  in  Ajda 
Gornjec Hodnik  so v minuli sezoni 
igrale za ekipi kadetinj in članic 
Odbojkarskega društva Flip flop. V 
državnih prvenstvih so s kadetinjami 
osvojile 1. mesto v konkurenci dvain-
šestdesetih ekip, s članicami pa 6. me-
sto v konkurenci petinpetdesetih ekip.

 
Maša, ki igra na mestu napadalke, in 

Tara, ki igra na mestu proste igralke, sta bili 
vpoklicani tudi v državno reprezentanco 
kadetinj do 17 let. Z njo sta nastopili na 
evropskem prvenstvu na Češkem, na kate-
rem je naša izbrana vrsta osvojila 8. mesto. 
Pri tem je zabeležila 3 zmage in 4 poraze. 
Maša Pucelj je bila tudi kapetanka ekipe.

 
Ajda Gornjec Hodnik, ki igra na me-

stu centralne blokerke, je bila članica 
mladinske reprezentance do 19 let, s 
katero je nastopila na evropskem pr-
venstvu v Skopju. Naša izbrana vrsta je 
na prvenstvu osvojila 7. mesto, pri če-
mer je zabeležila 4 zmage in 3 poraze.
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• Plavalec FILIP PODOBNIK – član 
Plavalnega kluba Olimpija

Filip Podobnik  je v letu 2022 
navduševal s svojimi dosežki v 
plavalnih bazenih, saj je v posamični 
konkurenci osvojil kar 15 naslovov 
državnega prvaka. Začelo se je na 
zimskem državnem prvenstvu za 
dečke in deklice v 25-metrskem baze-
nu, ko je bil najboljši na 400 m prosto, 
1500 m prosto, 200 m mešano, 400 m 
mešano, 200 m hrbtno in 200 m delfin.

 
Z odličnimi rezultati je nadaljeval v 

poletni sezoni v 50-metrskem bazenu, 
še vedno v konkurenci dečkov. Državni 
prvak je postal na 400 m prosto, 1500 
m prosto, 400 m mešano, 100 m hrb-
tno, 200 m hrbtno in 200 m delfin. V 
decembru je prejšnjim dvanajstim na-
slovom državnega prvaka med dečki 
dodal še tri v kadetski konkurenci. Na 
zimskem odprtem združenem prven-
stvu Slovenije v 25-metrskem bazenu 
je bil najboljši na 400 m mešano, 200 m 
hrbtno in 200 m delfin, na 100 m delfin 
pa je bil drugi.

 
Za nameček je Filip v letu 2022 od-

plaval tudi pet državnih rekordov v 
kategoriji dečkov. V 50-metrskih baze-
nih na 100 m hrbtno in 200 m prosto, 
v 25-metrskih bazenih pa na 100 m in 
200 m hrbtno ter na 200 m delfin.

 
• Ekipa STAREJŠIH DEČKOV 3 x 3 KO-
ŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa „Tilenčki Grosuplje“, ki so jo 
sestavljali košarkarji Košarkarskega klu-
ba Grosuplje Mai Mirtič, Luka Nidorfer 
in Lovro Strnad, je v letu 2022 osvojila 
1. mesto v državnem prvenstvu košar-
ke 3 x 3 v kategoriji fantov do 15 let. 
„Tilenčki“ so pred finalnim turnirjem v 
Ljubljani sodelovali na kvalifikacijskem 
turnirju v Šoštanju. Prvo mesto na tem 
turnirju jim je prineslo tudi uvrstitev na 
finalni turnir, na katerem so potem za-
nesljivo zmagali. V prvenstvu je skupaj 
sodelovalo 13 ekip.

• Ekipa KADETINJ ODBOJKARSKEGA 
DRUŠTVA FLIP FLOP

Ekipa kadetinj Odbojkarskega dru-
štva Flip flop je v sezoni 2021/2022 
osvojila 1. mesto v državnem prven-
stvu, v katerem je sodelovalo 62 ekip. 
Odlična generacija mladih odbojkaric 
je tako naslovom državnih prvakinj iz 
kategorij mlajših in starejših deklic do-
dala še naslov prvakinj v starostni kate-
goriji kadetinj.

 
Grosupeljske odbojkarice so igrale 

v 1. kadetski ligi – zahod in redni del 
tekmovanja zaključile na 2. mestu med 
osmimi ekipami. Zabeležile so dvanajst 
zmag in dva poraza. S tem so se uvrstile 
na zaključni turnir državnega prvenstva. 
Grosupeljčanke so v četrtfinalu in polfi-
nalu brez težav odpravile igralke Nove 
KBM Branika iz Maribora in Formisa iz 
Hoč. Četrtfinalno srečanje so dobile s 
25:17 in 25:9, polfinalno pa s 25:18 in 
15:17.

 
V finalu so se pomerile z igralkami 

Vitala iz Ljubljane, proti katerim so v re-
dnem delu tekmovanja doživele svoja 
edina poraza. Po izredno razburljivem 
in izenačenem srečanju so se naslova 
državnih prvakinj veselile grosupeljske 
odbojkarice. Prvi niz so po neverjetnem 
preobratu odločile v svojo korist s 26:24, 
potem ko so zaostajale že z 12:22. V dru-
gem je šlo potem veliko lažje, saj so ga 
dobile s 25:16. Še drugi preobrat je na-
šim odbojkaricam uspel v tretjem nizu, 
ki so ga po zaostanku s 14:19 na koncu 
dobile s 25:23.

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

• Ekipa KADETOV NOGOMETNEGA 
KLUBA BRINJE GROSUPLJE

Ekipa kadetov Nogometnega kluba 
Brinje Grosuplje je v sezoni 2021/2022 
osvojila 1. mesto v 1. slovenski kadet-
ski nogometni ligi, kar je pomenilo 
tudi 1. mesto v državnem prvenstvu, v 
katerem je na različnih nivojih sodelo-
valo 93 ekip. Ekipa, ki jo je sestavljalo 
23 igralcev, je s tem dosegla največji 
uspeh v zgodovini grosupeljskega no-
gometnega kluba. Mladi grosupeljski 
nogometaši, ki so nastopali pod stro-
kovnim vodstvom trenerjev Erika Ma-
rinška, Ervina Agičića in Saše Tekića, so v 
14-članski konkurenci odigrali 26 tekem 
ter zabeležili 17 zmag, 3 neodločene 
izide in 6 porazov. Prednost pred 
prvim zasledovalcem Ilirijo iz Ljubljane 
je na koncu znašala 3 točke. Zmaga 
kadetske ekipe Brinja je zelo odmevala 
v slovenskem nogometnem prostoru, 
saj je bil v zadnjih desetih letih ta primat 
«rezerviran» samo za Maribor, Domžale 
in Olimpijo.

 
BRONASTO PLAKETO ZVEZE ŠPOR-

TNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2022 SO 
PREJELI:

 
• Strelci AMADEJ SLAK, ROK IVANC in 
SARA SLAK – člani Strelskega društva 
Grosuplje

Amadej Slak  je v letu 2022 na 
državnih prvenstvih osvojil 3. mesto s 
standardno pištolo na 25-metrski raz-
dalji, na isti razdalji pa tudi 6. mesto s 
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pištolo na središčni vžig. 3. mesto je do-
segel v konkurenci tridesetih strelcev, 6. 
mesto pa v konkurenci petindvajsetih 
strelcev.

 
Rok Ivanc je v letu 2022 na državnih 

prvenstvih osvojil 3. mesto v streljanju z 
malokalibrsko pištolo na 50-metrski raz-
dalji ter 9. mesto v streljanju z zračno pi-
štolo. Prvi dosežek mu je uspel v konku-
renci petintridesetih strelcev, drugi pa v 
konkurenci oseminpetdesetih strelcev. 
Uspešen je bil tudi z ekipo z malokalibr-
sko puško, s katero je osvojil 2. mesto v 
konkurenci devetih ekip.

  Sara Slak  je v letu 2022 osvojila 
3. mesto na državnem prvenstvu v 
streljanju z zračno puško v kategoriji 
mladink. To ji je uspelo v konkurenci 
tridesetih strelk. Nastopila je tudi na 
državnem prvenstvu z malokalibrsko 
puško in med mladinkami osvojila dve 
2. mesti, v položaju leže in v trojnem 
položaju.

 
Sara je kot reprezentantka Slovenije 

sodelovala tudi na mednarodnih tur-
nirjih. Z zračno puško je v mladinski ka-
tegoriji osvojila 4. mesto v konkurenci 
enainpetdesetih strelk v hrvaškem So-
linu, 6. mesto v konkurenci šestdesetih 
strelk na Veliki nagradi Beograda in 11. 
mesto v konkurenci dvainpetdesetih 
strelk na turnirju v Zagrebu.

 
Zaradi teh dosežkov je v letu 2022 

osvojila tudi drugo mesto v točkovanju 
Strelske zveze Slovenije za najboljšo 
strelko v kategoriji mladink.

 
• Košarkar DOMEN BENČINA – član 
Košarkarskega kluba Grosuplje

Domen Benčina  je v minuli sezoni 
igral za ekipe kadetov, mladincev in 
članov Košarkarskega kluba Grosuplje. 
Poleti je z ekipo Grosbasket Ljubljana 
East 18 uspešno nastopal na seriji turnir-
jev za državno prvenstvo v košarki 3 x 3. 

Fantje so se uvrstili na finalni turnir dr-
žavnega prvenstva do 18 let in na koncu 
osvojili 2. mesto. V državnem prvenstvu 
je sodelovalo enaindvajset ekip.

 
Domen je bil zaradi dobrih iger vpo-

klican v mladinsko državno reprezen-
tanco v košarki 3 x 3, s katero je nastopil 
na svetovnem prvenstvu v Debrecenu 
na Madžarskem. Mladi slovenski košar-
karji so v skupinskem delu premagali 
branilce naslova Američane, Estonijo in 
Dominikansko republiko ter izgubili s 
Francijo. Kot drugi v skupini so se uvrstili 
v četrtfinale, v katerem pa so morali pri-
znati premoč igralcem iz Srbije, kasnej-
šim finalistom prvenstva. Slovenija je na 
koncu osvojila 6. mesto. Sodelovalo je 
dvajset reprezentanc.

 • Tenisač VID MOHAR – član Teniške-
ga kluba Grosuplje

Vid Mohar je v letu 2022 na državnih 
prvenstvih posegal po najvišjih uvrsti-
tvah. V kategoriji igralcev do 16 let je na 
zimskem državnem prvenstvu osvojil 
2. mesto med posamezniki in 1. mesto 
med dvojicami, na poletnem državnem 
prvenstvu pa 3. mesto med posamezni-
ki. 3. mesto med posamezniki je dosegel 
tudi na poletnem državnem prvenstvu 
v kategoriji igralcev do 18 let. Svoj naj-
večji uspeh je dosegel ob koncu leta na 
zimskem članskem državnem prven-
stvu, na katerem je presenetljivo osvojil 
3. mesto.

 
Ob koncu lanske sezone je bil uvr-

ščen na 6. mesto jakostne lestvice Teni-
ške zveze Slovenije za igralce do 16 let, 
na kateri je bilo 167 uvrščenih, in na 6. 
mesto jakostne lestvice za igralce do 18 
let, na kateri je bilo 124 uvrščenih. Pri 
tem je potrebno vedeti, da je na turnir-
jih za igralce do 16 let igral samo v prvi 
polovici sezone, v drugi polovici sezone 
pa je igral le še na turnirjih za igralce do 
18 let. Hitro napreduje tudi na mednaro-

dni jakostni lestvici ITF za mladince, na 
kateri je uvrščenih skoraj 3000 igralcev 
iz celega sveta. Ob koncu lanske sezone 
je zasedal 950. mesto, trenutno pa je že 
na 596. mestu.

 
Vid je v lanskem letu nastopil na tri-

desetih turnirjih, od tega na šestnajstih 
mednarodnih.

 
• Ekipa ČLANIC ODBOJKARSKEGA 
DRUŠTVA FLIP FLOP

Ekipa članic “ATK Grosuplje” Odboj-
karskega društva Flip flop je v sezoni 
2021/2022 tretje leto zapored nasto-
pala v 1. A državni odbojkarski ligi, 
najvišjem rangu domačega odbojkar-
skega tekmovanja. V ligi je osvojila 6. 
mesto v konkurenci osmih ekip, gro-
supeljske odbojkarice pa so zabeleži-
le 9 zmag in 15 porazov. To je hkrati 
pomenilo tudi 6. mesto v državnem 
prvenstvu, v katerem je v štirih kakovo-
stnih ligah sodelovalo skupaj 55 ekip. 
Ekipa je nastopala pod strokovnim vod-
stvom trenerjev Matije Slobodnika in 
Roka Puclja.

 
SREBRNO PLAKETO ZVEZE ŠPOR-

TNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2022 SO 
PREJELI: 

 
• STRELSKO DRUŠTVO GROSUPLJE 
– za uspehe svojih strelcev v ekipnih 
tekmovanjih
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Ekipe Strelskega društva Grosuplje so 
tudi v letu 2022 na državnih prvenstvih 
posegale po najvišjih uvrstitvah.

 
Člani so z malokalibrsko pištolo na 

50-metrski razdalji osvojili 2. mesto v 
konkurenci devetih ekip, na 25-metrski 
razdalji pa 3. mesti s standardno pištolo 
in s pištolo na središčni vžig, obakrat v 
konkurenci šestih ekip. Še višje sta se s 1. 
mestom povzpeli ekipi mladink in kade-
tinj z zračno puško. Ekipa starejših deč-
kov z malokalibrsko puško je osvojila 2. 
mesto, prav tako 2. mesto pa so osvojili 
tudi mlajši dečki, ki so tekmovali s serij-
sko zračno puško.

 
V točkovanju Strelske zveze Slovenije 

za najboljše strelsko društvo v letu 2022 
je Strelsko društvo Grosuplje osvojilo 4. 
mesto.

 
• Ekipa MLADINCEV 3 x 3 KOŠARKAR-
SKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa „Grosbasket Ljubljana East 18“, 
ki so jo sestavljali Domen Benčina, Aljaž 
Strnad, Anže Šeme, Mai Žvegla in Martin 
Gerbec je v letu 2022 osvojila 2. mesto 
v državnem prvenstvu v košarki 3 x 3 v 
kategoriji mladincev do 18 let. Mladi ko-
šarkarji so pred finalnim turnirjem sode-
lovali na treh kvalifikacijskih turnirjih, na 
katerih so osvojili dve prvi in eno peto 
mesto. S tem so se uvrstili na finalni tur-
nir za državno prvenstvo, ki je kot vsako 
leto potekal v Ljubljani. Fantje so tudi na 
finalnem turnirju prikazali odlične igre, 
se prebili v finale in na koncu osvojili 2. 
mesto. V prvenstvu je skupaj sodelovalo 
21 ekip.

 
• Plesalka performance cheera KIM 
KNEISEL – članica Športno kulturne-
ga društva POM-PON 2000

Kim Kneisel, ki se že 14 let ukvarja s 
športno disciplino performance cheer, 
je v letu 2022 nastopala za ekipo Ladies 
Športno kulturnega društva POM PON 
2000 iz Ljubljane. Dekleta so v aprilu 

nastopila na državnem prvenstvu v Lju-
bljani in tam osvojila dve 1. mesti. Naj-
boljša so bila v konkurenci osmih član-
skih cheer pom skupin in v konkurenci 
petih članskih cheer jazz skupin.

 
Z uspešnimi nastopi na državnem pr-

venstvu so se dekleta uvrstila na evrop-
sko prvenstvo, ki je bilo v Atenah v Grči-
ji. Kim in ostala dekleta iz ekipe Ladies 
so odlično nastopile tudi na prvenstvu 
stare celine, s katerega so se vrnile z 2. in 
4. mestom. 2. mesto so osvojile v konku-
renci devetnajstih cheer pom skupin, 4. 
mesto pa v konkurenci osmih cheer jazz 
skupin.

 
• Košarkarica LEA DEBELJAK – članica 
Ženskega košarkarskega kluba Cin-
karna Celje

Lea Debeljak  je v minuli sezoni 
igrala za ekipo Ženskega košarkarskega 
kluba Cinkarna Celje in z njo osvojila 1. 
mesto tako v državnem prvenstvu, kot 
v pokalnem tekmovanju Košarkarske 
zveze Slovenije. S celjsko vrsto je 
nastopala tudi v ženski Jadranski košar-
karski ligi. Sodelovalo je dvanajst ekip, 
Celjanke pa so tudi v tem tekmovanju 
osvojile 1. mesto.

 
Lea je bila tudi članica državne član-

ske reprezentance in z njo odigrala dve 
tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 
2023, katerega ena od gostiteljic bo tudi 

Slovenija. Naše košarkarice so premaga-
le Poljsko in izgubile proti Turčiji.

 
• Strelka KLAVDIJA JEROVŠEK – člani-
ca Strelskega društva Grosuplje

Klavdija Jerovšek, prejemnica zlate 
plakete Zveze športnih organizacij Gro-
suplje za športne dosežke v letu 2021, 
je tudi v letu 2022 nadaljevala z dose-
ganjem odličnih rezultatov tako na do-
mačih prizoriščih kot v mednarodnem, 
evropskem in svetovnem merilu.

 
Na državnih prvenstvih je osvojila 6. 

mesto z zračno puško, 4. mesto z malo-
kalibrsko puško v trojnem položaju in 3. 
mesto z malokalibrsko puško v položaju 
leže. V februarju je nastopila na tekmi 
svetovnega pokala v Kairu, na kateri je z 
malokalibrsko puško v trojnem položaju 
v ekipni konkurenci osvojila 1. mesto v 
konkurenci petnajstih ekip. Sledil je na-
stop na evropskem prvenstvu v Hamar-
ju na Norveškem, na katerem je z zračno 
puško, skupaj z Živo Dvoršak in Urško 
Kuharič, osvojila 6. mesto v konkurenci 
devetnajstih ekip. Poleti je nastopila na 
sredozemskih igrah v Oranu v Alžiriji in 
tam z zračno puško osvojila 6. mesto v 
konkurenci triindvajsetih strelk.

 
Klavdija je ob koncu leta nastopila še 

na mednarodnih turnirjih v Zagrebu in 
Beogradu. V Zagrebu je z zračno puško 
osvojila 2. mesto v konkurenci petin-
sedemdesetih strelk, v Beogradu pa 1. 
mesto v konkurenci triinsedemdesetih 
strelk.

 
Zaradi teh dosežkov je v letu 2022 

osvojila tretje mesto v točkovanju Strel-
ske zveze Slovenije za najboljšo strelko 
v kategoriji članic.

 
REKREATIVNO PRVENSTVO  

V BALINANJU
 
Medobčinskega prvenstva v balina-

nju se je udeležilo 6 ekip.
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Odbojkarice ATK Grosuplje v vseh ka-
tegorijah nadaljujejo s tekmami v prvih 
ligah. Članska ekipa je v začetku marca 
odigrala še zadnjo tekmo rednega dela 
prvenstva v 1.A državni odbojkarski ligi. 
Med osmimi ekipami so dekleta na sed-
mem mestu in se bodo za obstanek med 
najboljšimi pomerile z ekipo Mozirja ali 
Calcit Volleya II, ki sta trenutno drugo 
in tretje uvrščeni ekipi v 1.B državni ligi. 
V zadnjih dveh krogih se bo odločalo o 
tem, katera od njiju bo izzivalka mladim 
Dolenjkam. Želja deklet je vsekakor ob-
stanek med najboljšimi slovenskimi žen-
skimi odbojkarskimi ekipami, čeprav so v 
ligi  najmlajše. Tara Filipič, Ajda Gornjec 
Hodnik, Nika Pucelj, Ula Gorjup in Nadja 
Gojkovič so članice kadetske in mladinske 
državne reprezentance, stare od šestnajst 

5. februarja 2023 je potekalo prvenstvo Slovenije v dvorani 
za pionirje in pionirke U16 v atletiki (1. del).  Zaradi poškodova-
ne strehe Olimpijskega centra Novo mesto je bilo tekmovanje 
izpeljano v Atletski dvorani v Zagrebu. Na sporedu so bili daljši 
teki: 1000 m, 300 m, štafeta 4x200 m ter tekmovanje v suvanju 
krogle. V teku na 1000 m je med 36 udeleženkami nastopila 
tudi izjemno talentirana Grosupeljčanka Živa Remic, članica 
Atletskega kluba Olimpija. S časom 3.00,69 je dosegla nov 
osebni rekord in osvojila odlično 2. mesto, kljub temu, da je 
šele prvo leto v kategoriji starejših atletinj (U16). 

Živa je že v mlajših kategorijah kazala izjemen talent. S ta-
lentom, z neizmerno voljo, odločnostjo, osredotočenostjo in 
trdim delom na treningih lahko Živa v prihodnje poseže po 
najvišjih stopničkah svetovnega ranga.

Živa, iskrene čestitke in veliko športnih uspehov tudi v pri-
hodnje!

Gregor Grad, AK Olimpija

ATK Grosuplje: Želje in pričakovanja so velika.

Živa Remic podprvakinja na atletskem dvoranskem državnem 
prvenstvu za pionirje in pionirke U16 

1. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI 
KLUB GROSUPLJE;

2. mesto je osvojila ekipa BŠK MRA-
VLJICA 1;

3. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI 
KLUB GRADIŠČE.

Pridih svečanosti sta dogodku 
dodala tudi pevka  Urška Strnad  in 
harmonikaš  Domen Zupančič, pod 
mentorstvom Deana Teliča Zavašnika. 
Prireditev je povezoval Lovrenc Škoda.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Živa Remic (na fotografiji skrajno levo)
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do osemnajst let. V tej starostni skupini so 
še Zoja Boben Rusič, Kaja Križman  in Ela 
Bakan. Ob dvajsetletnih Zali Krašovec in 
Asji Šen so v ekipi še Neja Kukman, Neja 
Strgar in najizkušenejša med njimi, štiriin-
dvajsetletna kapetanka Klavdija Čož. Pred 
ekipo je vsekakor še lepa prihodnost in v 
društvu so lahko dekleta članske ekipe 
vzor igralkam v mlajših kategorijah. 

V Odbojkarskem društvu Flip flop se 
lahko pohvalijo, da so edini odbojkarski 
kolektiv v Sloveniji, iz katerega mlade 
odbojkarice tekmujejo v prav vseh ka-
tegorijah v prvih ligah. Mladinke so v 1. 
ligi zahod s štirimi zmagami in osmimi 
porazi trenutno na šestem mestu. Veli-
ko bolje kaže kadetinjam. V 1. ligi zahod 
so z enim porazom na drugem mestu 
z istim številom točk kot Ankaran in po 
dveh tekmah rednega dela prvenstva  
med tema ekipama bo znano, katera od 
njiju se bo veselila prvega mesta, ki pri-
naša boljše izhodišče v polfinalu, ko se 
bodo najboljše štiri ekipe iz obeh prvih 
lig vzhoda in zahoda pomerile za letošnji 
naslov državnih prvakinj. 

Tudi starejše deklice so zelo uspešne  

in imajo vse možnosti, da se uvrstijo v 
polfinale letošnjega državnega prven-
stva. V 1. ligi zahod so s samo enim po-
razom trenutno na drugem mestu  in 
imajo pred tretje uvrščeno ekipo Eternit 
Neptuna štiri točke prednosti. Že zmaga 
v domači dvorani proti neposrednim 
tekmicam bi jim zagotovila uvrstitev v 
polfinale med štiri najboljše ekipe in mo-
žnost za osvojitev medalje na državnem 
prvenstvu.

Ekipi v mali odbojki v 1.A ligi zahod 
še ni uspelo zmagati in deklice so z eno 
osvojeno točko trenutno na osmem me-
stu prvenstvene lestvice. Že to, da so se 
uvrstile v 1. ligo je za najmlajše flipflo-
povke velik uspeh, saj bo pred njimi v 
naslednjih letih še veliko priložnosti za 
dokazovanje.  

Šport je zdrav način življenja mladih, 
je njihov danes in jutri in se ga ne da na-
domestiti. Dan za dnem in mesec sledi 
mesecu, ko se igralke, trenerji in vodstvo 
v  Odbojkarskem društvu Flip flop vsako-
dnevno odrekajo času, ki bi ga lahko na-
menili učenju, branju, gledanju televizije 
ali kateri drugi razvadi, ki jih prinašajo so-

dobne tehnologije. Odbojka je zabava, 
ki prinaša srečo ob druženju s sovrstni-
cami, veselje ob zmagah in razočaranje 
po porazih, ki jih športnik/športnica lažje 
sprejema in premaguje tudi v vsakda-
njem življenju. Šport je velik kapital, ki 
ga starši vlagajo v svoje otroke, in tega 
se v Odbojkarskem društvu Flip flop še 
kako zavedajo in so jim za to tudi iskreno 
hvaležni. 

Za vsem delom in uspehi, ki si v Odboj-
karskem društvu Flip flop sledijo zadnjih 
nekaj let, so sponzorji. Odrekajo se delu 
svojega prihodka, da omogočijo mladim 
odbojkaricam vadbo in udeležbo na tek-
movanjih. Šport prinaša v grosupeljsko 
občino pozitivne zgodbe in ena od takih 
je tudi Odbojkarsko društvo Flip flop. 
Generalni pokrovitelj AvtoTransporti 
Kastelec, pokrovitelji Omaplast, AM in-
ženiring, Zavarovalnica Triglav, Avtoval 
Grosuplje, Kocman, strojne instalacije in 
ostali ter Občina Grosuplje. Hvala vsem.

Darko Pucelj
Fotografija: Tomaž Smole
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V spomin prijatelju, polharju Lojzu, Alojzu Zajcu (1938–2023)

Naši skupni spomini segajo še v čas pred skoraj 50 leti, v čas 
gradnje prve koče v dolini Malenski pri Gatini, ki je nudila var-
no okolje in možnost druženja mladostnim prijateljem, a je žal 
pogorela. Lojze je bil poleg od samega začetka ideje o obnovi 
pogorele koče, ki je zrasla na pogorišču. V uporabo je dal tudi 
del zemljišča za pomožne objekte za funkcionalno rabo. Od sa-
mega začetka obnove koče je bil Lojze član upravnega odbora 

in imel je funkcijo gospodarja. Sodeloval je pri vseh velikih ak-
cijah, kot tudi pri vsaki malenkosti, nič ni ušlo njegovemu po-
zornemu očesu, vse je podrobno načrtoval, vsako malenkost. 
Skrbel je za urejanje dokumentacije in upravnih zadev. Dokler 
mu je zdravje dopuščalo, je bil v koči praktično vsaki dan. V do-
lino je pripeljal mnoge prijatelje in eminentne goste, na kar je 
bil upravičeno ponosen. Bil je močno vpet v lokalno in tudi ob-

Zlatku Jagodiču v spomin
V soboto, 28. januarja, smo se poslo-

vili od našega dolgoletnega prijatelja in 
učitelja folklornih plesov Zlatka Jagodiča.  

Njegova smrt je bila za marsikoga iz-
med nas nenadna in nepričakovana. Vsi, 
ki smo spremljali njegovo zdravstveno 
stanje v zadnjih dvanajstih letih, smo ver-
jeli, da je njegovo telo dovolj močno, da 
bo premagalo zahrbtno bolezen. Vendar 
je po dolgih letih boja z boleznijo kljub 
močni želji po življenju vendarle omagal. 
Bolezen je bila močnejša od njega. 

Zlatko se je rodil 6. marca 1946. leta v 
Trbovljah, očetu Janezu in mami Antoniji, 
ki je pri svojih sedemindevetdesetih letih 
v hudi žalosti preživljala njegov odhod. 

Osnovno šolo in dve leti gimnazije 
je obiskoval v Trbovljah, potem pa se je 
družina preselila v Ljubljano, zato je šola-
nje nadaljeval in končal na Šubičevi gim-
naziji. Po opravljeni maturi se je vpisal na 
strojno fakulteto in postal inženir strojni-
štva. Sledilo je služenje vojaškega roka v 
Batajnici pri Beogradu. Leta 1974 se je za-
poslil v Agrostroju v Ljubljani. Pozneje je 
zamenjal službo in bil v ANETU zelo uspe-
šen delavec in mentor številnim fantom, 
za katere je organiziral različne tečaje in 
jih usposabljal za montažo klim. Zanje je 
napisal tudi priročnik za to delo. 

Leta 1975 se je poročil. Z ženo Olgico 
sta dobila dva sinova, Gregorja in Žiga. 
1990. leta so se preselili v Grosuplje, kjer 
je živel vse do svoje smrti.

Rad je bil med ljudmi in njegova vesela 
narava se je odražala tudi v ljubezni do slo-
venskih ljudskih pesmi, ki jih je v družbi rad 
prepeval, plesom pa je posvetil skoraj vse 
življenje. Kot mentor je bil povezan s tremi 
folklornimi skupinami: Emono, FS Račno in 
FS KD sv. Mihaela Grosuplje. Razmeroma 
zgodaj, že leta 1967, se je pridružil šišenski 
skupini plesalcev, ki so se na novo oblikovali 

v folklorno skupino Emona, ki ji je ostal zvest 
vse do svoje smrti. To je bila skupina mladih 
ljudi, polnih navdušenja in mladostnega 
optimizma. Pripravljali so nove koreografije 
in se z veseljem udeleževali vaj, nastopov in 
mednarodnih gostovanj. Že leto dni pozne-
je, pozimi 1968, so imeli prvo mednarodno 
turnejo v Bremnu, na SZ Nemčije, sledilo 
je pa še veliko gostovanj. Mnogo let je ves 
prosti čas posvetil delovanju skupine, učil 
nove generacije plesalcev in bil tudi režiser 
kulturnih dogodkov v občini Šiška. 

Leta 1981 je na prošnjo kulturnikov 
Kulturnega društva Račna, da bi jih naučil 
kratek ples za popestritev prireditve ob 
materinskem dnevu, nehote postal tudi 
ustanovitelj Folklorne skupine Račna, ki 
sedaj deluje že preko štirideset let. Kljub 
bolezni je sprejel vodenje Folklorne sku-
pine sv. Mihaela v Grosupljem, kamor so 
ga povabili leta 2010 in je ostal pri njih 
poldrugo leto. Bil je krasen mentor: miren, 
prijeten, prijazen, natančen, vedno dobro 
pripravljen. Nikoli ni povzdignil glasu. Ta-
kega smo imeli radi in takšnega bi želela 
imeti vsaka folklorna skupina. Žal je zaradi 
preobilice dela obe skupini kmalu zapu-
stil, vendar je ostal v naših spominih kot 
najboljši in nepozaben mentor in vodja. 
Nanj nas veže mnogo lepih spominov.  

Po 40. obletnici skupine Emona, na ka-
teri je še zaplesal splet koroških plesov, je 
prenehal z aktivnim udejstvovanjem. Po-
stal je le še svetovalec in prijatelj mnogim 
članom skupine. Nekaj let kasneje je zbo-
lel, vendar je navkljub bolezni ostal tesno 
povezan z njimi. Zanimal se je za njeno 
delovanje, se udeleževal praznovanj in 
obletnic ter dajal nasvete, kako naprej. 
Med člani skupine se je spletlo veliko pri-
jateljstev. Nazadnje se je družil s skupino 
leta 2022, vendar nihče ni mislil, da bo 
to njihovo zadnje srečanje. Poleg vsega 

dela je rad pomagal otrokom svojih prija-
teljev in jih inštruiral matematiko. Še dva 
dni pred smrtjo je imel zadnje inštrukcije. 

Malo pred njegovim 77. rojstnim dne-
vom se je njegova življenjska pot končala. 
Žal mnogo prezgodaj. Večletno trpljenje 
v bolezni je potrpežljivo prenašal. Ves čas 
mu je zvesto stala ob strani žena Olgica.

Tudi v Račni smo ostali povezani z 
njim do konca njegovega življenja, saj 
smo se  lansko leto oktobra še prijateljsko 
srečali na 40. obletnici folklorne dejavno-
sti v Račni, ki smo jo zaradi covida-19 pra-
znovali z enoletno zamudo. Brez dlake na 
jeziku je povedal svojo kritiko do spletov, 
ki smo jih pokazali. Takrat nismo niti slu-
tili, da se ne bodo naše poti več križale in 
da je bilo to naše zadnje srečanje. 

Prijatelji in folklorniki, ki smo imeli ču-
dovito priložnost deliti z njim del naše 
skupne zemeljske poti, se mu zahvalju-
jemo za vse dobro, kar je storil za nas, in 
ne nazadnje za slovensko kulturno dedi-
ščino. Iz srca mu v mislih kličemo: »Radi 
smo te imeli in te še imamo. Čeprav le v 
nepozabnih spominih.«

Vsem njegovim domačim iskreno so-
žalje. 

Olga Gruden

Zlatko Jagodič, član stranke DESUS, 
je bil član uredniškega odbora Grosu-
peljskih odmevov od leta 2017. S svojo 
umirjenostjo, prijaznostjo in premišljeno 
besedo je konstruktivno sodeloval na 
sejah odbora. Z zanimanjem je spremljal 
novosti, o katerih je poročal naš časopis, 
in predlagal, o čem vse bi morali še pisati, 
da bi bralci Grosupeljskih odmevov do-
bili popolno informacijo o tem, kaj se v 
občini dogaja. Pogrešali ga bomo. 

Uredniški odbor Grosupeljskih 
odmevov
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega 

STANETA VEHOVCA
se zahvaljujemo sosedom in vaščanom Perovega, prijateljem iz Grosupljega, 

Ljubljane in Izole, Rotary klubu Grosuplje, Rotary klubu Kočevje, zaposlenim in 
bivšim sodelavcem podjetja Winterhalter v Grosupljem, Zagrebu, Beogradu in 

Varaždinu, bivšim sodelavcem podjetja Kovinastroj Grosuplje za slovo na zadnji 
poti, darovano cvetje, sveče in izrečena sožalja. 

Hvala vsem in vsakemu posebej

Družine Vehovec, Kovačević in Radež

ZAHVALA
Poslovila se je draga mama in babica 

MARJETA ZRNEC
(13. 7. 1924–28. 1. 2023).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, pomoč, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala g. župniku Martinu Golobu za lep pogrebni obred, g. Jakobu Müllerju 
za poslovilni govor, pevcem za odpete pesmi, pogrebni službi in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Spomini 
in zahvale

»Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.«

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustila draga mama, 

babi, prababi, tašča, sestra in teta

IVANKA TRPIN
(20. 7. 1943–15. 2. 2023).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom in sodelavcem za izrečena sožalja, tople besede in misli, za darovane sveče, 
darove cerkvi in za svete maše. Iskrena zahvala župniku g. Martinu Golobu za čutne besede 
slovesa in lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se pevcem in pogrebnemu zavodu. Zahvala 
gre tudi patronažni sestri Maji Jaketič za oskrbo in prijaznost. Prisrčna hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti, ter vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Sinovi Tomaž, Marko in Sebastjan z družinami

Sreča kot sonce zahaja,
z njo odidejo mnogi.
Le mama vztraja do kraja.
T. Pavček

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, babice

KRISTINE ŽITNIK
(27. 3. 1940–8. 2. 2023),

rojene Kraljič,
iz Hrastja pri Grosupljem,

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in darove.

Zahvaljujemo se pa tudi vsem, ki so ji pomagali za časa življenja.

Hvala.

Vsi njeni 

činsko skupnost in kot tak tudi eden od močnih povezovalnih 
elementov polharske druščine v to skupnost.

Naših druženj, ki se jih je redno udeleževal, je bilo res veliko. 
Številne so bile delovne akcije ob gradnji in vzdrževanju objek-
tov in okolice. Polhanja, predvsem z namenom ohranjanja tra-
dicije, druženja s prijatelji in ohranjanje pristnega stika z naravo, 
so naši druščini dala ime. Stkali smo prijateljstva s somišljeniki 
z Gorenjske in dežele ob Kolpi. Lojze je bil ob katastrofalnih 
poplavah v Železnikih pobudnik za pomoč, ki smo jo polharji 
nudili v obliki prostovoljnega dela pri čiščenju in obnovi razde-
janih Železnikov ter tudi zbiranju finančne pomoči iz našega 
okolja. Zimska petkova druženja v koči so postala tradicionalna. 

Za širšo skupnost pa je pomembno tudi druženje ob organi-
zaciji Jurčičevega pohoda od Polharske koče do Muljave. Lojza 
se bomo spominjali kot prijatelja, člana polharske druščine, kot 
urejenega človeka z bogatimi izkušnjami, tehtnim premisle-
kom in realnimi predlogi za rešitve. K njemu smo hodili po na-
svet pred pomembnimi odločitvami. Skrbel je za homogenost 
naše družbe in se veselil srečanj z nami. Kljub bolezni je zadnja 
leta ostal optimist in skrben gospodar do konca. Hvala za vse, 
kar nam je dal. Ohranili ga bomo v našem spominu.  

V imenu prijateljev polharjev iz doline Malenske
Tomaž Perpar

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko v hribih upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
V 77. letu starosti nas je zapustil

ZLATKO JAGODIČ
(6. 3. 1946–21. 1. 2023)

iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za iskreno 
sožalje, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem za izbrane poslovilne 
besede, pevcem za lepo in čustveno odpete pesmi ter trobentaču za zaigrano Tišino. 
Hvala g. Adamiču za pomoč pri organizaciji pogreba. Hvala UKC Ljubljana, hematološki 
kliniki in ostalim ambulantam za rakove bolnike za dolgoletno zdravljenje.

Žalujoči vsi njegovi
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Srce je omagalo, dih je zastal,
a spomin nate bo večno ostal.

ZAHVALA
Poslovila se je naša 
draga mama, babica in 
prababica

MARIJA KOŠČAK
(25. 4. 1931–3. 2. 2023),

po domače Grudnova Mara s Cerovega.

Vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom se 
iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, svete maše in darove za dobre namene.

Posebno se zahvaljujemo osebju DSO Grosuplje za vso skrb in 
nego.

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

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Vsi njeni

Bil si trden kakor skala, 
bil pokončen kakor hrast. 
In prišel je dan usode, 
ki je zrušil skalo, 
ki je zlomil hrast.

ZAHVALA
V 85. letu starosti se je 
od nas poslovil dragi oče, 
brat, dedek in pradedek

ALOJZ ZAJC
(26. 6. 1938–29. 1. 2023) 
z Gatine pri Grosupljem.

Ob slovesu našega dragega ata Alojza se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala 
dr. Sonji Gruden ter zdravstvenemu osebju ZD Grosuplje za 
skrb in pomoč ob težkih trenutkih. Iskrena zahvala sosedom 
Kozlevčar in Rus za pomoč pri organizaciji pogreba. Hvala 
PGD Gatina ter Lovskemu društvu Grosuplje, da ste ga v vsej 
veličini ponesli na zadnjo pot k počitku. Obema društvoma, 
prijateljem doline Malenske in pevcem  se zahvaljujemo za 
lepe poslovilne govore ter odpete žalostinke. Hvala vsem, ki 
ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti in ga 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcu bo ostala
in večno lep spomin na te.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila 
mama, babica  
in prababica

ANTONIJA BAMBIČ
(1931–2023) iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darove cerkvi, sveče in svete 
maše.

Hvala uslužbencem DSO Grosuplje, župniku Martinu 
Golobu, pevcem, trobentaču, pogrebnemu zavodu in vsem 
udeležencem na poslovilnem obredu.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
V 92. letu starosti se je 
od nas poslovila draga 
mama, babi in prababi

MARIJA STANJKO 
(1931–2023), rojena ZAKRAJŠEK, 

z Velikega Mlačevega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom, znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče, 
cvetje ter svete maše.

Iskrena hvala gospodu župniku Andreju Šinku, pevcem in 
trobentačema za lepo opravljen obred.

Iskrena hvala g. Adamiču za organizacijo pogreba.

Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njeni
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GABER PETER KASTELIC s.p.

SERVISIRAMO VSO AVDIO - VIDEO
FOTO in RAČUNALNIŠKO TEHNIKO

PRODAJAMO VSO 
TEHNIKO ZNAMKE

Partizanska cesta 8
1290 Grosuplje

servis.gaber@gmail.com

059 190 524 POOBLAŠČENI
SERVIS ZA:

Praznujte veliko noč kot nekoč
z domačimi dobrotami  

Mesarstva Maver.

STIČNA
01 786 94 02

GROSUPLJE
01 786 14 72

VIŠNJA GORA
01 788 77 70

ŠMARJE-SAP
01 788 77 77
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eurogarden.eu
PE DOBROVA PRI LJ | PE KRŠKO | tel: 01 24 25 100
*Akcija traja od 1. do 31. 3. 2023 oz. do razprodaje zalog. Popusti se med seboj ne seštevajo.

AKCIJA

-10%*

VRTNI STROJI RAMDA

VEČ KOT 50
SORT KROMPIRJA

-20%*
RASTLINA 
MESECA BELLIS

-20%

Akcija velja za jagode, šifra: 3830034424766

Akcija velja za izdelke TEX 53/BS, RA 698014, RA 895366

Podjetje Primoline d.o.o. zaposli
delavca ali delavko v lesni proizvodnji. 
Delo poteka v eni izmeni, v mladem kolektivu in 
prijetnem okolju. Delovne izkušnje niso pogoj. 

Več informacij dobite na številki 031 260 807.
Primoline d.o.o, Bruhanja vas 33, 1312 Videm - Dobrepolje

Podjetje GOLOB TRANSPORT

ZAPOSLI VOZNIKA C IN E KATEGORIJE  
NA KIPER KAMIONU, ZAŽELJENE SO IZKUŠNJE.

 
Vsi zainteresirani pokličite na 041/643-808



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Vsak torek, ob 17. uri Pravljična ura za otroke od 4. do 9. leta Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsako sredo, ob 17. uri Igralni popoldnevi za otroke Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsako soboto, od 10. do 12. ure Šah za vse generacije Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 15. 3., ob 18. uri
Predstavitev knjige Libra Manice Žmauc in predavanje  
Ljubeč odnos s seboj

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 17. 3., ob 20.30. uri
ROKOMET: GROSUPLJE - VELIKA NEDELJA  
(1.B liga - 19. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Zveza športnih organizacij Grosuplje

Sobota, 18. 3., od 10. do 12. ure Družinsko dopoldne: matematični izziv Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 18. 3., ob 15. uri
NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - RUDAR VELENJE  
(2. liga - 21. krog)

Stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

Sobota, 18. 3., ob 16.30. uri
KOŠARKA - moški: VOGA GROSUPLJE - CEDEVITA OLIMPIJA 
MLADI (3. liga vzhod - 21. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

Sobota, 18. 3., ob 19. uri KLAPA MORE, večer dalmatinskih pesmi Kulturni dom Grosuplje Pouhna luna, ZKD Grosuplje

Sobota, 18. 3., ob 19.15. uri
ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - MOZIRJE  
(1/8 finala državnega prvenstva)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Ponedeljek, 20. 3., ob 9. uri SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN, 1. DEL Kulturni dom Grosuplje JSKD OI Ivančna Gorica, ZKD Grosuplje

Sreda, 22. 3., ob 9. uri
FESTIVAL VIZIJE: POD LIPO ZELENO, gledališka predstava  
Igra Plesno - gledališka skupina Srednje šole Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica

Kulturni dom Grosuplje JSKD OI Ivančna Gorica, ZKD Grosuplje

Četrtek, 23. 3., ob 19. uri Junak - predstavitev knjige Andraža Babška Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje in Društvo 
general Maister Grosuplje 

Četrtek, 23. 3., ob 19.30. uri
NIKOLI NI PREPOZNO, monokomedija 
Igra: Mojca Fatur

Kulturni dom Grosuplje SiTiTeater in ZKD Grosuplje

Petek, 24. 3., ob 17.30. uri
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 
Nastopajo: učenci PŠ Kopanj in vrtca Kopanj, MFS Račna,  
Zarja in drugi člani KD Franceta Prešerna Račna

Kulturni dom Račna MFS Račna

Petek, 24. 3., ob 19. uri
ŠANSONI LJUBEZNI OB MATERINSKEM DNEVU 
Nastopa: Jolanda Ravnikar in gostje

Kulturni dom Grosuplje
Jolanda Ravnikar, Občina Grosuplje,  
ZKD Grosuplje

Sobota, 25. 3.

OČISTIMO GROSUPLJE; čistilna akcija (Za podrobnejše 
informacije o izvedbi čistilne akcije v vašem kraju vas 
naprošamo, da se obrnete na predsednike krajevnih 
skupnosti.)

Krajevne skupnosti
Občina Grosuplje, Javno komunalno podjetje 
Grosuplje, Turizem Grosuplje

Sobota, 25. 3., od 10. do 12. ure Družinsko dopoldne s taborniki Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sobota, 25. 3., ob 18. uri PRIREDITEV ZA MATERINSKI DAN Društveni dom Škocjan
Kulturno društvo Škocjan in KO Rdeči križ 
Škocjan

Nedelja, 26. 3., ob 15. uri KULTURNA PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU Dvorana PGD Velika Loka Gledališče pod mostom iz Velike Loke

Nedelja, 26. 3., ob 17. uri Gledališče KD sv. Mihaela: MARY POPPINS, mladinska igra Kulturni dom Grosuplje Kd sv. Mihaela Grosuplje in ZKD Grosuplje

Torek, 28. 3., ob 19. uri Srečanje bralnega kluba "AHA!" Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 29. 3., ob 10. uri ODPRTJE VELIKONOČNE RAZSTAVE Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 29. 3., ob 15. uri
ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - NOVA KBM BRANIK  
(1/4 finala državnega prvenstva)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Četrtek, 30. 3., ob 17. uri Pravljično - igralna urica za otroke od 2. do 4. leta Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 30. 3., ob 17. in 18. uri Otroški abonma: OSVEŽILNA RIMONADA, predstava za otroke Kulturni dom Grosuplje Zavod Smejmo se in ZKD Grosuplje

Četrtek, 30. 3., ob 18. uri
Čeprav samo pravljica - predstavitev knjige Rada 
Wechtersbacha

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 31. 3., ob 20.30. uri
ROKOMET: GROSUPLJE - FRANKSTAHL RADOVLJICA  
(1.B liga - 21. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 1. 4., ob 9. uri IZDELOVANJE VELIKONOČNIH VOŠČILNIC IN BUTARIC Društveni dom Škocjan Kulturno društvo Škocjan

Sobota, 1. 4., od 10. do 15. ure VELIKONOČNI SEJEM Družbeni dom Račna 
Turistično društvo Kopanj  
in Turizem Grosuplje

Nedelja, 2. 4., ob 16. uri
NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - TRIGLAV KRANJ  
(2. liga - 23. krog)

Stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

Petek, 14. 4., ob 20. uri DAN D: TIHO, koncert Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, Turizem Grosuplje

Sobota, 15. 4., od 8. do 16. ure DRŽAVNO TEKMOVANJE V GASILSKEM KVIZU Športna dvorana Brinje Grosuplje
Gasilska zveza Slovenije, 
Gasilska zveza Grosuplje

Nedelja, 16. 4., ob 16.30. uri
NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - KETY EMI&IMPOL BISTRICA 
(2. liga - 25. krog)

Stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

Torek, 18. 4., ob 18. uri
ZAKLJUČEK PROJEKTA SAFARI KREATIVNEGA PISANJA, 
literarni večer

Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, JSKD OI Ivančna Gorica

Petek, 21. 4., ob 19.30. uri KANTAVTORSKI VEČER LUKE GLUVIĆA IN COMBO BBG Kulturni dom Grosuplje
Luka Gluvić, KD Big band Grosuplje,  
ZKD Grosuplje

Petek, 21. 4., ob 20.30. uri ROKOMET: GROSUPLJE - ALPLES ŽELEZNIKI (1.B liga - 23. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 22. 4., ob 19. uri KONCERT MIHAELOVIH TAMBURAŠEV IN MoPZ ŠMARJE - SAP Kulturni dom Grosuplje KD sv. Mihaela Grosuplje in ZKD Grosuplje

Ponedeljek, 24. 4., od 7. do 13. ure KRVODAJALSKA AKCIJA Družbeni dom Grosuplje Rdeči križ Slovenije - OZ Grosuplje


