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Načela našega podjetja:

• smo zanesljivi in ažurni,
• individualna obravnava vsake stranke,
• zaupanje, poštenost in strokovnost,
• vedno sledimo spremembam v računovodstvu in se vseskozi izobražujemo,
• naš poslovni čas je prilagodljiv našim strankam,
•• s strankami gradimo dober poslovni odnos,
• držimo se našega cenika.

IŠČETE RAČUNOVODSTVO POVSEM PRILAGOJENO VAŠEMU PODJETJU?
NEKOGA, KI BO AŽURNO, NATANČNO
IN V SKLADU Z VELJAVNIMI ZAKONI TER PREDPISI
VODIL VAŠE POSLOVNE KNJIGE? 

Izberite računovodski servis RA - FI INŽENIRING, d.o.o.!

RA – FI INŽENIRING, d.o.o.
Parmova 14, 1000 Ljubljana

Tel: 041/255 024 (Miloš), 0590-89-937, 
e-mail: milos.bas@alpress.si 

• Računovodstvo, knjigovodstvo,
• davčno svetovanje,
• kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe..)
• možnost dogovora prevzema dokumentacije na sedežu podjetja,
• elektronsko poslovanje – programi Vasco in Luna, 

Z veseljem pričakujemo vaš klic.

RAČUNOVODSTVO IN SVETOVANJE

Tel.: 041 255 024 (Miloš), 059 089 937
e-mail: milos.bas@ra-fimomenti.si

RA-FI MOMENTI d.o.o.
Parmova 14, 1000 Ljubljana

Izberite računovodski servis RA-FI MOMENTI d.o.o.!

Zobna ambulanta

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

zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne 

bolezni

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

OGLAS ZA DELO

Mizarstvo Jakič,
Obrtniška cesta 1, Grosuplje,

Išče nove sodelavce na področju lesarstva

-  CNC operater, 1 delavno mesto

-  delavec za delo v proizvodnji,  
2 delavni mesti

Prijave z življenjepisom sprejemamo na 
elektronski naslov  info@jakic.si

Rok za prijavo je 30 dni po objavi oglasa.
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Prijetno delovanje 100%
čistih in naravnih eteričnih olj*

vpliva na dobro počutje
in pravilno dihanje.

Izdelka ne vsebujeta kafre, vazelina, mineralnih olj, konzervansov in umetnih dišav.

*Njivska meta, mira, čajevec, bosvelija in rdeči bor.

V dlani vtrite tri
kapljice in zmes
nežno segrejte.

Dlani približajte
nosu in ustom.
Pazite, da dlani
ne pridejo v
stik z očmi!

Štiri- do petkrat
počasi in globoko
vdihnite ter
izdihnite.

Naučimo se pravilno dihati

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com. LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana

BALZAMIČNE KAPLJICE

Mesto nanosa

BALZAMIČNI GEL

Do jutri dopoldne bi potrebovali datoteko velikosti ½ strani (185 x 127,5 mm) – ležeča oblika. 
Zgornji napis standarden, za kraj pa: 9. FEBRUAR, OB 19:30 - KULTURNI DOM GROSUPLJE.
In čisto spodaj: Prodaja vstopnic:  PETROL, POŠTA, OMW in ostala prodajna mesta sistema Eventim.si. www.eventim.si,
Več na: www.barbisov.com

9. FEBRUAR OB 19:30
KULTURNI DOM GROSUPLJE

9. FEBRUAR OB 19:30, KULTURNI DOM GROSUPLJE
KOMEDIJA, KI RAZKRIVA ¨PRAVO¨ RESNICO O ŽENSKAH



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 ležeči 185 x 127,5 mm, 1/4 pokončni  90 x 127,5 mm, 1/8 ležeči 90 x 61 mm. Vsi oglasi so barvni. Format 
datoteke naj bo  *.PDF ali *.JPG.
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Uvodnik
Spoštovana, spoštovani,

pozdravljeni v novem letu, v katerem bodo dočakali polnoletnost 
že otroci, ki so bili rojeni v novem tisočletju. V svojem in imenu 
uredniškega odbora vam želim srečno novo leto in vse dobro; 
kdor ima srečo ima praktično vse, kar potrebuje, tudi zdravje. 
Svetli del dneva se kar hitro veča, s tem pa se boljšajo pogoji za 
boljše počutje in optimizem. Za boljše počutje so med drugim 
pomembni tudi uspehi na delovnem področju, svoj doprinos pa 
imajo tudi uspehi športnikov, ki zastopajo našo državo. Teh je bilo v lanskem letu kar nekaj, 
pa tudi v januarju je uspelo našim letalcem osvojiti srebro na poletih na svetovnem prvenstvu 
v Oberstdorfu. Odštevamo zadnje dni do zimske olimpijade v Južni Koreji in spet bomo lahko 
navijali za naše športnike. Ko smo že pri olimpijskih igrah, tja potujejo le najboljši športniki 
in le redki so, ki si to s trdim delom prigarajo. Tokrat se bomo spomnili tudi dveh iz naše ob-
čine, ki sta se udeležila olimpijade že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Ponosni smo lahko 
na športne dosežke naših športnikov iz lokalnega okolja, ki so vidni tudi na državni ravni, in 
teh ni malo.

Veseli smo tudi novih pridobitev, ki nam izboljšujejo kakovost življenja v naši občini in teh 
v preteklem letu ni manjkalo, pa tudi izgledi za letos so dokaj dobri na mnogih področjih. V 
teku so dela pri izgradnji nadvoza v Sončne dvore, pripravlja pa se še veliko projektov, ki se 
bodo pričeli letos, o čemer pa boste redno obveščeni.

Po božično-novoletnih dopustih in počitnicah za naše učence prihajajo že nove počitnice, ki 
se pričnejo po pouku v petek, 16. februarja, pouk pa se prične v ponedeljek, 26. februarja. 
Nekaj premora si bomo vzeli tudi v uredništvu Odmevov, saj v februarju, kot je že v navadi, 
ne izdajamo glasila, letno je namreč predvidenih deset izvodov, tako sta dve številki dvojni.

Vsem želim lepe počitnice, dopuste in čim več praznovanj, končno je vsak nov dan praznik, 
zato optimistično v nove zmage.

Še obvestilo: prejeli smo kar nekaj dobrih strokovnih prispevkov, vendar smo se na uredni-
škem odboru odločili, da imajo prednost prispevki z vsebino, ki je namenjena aktualnemu 
dogajanju na območju naše občine. 

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 13. marca na e – naslov:

odmevi@grosuplje.si ali grosupeljski.odmevi@gmail.com



Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih 
odmevov!

Komaj smo si uspeli izreči lepe želje za novo leto, se od prvega 
meseca že skoraj poslavljamo. Rad bi se vam zahvalil za vse 
poslane čestitke in izrečena voščila. Na občini nam veliko po-
meni, če opazite naša prizadevanja za razvoj občine in nas z 
dobrimi mislimi podprete tudi v novem letu. Res, hvala vam! 

V letošnjem letu se nam bo uresničila dolgoletna želja, iz-
gradnja nadvoza čez železniško progo med trgovinama Hofer in Spar z izgradnjo povezovalne ceste do 
naselja Sončni dvori. Pričakujemo, da ga bomo predali svojemu namenu jeseni letos. Nevaren nivojski 
prehod, ki je doslej povezoval Sončne dvore s središčem Grosupljega preko krožišča Pod gozdom, pa bo, 
do izgradnje novega podhoda na tem mestu, po izgradnji nadvoza začasno namenjen samo pešcem. Ta 
podhod je del nove, celovite ureditve železniške postaje Grosuplje. Idejno rešitev postaje smo pred krat-
kim potrdili na skupnem sestanku z Direkcijo za infrastrukturo. Čeprav se sliši preprosto, pa je bilo za 
usklajevanje rešitev potrebno veliko dela.

Tudi plinifikacija poteka po planu. Začela so se dela za izgradnjo povezovalnih plinskih vodov po sredi-
šču Grosupljega, koncesionar Energetika Ljubljana pa se je odločil, da bo poskušal povezati plinovodno 
omrežje iz Grosupljega preko Šmarja do Škofljice še prej kot v prvotno predvidenih štirih letih. Na pli-
novodno omrežje se bodo lahko priključili vsa gospodinjstva in podjetja, ki so v območju plinovodnega 
omrežja, predvidenega z  lokalnim energetskim konceptom, sprejetim na občinskem svetu. Energetika 
je obljubila, da bo obvestila potencialne uporabnike, da bi omogočila priključitev čim večjega števila no-
vih odjemalcev plina. Manj ko bo zdravju škodljivih neustreznih kurišč na trda goriva, lepša in zdravju 
neškodljiva bo naša  občina, s čistejšim zrakom!

Bližajo se šolske počitnice in valentinovo. Oboje je priložnost, da se zbližamo, če smo se oddaljili drug 
od drugega zaradi prenapornih novoletnih praznikov.

Lepo Vas pozdravljam in Vam želim vse dobro!

Nagovor župana

Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Z uveljavitvijo Družinskega zakonika ima 
pooblastilo za sklepanje zakonskih zvez na območju 
naše občine tudi naš župan dr. Peter Verlič

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Z uveljavitvijo Družinskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 15/2017) so s 1. 1. 2018 
stopila v veljavo nova določila o sklepa-
nju zakonske zveze, ki uvajajo nekatere 
spremembe, določneje pa jih povzema 
Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in 
ponovitvi slovesnosti ob jubileju skle-
nitve zakonske zveze (Uradni list RS, št. 
66/2017).

Skladno z obema aktoma sodi sklepa-
nje zakonskih zvez še vedno v pristojnost 
upravnih enot. Na upravni enoti osebi, 
ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, 
opravita osebno prijavo namere in pod-
pišeta zapisnik. Ravno tako na uprav-

ni enoti pridobita odločbo o odobritvi 
sklenitve zakonske zveze izven uradnih 
prostorov, ki jo morata podati najmanj 
30 dni pred nameravanim dogodkom in 
založiti denarna sredstva itd.

Zakonska zveza se še vedno sklepa 
pred matičarjem in načelnikom uprav-
ne enote oziroma pred od njega poo-
blaščeno osebo, lahko pa se sklene tudi 
pred matičarjem in županjo ali županom 
občine, na območju katere se zakonska 
zveza sklepa.

Zakonodajalec je tako dal pooblastilo 
za sklepanje zakonske zveze na območju 
naše občine tudi našemu županu dr. Pe-

tru Verliču.
Prav tako je Upravna enota Grosuplje 

županu dr. Petru Verliču dala poobla-
stilo za sklepanje zakonskih zvez tudi v 
občinah Ivančna Gorica in Dobrepolje, 
torej za območje ostalih dveh občin, ki 
jih teritorialno pokriva Upravna enota 
Grosuplje.

Več informacij o sklenitvi zakonske 
zveze je dostopnih na spletni strani 
Upravne enote Grosuplje oz. na držav-
nem portalu e-uprava.

Jana Roštan

V sredo, 13. decembra 2017, je v dvo-
rani Družbenega doma Grosuplje pote-
kala slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Grosuplje ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti. Pričetek je naznanila 
himna Republike Slovenije, ki so jo zape-
le pevke Ženskega pevskega zbora Na-
smeh, za tem pa smo prisluhnili še himni 
Evropske unije, ki sta jo zaigrala violini-
sta David in Lucija Ivan, učenca Glasbene 
šole Grosuplje.

Zbrane na slavnostni seji, občinske 
svetnice in svetnike, sodelavke in sode-

lavce iz občinske uprave, direktorja ob-
činske uprave mag. Dušana Hočevarja in 
vse ostale goste, je pozdravil župan dr. 
Peter Verlič, nato pa nas je slavnostno 
nagovoril.

Ob razmišljanju o državnem prazniku, 
dnevu samostojnosti in enotnosti, si je 
priklical v spomin dogodek izpred nekaj 
let, ko je bil gost konference na Dunaju, 
kjer se je srečal tudi s svojim dobrim pri-
jateljem iz Nizozemske. In ko sta hodila 
po Dunaju, mu je dejal: »Dobrodošel v 
moji prestolnici.« Potem pa mu pojasnil, 

da je bila Slovenija včasih del habsbur-
ške monarhije. Slovenci smo bili sestavni 
del Avstro-Ogrske. In v tistem času smo 
dobili železnice, šolstvo, začeli smo z 
razvojem, ki ga drugače ne bi bilo. Bili 
smo Slovenci, sicer ne v svoji domovini, 
bili pa smo del tega srednjeevropskega 
prostora. Z zanimanjem in rahlo začude-
no ga je poslušal, župan pa mu je to kar 
nekoliko s ponosom pripovedoval.

Z nami pa je ob tej priložnosti obudil 
spomin na še en dogodek iz svojega ži-
vljenja. Bilo je na predvečer 1. maja 2004, 

Občinski svetnice in svetniki
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Zbrane je slavnostno nagovoril župan dr. Peter Verlič.

18. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. 
V Slovenijo je takrat prišel tudi njegov 
kolega iz Luksemburga, visoki pred-
stavnik evropskih sindikatov, in sicer z 
namenom, da počasti vstop Slovenije 
v Evropsko unijo. Ob polnoči so se mu 
rosile oči, župan pa se je spraševal zakaj, 
kaj je narobe. A bil je ganjen. In županu 
je rekel: »Zdaj pa ste Slovenci končno po-
stali del evropske demokracije. Otresli ste 
se totalitarizmov, otresli ste se enopartij-
skega sistema, dobrodošli.« Župan pa se 
je ob tem zavedel, da je njegov kolega 
iz druge države celo v večji meri kot on 
sam prepoznal pomembnost vključitve 
Slovenije v Evropsko unijo.

In ker Slovenci sedaj obeležujemo 
dan samostojnosti in enotnosti, 26. de-
cembra, je župan z nami ob tem prazniku 
želel deliti naslednjo misel: »Spoštovani, 
spoštovane, zavedajmo se te pomembno-
sti, da smo se Slovenci takrat skupaj odlo-
čili, da postanemo demokratična zvezda 
na evropskem zemljevidu«. Žal mu je si-
cer, da tega dogodka na državnem nivo-

ju ne obeležimo še bolj slovesno.
V naši občini smo postavili slovensko 

zastavo na boštanjskem gradu, nato še 
na Ostrem vrhu, imamo jo na Ilovi Gori, 
postavili smo jo tudi ob vstopu v našo 
občino, pri novem šmarskem priključku. 
»To je prav,« je dejal župan in se zahvalil 
vsem pobudnikom.

In v občinskem svetu so se strinjali, 
da našo najpomembnejšo vpadnico po-
imenujemo po očetu Slovenije, dr. Jože-
tu Pučniku. Žal so nam uradniki tablo, 
ki je bila postavljena iz smeri Grosuplje-
ga proti izvozu, odstranili, saj naj ne bi 
ustrezala nekim predpisom. Žal je tako. 
»Jaz sem vesel, da smo morda občina 
Grosuplje svetilnik tega slovenstva. Mladi 
imajo radi Slovenijo. Imajo radi slovensko 
zastavo. Radi slišijo, da so tukaj doma, da 
je tukaj njihova domovina. In želim, da to 
domovino čutimo,« je ob tem dejal župan 
ter nam še enkrat položil na srce, da se 
naj zavedamo, kako pomembno je, da 
imamo svojo domovino.

»Naša občina je sestavni del te naše lepe 
domovine Slovenije. Mislim, da vsi skupaj 
to našo občino lepo gradimo, smo uspešni. 
V zadnjih 8 letih smo več kot 50 milijonov 
evrov investicijskih sredstev pretopili v in-
vesticije, v projekte, v korist naših občank 
in občanov. A še več bi jih lahko, še bolj bi 
bili lahko uspešni. Nobenega razloga ni, 
da ne bi bili tako uspešni, kot je Avstrija, ki 
je bila v preteklosti del naše skupne domo-
vine. Ampak potrebujemo pogumne ljudi, 
potrebujemo ljudi z vizijo, potrebujemo 
ljudi, ki znajo, in ki delajo naprej. Srečno,« 
je slavnostni nagovor zaokrožil župan.  

Violinistka Lucija Ivan in pianistka 
Darja Brcar iz Glasbene šole Grosuplje 
sta nam zaigrali še eno lepo, svečane-
mu dogodku primerno skladbo, pevke 
Ženskega pevskega zbora Nasmeh pa 
so nam zapele dve pesmi, pravzaprav tri, 
tretja se je glasila »Vse najboljše za vas, 
dragi župan,« ki pa je prav ta dan prazno-
val rojstni dan, ob koncu dogodka pa ga 
je tako pričakalo lepo presenečenje. 

Jana Roštan

V sredo, 13. decembra 2017, je v dvo-
rani Družbenega doma Grosuplje po-
tekala 18. redna seja Občinskega sveta 
Občine Grosuplje. 

Občinski svetnice in svetniki so tokrat 
na seji za v. d. direktorja javnega zavoda 
Zavod za turizem in promocijo »Turizem 
Grosuplje« imenovali Uroša Permeta. V 
skladu z 31. členom Odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda Zavod za turizem in 
promocijo »Turizem Grosuplje« (Uradni 
list RS, št. 86/16) namreč prvega vršilca 
dolžnosti direktorja, ki bo opravljal na-

loge do imenovanja direktorja, imenuje 
ustanovitelj. 

Občinski svetnice in svetniki so spre-
jeli Odlok o načinu izvajanja lekarniške 
dejavnosti v Javnem zavodu Lekarna 
Ljubljana na območju občine Grosuplje, 
s katerim se  vzpostavljajo pogoji za ure-
sničevanje ustanoviteljskih pravic Obči-
ne Grosuplje v Javnem zavodu Lekarna 
Ljubljana.

Prav tako so sprejeli sklepe o določitvi 
cen programov vzgoje in izobraževanja 
v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec 

Grosuplje in v zasebnih vrtcih s koncesi-
jo Sonček Grosuplje, Kobacaj Grosuplje, 
Jurček Mala vas in Biba Šmarje - Sap.

Zaradi povišanja stroškov dela v struk-
turi cene vzgojno-varstvenih storitev, ki 
imajo osnovo v spremenjeni plačni za-
konodaji, se cene v javnem in zasebnih 
vrtcih v naši občini povišujejo, v VVZ Ke-
kec Grosuplje za 5 %, v zasebnih vrtcih s 
koncesijo Občine Grosuplje pa za 3,5 %.

Sprejet je bil tudi Odlok o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Grosuplje, s katerim Občina spre-

Kulturni program so oblikovali: violinista David in Lucija 
Ivan, pianistka Darja Brcar in pevke ŽePZ Nasmeh.
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minja tiste dele, ki pomenijo uskladitev s 
predpisi, v glavnem s tehničnimi pripo-
ročili države.

Sprejet pa je bil tudi Sklep o potr-
ditvi Programa obnove in vzdrževanja 
javne razsvetljave v občini Grosuplje v 
letu 2018. V programu so med drugim 
navedena tudi prižigališča v občini, ki 
so v slabem stanju, in po priporočilih 
strokovnih služb Javne razsvetljave, ki 
je koncesionar v naši občini, potrebna 
obnove. V skladu s programom se bodo 
tako izvedle posodobitve na 12 prižigali-
ščih, pa tudi na nekaterih drogovih, ki so 
potrebni zamenjave oz. jih je potrebno 
prebarvati.

Video posnetke sej si lahko ogledate 
na www.grosuplje.si. 

Jana Roštan 

Županov novoletni sprejem

V četrtek, 14. decembra 2017, so se 
v dvorani Družbenega doma Grosuplje 
na srečanju, ki ga je priredil župan dr. 
Peter Verlič, srečali občinski svetniki, 
gospodarstveniki, predstavniki zavo-
dov, predsedniki krajevnih skupnosti in 
vsi, ki soustvarjajo življenje v naši občini 
Grosuplje. Prav temu je namreč tudi na-
menjen tradicionalni županov novoletni 
sprejem, srečanju, povezovanju, sklepa-
nju še trdnejših, pa tudi novih prijatelj-
skih vezi.

Ob ogledu kratkega filmčka smo se 
sprehodili skozi iztekajoče se leto 2017 
in ob tem obudili spomine na nekate-
re največje dogodke  leta, od otvoritve 
nove šole na Polici in priključka v Šmarju 
– Sapu, pa do praznovanj številnih okro-
glih obletnic, ki so jih obeležili naši zavo-
di, naša društva.

»Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni na 
našem tradicionalnem sprejemu,« je zbra-
ne pozdravil župan dr. Peter Verlič in 
dejal: »Povabili smo vas zato, ker ste za 

nas pomembni. Vsak od vas je na svojem 
področju s svojim delom, prispevkom, do-
bro besedo, lepo mislijo, spodbudo soo-
blikoval vizijo naše občine, poimenovano 
s tremi G-ji, gospodarno, gostoljubno in 
globalno«.

Župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar s soprogama

Voditeljica Barbara Pirh

Pianist Rok Weber in pevka Urška Strnad
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Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in direktor področja 
ocenjevanja sistemov vodenja pri SIQ Miloš Seražin 

Občina Grosuplje pridobila certifikat ISO 9001:2015

V svojem nagovoru pa se je nato ozrl 
v prihodnost. Opisal nam je vizijo bo-
doče ureditve centra Grosupljega: lepo 
urejena pešpot bo povezala knjižnico in 
železniško postajo, zamislili smo si tudi 
trg za srečevanje, pa tudi nekakšen pavi-
ljon, razgledno točko.

Z deli za izgradnjo nadvoza v Sončne 
dvore smo že pričeli in naslednje leto ta-
kšen čas se bomo po njem že vozili. Prav 
ta dan smo z lastniki zemljišč podpisali 
predpogodbe za zemljišča, da bomo 
lahko pričeli tudi z gradnjo novega nad-
voza pri Motvozu. Prav tako intenzivno 
teče dokumentacija za novo železniško 
postajo. V roku dveh let bo železniška 
postaja popolnoma prenovljena, poleg 
novega nadvoza pri Motvozu bomo do-
bili tudi dva podhoda, enega za dostop 

do peronov, drugi pa se bo uredil na me-
stu sedanjega nivojskega prehoda. Gro-
suplje bo tako precej spremenilo svojo 
podobo.

Župan je še povedal, da bomo veliko 
sredstev namenili tudi za cestno infra-
strukturo po vsej občini. Vemo, da so lo-
kalne ceste v precej slabem stanju, celo 
občino pa si želimo povezati v eno čudo-
vito občino.

Naslednje leto se začne graditi zadr-
ževalnik Veliki potok, da bo Grosuplje 
varno pred poplavami, bodoči športni 
park zavira le še soglasje Arsa, na Košča-
kovem hribu bomo uredili rekreacijske 
površine.

Ob koncu govora pa je župan vsem 
zbranim, njihovim družinam, njihovim 
najbližjim zaželel lepe, mirne božične 

praznike, v novem letu pa veliko trdne-
ga zdravja, osebne sreče ter uspehov na 
poslovnem in drugih področjih.

Sledilo je lepo presenečenje. Občina 
Grosuplje si je namreč s svojim delom 
vse leto prizadevala za pridobitev med-
narodnega standarda kakovosti ISO 
9001:2015 in uspelo ji je. Certifikat je di-
rektorju občinske uprave mag. Dušanu 
Hočevarju prav na županovem novole-
tnem sprejemu podelil direktor podro-
čja ocenjevanja sistemov vodenja pri SIQ 
Miloš Seražin.

Glasbeni pridih je srečanju dodala vo-
kalistka Urška Strnad, ki jo je na klaviatu-
rah spremljal Rok Weber, skozi prireditev 
pa nas je popeljala Barbara Pirh. 

Jana Roštan

V začetku leta 2017 je 
Občina Grosuplje pristopila 
k pridobitvi mednarodne-
ga standarda kakovosti ISO 
9001:2015 - sistemi vodenja 
kakovosti in izpolnila vse zahteve za pridobitev standarda.

V četrtek, 14. decembra 2017, je zato na županovem 
novoletnem sprejemu certifikat ISO 9001:2015 direktorju 
občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušanu Hočevarju 
podelil direktor področja ocenjevanja sistemov vodenja pri 
SIQ Miloš Seražin. Ob podelitvi je povedal, da se je Občina 
Grosuplje certificirala za sistem vodenja kakovosti, ki govori 
o tem, da občinska uprava izvaja storitve na način, kot priča-
kujejo ali kot jih zahtevajo njihovi uporabniki, to so občani. 
Verjame, da bo sistem v naslednjih letih zaživel v povsem 
polnem življenju. »Čestitke vsem,« je še dejal.

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar pa je ob 
prevzemu certifikata dejal, da je izjemno vesel in ponosen, 
da smo ta certifikat prejeli. Omenil je raziskavo mlade razi-
skovalke, ki je ugotavljala, ali kakovost življenja vpliva na 
srečo. Znanstveno dokazano naj bi bili najbolj srečni ljudje 
Danci, ta raziskava pa primerja Slovenijo in Dansko ter ugo-
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tavlja oz. nas napeljuje na to, kako bi lahko 
bili Slovenci še bolj srečni. Ob pregledu 
številnih parametrov pa je ugotovil, da v 
občinski upravi, z županom na čelu, vse 
te parametre izpolnjujemo in si tako pri-
zadevamo, da bomo kar najbolj srečni. Da 
bomo v naši občini zadovoljni in nenaza-
dnje tudi v naši državi.

Povedal je, da smo v zadnjih letih pri-
dobili kar veliko število certifikatov, smo 
občina dobrega življenja, smo mladim in 
starejšim prijazna občina, presojati smo se 
prepustili tudi Fakulteti za družbene vede 
in pridobili Zlati certifikat upravljavske 
sposobnosti občine. A največ truda je bilo 
potrebno vložiti prav za pridobitev tega 
certifikata. Ob tem se je zahvalil ekipi SIQ-
-ja, ki nas je strokovno vodila skozi proces 
pridobitve, zahvala gre  tudi celotni ekipi 
na občinski upravi, vključno z Medobčin-
skim inšpektoratom in redarstvom občin 
Grosuplje, Ig in Škofljica in Medobčinskim 
razvojnim centrom občin Grosuplje, Ivanč-

na Gorica in Trebnje.
Svoj govor pa je zaključil s sklepno 

ugotovitvijo mlade raziskovalke, da se ka-
kovost življenja in s tem povezana sreča 
izboljšuje. Da smo ljudje bolj odločni, bolj 
usmerjeni k svojim ciljem, ki so čedalje višji 
in tako dosegamo višjo raven sreče v svoji 
notranjosti. Ni pa vse denar, izobrazba in 
materialne dobrine, pri sreči veliko pome-
nijo medsebojni odnosi, druženje s prijate-
lji, kar pripelje do zadovoljstva v življenju 
in nenazadnje do sreče vsakega posame-
znika. »Ravnajte se v letu 2018 po tem in 
srečno,« je še dejal.   

Certifikacija za pridobitev certifikata ISO 
9001:2015 je sicer obsegala opravljanje 
upravnih, strokovnih, razvojnih in drugih 
nalog v pristojnosti občinske uprave Obči-
ne Grosuplje in skupnih uprav - Medobčin-
skega razvojnega centra in Medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva.

Zunanja presoja skladnosti in ustrezno-
sti z mednarodnim standardom je vklju-

čevala pregled inšpekcijskega postopka, 
področja civilne zaščite, procesa prijave 
projekta, vodenje upravnih postopkov na 
področju urejanja prostora in priprava pro-
storskih aktov, proces izvajanja javne služ-
be, proces finančnega poslovanja, proces 
javnega naročanja, ravnanje z zaposlenimi, 
obvladovanje pošte, vodenje investicij na 
področju infrastrukture, postopek komu-
nalnega prispevka in proces vodenja - od-
govornost vodstva, planiranje, tveganje, 
izboljšave …

S pridobitvijo certifikata se je Občina za-
vezala k sledenju kakovosti in odličnosti, ki 
jih zahteva standard kakovosti, in k neneh-
nim izboljšavam ter zagotavljanju pogojev 
in storitev, ki bodo prispevali h kakovosti 
življenja in dela občanov in ostale zainte-
resirane javnosti in s tem k blaginji občine, 
pri čemer je bistvenega pomena učinkovit 
sistem vodenja.

Jana Roštan

Otvoritev osvetljene pešpoti ob Grosupeljščici
V četrtek, 14. decembra 2017, smo od-

prli osvetljeno pešpot ob Grosupeljščici. 
Slovesnosti so se udeležili župan občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občin-
ske uprave mag. Dušan Hočevar, pred-
stavnik Lokalne akcijske skupine (LAS) 
– Sožitje med mestom in podeželjem Jo-
sip Pintar, direktor podjetja Bossplast Mi-
lan Boštjančič, predsednik Nogometne-
ga kluba Brinje Grosuplje Andraž Zrnec, 
predsednik Strelskega društva Grosuplje 
Ignacij Jerovšek in drugi obiskovalci, 
med njimi naši najmlajši iz vrtca Tinkara, 
ki so se ta dan skupaj s svojimi starši od-
pravili na tradicionalni Miklavžev pohod 
z lučkami, pot pa jih je letos vodila od 

vrtca, po pešpoti ob Grosupeljščici in vse 
do prizorišča dogodka pri Osnovni šoli 
Brinje Grosuplje.

Prav najmlajši iz vrtca Tinkara so po-
skrbeli za dve lepi uvodni pesmici, zapeli 
so nam Zima je prišla in Gradimo prija-
teljstvo. Kasneje so se jim s svojo glas-
beno točko pridružili še učenci Osnovne 
šole Brinje Grosuplje. Tudi oni so se nam 
predstavili s pomenljivo pesmico, naslov 
je nosila Noči so črno črne. A prav goto-
vo kmalu ne bo več tako. Predno pa smo 
vsi skupaj prižgali lučke ob Grosupeljšči-
ci, so nas nagovorili župan, direktor ob-
činske uprave in predsednik LAS – Soži-
tje med mestom in podeželjem.

»Luč je zelo pomembna,« je dejal žu-

Skupaj z županom dr. Petrom Verličem smo prižgali lučke 
na poti ob Grosupeljščici.

Otroci iz vrtca Tinkara in njihovi starši 
na tradicionalnem Miklavževem 

pohodu z lučkami
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pan dr. Peter Verlič in povedal, da so naši 
občanke in občani na Ilovi Gori in v Ško-
cjanu zaradi vetroloma že tretji dan brez 
elektrike ter se zahvalil gasilcem in elek-
tričarjem, ki se trudijo, da bi jim elektriko, 
da bi jim luč čim prej vrnili. Težko pa pri-
čakujemo tudi nove lučke, ki nam bodo 
v večernih urah svetile po poti ob Grosu-
peljščici in pešpot ob Grosupeljščici bo 
tako tudi v večernih urah razsvetljena.

Župan se je zahvalil vsem, ki so pri 
tem projektu pomagali. Gre za evropski 
projekt, ki nam ga je uspelo dobiti preko 
LAS-a. 

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar nam je pojasnil, da Občina 
Grosuplje v LAS – Sožitje med mestom in 
podeželjem sodeluje z občinami Škoflji-
ca, Ig in Ljubljana, Evropski sklad za regi-
onalni razvoj in Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja pa sta nam že v prvi 
tranši odobrila 5 projektov, prvi v reali-
zaciji je osvetlitev pešpoti ob Grosupelj-
ščici, ostali projekti pa so otroški igrišči v 
Veliki Stari vasi in na Zavrhu na Spodnji 
Slivnici, učna pot na Cerovem, peti pro-
jekt pa je projekt Javnega komunalnega 
podjetja Grosuplje, na novi centralni či-
stilni napravi se bo uredila učna točka.

Prijavljamo pa tudi že naslednje pro-
jekte: ureditev nove tržnice v Grosu-
pljem, športnega igrišča na Perovem, 
Zacurka, bajerja pri Šmarju – Sapu in 
ureditev velikega otroškega igrišča in 
zunanjega fitnesa v centru mesta. »Drži-
mo pesti, da bodo naše prijave uspešne, da 
bodo projekti odobreni in se veselimo vseh 
teh novih pridobitev,« je še dejal mag. Du-
šan Hočevar.

Predstavnik LAS - Sožitje med me-
stom in podeželjem Josip Pintar pa je 
povedal, da je Lokalna akcijska skupina 
v programskem obdobju 2014 - 2020 
iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj pridobila 1,6 milijo-

na evrov. Ob tej priložnosti se je županu 
dr. Petru Verliču in direktorju občinske 
uprave mag. Dušanu Hočevarju zahvalil 
za vso podporo in aktivno sodelovanje 
v Lokalni akcijski skupini. »Uspešna ra-
zvojna usmerjenost vaše občine se vidi 
ne samo v velikih projektih, ampak tudi 
v našem programu, kjer gre za manjše 
projekte, saj je prvi realiziran projekt prav 
današnji, osvetlitev pešpoti ob Grosupe-
ljščici,« je dejal. Posebna zahvala pa gre 
tudi vodji projekta iz občinske uprave 
Henriku Premruju, ki ni le profesionalno, 

ampak tudi srčno skrbel za pripravo in 
izvedbo projekta.

Prišel je čas, da pešpot ob Grosupe-
ljščici razsvetlimo. Skupaj smo odštevali 
tiste zadnje sekunde, ko je bila pot še v 
temi, in zasijale so lučke.

Direktor podjetja Bossplast Milan Bo-
štjančič je županu dr. Petru Verliču izročil 
defibrilator. Župan pa je defibrilator pre-
dal predsedniku Nogometnega kluba 
Brinje Grosuplje Andražu Zrncu in pred-
sedniku Strelskega društva Grosuplje 
Ignaciju Jerovšku. V njihovih prostorih 
bo tudi nameščen.

Skozi prireditev sta nas popeljala Ju-
lija in Peter, učenca Osnovne šole Brinje 
Grosuplje.

Ob poti ob Grosupeljščici je name-
ščenih 51 lučk z vgrajenimi varčnimi 
LED svetilnimi telesi. Luči so priklopljene 
na obstoječa prižigališča, sistem pa bo 
omogočal izklop luči v nočnih urah (med 
00.00 in 5.00), kar bo še dodatno vplivalo 
na varčno rabo električne energije.

Dela je opravilo podjetje Javna raz-
svetljava, ki od leta 2012 preko koncesije 
skrbi za razsvetljavo v naši občini. Nad-

Župan dr. Peter Verlič
Direktor občinske uprave mag. Dušan 

Hočevar Predstavnik LAS-a Josip Pintar

Peter in Julija, učenca OŠ Brinje Grosuplje

Učenci OŠ Brinje Grosuplje
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Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, ministrica za okolje in prostor Irena 
Majcen, župan dr. Peter Verlič, direktor Direktorata za vode in investicije Leon Behin

zor nad deli je izvajalo podjetje Urbing.
Vrednost projekta je znašala cca 55.000 evrov, od 

tega je 80 % prispeval Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj, kar predstavlja cca 36.000 evrov.

Osvetljena sprehajalna pot ob Grosupeljščici bo 
tako bližnjim stanovalcem zagotovila večjo varnost ob 
njihovih domovih, otrokom in mladostnikom večjo var-
nost ob igri oziroma ob posedanju na klopeh ob poti, 
starostnikom pa bolj gotov korak ob sprehodih v mra-
ku oziroma ob večerih. Urejeno pot bodo lažje upora-
bljali tudi gibalno ovirani starostniki iz bližnjega doma 
starejših, kolesarji pa bodo bolje vidni za ostale uporab-
nike in hkrati  bodo tudi sami prej opazili sprehajalce, 
rekreativce, otroke in ostale uporabnike poti.

Jana Roštan

Obisk ministrice za okolje in prostor Irene Majcen  
na Občini Grosuplje

V ponedeljek, 18. decembra 2017, sta 
župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič 
in direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar v prostorih občine sprejela mi-
nistrico za okolje in prostor Ireno Majcen 
in generalnega direktorja Direktorata za 
vode in investicije Leona Behina. Pred-
stavila sta jima potek projekta zadrže-
valnika Veliki potok in protipoplavne 
ureditve ob Grosupeljščici kot celovite 
ukrepe za zmanjševanje ogroženosti ob-
močja Grosupljega pred škodljivim delo-
vanjem vode Grosupeljščice.

Sestanku je sledil še ogled lokacije 
izgradnje zadrževalnika Veliki potok in 
ureditve ob Grosupeljščici.

Prvi dokument o zadrževalniku Veliki 
potok, ki ga imamo zabeleženega, sega 
v leto 1962. Gre za študijo možnosti pro-
tipoplavnega ščitenja oziroma zadrže-
vanja visokih voda, ki jo je izdelal Zavod 
za vodno gospodarstvo LRS iz Ljubljane. 
Objekt je še vedno lociran na isti lokaciji, 
tehnologija pa se je v teh letih nekoliko 
spremenila.

Gre za suhi zadrževalnik visokih voda, 
kar pomeni, da se nivo vode pred pre-
grado poveča samo v času poplav. Talni 
izpust se regulira z zapornico, predvsem 
zaradi naravovarstvenih ukrepov pa je 
vedno zagotovljen minimalni pretok 
vode. Pregrada bo visoka 15 m in dolga 
nekaj preko 200 m. Zadrževalnik bo s 
prostornino 435.000 m3 prebivalce ščitil 
do obsega 100-letnih voda.

Zadrževalnik Veliki potok predstavlja 
I. fazo celovitih ukrepov za zmanjševa-

nje ogroženosti območja Grosupljega 
pred škodljivim delovanjem voda Gro-
supeljščice. V II. in III. fazi so predvidene 
ureditve Grosupeljščice skozi Grosuplje 
(visokovodni nasipi in zidovi, ureditev 
struge in premostitvenih objektov). Z vi-
dika vpliva na dolvodna območja mora 
biti zadrževalnik zgrajen pred vsemi 
ostalimi ukrepi, ker predstavlja tudi omi-
litveni ukrep, oz. izničenje morebitnega 
negativnega vpliva regulacije Grosupelj-
ščice na dolvodna območja, do katerega 
bi prišlo, če zadrževalnika ne bi bilo.

Za zagotavljanje poplavne varnosti 
Grosupljega, torej ureditev Grosupelj-
ščice in izgradnjo zadrževalnika Veliki 
potok, je bil 27. 11. 2015 podpisan spo-
razum med MOP kot investitorjem in 

Občino Grosuplje kot sofinancerjem.
Po podpisu sporazuma so se aktiv-

nosti na projektu pričele hitreje odvijati. 
Obstoječi projekt za pridobitev grad-
benega dovoljenja iz leta 2001 je služil 
kot osnova novemu projektu. Idejna 
zasnova je bila izdelana avgusta 2016, 
idejni projekt pa oktobra 2016. Projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja 
je bil izdelan novembra 2016. Recenzija 
PGD je potekala 7. 11. 2017. Končna vari-
anta PGD bo upoštevala izsledke recen-
zijskega poročila in sprejetih sklepov ter 
morebitne zahteve v soglasjih, ki še niso 
pridobljena. Gre za okoljevarstveno so-
glasje, ki ga pričakujemo v marcu 2018 
in kulturno-varstveno soglasje, ki ga 
pričakujemo v januarju 2018. Trenutno 

Predsednik Strelskega društva Grosuplje Ignacij Jerovšek, predsednik 
Nogometnega kluba Brinje Grosuplje Andraž Zrnec, župan dr. Peter Verlič 

in direktor podjetja Bossplast Milan Boštjančič
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Slovesna predaja v uporabo novega pločnika  
na Malem Vrhu

potekajo tudi postopki za odkupe po-
trebnih zemljišč in postopki za ureditev 
zemljiško-knjižnega stanja za zemljišča, 
ki so bila pred leti že odkupljena. Grad-
beno dovoljenje pričakujemo konec leta 
2018.

Ker gre za celovit projekt ureditve po-
plavne varnosti, bi radi pospešili tudi ak-
tivnosti na II. in III. fazi, torej na ureditvi 
vodotoka Grosupeljščice, kjer trenutno 
poteka usklajevanje projektne naloge za 
izdelavo projektne dokumentacije PGD 
in PZI s pridobitvijo gradbenega dovo-
ljenja za urejanje vodotoka Grosupeljšči-
ce skozi mesto skupaj s spremljevalnimi 
objekti. 

Jana Roštan

V torek, 19. decembra 2017, smo v 
Šmarju - Sapu slovesno predali v upo-
rabo nove pridobitve med Šmarjem - 
Sapom in Malim Vrhom. Slovesnosti so 
se udeležili župan občine Grosuplje dr. 
Peter Verlič, minister za infrastrukturo 
dr. Peter Gašperšič, namestnica direktor-
ja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana 
Herga in strokovni sodelavec Direkcije 
RS za infrastrukturo Pavle Hevka, direk-
tor Občinske uprave Občine Grosuplje 
mag. Dušan Hočevar, občinski svetnice 
in svetniki, predsednik Krajevne skupno-
sti Šmarje - Sap Janez Pintar, svetnice in 
svetniki Krajevne skupnosti Šmarje - Sap, 
direktor Javnega komunalnega podje-

tja Grosuplje Stane Stopar, ravnateljica 
Osnovne šole Šmarje - Sap Pavlina An-
tolič, predsedniki krajevnih skupnosti, 
vodje uradov in strokovni sodelavci na 
Občini Grosuplje, predstavniki izvajalca, 
nadzora in šmarski duhovni pomočnik 
Stanislav Kerin.

Slovesnosti pa so se udeležili tudi 
hvaležni uporabniki pločnika: domačini, 
upokojenci, člani stanovanjske skupine 
Novi paradoks z Malega Vrha in še kdo.

»Pravzaprav moram reči, da danes vi-
dim tukaj uporabnike tega našega ploč-
nika. Vse tiste, ki smo si ga zelo želeli,« je 
zbrane na slovesnosti nagovoril župan. 
Najbolj ga je skrbelo za otroke, ki so na 

Malem Vrhu čakali na avtobus. Spomni 
se namreč, kako so se včasih, še pred 
letom 2010, borili in spraševali, ali bodo 
dobili eno svetilko cestne razsvetljave, 
da se bo v mraku, temi videlo, da tam 
stojijo otroci. Pločnik in cestna razsve-
tljava pa sta seveda velikega pomena 
tudi za starejše, pa za stanovalce Novega 
paradoksa.

Razmišljal je tudi o pomenu avto-
ceste, ali ta predstavlja korist ali škodo. 
Avtocesta namreč vodi mimo Šmarja 
- Sapa, mimo Grosupljega. In sam je se-
veda še vedno mnenja, da je avtocesta 
koristna. Pomeni dobrino, povezovanje, 
selitve, pomeni tudi nam lažjo migracijo, 

Na terenskem ogledu

Namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga, minister 
za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, 

strokovni sodelavec Direkcije RS za infrastrukturo Pavle Hevka in direktor 
Občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar
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in navsezadnje bi lahko rekli, da so kraji, 
ki nimajo avtoceste, na nek način prikraj-
šani. Njene koridorje pa so pravzaprav 
začrtali že Rimljani.

V naši občini smo ta vidik, da več pro-
meta lahko pomeni tudi večjo prome-
tno nevarnost, obrnili v večjo prometno 
varnost po zaslugi dobrega sodelovanja 
z ministrstvom za infrastrukturo in tudi 
zaradi osebnega prizadevanja ministra 
dr. Petra Gašperšiča.

Sporazum z ministrstvom za manjka-
joči del pločnika čez rede je že podpisan. 
»Tako da delamo naprej in čakamo na 
novo otvoritev,« je še dejal župan.

Sledil je nagovor ministra za infra-
strukturo dr. Petra Gašperšiča. »Moram 
reči, da sem tudi sam zelo vesel, da sem 
danes lahko tukaj med vami, ob priliki, ko 
bomo torej svečano otvorili ta nov odsek 
med Šmarjem - Sapom in Škofljico oz. sko-
zi Mali Vrh. Menim, da je to res velika pri-

dobitev za ta kraj, za vas krajane,« je dejal. 
Ne gre za majhen projekt in vsi skupaj 
smo si prizadevali, da je uspel. Tudi di-
rektor občinske uprave mag. Dušan Ho-
čevar si je zelo prizadeval, da smo rešili 
vse težave z ozkimi mesti, da smo lahko 
umestili dovolj široko cesto in ustrezen 
pločnik, da se torej lahko varno srečata 
dva avtobusa in da je omogočena tudi 
varna hoja po pločniku.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Ga-
šperšič je povedal, da bodo z investicija-
mi v občini Grosuplje nadaljevali tudi v 
prihodnjem letu in še naprej. V letu 2017 
je bilo v našo občino z investicijami in 
rednim vzdrževanjem vloženih preko 5 
milijonov evrov, načrti v naslednjih letih 
pa obsegajo: ureditev Ljubljanske ceste, 
Adamičeve ceste, več krožišč, prenovo 
železniške postaje in nenazadnje izgra-
dnjo nadvoza proti Sončnim dvorom.

Ob koncu govora je vsem zaželel lepe 

prihajajoče božične praznike, srečno v 
novem letu in varno uporabo nove pri-
dobitve.

Župan dr. Peter Verlič, minister za 
infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, na-
mestnica direktorja Direkcije RS za in-
frastrukturo Ljiljana Herga in strokovni 
sodelavec Direkcije RS za infrastrukturo 
Pavle Hevka ter direktor občinske upra-
ve mag. Dušan Hočevar so slovesno 
prerezali trak in tako pločnik na Malem 
Vrhu tudi uradno predali svojemu name-
nu. Novo pridobitev je nato blagoslovil 
šmarski duhovni pomočnik Stanislav Ke-
rin.

Z lepimi božičnimi, zimskimi, mesecu 
in letnemu času primernimi pesmicami 
je prireditev pospremil Šmarski mladin-
ski cerkveni pevski zbor, ki ga vodi Bar-
bara Černe Strgar. Skozi prireditev nas je 
popeljal predsednik Krajevne skupnosti 
Šmarje - Sap Janez Pintar.

Rekonstrukcija ceste v dolžini 806 m 
je sicer obsegala razširitev vozišča s 5,5 
m na 6 m ter izgradnjo pločnika s preho-
di za pešce in avtobusnimi postajališči. 
Postavili smo novo cestno razsvetljavo in 
uredili odvodnjavanje. Cesta poteka de-
loma po nasipih, zato je bilo za zagotovi-
tev še večje prometne varnosti potrebno 
zgraditi dodatne podporne zidove.

Skupna vrednost gradbenih del je 
znašala 763.678,80 evrov, od tega je 
664.400,56 evrov zagotovila Direkcija RS 
za infrastrukturo, 99.278,24 evrov pa Ob-
čina Grosuplje.

Jana Roštan

Šmarski mladinski cerkveni pevski zbor

Zbrani na slovestnosti
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V spominsko knjigo Občine Grosuplje so se vpisali tudi ministrica za 
okolje in prostor Irena Majcen, minister za infrastrukturo dr. Peter 
Gašperšič, veleposlanik Združenih držav Amerike Nj. eksc.  Brent 
Robert Hartley in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković

Našo občino ob različnih priložnostih 
obišče veliko gostov in osebnosti, kate-
rih obisk bi želeli trajneje vtisniti v spo-
min, prav tako nam njihov obisk veliko 
pomeni, zato smo si omislili spominsko 
knjigo, ki jo hrani Mestna knjižnica Gro-
suplje. 

V ponedeljek, 18. decembra 2017, 
se je ob delovnem obisku naše občine 
na temo izgradnje zadrževalnika Veli-
ki potok in protipoplavnih ureditev ob 
Grosupeljščici v spominsko knjigo na 
povabilo župana dr. Petra Verliča vpi-
sala ministrica za okolje in prostor Irena 
Majcen, v torek, 19. decembra 2017, se 
je v spominsko knjigo vpisal minister za 

infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, ki je bil 
ta dan tudi govornik na slovesni predaji 
v uporabo novega pločnika na Malem 
Vrhu, v petek, 22. decembra 2017, se je 
v spominsko knjigo vpisal veleposlanik 
Združenih držav Amerike Nj. eksc. Brent 
Robert Hartley, ki se je ta dan udeležil 
tradicionalnega božično-novoletnega 
koncerta Big banda Grosuplje, ki je tokrat 
nosil ime Crazy Cristmas z Boštjanom 
Gombačem, v petek, 5. januarja 2018, pa 
se je v spominsko knjigo ob obisku naše 
občine vpisal tudi župan Mestne občine 
Ljubljana Zoran Janković.

Jana Roštan
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič
Veleposlanik Združenih držav Amerike  

Nj. eksc.  Brent Robert Hartley
Župan Mestne občine Ljubljana Zoran 

Janković



16 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2018 Iz občinske hiše

Občina Grosuplje je partnerica v mednarodnem 
projektu RECOV - REthinking COllaborative Values for 
public services

Občina Grosuplje je skupaj z deveti-
mi evropskimi občinami, med katerimi 
je vodilni partner Municipality of Centar 
Skopje (Makedonija), uspela pridobiti 
nepovratna evropska sredstva na razpi-
su programa Evropa za državljane (Mre-
ža mest) za projekt RECOV (REthinking 
COllaborative Values for public services). 
Za uspeh občine je zaslužno tudi član-
stvo v Evropskem združenju za lokalno 
demokracijo ALDA, ki je vodilna organi-
zacija pri pridobivanju sredstev iz tega 
programa in je tudi partner v projektu 
RECOV.

Projekt je dvoletni in bo potekal od 
marca 2018 do marca 2020, vrednost 
projekta pa je 150.000 evrov. V sklopu 
projekta so predvideni štirje projektni 
sestanki, in sicer v Makedoniji, Italiji, na 
Portugalskem in v Belgiji. Njegov namen 
pa je okrepitev evropskega državljan-

stva ter zavedanja ciljev Evropske unije, 
pri čemer bo poudarek na vključenosti v 
javne storitve ter finančne mehanizme 
Evropske unije, ki so namenjeni lokalnim 
skupnostim. 

Projekt  je namenjen vsem občanom, 
starostnim skupinam vseh generacij, 
vsem, ki jih omenjeno zanima, in ki si že-
lijo spoznati, kako se posameznih druž-
benih vprašanj lotevajo v drugih lokalnih 
okoljih po Evropi. Hkrati je projekt tudi 
idealna priložnost za promocijo društev, 
turizma, povezovanje in izmenjavo do-
brih praks tudi na drugih področjih.

Grosuplje se je s tem projektom po-
stavilo na zemljevid evropskih občin 
in organizacij, ki aktivno prispevajo k 

prihodnosti Evropske unije. Vzpostavi-
la se bo mreža mest, ki bo v nadaljnjih 
letih produktivna platforma za medna-
rodno sodelovanje tudi na projektih 
ostalih sektorjev, ki jih pokriva običaj-
no delovanje občin. Občina Grosuplje 
je obenem tudi dokazala, da spodbuja 
državljansko participacijo na lokalnem 
nivoju in krepi sodelovanje med nevla-
dnimi organizacijami in lokalno obla-
stjo.

Sicer pa lahko tovrstni projekti s po-
vezovanjem in primeri dobrih praks iz 
drugih okolij, mest in držav v naše pri-
nesejo tudi nova dognanja, vedenja in 
izkušnje, ki pripomorejo hitreje in učin-
koviteje rešiti marsikatero težavo ali od-
preti nov pogled na različna vprašanja, ki 
se pojavljajo v družbi.

Naj povemo še, kaj pravzaprav je pro-
gram Evropa za državljane.

Skavti prinesli Luč miru iz Betlehema tudi v prostore 
naše občine

V ponedeljek, 18. decembra 2017, so 
nas na občini obiskali naši skavti ter žu-
panu dr. Petru Verliču in direktorju ob-
činske uprave mag. Dušanu Hočevarju 
izročili Luč miru iz Betlehema.  

Ravno so se vrnili s svetovnega spre-
jema Luči miru iz Betlehema na Dunaju, 
kjer so jo kot del slovenske odprave pre-
vzeli in jo prinesli k nam v Grosuplje.

V tem prazničnem času, ko se spomi-
njamo tudi lepega družinskega dogod-
ka, so želeli to sporočilo miru ponesti 
vsem našim občankam in občanom, v 
vsak dom, pa seveda vsem nam Sloven-
cem, vsem nam Evropejcem, sporočilo 
miru so želeli ponesti po vsem svetu.

Poslanica Luči miru se je glasila:
Začelo se je v votlini, daleč stran od 

mene in tebe, ko se je zgodil čudež. Prišel je 
za vse, da bi vžgal naša srca. Bil je kot pri-
žgana sveča, ki sveti le tako, da se daruje. 
Mnogi so se bali, da bi se jih plamen dota-
knil, tiste pa, ki so ga sprejeli, je povabil, da 
svetijo skupaj in vnemajo druge.

Prepotoval je dolgo pot, da je danes lah-
ko pred menoj in pred teboj. Kaj bova nare-
dila z njim? Lahko se obrneva stran in sva 
še naprej pusti sveči, ki se bojita, da bi se ju 
plamen dotaknil. Ali pustiva, da iz mene in 
tebe naredi naju, da ga širiva naprej.

Kaj bova vzela danes? Je zopet dovolj 
samo sveča ali bova tokrat sprejela pla-
men?

Jana Roštan
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Kmalu nadvoz čez železniško progo v Sončne dvore  
in v Brezje pri Grosupljem

Evropa za državljane je program 
Evropske unije, katerega ključni cilj je 
prispevati k intenzivnejšemu razume-
vanju Evropske unije, njene zgodovine 
in raznolikosti, hkrati pa želi program 
doprinesti tudi k približanju evropske-
ga državljanstva vsem Evropejcem ter 
izboljšanju pogojev za državljansko 
udejstvovanje na nivoju Evropske unije. 

Spodbuditi torej želi zavedanje o sku-
pnih vrednotah, ki povezujejo Evropsko 
unijo, istočasno pa želi državljane Evro-
pe podrobneje seznaniti z javnimi politi-
kami Evropske unije ter jih spodbuditi k 
aktivnejšemu sodelovanju pri njihovem 
oblikovanju.

Program je namenjen izvajanju ak-
tivnosti v dveh sklopih, in sicer: Sklop 1: 

Evropski spomin – EU kot projekt miru in 
Sklop 2: Demokratično delovanje in dr-
žavljanska udeležba, ki ga sestavlja več 
ukrepov: pobratenje mest, mreže mest 
in projekti civilne družbe. Mednarodni 
projekt RECOV spada v Sklop 2.

Tjaša Pleško in Jasmina Selan

Bil je ponedeljek, 23. oktobra 2017, ko 
so župan občine Grosuplje dr. Peter Ver-
lič, direktor Direkcije Republike Slove-
nije za infrastrukturo Damir Topolko in 
predsednik uprave CGP Martin Gosenca 
podpisali pogodbo za gradnjo nadvoza 
čez železniško progo v Sončne dvore. V 
ponedeljek, 27. novembra 2017, pa se 
je na območju bodočega nadvoza že 
pričelo z arheološkimi izkopavanji, ki so 
predpogoj za pričetek težko pričakova-
ne gradnje.

Območje, katerega parcele se naha-
jajo v območju registrirane enote kul-
turne dediščine Grosuplje – Arheološko 
najdišče Ob železnici in ki ga je potrebno 
raziskati, obsega nekaj več kot 7.000 m2. 
V dobrem mesecu in pol so arheologi 
uspeli raziskati dobro polovico (54 %) 
območja. Kot kaže, se najdeni ostanki 
ne nahajajo iz rimskih časov, kar pome-

ni lažje in hitrejše napredovanje. So pa 
na najdišču zasledili keramične najdbe, 
ki jih na podlagi preliminarnih rezulta-
tov datiramo v obdobje bronaste dobe. 
Ohranjene so kot manjši odlomki pro-
storočno izdelanih keramičnih posod. 
Gre za naselbinsko keramiko, pri kateri 
so se največ uporabljali lonci ter latvice. 
Med ornamentalnimi motivi na posodah 
prevladujejo razčlenjena rebra z odtisi 
prsta ali nohta, redkeje pa okras, izveden 
v tehniki vrezovanja. Odkrit ohranjen 
ilovnati hišni omet, ki je bil namazan na 
pleteno leseno ogrodje objekta, potrju-
je ugotovitve o prisotnosti naselbine na 
obravnavanem območju.

Arheološka izkopavanja bodo predvi-
doma potekala še v februarju 2018.

Prav tako se na območju bodočega 
nadvoza izvajajo tudi že ostala zemeljska 
dela, kot so izkopi in predobremenitveni 

nasipni platoji iz zrnatega materiala za 
ureditev temeljnih tal.

Gradnja nadvoza bo zaključena še v 
letošnjem letu. Vse do takrat pa bo zara-
di gradnje popolna zapora enega dovo-
za do trgovine Spar. 

Jana Roštan



18 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2018 Iz občinske hiše

OBVESTILO O OBJAVLJENIH RAZPISIH NA SPLETNI STRANI  
OBČINE GROSUPLJE

Obveščamo vas, da bodo s 1. 2. 2018 na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si pod rubriko 
razpisi objavljeni naslednji razpisi:

• JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za  zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na 
področju kulture v Občini Grosuplje za leto 2018,

• JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov programov in projektov izvajalcev na področju kulture v letu 2018,

• JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za  izbor kulturnih projektov na področju varstva kulturne dediščine v Občini 
Grosuplje v letu 2018,

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev in zvez v letu 2018,

• JAVNI POZIV za sofinanciranje projektov pokroviteljstva Občine Grosuplje v letu 2018,

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja programov izvajalcev na področju turizma ter urejanje turističnih točk v 
letu 2018,

• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje v letu 2018 in

• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2018.

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

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

Želimo vam prijetno počitnikovanje! 
  
Občina Grosuplje    
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Člani se redno udeležujemo dogodkov med letom 

V Občinskem odboru Nove Slovenije - krščanski demokrati Grosuplje, vsem občankam in občanom občine Grosuplje ter 
vsem kulturnim ustvarjalcem  iskreno čestitamo ob 8. februarju,  največjem slovenskem kulturnem prazniku.

Ob tem prazniku je tudi priložnost za našo iskreno zahvalo in priznanje vsem kulturnim organizacijam, ustvarjalcem, 
ustanovam in prostovoljnim posameznikom, številnim kulturnim društvom, pevskim zborom in gledališkim skupinam  

širom občine in vsem ostalim, ki s svojim delovanjem prispevate, da slovenska kultura
v družini evropskih narodov ohranja in raste v svoji prepoznavnosti in krepi narodno pripadnost v času globalnih spre-

memb kot odgovor na izzive prihodnosti.

Vsem želimo doživeto praznično razpoloženje.

Ponovoletno delovno srečanje Občinskega odbora 
Nove Slovenije – krščanski demokrati Grosuplje

Grosuplje – Občinski odbor Nove Slo-
venije - krščanski demokrati Grosuplje 
se je v petek, 12. januarja 2018, sestal na 
ponovoletnem delovnem srečanju. Na 
povabilo predsednika občinskega od-
bora in predsednika Sveta NSi Matjaža 
Trontlja smo se zbrali, da pregledamo 
opravljeno delo v preteklem letu in zara-
di ponovoletnega druženja. Ob navzoč-
nosti predsednika sveta Krajevne sku-
pnosti Mlačevo Janeza Svetka, članov 
svetov krajevnih skupnosti in članov ob-
činskega odbora se je srečanja udeležila 
tudi svetnica v Občinskem svetu Občine 
Grosuplje Štefka Zaviršek. 

Krščanski demokrati smo bili v letu 
2017 na državni ravni (Državni zbor)  
konstruktivna opozicija, kjer še naprej 
zagovarjamo program, s katerim smo 
nastopili na zadnjih parlamentarnih vo-
litvah. V okviru svojega dela tudi v pra-
ksi dokazujemo, da smo blizu ljudem 
in zagovarjamo programske rešitve, ki 
so blizu vsakdanjemu življenju ljudi. 
Tudi v naši občini Grosuplje uresničuje-
mo predvolilne obljube in programske 
rešitve in tako vstopamo v zadnje leto 
mandata optimistično. Veliko predvo-
lilnih obljub krščanskih demokratov ali 
zavez se uresničuje in smo jih  prebivalci 
občine deležni v vsakdanjem življenju.  
Veseli nas, da na podlagi trdega dela, 
veliko strokovnosti in državotvornosti 
krščanski demokrati v Sloveniji in tudi 
v občini Grosuplje vse bolj postajamo 

pomemben in stabilen politični dejav-
nik, ki se tudi kadrovsko osvežuje in do-
polnjuje. Prav tako nam je v spodbudo 
rezultat predsedniških volitev v lanskem 
letu, ko je predsednica Ljudmila Novak 
izboljšala rezultate preteklih volitev in 
pridobila nove volivce in je to odlična 
motiviranost za državnozborske volitve 
v letošnjem letu. Pri tem je naše sporoči-
lo jasno, da se bomo še naprej zavzemali 
za vrednote, ki jih zagovarjamo v stranki, 
kot so delo, poštenost in odgovornost 
v dobrobit ljudem. Krščanski demokrati 

delamo v smeri in s cilji, da sedanji ge-
neraciji in bodočim generacijam zago-
tovimo dostojno in perspektivno življe-
nje, da mladi ne bodo iskali priložnosti 
za razvoj v tujini, podjetnikom razvoj, 
da bodo mlade družine cenjene, otroci 
imeli možnost dostopnega šolanja, pre-
bivalci dostopen zdravstveni sistem in 
ekonomsko varno upokojevanje za sta-
rejše. Krščanski demokrati smo mnenja, 
da smo močni krščanski demokrati v naši 
občini in v Sloveniji najtrdnejše zagoto-
vilo za odgovore na izzive prihodnosti. 
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V nadaljevanju smo si udeleženci sreča-
nja izmenjali svoje poglede na dosežene 
delo in odprli razpravo na prihajajoče 
volilno leto. Seznanili smo se tudi z evi-
dentiranimi kandidati za volitve v držav-
ni zbor. Ob tem smo se spomnili preho-
jene poti v lanskem letu, naše udeležbe 
na taboru stranke, političnih izobraževa-
njih, srečanjih z občani in ostalo. Matjaž 

Trontelj kot predsednik sveta stranke pa 
je predstavil delovanje vodstva stranke. 
Tudi razpravljavci so poudarjali, da je 
potrebno nadaljevati zastavljeno pot in 
pripraviti najboljše izhodišče programa, 
s katerim bomo nagovorili občanke in 
občane občine Grosuplje in tako odgo-
vorili na izzive prihodnosti.

KRŠČANSKI DEMOKRATI SMO ODGO-
VOR ZA PRIHODNOST. 

 
Občinski odbor Nova Slovenija - krščanski 

demokrati Grosuplje

 

Obisk starejših članov Kluba seniork in seniorjev  
SDS Grosuplje

Redna letna konferenca OO SDS Grosuplje

Ob koncu leta, v torek, 19. decembra 
2017, je IO Kluba seniork in seniorjev 
SDS Grosuplje tradicionalno obiskal sta-
re in onemogle člane in članice. S svojim 
obiskom smo jih razveselili. Posebej po-
čaščeni pa smo bili s sprejemom pri Anč-
ki in Alojzu Predalič, ki sta letos dopolnila 
okroglih 90 let. Želimo jima veliko zdrav-
ja, vse dobro in še na mnogo let.  

Klub seniorjev in seniork SDS Grosuplje

V četrtek, 7. decembra 2017, je pote-
kala redna letna konferenca Občinskega 
odbora Slovenske demokratske stranke 
Grosuplje.

Uvodoma je zbrane članice in člane 
lepo pozdravil predsednik OO SDS Gro-
suplje mag. Dušan Hočevar, po izvolitvi 
delovnega predsedstva pa so poročilo 

o aktivnostih, o delu v preteklem letu 
podali predsednik OO SDS Grosuplje 
mag. Dušan Hočevar, namestnik vodje 
Kluba svetnikov OO SDS Grosuplje Janez 
Pintar, predsednik SDM Grosuplje Žan 
Skubic, predsednica ŽO SDS Grosuplje 
Marina Rački in predsednik KSS SDS Gro-
suplje Danijel Nagelj. V letu 2017 smo se 
udeležili številnih prireditev in drugih 
dogodkov stranke, prav tako smo sode-
lovali pri njenih aktivnostih. Bo pa zago-
tovo še aktivnejše letošnje leto, saj so 
pred nami državnozborske volitve, ki jim 
bodo pozneje sledile še lokalne volitve.

Konference se je udeležil tudi predse-
dnik SDS Janez Janša in nas ob tej prilo-
žnosti tudi nagovoril. Pohvalil je delo žu-
pana dr. Petra Verliča in občinske uprave 
ter dejal, da je le potrebno delati naprej. 
Upravljanje naše države pa je žal zelo sla-
bo in če ne bo prišlo do preobrata v novo 
smer, se Sloveniji ne obetajo lepi časi. 
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Srečanje občinskih odborov SDS Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje s predsednikom SDS Janezom Janšo

Evropa, predvsem pa evro obmo-
čje, ima sedaj znatno gospodarsko rast. 
Tudi Slovenija, naše gospodarstvo izvozi 
70 %. Vendar pa je bila ta gospodarska 
rast v določeni meri umetno povzroče-
na, Evropska centralna banka je v zadnjih 
letih natisnila veliko denarja. Nekaj časa 
bo še trajala, maksimalen doseg je dve 
leti, potem bodo spet prišli časi, ko bo 
težje. Naša vlada pa žal v teh dobrih ča-
sih, na nek način doseženih na kredit, ni 
naredila nobene resne reforme. Name-
sto da bi znižali davke, razbremenili go-
spodarstvo, povečali plače, pokojnine, 
tudi to sodeluje pri razvoju, smo zaposlili 
8.000 novih ljudi v administraciji, kar je 
250 milijonov letnega stroška. Izvajajo 
nepomembne investicije,  zdravstveni 
sistem je v razsulu, kjer ni problem de-
nar, ampak kaos, nered. Zato je še kako 
pomembno, da bi se ljudje zavedali, da 
njihov glas šteje, in da bi odšli na volitve. 

Janez Janša je vsem zaželel blagoslo-
vljen in doživet božič, srečno leto 2018, 
predvsem pa veliko energije in poguma 
pri svojem delu, ki naj ju črpamo tudi 

iz praznika slovenske samostojnosti in 
enotnosti.

Župan dr. Peter Verlič pa je v svojem 
govoru predvsem poudaril, da je tudi za 
uspešno delo občin še kako pomembno, 
kakšno vlado imamo, kakšno je upravlja-
nje naše države. Da je tako, nam pove že 
samo nesposobnost naše vlade pri učin-
kovitem koriščenju evropskih sredstev. 

Tudi župan je vsem zaželel lepe prihaja-
joče praznike.

Občinski odbor SDS Grosuplje

V petek, 12. januarja 2018, smo se v go-
stišču Jap v Prapročah pri Temenici zbrali 
članice in člani občinskih odborov Sloven-
ske demokratske stranke Ivančna Gorica, 
Grosuplje in Dobrepolje. Z nami so bili 
poslanec v državnem zboru mag. Andrej 
Šircelj, župan občine Ivančna Gorica Dušan 
Strnad, župan občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič, predsednik Občinskega odbora SDS 
Ivančna Gorica Tomaž Smole, predsednik 
Občinskega odbora SDS Grosuplje mag. 
Dušan Hočevar in predsednik Občinskega 
odbora SDS Dobrepolje Roman Bukovec. 
Posebej veseli pa smo bili, da se je našemu 
srečanju pridružil tudi predsednik SDS in 
poslanec državnega zbora Janez Janša.  

Uvodoma so nas pozdravili in nas z 
nekaj spodbudnimi besedami nagovorili 
predsedniki vseh treh občinskih odborov.
Mag. Dušan Hočevar je v svojem nago-
voru poudaril pomen državnozborskih 
volitev, pri katerih gre za razvoj Slovenije. 
Predvsem je izpostavil neuspešno črpanje 
evropskih sredstev. Republika Slovenija v 
aktualni evropski perspektivi razpolaga s 
3,3 milijardami evrov, a je počrpala le 300 
milijonov evrov, pa še to za socialno eko-
nomijo, stanovanjske zadruge, študent-

ske organizacije in druge mehke vsebine. 
V občini Grosuplje, ki je 6. najbolj razvita 
občina v Sloveniji, pa potrebujemo še vo-
dovod, kanalizacije, ceste, otroška igrišča, 
športne parke, šole, vrtce. »Vse to potrebu-
jemo, vlada Mira Cerarja pa vidi potrebo le 
po mehkih vsebinah. In verjemite mi, da se 
lahko razvijamo bistveno hitreje, kot se raz-
vijamo danes, a izvoliti moramo pravo vla-
do,« je še dejal. 

Osrednji govornik na srečanju je bil 
predsednik SDS Janez Janša. Tudi on se je 

v svojem govoru osredotočil predvsem na 
volitve, ki nas čakajo v letošnjem letu.

Pri tem je poudaril, da je pomemben 
prav vsak glas. Ni pomembno, ali je tisti, ki 
voli, univerzitetni profesor, ali je to nekdo, 
ki ima podjetje s 1000 zaposlenimi, ali je to 
nekdo, ki pometa ceste. Vsak ima en glas in 
vsak glas enako šteje. 

V Sloveniji pa na zadnjih državnozbor-
skih volitvah skoraj polovica ljudi ni šla na 
volitve, na zadnjih predsedniških volitvah 
pa celo nekaj več kot polovica. »Obuditi 
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moramo torej upanje pri tistih, ki so upanje 
izgubili,« je dejal.

V Sloveniji se žal običajno dogaja, da se 
v tistem ključnem času pred volitvami za-
žene velik hrup o marsičem, o čemerkoli, 
samo zato, da ne bi prišlo do realnega pri-
merjanja programov, kadrovske ponudbe, 
vizije, ki jo imajo posamezne stranke ali pa 
kandidati o tem, kako naj bi življenje zgle-
dalo v prihodnje.

»Mi program imamo, imamo ekipe, ima-
mo ljudi, ki so nekoč že vodili ministrstva, so 
že bili državni sekretarji, imamo ljudi, ki so 
vodili različne sestave Sveta Evropske unije, 
in imamo tudi že mlado generacijo, ki je od 
leta 2008 zrastla, šla čez naše akademije, pri-
šla k nam, se pravi, imamo tudi močne sveže 
okrepitve,« je povedal Janez Janša.

Ali bi Slovenska demokratska stranka 
znala uspešno in v dobro vseh upravljati z 
našo državo, verjetno ni vprašanje, saj smo 
to že dokazali. In mi to vemo. Pomembno 
pa je, da bi se tega zavedalo čim več ljudi, 
da bi se tega zavedali tudi ostali Slovenci.

Medtem ko vsi govorimo o krizi, ko vidi-

mo, kaj se dogaja v zdravstvu, in ko nam s 
tem, ko se je v administraciji na novo zapo-
slilo 8.000 ljudi, vrtajo luknjo v proračun že 
v naprej, imamo v Sloveniji dva sektorja, ki 
v glavnem dobro funkcionirata. 

Eden je lokalna samouprava. Večina slo-
venskih občin kljub temu, da se jim znižuje 
sredstva itn., dobro dela. Večina razvoja, 
ki ga je Slovenija doživela po letu 2008, je 
bila namreč na račun razvoja v občinah, na 
račun programov v lokalni sferi, na račun 
sposobnosti ljudi v slovenskih občinah, 
v upravah županov, da črpajo evropska 
sredstva kljub težavam in s svojim skro-
mnim proračunom ustvarjajo neke investi-
cije, ki ljudem omogočajo boljše življenje. 

Drugi sektor je malo in srednje podje-
tništvo v Sloveniji. 20 % ljudi v slovenskem 
gospodarstvu je zaposlenih v malih in sre-
dnjih podjetjih. Ta so najbolje preživela 
krizo, to so podjetja, ki danes v glavnem 
izvažajo, ki ustvarjajo to gospodarsko rast, 
s katero se danes vlada hvali. In to so pod-
jetja, ki bi lahko ustvarjala še bistveno več, 
če bi imela bolj normalne pogoje. 

»Zdaj so razmere takšne, da je te pogoje 
možno zagotoviti. Gre zgolj za to, da pame-
tno upravljamo z našo državo, vsaj tako kot 
se upravlja z večino slovenskih občin. In Slo-
venija v nekem srednjeročnem obdobju de-
jansko lahko postane zelo razvita evropska 
država. Vse potenciale imamo in vemo, kako 
to narediti,« je še dejal Janez Janša.

Srečanje pa nam ni dalo le veliko nove-
ga delovnega navdiha, bilo je tudi kultur-
no obarvano. Zapel nam je Moški pevski 
zbor Prijatelji.

Slovenska demokratska stranka je v 
decembru pričela s predstavitvijo vla-
dnega programa za prihodnje mandatno 
obdobje. V sklopu kampanje #SDSzate 
je sprva predstavila področje zdravstva, 
tema, ki ji je sledila, pa prihaja iz resorja 
notranjih zadev: Zavarovali bomo Slo-
venijo! Lepo povabljeni k spremljanju 
naše spletne strani: https://www.sds.si/ 
in naše facebook strani: SDS – Slovenska 
demokratska stranka.

Občinski odbor SDS Grosuplje

Prednovoletno srečanje članov Občinskega  
odbora SLS Grosuplje

V mesecu decembru smo se srečali 
člani Občinskega odbora SLS Grosuplje 
na prednovoletnem srečanju, ki smo ga 
združili z občnim zborom. Srečanje je 
potekalo v prijetnem vzdušju kmečke-
ga turizma Gioahin na Peči. Predsednik 
Uroš Vodopivec je podal poročilo o 
delu in aktivnostih Občinskega odbora 
SLS Grosuplje v letu 2017, pri čemer je 
predstavil donacijo sredstev za nakup 
delovnih zvezkov za učence iz socialno 
ogroženih družin, uspešno izveden je-
senski izlet in delo obeh svetnikov v Ob-
činskem svetu Občine Grosuplje. Pred-
stavil je načrte dela za leto 2018, ki bo Prejemniki listine z nazivom častnega člana Občinskega odbora 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2018 23Gospodarstvo

Lidl Slovenija v Grosupljem odprl svojo 51. trgovino

Pan-Jan ponovno postal Škodin trgovec leta!       OGLASNI ČLANEK

še posebej pomembno zaradi volitev v 
državni zbor in lokalnih volitev. Članom 
Izvršilnega odbora SLS Grosuplje, ki jim 
je potekel mandat, je bil podeljen na-
ziv častnega člana v zahvalo za aktivno 

delo. Naziv častnega člana za dolgoletno 
delo v Izvršilnem odboru SLS Grosuplje 
pri oblikovanju vizije, vrednot in razvoju 
stranke so prejeli Ivanka Rakovec, Mar-
jan Kralj, Ivanka Šircelj Žnidaršič in Jože 

Poderžaj. Veselo druženje se je nadalje-
valo ob prijetnem pogovoru in zvokih 
harmonike.

Alojzija Fink in Uroš Vodopivec, Svetniška 
skupina Občinskega odbora SLS Grosuplje 

Trebanjsko družinsko podjetje Pan-Jan 
je po osvojitvi laskavega priznanja za leto 
2015 blestelo tudi tokrat in si tudi to leto 
prislužilo naziv Škodinega trgovca leta 
2017. Komisija je na letni trgovski kon-
ferenci Porsche Slovenija odločila, da je 
podjetje kljub strogim kriterijem doseglo 
najboljše ocene in se znova lahko pohvali 
z nazivom najboljšega trgovca vozil Ško-
da. 

Podjetje je najboljše ocene doseglo 
na področju zadovoljstva strank, količine 
prodanih vozil ter tržnega deleža na nji-
hovem področju, največ točk pa so jim 
namenili celo »skrivnostni kupci« oziroma 
zunanji neodvisni presojevalci, kar nedvo-
mno kaže na visoko kakovost storitev in 
osebni pristop do strank. 

Pan-Jan je sicer prvo podjetje, ki je 
v Sloveniji postavilo salon vozil Škoda, 
zgrajen po najnovejših smernicah tovar-
ne vozil Škoda. Gre za družinsko podjetje 
s skoraj 30-letno tradicijo, ki sta ga leta 
1991 ustanovila Jelka in Janez Šalehar, 
zgolj leto dni zatem pa je postalo tudi 
uradni zastopnik za prodajo in servisira-
nje novih vozil znamke Škoda. Poleg za-
stopstva za prodajo Škodinih vozil je od 
leta 2009 Pan-Jan tudi pooblaščeni pro-
dajalec vozil Kia. 

Danes podjetje zaposluje več kot 50 
uslužbencev. V podjetju so nad ponovno 
osvojenim priznanjem navdušeni, a za-
radi njega ne bodo zaspali na lovorikah, 
ravno nasprotno – to bo dodatna moti-
vacija pri načrtih za prihodnost. V Ivančni 
Gorici, kjer imajo eno od poslovnih enot, 
nameravajo povečati kapaciteto servisnih 
storitev in odpreti nov salon Kia ter center 
rabljenih vozil. V obeh poslovnih enotah 
poleg številnih storitev, kot so tehnični 
pregledi, servisiranje, upravne storitve 
podaljševanja registracij vozil, sprememb 
lastništva ter sklepanja zavarovanj, že nu-

dijo široko paleto rabljenih vozil, v Treb-
njem pa lahko koristite tudi avtokleparske 
in avtoličarske storitve. Po mnenju mno-
gih je podjetje Pan-Jan vsekakor vredno 
vsakršnega zaupanja, kar dokazuje ravno 
vnovični naziv najboljšega trgovca.

Lidl Slovenija je v četrtek, 14. decem-
bra 2017, na Cesti dr. Jožeta Pučnika v 
Grosupljem, odprl svojo novo trgovino, 
že 51. v Sloveniji.

Zbrane je pozdravil Miha Repolu-
sk, vodja prodaje za zahodno regijo pri 
Lidlu Slovenija. »Leto praznovanja 10. 
obletnice mineva v znamenju navdiha. 
Vseskozi sledimo zavezi, da v naših trgo-
vinah ponujamo izdelke odlične kakovosti 
po ugodni ceni, in da skrbimo, da se kup-
ci v naših trgovinah dobro počutijo, da je 
nakup pri nas preprost in hiter. Pozitivne 
izkušnje iz drugih slovenskih krajev, kjer že 
stojijo trgovine, zgrajene na ta način, nam 

potrjujejo, da smo na pravi poti. Prepriča-
ni smo, da bo Lidlova trgovina v Grosuplje 
prinesla kakovostno ponudbo in poskrbe-
la za preprosto dober nakup,« je dejal.

Navzoče je na slovesnem dogodku 
pozdravil tudi župan dr. Peter Verlič. Po-
vedal je, da ima Občina Grosuplje svojo 
usmeritev razvoja zapisano v treh G-jih: 
gospodarna, gostoljubna in globalna 
občina. Izpostavil je, da z odprtjem te 
trgovine postajamo še bolj gostoljubna 
občina in obenem novi trgovini Lidl izre-
kel dobrodošlico. »Upam, da bodo tukaj 
zaposleni odkrili vse to naše gostoljubje, 
trgovina ga že omogoča, za naše občan-

ke in občane pa to pomeni širitev trgovske 
ponudbe in prepričan sem, da tudi ugodne 
cene,« je še dejal.

V Lidlu Slovenija cenijo tudi dobro-
delnost in verjamejo, da je z majhnimi 
koraki mogoče narediti velike spre-
membe, zato po najboljših močeh po-
magajo tistim, ki v življenju kdaj nale-
tijo na težave. »Ustvarimo boljši svet« je 
njihovo vodilo in sporočilo. Ob odprtju 
nove trgovine so se povezali s Hišo za-
vetja Palčica iz Grosupljega, katerih po-
slanstvo je zaščita otrok in njihovih inte-
resov. Ob tej priložnosti so jim podarili 5 
vozičkov, napolnjenih s prehranskimi in 
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higienskimi izdelki.
Sledil je slavnostni prerez traku. Vodji 

prodaje za zahodno regijo v Lidlu Slove-
nija, Mihu Repolusku, sta se pridružila 
župan občine Grosuplje, dr. Peter Verlič, 
in Manuela Ham, vodja Hiše zavetja Pal-
čica.

Nova Lidl trgovina prinaša sodobno 
notranjost in edinstveno nakupovalno 
izkušnjo, zaposlovala pa bo 16 ljudi. Raz-
prostira se na 1.400 kvadratnih metrih 
in za kupce, zaposlene in okolje prinaša 
številne prednosti. Ima velike steklene 
površine, kar omogoča več naravne sve-
tlobe, ob vstopu pa kupce v notranjost 
prodajnega prostora prijazno povabi 
svetel in vizualno toplo zasnovan pred-
prostor. Kupcem so na voljo tudi sanita-
rije in kotiček za previjanje dojenčkov. 
Trgovina je obenem zgrajena skladno 
z visokimi okoljskimi standardi in traj-
nostnimi usmeritvami ter ima vgrajeno 
toplotno črpalko, ki bo omogočala ogre-
vanje trgovine z naravnimi viri toplote. 

Klavdija Mehle

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško 
zbornico Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI v Domu 
obrtnikov v Grosupljem, več informacij 
in prijavnice na www.ooz-grosuplje.si. 
Vabljeni.
• Seminar »Davčni obračun 2017 in 

davčne novosti«, v torek, 6. 2. 2018, 
ob 10.00. Za podjetja iz občine Gro-
suplje je zaradi sofinanciranja Občine 
Grosuplje udeležba brezplačna.

• Redno usposabljanje voznikov 2018 
(KODA 95), sobota, 10. 2. 2018, ob 
7.00.

• Usposabljanje iz Varstva pri delu, 
sreda, 21. 3. 2018, ob 15.00.

V LETU 2017 SMO NA OOZ GROSU-
PLJE IZVEDLI ŠTEVILNA IZOBRAŽEVA-
NJA IN OSTALE POSLOVNE DOGOD-
KE. V letu 2017 smo v okviru Programa 
spodbujanja razvoja malega gospodar-
stva na OOZ Grosuplje, katerega sofi-
nancira tudi Občina Grosuplje, organizi-
rali 14 izobraževalnih dogodkov, katerih 
se je samo iz občine Grosuplje udeležilo 

preko 300 podjetnikov in obrtnikov oz. 
njihovih zaposlenih. Tako smo med dru-
gim razstavljali na Mednarodnem obr-
tnem sejmu v Celju, organizirali srečanje 
podjetnic, devetošolcem osnovnih šol iz 
občine Grosuplje predstavili obrtniške 
poklice, se učili tujih jezikov, računalni-
ških programov, izdelovanja spletnih 
strani, pridobivali številna specializirana 
podjetniška znanja, ipd … Tudi v letu 
2018 nameravamo nadaljevati z orga-
nizacijo številnih dogodkov in vabljeni  

Dedek Mraz na OOZ Grosuplje, 12.12.2017
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vsi podjetni in podjetne, da se nam pri-
družite. Vsi dogodki so objavljeni na naši 
spletni strani, www.ooz-grosuplje.si. Va-
bljeni k ogledu. 

ZA KROVCE, KLEPARJE: vabljeni 
na državno prvenstvo mladih kleparjev 
krovcev, 5. in 6. 4. 2018, na sejmu MEGRA 
v Gornji Radgoni.

OZS je objavila RAZPIS ZA OPRA-
VLJANJE MOJSTRSKIH IZPITOV. Rok za 
oddajo vlog je 23. 2. 2018.   

ZA GRADBENIKE: Državni zbor je 
sprejel novi Gradbeni zakon (GZ), novi 
Zakon o arhitekturni in inženirski dejav-
nosti (ZAID) ter novi Zakon o urejanju 
prostora (ZUREP). Novi zakoni se bodo 
začeli uporabljati s 1. 6. 2018. Pred tem 
bodo na ministrstvu morali sprejeti še 
podzakonske akte, ki pa bistveno ne 
bodo mogli vplivati na izvajanje zako-

nodaje. V zakonodaji je kar nekaj novosti 
tudi za izvajalce del. OZS je pri pripravi 
omenjenih zakonov aktivno sodelovala 
in bo predstavljene novosti preko šte-
vilnih seminarjev, ki bodo potekali po 
vsej Sloveniji, predstavila zainteresirani 
javnosti.  

Novi predsednik Državnega sveta 
Republike Slovenije je postal ALOJZ 
KOVŠCA. G. Kovšca, ki živi v Veliki Rač-
ni, drugače pa je gostinec s Spodnje 
Slivnice, je predsednik OOZ Ljubljana 
Bežigrad, pred tem pa je bil že dva man-
data predstavnik obrtnikov v državnem 
svetu. Gospodu Kovšci ob izvolitvi na 
čelo tako pomembne institucije iskreno 
čestitamo in mu želimo, da bo še naprej 
uspešno zastopal interes obrtnikov in 
malega gospodarstva. 

OBISK DEDKA MRAZA NA OOZ 
GROSUPLJE. Tako kot vsako leto je 
pridne otroke članov OOZ Grosuplje in 

njihovih zaposlenih tudi letos sredi de-
cembra obiskal dedek Mraz. Še pred ob-
daritvijo si je dobri mož skupaj z otroki 
ogledal simpatično predstavo Copranje 
pri coprnici Zofki v izvedbi mladih igral-
cev gledališkega ansambla OŠ Louisa 
Adamiča in KD Teater Grosuplje.

Dodatna pojasnila na OOZ Grosu-
plje, ooz.grosuplje@ozs.si, 01-786 51 30, 
www.ooz-grosuplje.si, kjer smo Vam na 
voljo tudi za kakršna koli vprašanja po-
slovne narave. Vabljeni!

Janez Bajt, univ. dipl. oec.
sekretar OOZ Grosuplje

Županova jama kot del BIO 25 med deseterico najboljših 
razstav leta 2017 revije Metropolis

V letu 2017 je potekal 25. bienale in-
dustrijskega oblikovanja, ki ga za sloven-
sko izdajo pripravlja Muzej za arhitektu-
ro in oblikovanje v Ljubljani. Uredništvo 
revije Metropolis, revije za arhitekturo in 
oblikovanje iz New Yorka, je slovenski 
projekt bienala uvrstilo med deset naj-
boljših razstav leta 2017. Tako je BIO 25 
postala edina prepoznana razstava izven 
angleško govorečega sveta, saj so v New 
Yorku in Chicagu izbrali kar 6 razstav, v 
Veliki Britaniji pa 3. 

S krovnim naslovom Daleč, tako blizu 
je BIO 25 prizorišča usmeril na podeže-
lje, kjer so povabljeni ustvarjalci v obliki 
sedmih epizod v različnih okoljih razvi-
jali možne scenarije bivanja in razvoja 
izven urbanih območij. Županova jama 
je pri projektu sodelovala s prizoriščem 
kraškega podzemlja, potenciale pokraji-
ne in možnosti razvoja pa so ustvarjalci  
poleg Ljubljane raziskovali in predstavili 
tudi v Kočevju, Trbovljah, Lendavi, Pira-
nu in Kobaridu. 

V Veliki dvorani Županove jame smo 
lansko leto imeli postavljeno svetlobno-
-zvočno inštalacijo, ki je z igro svetlobe 
v popolni temi ustvarila nove, predvsem 
čutne zaznave kraškega podzemlja. In-
štalacijo je pod naslovom Sprostitev 

podzemlja pripravil oblikovalec Dan 
Adlešič v sodelovanju s Studiem Forma-
fantasma in Andrejem Detelo, teoret-
skim fizikom in filozofom. 

Po koncu bienala pa Županovi jami 
ostaja tudi otipljiva »dediščina«. V pripra-
vah na ta projekt smo ob pomoči Obči-
ne Grosuplje uredili sprejemni center za 
obiskovalce v stavbi nekdanjega gosti-
šča pri jami. S samim BIO 25 sta se pove-

čala tudi prepoznavnost Županove jame 
in Grosupljega kot turistične destinacije, 
saj nas je kar nekaj gostov obiskalo prav 
zaradi bienala.

Lučka Jere, Županova jama – turistično in 
okoljsko društvo Grosuplje, foto: Delfino 
Sisto Legnani in Marco Cappelletti/MAO
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Prid´mo si voščit

Turistično društvo Šmarje - Sap je na praznični 26. december or-
ganiziralo že 4. večerni pohod po KS Šmarje - Sap z namenom, da 
si pohodniki voščijo skupaj, si vzamejo čas za druženje in pogovor.

Odsotnost zimske idile in rahlo deževno vreme sta sicer odvr-
nila marsikaterega pohodnika, kljub temu pa jih je na cilj prispelo 
veš kot 50.

Trg pred cerkvijo je tudi tokrat preplavila toplota lesenih šte-
dilnikov, vonj po kuhanem vinu in čaju in  ubrano petje pevcev 
Moškega pevskega zbora Šmarje - Sap.

Skupaj smo zapeli, se okrepčali in si voščili z željo, da se priho-
dnje leto ponovno snidemo.

Turistično društvo Šmarje - Sap

Miklavžev pohod z baklami do Tabora nad Cerovim 

V petek, 8. decembra 2017, je TD Ta-
bor Št. Jurij organiziral prvi Miklavžev 
pohod z baklami do Tabora nad Cero-
vim in povratkom nazaj do Male vasi. 
Kljub deževnemu vremenu se je zbralo 
kar lepo število pohodnikov. Pohod smo 
pričeli pred farno cerkvijo v Št. Juriju in 
se od tam podali po markirani poti proti 
Taboru. Pot je bila označena z napisi PO-
HOD in drugimi oznakami. Z baklami in 
baterijami smo se po gozdni poti podali 
do taborske cerkvice. Tam nas je pričakal 
predsednik z dobrodošlico in okrepči-
lom. V cerkvi smo zapeli nekaj pesmi in 
se vrnili nazaj proti Mali vasi, kjer se je 
v dvorani kulturnega doma pohod tudi 
zaključil.

V topli dvorani  so nas pričakale člani-
ce društva, ki so nam postregle s hrano, 
kuhanim vinom in toplim čajem. Harmo-
nikar Aljaž je veselo zaigral, tako da smo 
tudi zaplesali.

Obiskal nas je sv. Miklavž. Otroke in 
odrasle je nagovoril z vzpodbudnimi be-
sedami ter obdaril navzoče.

Kljub deževnemu vremenu smo uspe-
šno izvedli naš prvi Miklavžev pohod z 
baklami. Z zadovoljstvom udeležencev 
in prijetnim zaključkom večera je bil po-
plačan trud organizatorjev. V društvu 

upamo, da bo pohod postal tradiciona-
len. Se vidimo naslednje leto!

Andrej Grm, vodja pohoda
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Kako uspešni smo bili pri zbiranju komunalnih odpadkov 
v letu 2017?

V letu 2017 smo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in 
Ivančna Gorica zbrali skupaj 10.942 ton komunalnih odpadkov, 
od tega 7.378 ton ločenih frakcij ter 3.564 ton mešanih komu-
nalnih odpadkov (črni zabojnik). S tem smo izboljšali rezultat 
zbrane količine ločenih frakcij iz leta 2016 za 1,57 %. Skupaj 
smo tako zbrali že 67,43 % ločenih frakcij, kar je razvidno na 
grafu 1. 

Vse mešane komunalne odpadke, ki jih zberemo v črnem 
(kovinskem) zabojniku, odpeljemo v RCERO Ljubljana na me-
hansko biološko obdelavo. V grafu 2 je prikazana količina 
odpeljanih odpadkov za leto 2016 in 2017.  V letu 2017 smo 
zmanjšali količine odpeljanih odpadkov za 5,9 % glede na leto 
poprej.

V preteklem letu smo povečali količine zbranega papirja in 
kartona, mešane embalaže, steklene embalaže, nevarnih od-
padkov, odpadne električne in elektronske opreme in odpa-
dnega lesa, nekoliko manj kot v preteklih letih pa smo zbrali 
biološko razgradljivih odpadkov predvsem zaradi suhega po-
letja.

Cilj Javno komunalnega podjetja Grosuplje v letu 2018 je 
količino ločeno zbranih frakcij glede na zbrane odpadke še po-
večati, na način, da bomo nadaljevali z ozaveščanjem uporab-
nikov o pravilnem ločevanju odpadkov in pogosteje tudi izva-
jali kontrolo. Uporabnike bomo sprva opozorili na nepravilno 
ločevanje, v primeru ponavljajočega se neupoštevanja opo-
zoril in nasvetov pa bomo v reševanje tovrstnih zadev vključili 
tudi medobčinski inšpektorat.

V letu 2018 prav tako načrtujemo izvedbo zbirnih akcij, in 
sicer dve zbirni akciji nevarnih odpadkov, zbirno akcijo za od-
padno električno in elektronsko opremo ter akcije zbiranja sta-
rega, odpadnega papirja v sodelovanju z osnovnimi šolami z 
območja vseh treh občin.

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

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Graf 1: Prikazuje v odstotkih razmerje med količino ločeno zbranih frakcij – mo-
dra barva –  in količino ostankov odpadkov v črnem zabojniku – rdeča barva

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

Graf 3: Prikaz količine zbranih ločenih frakcij od leta 2005, ko smo postavili nove 
ekološke otoke, do vključno leta 2017.

Dimnikarske storitve
Konec leta 2016 je bil sprejet Zakon 

o dimnikarskih storitvah - ZDimS (Ur. 
l. RS, št. 68/16), ki je prinesel novost za 
uporabnike, da si lahko sami izberejo di-
mnikarja. Rok za izbiro dimnikarja v letu 
2017 je bil 30. junij 2017. Vsem, ki ste 
nam izkazali zaupanje in nam poslali pri-

stopno izjavo, se iskreno zahvaljujemo.
Če se do sedaj niste ukvarjali s tem, 

kdo bo vaš dimnikar v bodoče, ste ostali 
za letošnjo sezono (do 30. junija 2018) 
pri dotedanji dimnikarski službi. Če že-
lite zamenjati dimnikarsko službo, lahko 
to storite z izpolnitvijo pristopne izjave, 

katero boste prejeli na vaš dom s Kata-
logom splošnih informacij o storitvah 
družbe Javno komunalno podjetje Gro-
suplje - 2018. Izjavo lahko podpišete 
tudi osebno na sedežu JKP Grosuplje ali 
jo izpolnite elektronsko na spletni strani 
www.jkpg.si, izjava je dostopna v obliki 
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Delovno srečanje članov KORK Žalna: priprava za božično-novoletni obisk starejših oseb, 
invalidov, bolnih ali oseb s posebnimi potrebami.

Delavnica eko čistil uspela

Veseli december

Rotary club Grosuplje je organiziral obdaritev rejencev

V torek, 16. januarja 2018, se je v večnamenski učilnici na 
Centralni čistilni napravi Grosuplje v sklopu projekta LAS: »Z 
glavo za naravo - izobraževanje in ozaveščanje o okoljskih 
tematikah«  izvedla prva delavnica na temo eko čistil. Udele-
ženci delavnice so pri sami izvedbi pridobili znanje izdelave 
eko čistil za: steklene površine, pralni prašek, polirno kremo, 
tabletke za pomivalni stroj… Poleg pisnega gradiva, ki je vse-
bovalo tako recepte za izdelavo že prej omenjenih čistil, kot 
tudi ideje in uporabno znanje za izdelavo lastnih čistil, so vsi 
udeleženci prejeli še izdelke eko čistil, ki so jih na delavnici na-
redili sami.

Javno komunalno podjetje Grosuplje

prijavnega obrazca. Tako bomo lahko od 
1. julija 2018 tudi pri vas opravljali dimni-
karske storitve.

Za vsa dodatna pojasnila in naročanje 
smo dosegljivi na tel. št. 01-7888-956 
vsak delovnik med 8.00 in 13.00 uro 

ali po elektronski pošti dimnikar@jkpg.si. 
Obstoječe stranke JKP Grosuplje ob-

veščamo, da s podpisom pristopne iz-
jave pri JKP Grosuplje nimajo več nika-
kršnih obveznosti do stare dimnikarske 
družbe ter da JKP Grosuplje posluje pov-

sem samostojno in ne sodeluje z drugi-
mi dimnikarskimi družbami. 

Postanite naš uporabnik in izberite 
našega dimnikarja. Veselimo se sodelo-
vanja z vami.

JKP Grosuplje, d. o. o.

December je mesec veselega druže-
nja in dobrega počutja. V tem mesecu 
smo polni pričakovanj in ustvarjalnosti. 

Je pa to tudi čas, ki ga namenimo prija-
teljem in družini, ko si podamo roke in 
voščimo vse najlepše. Člani KORK Žalna 

že vrsto let za božično-novoletne, kot 
tudi za velikonočne praznike, obiščemo 
in simbolično obdarimo približno 120 
oseb. To so naši sokrajani: starejše ose-
be, invalidi, bolni ali osebe s posebnimi 
potrebami. Med letom pa ne pozabimo 
za njihove osebne praznike obiskati tudi 
naše najstarejše občanke in občane, ki 
štejejo 90 let in več, kot je  gospa Ivanka, 
ki je oktobra lani praznovala 101 leto. Z 
veseljem jih obiščemo na njihovih do-
movih ali v domovih za starejše občane.                                                                                                                                         

Člani KORK Žalna se zahvaljujemo 
vsem, ki nam kakorkoli pomagate pri na-
šem delovanju.

V letu 2018  vam želimo sreče, zdrav-
ja in polno drobnih, lepih vsakodnevnih 
radosti.

Tatjana Prijatelj Baranašič,  
članica KORK Žalna

Konec leta je čas, ko dobri možje uresničuje-
jo otroške želje. V teh prazničnih dneh se še po-
sebej veselimo življenja, se družimo s prijatelji 
in znanci. 

Rotary club Grosuplje je v sodelovanju s 
Centrom za socialno delo Grosuplje organiziral 
božično obdarovanje otrok, ki bivajo v rejniških 

družinah na območju CSD Grosuplje.
 Božiček je v svojem velikem starem košu pri-

nesel darila za otroke, za katere starši ne morejo 
skrbeti. Majhne pozornosti so razveselile rado-
žive otroke in jim prinesle  upanja, da v praznič-
nih dneh dobri mož misli nanje.

Poleg daril pa smo otrokom v rejniških dru-
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žinah in njihovim skrbnikom omogočili 
ogled Božične zgodbe v živalskem vrtu.

Božično zgodbo, v času božično–no-
voletnih praznikov, že več let organizi-
rajo v živalskem vrtu v Ljubljani. To je 
izjemen dogodek, v katerem nastopajo 
zaposleni v živalskem vrtu in  njihove 
živali: osel, kamele, ovce ter druge do-

mače živali. 
Posebna popestritev Božične zgodbe 

pa so glasbeniki, ki s svojo pesmijo pri-
čarajo praznično vzdušje. Dogodek je 
prikazan v domačem okolju avtohtone 
slovenske hiše in kašče.

Po prireditvi pa otroci in njihovi spre-
mljevalci negujejo živali in si v hlevčku 

ogledajo sveto družino.
Veseli smo, da smo lahko delili dobro 

voljo in nasmehe med otroke, ki odra-
ščajo v rejniških družinah.

Vsem želimo srečno in veselo novo 
leto 2018.

Rotary club Grosuplje

Vpis otrok v VVZ Kekec Grosuplje za 
šolsko leto 2018/19

VVZ Kekec Grosuplje sprejema Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2018/19 do 31. 3. 
2018.  Vstop otrok v vrtec bo s 1. 9.2018.

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

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

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

Obrazec Vloga za vpis otrok v VVZ Kekec Grosuplje je na voljo na spletni strani vrtca:
http://www.vrtec-kekec.si, v rubriki Sodelovanje s starši / Vpis in izpis iz vrtca.
Vlogo lahko dobite tudi v tajništvu vrtca Kekec, Trubarjeva cesta 15 - vsak delovni dan od 6.30. do 14.30. ure. 
Vlogi priložite potrebna potrdila oz. dokazila.

Majda Fajdiga, ravnateljica

Vpis otrok v vrtec Sonček za 
šolsko leto 2018/19
ENOTA SONČNI DVORI

S septembrom bomo ponovno odprli vrata novincem, ki si želijo 
obiskovati naš vrtec. V enoti Sončni dvori se trudimo, da je vzdušje 
spodbudno za razvoj vseh otrok. Otroke sprejmemo od dopolnjenega  
11. meseca in jih pospremimo vse do šolskih klopi.

Vrtec si lahko pobližje ogledate na dnevu odprtih vrat, kjer bomo 
imeli pustne ustvarjalne delavnice. Lepo vabljeni  v ponedeljek, 12. 2. 
2018, ob 9. uri.

Vrtec Sonček, enota Sončni dvori, sprejema vloge za vpis v vrtec do 
31. 3. 2018. Vloge za vpis lahko dobite osebno v enoti ali pa na naši 
spletni strani www.vrtecsoncek.com. Vlogi priložite tudi vsa potrebna 
potrdila.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo na telefonsko 
številko 059 078 210.

Kolektiv vrtca Sonček
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SRČKI ŽELJA V ENOTI PASTIRČEK

POHOD VRTCA KOSOBRIN K MIKLAVŽU NA 
TABOR

DECEMBER V KEKCU – ZGORNJI HODNIK

PREDSTAVA MALI MEDO V ENOTI TINKARA

Dogodivščine v VVZ Kekec Grosuplje
SRČKI ŽELJA V ENOTI PASTIRČEK

V enoti Pastirček smo v povezavi z 
letošnjo prednostno nalogo Ekologija 
odnosov v mesecu decembru otroke in 
starše povabili k ustvarjanju belih srčkov 
želja iz odpadnih materialov. Na srčke so 
otroci in starši zapisali svoje želje, ki jih 
ob koncu leta želijo drug drugemu in 
nam v vrtcu. Srčki čarobno krasijo no-
voletno jelko v skupnem prostoru eno-
te Pastirček. Ta dejavnost je družine in 
vrtec še bolj povezala ter spodbujala k 
razvijanju in krepitvi vrednot, kot so srč-
nost, hvaležnost in spoštovanje.

Vzgojiteljica Vida Kastelic

POHOD VRTCA KOSOBRIN K 
MIKLAVŽU NA TABOR

Tihe stopinje v snegu, zvezdno nebo 
in lučke v rokah - pohod vrtca Kosobrin 
k Miklavžu na Tabor je doživetje, ki nam 
vsako leto znova napolni srca z radostjo.

Strokovne delavke enote Kosobrin

DECEMBER V KEKCU – ZGORNJI 
HODNIK

V zgornjem hodniku enote Kekec 
smo v decembru dejavnosti nanizali 
okoli naše celoletne vizije Kamenčki pri-
jateljstva nas povezujejo. Po Geoloških 
igrarijah pod vodstvom  Petre Žvab Ro-
žič, na katerih smo si ogledali lutkovno 
predstavo V kraljestvu skalnih mišk in na 

različne načine spoznavali velike in male 
kamne, smo se odločili, da si s kamenčki 
polepšamo tudi konec leta. Zbrane ka-
menčke so otroci na različne načine po-
slikali, spravili v škatlico in postavili pod 
smrečico pri vhodu vrtca. Ob spremljavi 
harmonike smo vsi skupaj zapeli otro-
ške pesmi, na koncu pa si je vsak otrok 
izbral kamenček prijateljstva za srečo. S 
kamenčki so starejši otroci obdarovali 
tudi mimoidoče v Grosupljem in prikli-
cali nasmeh in iskrico v njihovih očeh. 
Kamenčki prijateljstva so otrokom po-
magali, da so spoznali, kako pomembno 
je prijateljstvo in kako ga s pozornostjo 
in medsebojnimi odnosi lahko krepimo.

Strokovne delavke enote Kekec  
zgornji hodnik

DECEMBER V KEKCU – ZGORNJI HODNIK

DECEMBER V KEKCU – ZGORNJI HODNIK
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UPOKOJENCI NA OBISKU V ENOTI PASTIRČEK

10. TRADICIONALNI POHOD Z LUČKAMI PO ŽALNI

UPOKOJENCI NA OBISKU V ENOTI PASTIRČEK

ORIENTACIJSKI POHOD Z LUČKAMI IN BOŽIČNO-NOVOLETNA PREDSTAVA 
V VRTCU TROBENTICA

PREDSTAVA MALI MEDO V ENOTI 
TINKARA

Vsako leto v mesecu decembru stro-
kovne delavke VVZ Kekec Grosuplje 
otrokom pripravimo gledališko pred-
stavo. Letos smo zaigrale predstavo z 
naslovom Mali medo. Prestava ni bila 
namenjena le zabavi, ampak tudi poda-
janju vzgojnih sporočil in vrednot tako 
otrokom kot tudi staršem. Medvedek, ki 
je zgubil svojo dudo, je srečal živali, ki so 
otroke na najbolj zabaven način opomi-
njale na to, kako pomembno se je gibati 
in jesti zdravo, brati knjige in skrbeti za 
čisto okolico. Predstava je bila prežeta s 
humorjem in je omogočala aktivno so-
delovanje otrok. 

Klavdija Kresnik

10. TRADICIONALNI POHOD Z 
LUČKAMI PO ŽALNI

V začetku decembra smo v vrtcu 
Zvonček obeležili 10. tradicionalni po-
hod z lučkami po Žalni. Vsako leto se ve-

selimo tega dne, letos pa je bil še poseb-
no prazničen. Dogodek je prekipeval od 
smeha, dobre volje, pozitivnega vzdušja, 
pesmi ter prijaznih besed. Seveda nas je 
obiskal tudi Miklavž z angeli, ki je prija-
zno nagovoril otroke in njihove družine. 
Letošnji jubilejni pohod je lep dokaz, 
kako se lahko stkejo trdne, prijateljske 
vezi in topli odnosi med družinami in 
vrtcem, saj smo se družili vodstvo ter 
strokovni delavci vrtca, družine, katerih 
otroci sedaj obiskujejo vrtec, ter družine, 
katerih otroci so obiskovali vrtec Zvon-
ček v minulih 10 letih. 

Ana Vrhovec

ORIENTACIJSKI POHOD Z LUČKAMI IN 
BOŽIČNO-NOVOLETNA PREDSTAVA 
V VRTCU TROBENTICA

V mesecu decembru smo imeli v po-
poldanskem času, skupaj z družinami, 
orientacijski pohod z lučkami. Naloge so 
bile na temo ekologije odnosov, ki je le-
tos naša prednostna naloga.

Na cilju so otroci iz lučk, ki so jih sami 
naredili, oblikovali srce.

Kot vsako leto smo se tudi letos pri-
družili učencem PŠ Kopanj na božič-
no-novoletni predstavi. Zaplesali smo 
doživetje ob glasbi, samostojno zapeli 
dve pesmi in za konec zapeli še skupaj z 
učenci šole.

Blanka Strgar

UPOKOJENCI NA OBISKU V ENOTI 
PASTIRČEK 

V enoti Pastirček smo tudi letos prisrč-
no sprejeli naše upokojenke in upoko-
jence. Vzgojiteljice so jim zaigrale pred-
stavo Mali medo. Otroci so se potrudili z 
deklamacijami o srčnosti, prijateljstvu in 
družini. Obdarili smo jih z  drobnih pre-
senečenjem ter se skupaj družili in uživa-
li v prijetnem prazničnem vzdušju. 

Milka Ćućić
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Božična zgodba v režiji vrtca Jurček

Aktiven konec leta ženskega pevskega zbora Biser – 
letni koncert in trije božično-novoletni koncerti 

V vrtcu Jurček želimo vsako leto v me-
secu decembru z različnimi dejavnostmi 
v otrocih spodbuditi razmišljanje o pra-
vem pomenu božičnega časa. Letošnji 
december smo posvetili zgodbi vseh 
zgodb, božični zgodbi, ki smo jo 8. 12. 

2017 v Kulturnem domu Grosuplje tudi 
uprizorili. Dogodke v zgodbi so pove-
zovale čudovite božične pesmi, igralci 
pa so bili otroci vseh treh skupin, tudi 
najmlajši, ki so bili zvezdice in angeli. 
Vzdušje na prireditvi je bilo zelo družin-

sko. Otroci so vsem prisotnim pričarali 
praznično vzdušje, ob tem pa smo se 
naučili, da je najlepše darilo, ki ga lahko 
dobimo ali podarimo, medsebojna lju-
bezen. 

Osebje iz vrtca Jurček

Članice pevskega zbora Biser smo si 
za konec leta 2017 skupaj z novim zbo-
rovodjem Fernandom Mejíasom za-
stavile ambiciozna cilja: v treh mesecih 
naštudirati program za letni koncert in 
program božičnih pesmi. Nismo verjele, 
da nam bo uspelo, a smo pridno vadile 
in ... trud se je obrestoval.

December je čaroben mesec, če se 
uspemo izogniti hitenju in nakupovalni 

mrzlici. In prav temu so bili namenjeni 
glasbeni večeri ženskega pevskega zbo-
ra Biser: ustaviti se, si vzeti čas in prisluh-
niti lepim melodijam.

Miklavž je v sredo nosil darila, me pa 
smo kot uvod v praznični december so-
rodnikom, znancem, ljubiteljem petja in 
prijateljem petkov večer polepšale s tra-
dicionalnim letnim koncertom v Druž-
benem domu. V prvem delu koncerta 

smo odpele pet ljudskih pesmi; začele 
smo z lepo irsko ljudsko pesmijo An Iri-
sh blessing in nadaljevale s priredbami 
slovenskih ljudskih pesmi. Dogajanje 
na koncertu so s svojim nastopom po-
pestrili otroci iz skupine Črke v vrtcu 
Kekec, ki so nam pod vodstvom vzgoji-
teljic Tine Kocman in Nuše Erjavec zapeli 
tri pesmice: Kekčevo himno, Peričice ter 
Babico Zimo.  
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Koncert Mladi za Karitas v Št. Juriju

V drugem delu koncerta sta se nam 
pridružila inštumentalista: pianist Lovro 
Frelih, Fernando Mejías pa je dajal ritem 
na tolkalih. V črnski duhovni pesmi He-
aven is a wonderful place se je kot so-
listka predstavila Tina Maver. Sledila je 
priredba ameriške ljudske pesmi Svetni-
ki vsi gredo v nebo, tej pa še melodija iz 
filma Moje pesmi, moje sanje The sound 
of music (»Moje srce bo blagoslovljeno z 
zvenom glasbe«). Najbolj sta poslušalce 
navdušili zadnji dve pesmi, priredbi juž-
noafriške Zulu pesmi, ki sta zelo ritmični: 
v prvi pesmi The lion slips tonight so se 
kot solistke razživele Klementina Maver, 
Maja Cesnik in Maruša Ambrožič, ki je s 
svojim glasom dobesedno poletela v 
višave.  S pesmijo Singabahambayo (pe-
sem govori o boju za svobodo) smo za-
ključile drugi del koncerta. Verjamemo, 
da smo svoje veselje ob prepevanju in 
pozitivno energijo prenesle tudi na po-
slušalce.  Na koncu je sledilo še prijetno 
druženje z gosti in izmenjava vtisov po 
koncertu.

Tik pred novim letom smo z mladin-
skim pevskim zborom Dotik iz Kranja 
pod vodstvom Nika Krajnca pripravi-
li koncert božičnih pesmi v cerkvi sv. 
Martina v Kranju; poimenovali smo ga 
Zvezde žarijo. Polna cerkev poslušalcev 
in odlična akustika so pripevali k odlične-
mu vzdušju. Na tem koncertu sta sode-

lovali še dve violinistki – naš podmladek: 
dve božični melodiji sta odigrali 8-letna 
Vesna Ambrožič in 11-letna Klara Maver, 
Klara pa je z violino spremljala tudi zbor. 
Koncert smo zaključili s Sveto nočjo v iz-
vedbi obeh zborov in inštumentalistov.

Koncert je z lepo mislijo zaključil do-
mači župnik, ki se je zahvalil obema zbo-
roma za prijeten večer in povzel: »Zbor 
Biser se nas je dotaknil s svojim lepim 
petjem, zbor Dotik pa je pel tako lepo, 
da ga je potrebno čuvati kot biser.«

Mladi pevci iz Kranja so nam obisk 
vrnili po novem letu, na predvečer pra-
znika svetih Treh kraljev, in  koncert smo 
ponovili v domači cerkvi v Grosupljem.

Članice pevskega zbora Biser smo se 

odzvale povabilu grosupeljskega Doma 
starejših občanov in zapele njegovim 
stanovalcem. Odpele smo jim repertoar 
slovenskih ljudskih in božičnih pesmi. 
Bili so nas veseli, še posebno zato, ker 
tudi sicer zelo dobro poznajo našo pev-
ko Brigito. Iskrice v njihovih očeh, spon-
tano petje z nami, aplavz in nasmehi na 
obrazih so bili najlepša nagrada za naše 
petje. 

Ponovno vabimo v naše vrste dekle-
ta in žene! Vadimo ob sredah, ob 19.00,  
v dvorani Mestne knjižnice Grosuplje.  
Vabljene!

Za ŽPZ Biser zapisala Petra Ravnik, foto: 
Vasja Ambrožič

Že drugo leto zapored smo v Župnij-
ski Karitas Št. Jurij organizirali koncert 
Mladi za Karitas. Glavni namen koncerta 
je biti dobrodelni, pri tem pa ne poza-
biti na medsebojno druženje. Pobudnik 
za ustanovitev Karitas v Št. Juriju je naš 
pokojni župnik Milan Grden in njegova 
je bila tudi ideja o prvem koncertu. Lan-
ska nabirka je bila namenjena družini v 
stiski, letos pa smo se odločili, da prosto-
voljne prispevke namenimo misijonarju 
Jožetu Adamiču, ki deluje na Madaga-
skarju. Popoldne so nam polepšali mladi 
na svojih glasbilih. S svojim igranjem so 
naredili nekaj dobrega za soljudi in nas 
zbrali skupaj na nedeljsko popoldne. Le-
tošnji koncert pa je bil še prav poseben, 
saj smo medse povabili Malgaški pevski 
zbor, ki se nam je z veseljem pridružil. 
Predstavili smo tudi film o delovanju g. 
Adamiča na Madagaskarju, da so se naše 
misli resnično “preselile“ na otok v Indij-

skem oceanu, med Malgaše, med naše 
misijonarje. Svojo točko je prispeval 
tudi naš duhovni pomočnik Matjaž Ce-
larc. Popoldne je kar prehitro minilo ob 
prepevanju, zvokih harmonik, klavirja, 
trobente, flavte, klarineta ...  skozi katere 
sta nas kakor prava profesionalca vodila 
Marija in Dominik.

Res smo hvaležni Malgaškemu pev-
skemu zboru, da se nam je pridružil. S 
svojimi glasovi in inštrumenti so nam 
pripravili prav posebno vzdušje ob pre-
pevanju malgaških in drugih pesmi. Še 
posebna zahvala pa gre vsem, ki ste da-
rovali in s tem polepšali življenje našim 
bratom in sestram na Madagaskarju.

Vsi skupaj pa že načrtujemo nove pri-
reditve in se veselimo ponovnih snidenj, 
da bomo skupaj lahko delali dobro.

Mateja Viršek



34 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2018 Kultura

Petek, 22. 12. 2017, Trgovina Spar, 
Grosuplje

Pevci in pevke Mešanega pevskega 
zbora U3 Univerze za tretje življenjsko ob-
dobje Grosuplje skupaj prepevamo od leta 
2013.  Od vsega začetka nas vodita glasbe-
na pedagoginja Gabrijela Cedilnik in kore-
petitor ter instrumentalist na klaviaturah 
Primož Cedilnik. Zbor sestavlja 25 pevk in 
pevcev, nastopamo pa na vseh prireditvah 

UTŽO in na literarnih večerih v Mestni knji-
žnici Grosuplje. 

Vsako leto, ko se bliža adventni čas, v 
MePZ U3 vadimo božične pesmi. Letos 
smo ugotovili, da jih znamo dovolj za krajši 
koncert. Razmišljali smo, da bi zapeli kje na 
prostem, nazadnje pa smo se odločili, da 
bomo nastopili v trgovini Spar v Grosu-
pljem. 

Želeli smo, da bi skupaj z obiskovalci tr-
govine in našimi stalnimi poslušalci podo-

živeli praznične dni, ki prihajajo, da bi nas 
objela toplina, pesem pobožala in glasba 
povezala, času primerni verzi pa naj bi nas 
oplemenitili in popeljali v praznični čas.

Naš koncert je sestavljalo devet pesmi, 
ki smo jih spletli v venček. Nekaj pesmi 
smo se naučili na novo, že znane pa smo 
obnovili in polikali na kar nekaj intenzivnih 
vajah. Solisti priljubljenih božičnih pesmi 
so bili: sopranistka Marica Meglen, tenorist 
Tone Zalar in basist Tine Zibelnik, na kra-

Božični koncert na Osnovni šoli Šmarje – Sap

MePZ U3 nastopil na božično-novoletnem večeru v Sparu

V letošnjem šolskem letu bomo oči-
tno lahko poročali o tradicionalnih pri-
reditvah na šoli, ki so hkrati tudi prvič, 
odkar je Osnovna šola Šmarje – Sap s 1. 
septembrom postala samostojna osnov-
na šola. Da so tovrstne prijetne strani 
šole že več kot usidrane, je pokazal tudi 
božični koncert, ki so ga učenci in učite-
lji priredili 14. decembra. Avlo so starši, 

učenci in ostali obiskovalci namreč do-
dobra napolnili, tako da je bilo premalo 
sedišč za vse.

Skrbno pripravljena scena je že pred 
prireditvijo obetala pester večer. Na 
odru so se zvrstili učenci vseh starosti, od 
prvošolcev, ki so šele dobro začeli s svojo 
devetletko, do devetošolcev, ki so z eno 
nogo že skoraj  v srednji šoli. In prav vsak 

je pokazal del svojega glasbenega ali 
dramskega znanja in talenta. V različnih 
sestavih so se združevali zvoki najrazlič-
nejših inštrumentov in prav gotovo je 
marsikaterega obiskovalca presenetila 
pestrost glasbil na odru. Svoj delež so 
dodali tudi učenci Glasbene šole Emil 
Adamič, ki redno sodelujejo na šolskih 
prireditvah in dajejo svoj prispevek glas-
benemu utripu na šoli. Ob tem ne sme-
mo pozabiti na učitelje, ki so tako s svo-
jim učiteljskim zborom kot z igranjem na 
inštrumente dokazali, da je medsebojno 
sodelovanje živo in zelo uspešno.

Kot se za odlično pripravljene priredi-
tve spodobi, je tudi božični koncert OŠ 
Šmarje – Sap prehitro minil. Naslednji bo 
že čez eno leto, zato si ga vsekakor ozna-
čite na koledarju. Do takrat pa vabljeni 
na prireditve, ki se bodo zvrstile do kon-
ca šolskega leta. Saj veste, razlogov za 
dobre stvari ne sme nikoli zmanjkati.

Janez Dolinar
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Večer božičnih pesmi

guljčke in zvončke pa sta igrala Anica in 
Ivan Zalar, vse pesmi pa je na klaviaturah 
spremljal Primož Cedilnik. 

Koncert so prišli poslušat prijatelji naše-
ga zbora, tudi nekaj pevk ivanškega ŽePZ 
Harmonija.

Prireditev je z verzi iz zapetih pesmi po-
vezoval Ivo Puhar, skupaj s Tinetom Zibel-
nikom pa sta z voščili zaželela vsem vesel 
in miren božič ter srečo in zdravje v novem 
letu. Koncert je bil za vse pevce zanimiva 
izkušnja, saj smo vajeni nastopati v dvo-

rani, kjer vlada mir, v trgovini pa je redno 
delo nemoteno potekalo in koncert spre-
mljalo s hrupom. Pa smo uspeli odmisliti 
motnje in solidno izpeljali koncert.

 Marija Samec

Na božični večer, v ponedeljek,  25. 12. 
2017, so  mladi iz KD sv. Mihaela Grosu-
plje, mladinski pevski zbor Brevis in otroški 
cerkveni pevski zbor Zvezdice v cerkvi sv. 
Mihaela Grosuplje pripravili večer božičnih 
pesmi. Večer so popestrila tudi dekleta, ki 
si še niso nadele imena,  sicer pa prepevajo 

v obeh zborih. Zbor Brevis vodi Jakob Bar-
bo,  otroški pevski zbor pa Monika in Mojca 
Zaviršek. Vsi prisotni smo se pevcem  za-
hvalili  z dolgotrajnim ploskanjem za nji-
hov trud in čas, ki so nam ga poklonili.   

Milena Nagelj

»Še mi hitimo k jaslicam!« 
Božični koncert MoPZ SAMORASTNIK

Pevci moškega pevskega zbora Sa-
morastnik iz Žalne smo tudi letos pri-
redili naš zdaj že tradicionalni božični 
koncert. Na praznik sv. Štefana je obet 
znanih božičnih melodij in vedre družbe 
zvabil na plan veliko naših podpornikov 
in dvorana Župnijskega doma svetega 
Lovrenca je bila nabito polna. 

Samorastniki pod vodstvom zboro-
vodje Draga Zakrajška smo se predstavili 
z naborom znanih božičnih napevov v 
priredbah za moški zbor, z repertoarjem 
pa smo primerno obeležili tudi državni 
praznik. 

Program so z ubranim petjem oboga-
tili mladi pevci Otroškega pevskega zbo-
ra sv. Lovrenca iz Žalne, ki so pod taktir-
ko Sare Oven in Elizabete Košir pričarali 
posebej svečano vzdušje tudi z uglaše-
nimi instrumentalisti. 

Blage melodije znanih božičnih 

skladb je s čudovitim razmišljanjem po-
vezovala naša zvesta sodelavka Maja 
Zajc Kalar. 

Samorastniki smo bili veseli številne 

publike. Skupaj smo se zadržali ob do-
mačih dobrotah ter zaokrožili praznični 
dan v dobri družbi.

Mojca Hribar, foto: Brane Petrovič
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Maša za domovino in proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti na Polici

V torek, 26. decembra 2017, ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, je na Polici 
potekala maša za domovino, katero je 
obhajal poliški župnik dr. Jože Plut, po 
maši pa je bila proslava s slavnostnim 
koncertom domovinskih in božičnih 
pesmi, katere so se udeležili tudi župan 
dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave 

mag. Dušan Hočevar, predsednik Kra-
jevne skupnosti Polica Mitja Gioahin in 
Andrej Selan, predsednik Območnega 
združenja za vrednote Slovenske osa-
mosvojitve Grosuplje - Dobrepolje.

Župnik, dr. Jože Plut, je sveto mašo 
pričel z zelo lepim nagovorom. »Dragi 
Slovenke in Slovenci. Danes sem oblečen v 

rdečo barvo. Rdeča barva je barva ljubezni 
in krvi.« Povedal je, da je ljubezen zelo 
pomembna vrednota. Če bi državljanke 
in državljani te države živeli iz ljubezni 
in za ljubezen do domovine, bi bila naša 
država prepoznavna po lepih, dobrih in 
plemenitih stvareh, ne samo po dobrih 
smučarkah, uspešnih košarkaših in po 
drugih dobrih športnikih, ki jih imamo. 
Država bi bila prepoznavna po pravič-
nosti, dobroti, ljubezni in nasmejanosti. 
Vodilo vsega lepega je ljubezen.

Lucija Brčan, povezovalka programa, 
je izrazila veselje vseh krajank in kraja-
nov na Polici, saj so druženje v okviru 
župnije in gasilskega društva na široko 
razširili še v novo Podružnično osnovno 
šolo Polica in njene večnamenske pro-
store. Povedala je, da je najnovejše mno-
žično sodelovanje krajanov pri športnih, 
kulturnih in socialnih aktivnostih šele 
pokazalo, kako veliko jih je. V imenu 
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Beseda besed – mama 

vseh krajank in krajanov s Police se je 
povezovalka zahvalila Občini Grosuplje 
in Krajevni skupnosti Polica, da sta vztra-
jali pri dokončni izvedbi drage, a nujne 
investicije – Podružnične osnovne šole 
Polica, saj jim omogoča prijeten kotiček 
za druženje starejše in mlajše generacije.

Župan dr. Peter Verlič je ob državnem 
prazniku vse lepo pozdravil. V svojem na-
govoru je povedal, da bo prihodnje leto 
minilo 10 let, odkar je Slovenija, kot nova 
članica EU, iz vzhodnega komunistične-
ga bloka, prva predsedovala Evropski 
uniji. Takrat je Evropski svet vodil tedanji 
predsednik vlade Janez Janša, ki je po-
stal predsednik Evropskega sveta, in to 
je do danes najvišja politična funkcija, ki 
jo je kdorkoli od Slovencev imel v državi 
po osamosvojitvi Slovenije. Poudaril je, 
da nikoli ne bo pozabil trenutka, ko smo 

nastopili v Evropskem parlamentu in kjer 
smo pred različnimi narodi govorili slo-
vensko. »Tako lepo je bilo slišati slovenski 
jezik kot enega izmed enakopravnih in de-
mokratičnih jezikov,« je še dejal. Nehote 
so se mu v tistem trenutku misli vrnile 
v obdobje služenja vojaškega roka, kjer 
niso smeli govoriti našega jezika. Vendar 
vmes se je zgodilo nekaj lepega. Zgodil 
se je plebiscit. Takrat smo bili Slovenci 
enotni in zato postali tudi samostojni. 
Žal danes v državi ni več čutiti takšne 
energije in domoljubja, kot ga je bilo ču-
titi leta 1990 in kakršnega imajo danes 
Združene države Amerike s predsedni-
kom Trumpom na čelu. Župan je ob tej 
priložnosti izpostavil občino Grosuplje, 
v kateri smo ponosni domoljubi, kar se 
vidi že po zastavah, katere plapolajo na 
avtocestnem priključku na Malem Vrhu, 

v Boštanju, Račni, na Ilovi Gori, zagoto-
vo pa bo zastava kmalu zaplapolala tudi 
na Polici. Na koncu je župan navzočim 
zaželel ponosno praznovanje dneva sa-
mostojnosti in enotnosti in vse dobro v 
letu 2018, v katerem bomo potrebovali 
še veliko državljanskega poguma.

Vokalna skupina Stezice, pevci in 
pevke Poliškega okteta, otroškega žu-
pnijskega pevskega zbora Polica ter har-
monikarja Maj Šeme in Klemen Skubic so 
nas popeljali v svet božičnih in domovin-
skih pesmi, povezovalka Lucija Brčan pa 
se je na koncu proslave lepo zahvalila ve-
likemu domoljubu, gostitelju in poliške-
mu župniku dr. Jožetu Plutu za pomoč 
pri tako lepo izpeljani prireditvi.

Klavdija Mehle

2. koncert ciklusa Barve glasbe in 
besede v sezoni 2017/2018

Dvorana Mestne knjižnice Grosu-
plje, 16. januar 2018

Tema letošnjih koncertov je ženska, v 
različnih vlogah, ki jih ponuja življenje. 
Za drugi koncert letošnjega cikla smo 
izbrali temo materinstva. Ta zahtevna 
vloga v življenju ženske zahteva veliko 
ljubezni, odrekanja, darovanja, vzposta-
vljanja odnosov do  sinov in hčera. Koli-
kor je mater, toliko je zgodb o materin-
stvu.

Glasbeniki so izbrali najprej znano 
Brahmsovo Uspavanko, ki jo je posvetil 
prijateljici Berthi Faber ob rojstvu druge-
ga otroka, zaigrala pa sta jo violončelist 
Martin Sikur in pianistka Jerneja Greben-
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Glasbena šola Tvoja glasba je septem-
bra 2017 uspešno odprla svoja vrata. Pi-
sana paleta 55 učencev letos muzicira v 
programih Glasbeno uvajanje za najmlaj-
še, Kitara, Klavir, Violina, Prečna flavta in 
Klavirska harmonika. V dvorani Mestne 
knjižnice Grosuplje je v petek, 22. 12. 
2017, potekal njihov prvi božično-novo-
letni koncert, kjer so se učenci predsta-
vili po štirih mesecih igranja. Nastopili 
so tudi predšolski otroci, ki v programu 
Glasbeno uvajanje za najmlajše s skrbno 
zastavljenim in progresivnim poučeva-
njem čedalje bolj odkrivajo svoje glas-
beno uho in uživajo ob dobrotah glasbe. 
Vsi učenci so se na nastopu izkazali s svo-
jim igranjem in pogumom, predstavili 
so se kot glasbeniki v pravem pomenu 
besede. Poleg vseh raznolikih skladb sta 
zazveneli tudi dve avtorski, ki sta jih za-
pisala učenka Hana Klavs in učenec Luka 
Pajenk, ki predstavljata poseben uspeh. 

Vse prisotne v dvorani je s svojim iskre-
nim nastopom očaral tudi učenec Luka 
Bolha, ki mu še vedno lahko pomagate z 
zbiranjem zamaškov.

Ernest in Klara, GŠ Tvoja glasba

šek. Sledili pa sta še Dve pesmi za alt, 
violončelo in klavir. Na odru se je glas-
benikoma pridružila mezzosopranistka 
Nuška Drašček Rojko, ki jo poznamo z 
glasbenih odrov kot pevko popularnih 
in džezovskih melodij, opernih vlog, na-
stopa pa tudi v muzikalih. V nemščini je 
zapela dva samospeva ter požela bučen 
aplavz.

Brahmsov Trio za violino, rog in klavir 
so zaigrali pianistka Jerneja Grebenšek, 
rogist Jože Rošer in violinistka Mojca 
Menoni Sikur. Štiristavčno skladbo je 
Johannes Brahms napisal ob smrti svoje 
matere. Bolečino ob tej izgubi je prelil v 
osrednji, počasni stavek. V celotni sklad-
bi je izrazil svoje navdušenje nad naravo, 
kar je posebej opazno v zadnjem stavku, 

ki je vesel in živahen, kot bi hotel pove-
dati, da je konec žalovanja.

Literarne odlomke na temo matere so 
izbrali člani Mestne knjižnice Grosuplje 
in Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Grosuplje Rozi Fortuna, Kristina Oblak, 
Martin Oblak, Marija Samec in Franci 
Zorko. Besedila so pripovedovala o že-
lji matere po otroku, o petju uspavank, 
vzgoji in ustvarjanju odnosov med ma-
terjo in otrokom. Slikoviti so bili odlom-
ki iz del Zofke Kvedrove. Za konec pa je 
razpoloženje dvignila duhovita pesmica 
Nika Grafenauerja Mama.

Glasbeni in besedni del koncerta se je 
dotaknil vsakogar, saj smo v večini starši, 
ki smo ali še doživljamo vesele in manj 
vesele trenutke med svojimi otroki, vnu-

ki, pravnuki. Pritegnile so nas tudi novo-
sti v glasbenem programu: glas in rog. 

Naslednji dan smo nastopili še v Do-
mus medica – v Zdravniški zbornici Slo-
venije v Ljubljani. Koncert smo izpeljali v 
prelepi avli. Poslušalci so z zanimanjem 
prisluhnili glasbi in besedi na temo ma-
tere. 

Vljudno vabljeni na 3. večer iz cikla 
BARVE GLASBE IN BESEDE: ROŽA SVETA, 
ki bo v torek, 6. februarja 2018, ob 19. uri, 
v dvorani Mestne knjižnice Grosuplje. 
Slišali bomo skladbe Franza Schuberta v 
izvedbi kvarteta M.ARS. Izbrana besedila 
bodo brali člani Mestne knjižnice Grosu-
plje in UTŽO Grosuplje.

Marija Samec

Utrinki prvega koncerta Glasbene šole Tvoja glasba
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En(i) in edini, koncert Big banda Grosuplje z gostoma 
Boštjanom Gombačem in Ninom Mureškičem

Koncert Big banda Grosuplje, času 
kolobarjenja med kreditnimi karticami 
primerno poimenovan Nori božič, je v 
dodobra naphani dvorani (ki kar kliče 
po butalski akciji širjenja sten) ponovno 
razvnel vsega hudega vajeno, a dobro 
razpoloženo publiko in nas vse zazibal 
v  prepričanje, da Grosuplje premore 
kulturno ponudbo, ki se tu in tam lahko 
kosa z velikimi 

mesti. Po zagonetnih (in tehnično 
zahtevnih) instrumentalnih verzijah bo-
žičnih napevov izpod peresa aranžerja 
Gordona Goodwina in vintage popevki 
Earthe Kitt, šaljive  Santa Baby v izved-
bi Urške Strnad, se je orkestru  pridru-
žil nagrajenec Prešernovega sklada (v 
njegovem življenjepisu je to zgolj mala 
opomba), multiinstrumentalist, vsepi-
halec, pevec in naglavni tolkač ter razi-
skovalec piščali iz Noetove barke, en in 

edini Boštjan Gombač. A tudi en in edini 
ne zmore vsega sam, tako da se mu je 
na odru brž pridružil nič manj čislani tol-
kalec, štajerski mojster svetovne glasbe 
Nino Mureškič, s katerim sta v redkih tre-
nutkih, ko je orkester zajemal sapo,  pu-
bliko popeljala na glasbeno potovanje 
po Afriki pa vse do Japonske z zaključno 
skladbo Merry Christmas, Mr. Lawrence 
(Ryuichi Sakamoto).

Glasbeno potovanje po svetu (iz do-
mače dnevne sobe, takorekoč) pa Big 
band Grosuplje nadaljuje 2. februarja, ko 
se bo skupini Help! A Beatles Tribute na 
odru KD Grosuplje pridružilo nekaj pihal-
cev in pianistka Neža Pajek Arambašič. 
Help! je ameriško-slovenska zasedba, ki 
večino časa preživi na tujih odrih, slovi 
pa po obsesivni natančnosti, s katero se 
loteva skladb Beatlov, še bližje origina-

lom pa bodo prišli s pomočjo pihalcev 
in pianistke BBG. 17. marca pa bomo od 
glasbe iz Združenega kraljestva in svin-
gaškega Londona šestdesetih skočili v 
Ameriko petdesetih in zgodnjih šestde-
setih let, takrat namreč devetindevet-
deseti rojstni praznuje (no, bi prazno-
val) Nat "King" Cole. Celotni zasedbi Big 
banda Grosuplje se bo pridružil odlični 
britanski pevec Peter Savizon. Do sedaj 
ste ga videli zgolj kot občasnega gosta, 
tokrat bo glavna zvezda, zagotovo pa 
boste prepoznali večne napeve zvezdni-
ka, ki je v svoji, žal kratki karieri osvojil 
tako publiko v koncertnih dvoranah kot 
tudi ono pred malimi ekrani. Upamo, da 
se nam pridružite, kajti brez enih bomo v 
dvorani edini. To pa ni lepo.

Big band Grosuplje
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ZKD Grosuplje napoveduje

Lutkovno gledališče Rado Mužan; J. Milčinski: PIŠČANČEK ČIVKO
Četrtek, 1. februar, ob 17. in 18. uri, Kulturni dom Grosuplje
Igrica pripoveduje, kako novoizvaljeni piščanček išče svojo mamo. Na poti sreča nekaj kokoši, ki bi ga vzele za 
svojega. Vendar piščanček dobro ve, katera je njegova prava mama. Ko se najdeta, sta oba srečna in zadovoljna.

HELP! THE BEATLES TRIBUTE IN COMBO BIG BAND GROSUPLJE, KONCERT
Petek, 2. februar, ob 19.30. uri, Kulturni dom Grosuplje
HELP! A Beatles Tribute je skupina, ki s svojim energičnim vzdušjem ter veliko natančnostjo izvaja 
glasbo legendarnih The Beatles. Skupina je za koncert v Grosupljem združila moči z Big bandom Gro-
suplje, tako da bo ta koncert še posebej zanimiv in malce drugačen!
(foto: Urška Batistič)

12. POHOD PO PREŠERNOVI POTI S KULTURNIM PROGRAMOM
Četrtek, 8. februarja 2018, zbirno mesto: Kulturni dom Grosuplje, ob 8. uri
Univerza z tretje življenjsko obdobje Grosuplje in Zveza kulturnih društev Grosuplje prijazno vabita na že 12. Tradicionalni pohod 
po Prešernovi poti.
Po Zdravljici se bomo podali na pot z lokalnimi vodiči, po evropski pešpoti E6 do Spodnje Slivnice. Nato skozi gozd do vasi Predole, 
kjer bo kratek postanek. Sledil bo spust do Račne in potem pri kapelici na kraški osamelec, 392 m visoki Kopanj s cerkvijo, župniščem 
in podružnično šolo nad slikovitim Radenskim poljem. Ob 10.30. uri bo kulturni program v cerkvi na Kopanju.
Obetajo se zimske razmere. Pot ni zahtevna, primerna je tudi za družine. Pohodnikom priporočamo nepremočljivo športno obutev, 
gamaše, dereze, topla oblačila, pohodne palice, v nahrbtniku malo pijače in prigrizek. Na Kopanju si bodo lahko privoščili topel čaj. 
Utrujene pohodnike bo za povratek v Grosuplje čakal avtobus. Obeta se razgiban in prešeren praznik. Vabljeni!

50 ODTENKOV ŽENSKE, komedija
Petek, 9. februar, ob 19.30. uri, Kulturni dom Grosuplje
Barbi Šov in komedija 50 ODTENKOV ŽENSKE končno prihajata v Grosuplje!
Resnica o ženskah še nikoli ni bila tako zabavna, kot je v tej komediji!

Ranko Babić: MOŠKA COPATA, komedija
Sreda, 14. marec, ob 19. uri, Kulturni dom Grosuplje
Kaj tako navdušuje Slovence, da je predstava tako popularna?
Resnica še nikoli ni bila tako zabavna kot v tej komediji, ki se brez izjem in dlake na jeziku (no, mogo-
če pa tudi) dotika prav vsega: od spominov na izgubo nedolžnosti, do prvega skupnega dopusta s 
punco, rojstva prvega otroka in krutega spoznanja, da niso vsi dojenčki ljubi.

KLAPA ŠUFIT
Nedelja, 18. februar, ob 19. uri, Kulturni dom Grosuplje
Prvič bo klapska pesem odmevala tudi v Grosupljem, in sicer 18. 2. ob 19. uri, v Kulturnem domu Grosuplje. Prihaja ena najboljših 
klap, Klapa Šufit. Zato si zagotovite svoj sedež že zdaj in kupite vstopnico po predprodajni ceni! 
Le kdo ne pozna pesmi Ne diraj moju ljubav, s katero je ena najboljših dalmatinskih klap - Klapa Šufit dosegla svoj vrhunec in do-
kazala, da ima lahko tudi klapska pesem 19 milijonov ogledov na youtubu, kar je edinstven rekord. V svojem 25-letnem obstoju so 
nanizali veliko prestižnih nagrad z največjih tekmovanj, pesmi, kot so Jubim te, Dvi riči, Zavezan, Proplakat če srce,Tako siguran, 
Nisam za tebe, Oprosti duso, Ljubavna..., pa postajajo počasi kar zimzelene.

Info: www.kultura.si; grosuplje@kultura.si, T:01/786 40 28
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Po prazničnem zaključku leta priprave na izpitno 
obdobje z Grošem

Veseli december se je tudi z Grošem 
končal praznično, sedaj pa je pred vrati 
izpitno obdobje, na katerega se boste 
študentje lahko po novem pripravljali 
tudi v prostorih ŠK GROŠ. Februarja pa 
se bomo, kot je že v navadi, spet odpra-
vili na enodnevna smučanja.

Na dan samostojnosti smo Groševci 
pripravili tretji, sedaj že tradicionalni, 
pohod z baklami na Magdalensko goro. 
Kljub nekoliko slabšemu vremenu se nas 
je na štartu pred prostori kluba zbralo kar 
lepo število udeležencev vseh generacij, 
kar nas še posebej veseli. Na cilju nas je 
pričakalo kuhano vino, čaj in manjši pri-
grizek, vse skupaj pa je spremljal krajši 
kulturni program ob obeležitvi 27-letni-
ce samostojnosti.

Seveda pa praznični mesec ni minil 
brez Groševega silvestrovanja. Letos 
smo se v organizaciji Collegium Mondi-
ala odpravili na štiridnevni izlet k našim 
severovzhodnim sosedom, v Budim-
pešto. Ob vodenih dnevnih ogledih po 
mestu in vožnji z ladjico po Donavi smo 

dodobra spoznali praznično madžarsko 
prestolnico. Ob večerjah smo se naužili 
nacionalnih kulinaričnih dobrot, sekun-
de do novega leta pa smo skupaj od-
števali v enem boljših klubov v mestu, 
tik ob Donavi. Na novega leta dan smo 
obiskali terme, kjer smo si s savnanjem 
in kopanjem pred odhodom domov 
»napolnili baterije«.

Po veselem decembru je pred štu-
denti izpitno obdobje in s tem en mesec 
intenzivnega učenja. Groševi aktivisti se 
zavedamo, da mnogi študenti nimajo 
ustreznega prostora za učenje. Zato smo 
se odločili, da bodo v času izpitnega ob-
dobja, vsak dan, od ponedeljka do pet-
ka, od 18. do 22. ure, vrata študentskega 

kluba odprta za vse, ki potrebujete mi-
ren prostor za učenje (seveda ste dobro-
došli tudi dijaki in ostali učenjaki). Tako 
se nam lahko pridružite tudi tisti, ki bi se 
po zaprtju Mestne knjižnice Grosuplje 
radi učili še kakšno uro.

V klubu smo poskrbeli tudi za viken-
drazvedrilo v času izpitnega obdobja. 
V mesecu februarju smo namreč za vas 
pripravili akcijske cene za tri enodnevna 
smučanja, in sicer na smučiščih v Turra-
cher Höhe, Katschbergu in Bad Kleinkir-
chheimu.

Več informacij v zvezi z dogodki in 
ugodnostmi boste pravočasno našli na 
naši spletni (www.klub-gros.com) in 
facebook strani (www.facebook.com/
sk.gros). Pričakujemo pa vas tudi na ura-
dnih urah v prostorih ŠK Groš na Indu-
strijski cesti 1g, in sicer vsak torek in četr-
tek, med 10.00 in 12.00, ter v ponedeljek, 
sredo in petek, med 18.00 in 20.00.

Z Grošem ni nikoli dolgčas!

Toni Krampelj, ŠK GROŠ

Ambroževa maša v Grosupljem
V nedeljo, 10. 12. 2017, smo v cerkvi 

sv. Mihaela obhajali posebno mašo v 
čast sv. Ambrožu, zavetniku čebelarjev. 
Da bo ta dan nekaj posebnega, nas je 
opomnil drugače okrašen oltar, s kipom 
sv. Ambroža in čebeljimi pridelki. V ve-
liko veselje vseh prisotnih sta župnik 
Janez Šket in pater Avguštin iz stiškega 
samostana, ki je tudi čebelar, v  govorih 
opozorila na pomembnost čebel. Go-
spod župnik se je posebej potrudil in 
nas seznanil z naravnim redom življenja 
čebel, ki bi lahko bil svetel vzor tudi za 
družino, družbo ali državo. 

Maše se je udeležilo veliko čebelarjev, 
njihovih družinskih članov, prišli so tudi 
čebelarji s prapori iz sosednjih društev. 
Goreča voščena sveča nas je spomnila 
na minljivost življenja, zato smo svoje 
misli  namenili tudi našim pokojnim če-
belarjem in čebelarkam. Za darovano 
mašo smo se  g. Šketu  in patru Avgušti-
nu zahvalili  s skromnim čebelarskim da-

rilom. Po maši so v zelo mrzlem vremenu 
pred cerkvijo grosupeljski  čebelarji in 
čebelarke pogostili udeležence z mede-
nim pecivom, kruhom, medico, kuhanim 
vinom ter toplimi napitki, katerih okus je 

bil izboljšan z medom pridnih čebel.  
Želimo si lepe  praznike, skorajšnjo 

pomlad, s čebelarskim pozdravom NAJ 
MEDI!

Za ČD Grosuplje Valentina Maver
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Ju hu hu, nov filmček je tu!
Preplet, društvo za ustvarjalno sku-

pnost, je skupaj z romskimi otroki in mla-
dino izdelalo filmček v tehniki stop-mo-
tion animacije. Otroci so pisali zgodbe o 
Petri in Danijelu, glavnima junakoma iz 
trojezične pravljice Most prijateljstva/
Mosto prijateljstvo/Pejtaušaugoskri 
phurt. Oblikovali so različne predmete, 
jih fotografirali, potem pa še posneli go-

vor v dialektu dolenjske romščine.  Sle-
dila je montaža slike in zvoka ter obliko-
vanje avtorske glasbe in VOILA, filmček 
je tu. 

Prisluhnite zgodbam Petre ter Danije-
la v dialektu dolenjske romščine  na sple-
tni strani društva Preplet www.preplet.
org.

Tina Koščak

Pomagajmo žabicam čez cesto
V mesecu marcu bo toplo in vlažno 

vreme spodbudilo selitev dvoživk. Iz 
gozdnih prezimovališč se bodo odpravi-
le do vode, kjer se bodo lahko razmnože-
vale. Na robu Radenskega polja, na cesti 

Mlačevo–Račna, bomo tudi letos poma-
gali dvoživkam pri varnem prečkanju 
ceste na njihovi selitveni poti, pričetek 
projekta pa je odvisen od vremenskih 
razmer. Če želite sodelovati, nam pošlji-

te e-mail na zabice@radenskopolje.si, da 
vas bomo obvestili o začetku prenaša-
nja. 

Društvo Preplet

Delovanje skupine Šole zdravja Grosuplje v letu 2017
Naša osnovna dejavnost je jutranja 

telovadba od pol osmih do osmih zju-
traj. Telovadbo izvajamo vsako jutro, ne 
glede na vreme, na vrtu Doma starejših 
občanov v Grosupljem. V tridesetih mi-
nutah razgibamo vse naše kosti in mi-
šice. Delamo po programu  1000 gibov 
dr. Nikolaya Grishina. Vsakdanja jutranja 
telovadba na svežem zraku blagodejno 
vpliva na naše zdravje in je zato koristna 
za vsakogar. Prehladov skorajda ni, saj 
nas vsakdanje jutranje razgibavanje utr-
juje. Udeležba na telovadbi ne stane nič, 
vsakdo se lahko pridruži in stori nekaj za 
svoje zdravje.

Šola zdravja Grosuplje je bila usta-
novljena 3. oktobra 2014, v skupini je 
35 članov. Prostor za telovadbo nam je 
odstopil Dom starejših občanov Gro-
suplje na parkirišču. Jutranja telovadba 
na parkirišču je bila zaradi avtomobilov 
motena, zato smo se pozneje  umakni-
li na stezo v parku. Direktorica Doma  
Marta Gašparovič  nam je dobrohotno 
naklonjena. V letu 2017 je bil obnovljen 
vrt okrog Doma in telovadci Šole zdrav-
ja smo dobili lep, raven prostor v parku 
– dobili smo »telovadnico na prostem«. 
Park premore dve stezi za tek. Za jutranje 
ogrevanje pred telovadbo pretečemo 
dva kroga po Krjavljevi stezi. Tako pri-
pravljeni brez težav opravimo vse vaje 

jutranje telovadbe.
Park je zasajen s sadnim drevjem ter z 

zdravilnimi rastlinami iz domačih logov. 
V poletnem času je to prava paša za oči 
in dušo.

Vsakodnevno druženje zjutraj je za 
nas premalo, zato se dogajajo še druge 
dejavnosti. 12. maja smo se udeležili vse-
slovenskega srečanja skupin Šole zdrav-
ja v Šmarjeških Toplicah.  Srečanja se je 
udeležilo 8 naših članov. Strokovnega 
predavanja dr. Grishina na temo »1000 
gibov v tridesetih minutah« so se v Le-
scah udeležili trije člani.  

Letos smo si zadali cilj narediti še ne-

kaj pohodov po okolici Grosupljega, da 
bolje spoznamo domači kraj.  15. okto-
bra 2017 se nas je 15 članov udeležilo 
pohoda na Pance.  Iz vasi Pleše smo 15. 
novembra šli na pohod na Orle, pohoda 
se je udeležilo 11 članov.  Na miklavževo, 
6. decembra, pa smo šli na izlet na Spo-
dnjo Slivnico, pohoda se je udeležilo 9 
članov.     

S pohodništvom bomo nadaljevali, 
saj ta dejavnost dopolnjuje našo jutranjo 
telovadbo.

Anton Rajh, vodja skupine Grosuplje,  
foto: Vida Curk
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Predbožični čas v Zlatem kotičku

Zlati kotiček v Trgovskem centru Mer-
cator v Grosupljem je v predprazničnih 
decembrskih dneh ponovno zaživel. Na-
polnili so ga ubrani glasovi pevk pevske-
ga zbora Lastovke. Ob spremljavi mla-
dega harmonikarja so prepevale vedre 
narodne ter božične pesmi.  Ne prav šte-
vilna publika, ki so se ji pridružili  naku-

povalci, pa tudi osebje trgovskega cen-
tra, so z zanimanjem prisluhnili pesmim, 
ki so še dodatno poudarile predpraznič-
no vzdušje. Na koncu pa so pevke nagra-
dili s prisrčnim aplavzom. Dogodek se je 
zaključil s sladko pogostitvijo, za katero 
so poskrbele prizadevne članice Društva 
upokojencev Grosuplje. 

V Društvu upokojencev Grosuplje že 
načrtujejo nove dogodke z željo, da po-
stane Zlati kotiček še eden v vrsti prosto-
rov, namenjenih srečevanju in druženju, 
ne samo »zlate« generacije, ampak vseh 
generacij občank in občanov. 

Franci Zorko

Novoletno srečanje Društva Sožitje

Sožitje, društvo za pomoč osebam 
z motnjami v duševnem razvoju, je v 
nedeljo, 17. decembra 2017, v gostilni 
Slamar v Šmarju – Sapu organiziralo no-
voletno srečanje s pogostitvijo, progra-
mom klubovcev in prihodom Božička.

»Sreča se najde v drobnih stvareh, ki 
prižiga iskrice v očeh«. Za skupino mladih 
fantov in deklet, ki so člani Društva So-
žitje, so delček sreče že njihova srečanja 
2-x mesečno. Kljub finančnim in prostor-
skim težavam, s katerimi se srečujejo, 

znajo biti pripravljeni na druženja, pri če-
mer sodelujejo tako na področju ročnih 
spretnosti kot tudi pri ohranjanju ljud-
skega izročila. Všeč so jim ljudske pesmi, 
plesi naših prababic in pradedov, pred-
vsem s področja Gorenjske in Dolenjske. 
Za seboj imajo že kar lepo število nasto-
pov, pri čemer brez volje in vztrajnosti 
ne bi šlo. Veseli in ponosni so, da lahko 
še komu pokažejo, kar znajo in zmorejo. 
Tudi na tem srečanju so navzočim go-
stom zapeli in zaplesali, tako da je bilo v 

gostilni Slamar res veselo. Razveselili so 
se tudi prihoda Božička, ki jih je obdaril 
z darili.

Na novoletnem srečanju jih je obiskal 
tudi župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič, saj kot pravijo, jih Občina Grosu-
plje podpira finančno in moralno, vsako 
leto od Društva Sožitje Občina Grosuplje 
kupi tudi novoletne voščilnice.

Župan je navzočim naklonil nekaj le-
pih besed: »Dober dan želim vsem skupaj, 
lepo vas pozdravljam v domačem Šmarju. 
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Različnost je zakon!
Program preventive in osveščanja 
Društva paraplegikov ljubljanske 
pokrajine

Še zadnje dejanje v letu 2017 je po-
tekalo v knjižnici Grosuplje, in sicer 19. 
decembra. 

Slavko in Rok sta najprej učencem 8. 
D iz OŠ Louisa Adamiča, nato pa še 8. A 
iz OŠ Brinje, predstavila, kaj so poškod-
be hrbtenjače ter vzroke za nastanek in 
posledice, ki jih prinaša takšna poškod-
ba. Najbolj je otroke pritegnila osebna 
zgodba obeh predavateljev, ampak kot 
sta oba povedala, življenje se obrne in se 
nadaljuje. Poudarek je bil na prometu, 
saj sta se oba poškodovala v prometu, 
prav tako kot 28 % ostalih članov in čla-
nic društva. Tako sta preko slik prikazala, 
s čim vse se para- in tetraplegiki ukvarja-
jo. Na kratko sta predstavila tudi pet po-

sebnih socialnih programov, ki jih dru-
štvo izvaja za svoje člane in širšo družbo.

Društvo bi se rado zahvalilo knjižnici 
Grosuplje in gospe Roži Kek za povabilo.

Program sofinancirata Občina Grosu-

plje in Javna agencija RS za varnost pro-
meta.

Rok Bratovž,
Društvo paraplegikov ljubljanske 

pokrajine

Letos namreč mineva že 22 let, od kar sem 
se preselil v ta čudovit kraj, v vasico Tlake 
in v to čudovito občino.« V govoru je izpo-
stavil, da se v občini Grosuplje res veliko 
dogaja, tako kot se veliko dogaja tudi 
v Društvu Sožitje. Imamo namreč zelo 
lepe nove pločnike, novo razsvetljavo, 
nov priključek, novo osnovno šolo na 
Polici, mimogrede je zrasla tudi nova tr-
govina Lidl, zraven pa se gradi nadvoz v 
naselje Sončni dvori. 

Poudaril je, kako zelo je počaščen, da 
jih je prišel pozdravit in se jim obenem 
zahvalil za lepo sodelovanje, ki ga imajo 
z občino. V letu ki prihaja, pa jim je zaže-
lel, da bodo ostali tako veseli in pozitivni, 
kot so bili do zdaj.

Klavdija Mehle

Naj vas spomnimo, da bo tudi letos potekal veliki kolesarski maraton treh občin, ki ima tokrat prav posebno noto.  
Vabimo vas, da se nam pridružite na 

JUBILEJNEM 20. MARATONU TREH  OBČIN, 
ki bo v nedeljo, 3. junija 2018, 

 s startom ob 9. uri na Kolodvorski cesti v Grosupljem.

O predprijavah in podrobnostih vas obveščamo na internetni strani: www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si/maraton.

Kolesarsko društvo Grosuplje v soorganizaciji Občine Grosuplje 
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Franc Škerlj OLY in Miroslav Cerar OLY

Olimpijca Miroslav Cerar in Franc Škerlj med prvimi v 
Sloveniji upravičena do post nominalnega znaka OLY

Na pobudo svetovnega združenja 
olimpijcev (WOA – World Olimpians 
Associations) in mednarodnega olim-
pijskega komiteja (MOK) lahko vsi ude-
leženci olimpijskih iger pridobijo cer-
tifikat, s katerim so upravičeni do post 
nominalne kratice OLY, ki se lahko upo-
rablja v vseh uradnih dokumentacijah 
in komunikacijah z različnimi javnostmi. 
Tako želi Svetovno združenje olimpijcev 
prepoznati in nagraditi dosežke vseh 
olimpijcev. Kot piše v obrazložitvi, so 
olimpijci s svojim zgledom, leti trdega 
dela, predanosti in vztrajnosti za dose-
go športnih rezultatov na najvišji ravni 
in spoštovanjem olimpijskih vrednot, 
vzorniki v družbi. S tem  želijo poleg pre-
poznavnosti olimpijcev na globalni ravni 
obenem omogočiti profesionalno orod-
je za prepoznavanje kompetenc olimpij-
cev v poslovnem okolju, poleg tega pa 
izpostaviti vlogo olimpijcev v družbi, pri 
vključevanju v socialno delo, dobrodel-
nost in delo v lokalnih okoljih ter pomen 
prenosa olimpijskih vrednot v vsakdanje 
življenje.

Sicer sta naša olimpijca med bolj ak-
tivnimi v klubu Slovenskih olimpijcev, 
Miroslav Cerar je tudi njen predsednik, 
in kot je znano, po Leonu Štuklju do se-
daj najuspešnejši olimpijec Slovenije po 
številu osvojenih medalj, sodeloval je na 

treh olimpijskih igrah (1960, 64, in 68) in 
ima tri olimpijske medalje, od tega dve 
zlati, pet naslovov svetovnega in devet 
naslovov evropskega prvaka.

V Sloveniji je do sedaj okoli 600 udele-
žencev  olimpijskih iger in vsi imajo pra-
vico do prejema certifikata OLY, katere-
ga zaprosijo preko spletne povezave in 
obrazca. Skladno z olimpijskim geslom 
»enkrat olimpijec, vedno olimpijec« so do-

sežki olimpijcev na ta način vedno pre-
poznavni. Zanimivo bi bilo izvedeti še za 
ostale udeležence olimpijskih iger, žive-
če v naši občini. Vabljeni, da se prijavite 
TUDI za certifikat OLY. Več informacij 
dobite v Olimpijskem komiteju Slovenije 
oz. Klubu slovenskih olimpijcev.

Brane Petrovič

Zgodovinska tekma grosupeljskih rokometašev
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Bil je četrtek, 21. decembra, pred 
grosupeljskimi rokometaši pa še zadnja 
članska tekma v koledarskem letu 2017. 
Vznemirjenje  v ekipi je raslo, saj to ni 
bila le ena izmed ligaških tekem. Na-
sprotnik osmine finala pokala Slovenije 
v rokometu je bil velikan slovenskega 
rokometa RK Gorenje Velenje.  RK Gore-
nje Velenje je evropski klub, ki je trikratni 
slovenski prvak v rokometu, trenutno 
skupaj z RK Pivovarna Laško Celje ude-
leženec v evropski ligi prvakov ter regi-
onalni ligi SEHA.  Velenjčani imajo dolgo 
tradicijo igranja rokometa. Ustanovitev 
njihovega kluba seže v leto 1958. Naši 
rokometaši so se pomerili s klubom, ki je 
v svoji zgodovini ustvaril mnogo sloven-
skih reprezentantov, nekateri igrajo za 
velike evropske klube. V Gorenju so vi-

dno vlogo igrali tudi srbski reprezentant 
Momir Ilić ter hrvaški reprezentant Ivan 
Čupić, zanj pa sta igrala tudi dva nekda-
nja grosupeljska igralca, slovenski repre-
zentant David Miklavčič in Jaka Ferkulj. 

Iz zapisanega je razvidno, da je v špor-
tni dvorani Brinje gostovala najmočnej-
ša in najuglednejša rokometna ekipa, 
s katero so se kdajkoli pomerili grosu-
peljski rokometaši. Jasno je bilo, kdo je 
favorit tekme, a naši mladi igralci se kle-
nega nasprotnika niso ustrašili. Na krilih 
dobrih rezultatov v decembru, ko še niso 
doživeli poraza, so pričakali prvi žvižg 
polne dvorane gledalcev. Ker je bila le 
dan pred tem prvenstvena tekma SEHA 
lige v Velenju, smo pričakovali nekoliko 
okrnjeno zasedbo v moštvu RK Gorenje. 
A smo se motili. Velenjčani so v goste 

prišli s celotno ekipo in tekmo odigrali 
v izjemnem ritmu. Za RK Grosuplje pa je 
bila bolj kot končni rezultat pomembna 
zgodovinska izkušnja. Naši rokometaši 
so občutili njihovo moč, a spoznali, da 
so tudi Velenjčani le njihov nasprotnik, 
s katerim so se pomerili  in si nabrali sa-
mozavesti za pomladanski del ligaškega 
tekmovanja.

Po tekmi smo se z gostujočimi igralci, 
v sproščenem vzdušju, še dolgo druži-
li  ter jim izkazali spoštljivo gostoljubje. 
Gostje so nam zaželeli veliko uspeha v 
nadaljevanju sezone in se nam  javno za-
hvalili za izkazano gostoljubje.

Za RK Grosuplje, Damijan Kitak

Podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2017
V petek, 19. januarja 2018, je v avli 

Osnovne šole Brinje Grosuplje potekala 
športna svečanost s podelitvijo priznanj 
najbolj uspešnim športnikom v letu 
2017.

Prireditvi so prisostvovali: predsednik 
Zveze športnih organizacij Grosuplje 
mag. Mitja Lončar, direktor občinske 
uprave Občine Grosuplje mag. Dušan 
Hočevar s soprogo mag. Janjo Garvas 
Hočevar, predsednik Odbora za družbe-
ne dejavnosti Občine Grosuplje Matjaž 
Trontelj, predsednik Slovenske olimpij-
ske akademije in ambasador za šport, 
strpnost in fair play Miroslav Cerar OLY 
ter seveda naši nagrajenci in ostali pod-
porniki športa.

Leto 2017 bo nam Slovencem ostalo 
v spominu zaradi velikih športnih dosež-
kov in presežkov. Na svetovnem prven-
stvu so rokometaši osvojili bron. Sloveni-
ja je dobila novo smučarsko kraljico Ilko 
Štuhec, za izjemen uspeh so z uvrstitvijo 
v ligo prvakov poskrbeli nogometaši Ma-
ribora. Za smeh, srečo, veselje in solze pa 
so jeseni poskrbeli še slovenski košarkar-
ji, ki so osvojili naslov evropskega prvaka 
in s tem prvo zlato medaljo v kolektivnih 
športih po osamosvojitvi Slovenije.

Vemo pa, da se športna vzgoja začne 
doma in prav zato Zveza športnih orga-
nizacij Grosuplje vsako leto podeljuje 
priznanja na občinskem nivoju najbolj 
zaslužnim športnikom in športnim de-
lavcem za preteklo leto.

 

»Leto je naokoli, zato smo se ponovno 
zbrali, da podelimo priznanja za športne 
dosežke in s tem športnice in športnike 
nagradimo za njihove vidnejše rezultate, 
ki so jih dosegli v preteklem letu. Hkrati 
pa bomo s tem tudi zaključili športno leto 
2017 ter pritisnili piko na i za vložen trud 
in trdo delo vseh športnic in športnikov in 
njihovih trenerjev, pa tudi ostalih športnih 
navdušencev,« je dejal  predsednik Zveze 
športnih organizacij Grosuplje mag. Mi-
tja Lončar.

Povedal je še, da k temu, da lahko v 
naši občini podelimo toliko priznanj za 
imenitne športne dosežke, zagotovo 
prispeva tudi usmeritev športa v naši 
občini, ki temelji na delu z mladimi, in 

ga skupaj vodita Občina Grosuplje s so-
financiranjem letnega programa športa 
ter Zveza športnih organizacij Grosuplje 
s svojo strokovno pomočjo. Verjame pa, 
da bi bili lahko vadbeni in finančni pogo-
ji za naše športnice in športnike še boljši, 
tako pa tudi njihovi uspehi, zato je ob tej 
priložnosti izrazil željo, da bi se sredstva 
za izvajanje letnega programa športa v 
občinskem proračunu povečala.

Vsem dobitnicam in dobitnikom pri-
znanj je iskreno čestital ter jim ob tej 
priložnosti položil na srce, naj bosta na 
prvem mestu njihovih vrednot vedno 
»zdrav duh v zdravem telesu« in obnaša-
nje v duhu »fair play-a«.

Direktor občinske uprave mag. Dušan 



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Januar 2018 47Šport

Hočevar je ob tej priložnosti spregovoril 
predvsem o delu in o načrtih občine na 
športnem področju. Pred nekaj meseci 
zgrajena nova telovadnica Podružnične 
osnovne šole Polica je s športnimi de-
javnostmi že polno zasedena. Ne služi le 
otrokom v učnem procesu, ampak tudi 
celotnemu kraju, vsem Poličanom.

Trudili se bomo, da bomo športno in-
frastrukturo razvijali tudi v prihodnje. Že 
v letošnjem letu bi  morali sprejeti dva 
občinska podrobna prostorska načrta, 
prvi je Športni park Grosuplje, nasproti 
Sončnim dvorom, kjer bo nastal sodo-
ben športni park, drugi pa je Koščakov 
hrib, kjer bomo uredili traso med zdra-
vstvenim domom in hotelom Kongo, 
namenjeno med drugim tudi rekreaciji.

V letošnjem letu nameravamo obsto-
ječo telovadnico Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje prijaviti na razpis 
Fundacije za šport, če bomo uspešni, jo 
bomo temeljito obnovili. Prav tako pa bo 
šola na Tovarniški dobila novo športno 
dvorano. »Teh objektov se vsi veselimo, 
v naši občini pa bomo tako lahko še bolj 
športni in še bolj zdravi,« je dejal. Vsem 
nagrajenkam in nagrajencem je iskre-
no čestital ter jim zaželel obilo športnih 
uspehov tudi v letošnjem letu.

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

JUBILEJNO PRIZNANJE BRONASTI 
ZNAK ZVEZE ŠPORTNIH ORGANIZA-
CIJ GROSUPLJE ZA 20 LET DELOVA-
NJA DRUŠTVA JE PREJEL KOŠARKAR-
SKI KLUB GROSUPLJE.

Košarkarski klub Grosuplje je bil 
ustanovljen 17. junija 1997. Ljubitelji 
košarke so klub ustanovili zaradi velike-
ga interesa mladih igralcev, ki so takrat 
uspešno tekmovali v Šolski košarkarski 
ligi – ŠKL. Prvi predsednik kluba je postal 

Božidar Gabrijel, v tistem času ravnatelj 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje. 
V klubu so strokovno delo začeli z eno 
pionirsko ekipo, vendar so z načrtnim in 
preudarnim delom hitro oblikovali celo-
tno piramido ekip, od najmlajših pionir-
jev do članov.

Košarkarski klub Grosuplje je v dvaj-
setih letih delovanja postal spoštovan 
in izjemno konkurenčen slovenski klub. 
Prepoznaven je predvsem po izvrstnem 
delu z mladimi. V okviru kluba se namreč 
s košarko ukvarja skoraj 400 otrok. S kva-
litetnim in načrtnim delom strokovnega 
kadra dosegajo izjemne uspehe, saj se 
klubske ekipe redno uvrščajo v sam vrh 
tekmovanj pod okriljem Košarkarske 
zveze Slovenije. V zadnjih desetih letih 
so njihove ekipe v državnih prvenstvih 
osvojile tri prva, eno drugo, tri tretja in 
štiri četrta mesta. Največji uspeh je Ko-
šarkarski klub Grosuplje dosegal v prej-
šnji sezoni, saj se je z ekipami v vseh 
petih mladinskih kategorijah uvrstil na 
finalne turnirje, kar do sedaj ni uspelo še 
nobenemu klubu v Sloveniji. Košarkarski 
strokovnjaki po kvaliteti dela z mladimi 
uvrščajo grosupeljski klub med pet naj-
boljših košarkarskih klubov v državi, ob 
bok klubom kot so Petrol Olimpija, Krka 
in Helios Suns.

Članska ekipa kluba je v dvajsetih letih 
delovanja nastopala na vseh nivojih tek-
movanj v Sloveniji, od začetka v 4. ligi, pa 
vse do triletnega obdobja nastopanja v 
1. slovenski košarkarski ligi med letoma 
2012 in 2015, ko je v Grosupljem vladala 
prava košarkarska evforija. Trenutno na-
stopa članska ekipa v 2. slovenski košar-
karski ligi, ki daje igralcem iz domačega 
okolja dovolj možnosti za napredek in 
razvoj, za nekatere izmed njih pa pred-
stavlja vmesno stopničko k profesionalni 
športni poti.

V Košarkarskem klubu Grosuplje je 
tako svoje začetne korake naredilo kar 
nekaj košarkarjev, ki zdaj igrajo v tujini. 
Blaž Mesiček igra v 1. italijanski ligi pri 
ekipi Brindisija, Martin Krampelj nastopa 
za ameriško univerzo Creighton Univer-
sity iz Nebraske, Sandi Grubelić pa v naj-

boljšem bosanskem klubu Spars iz Sara-
jeva. V mladinski šoli madridskega Reala 
se kali Dan Duščak, omeniti pa velja tudi 
Igorja Tratnika, ki je pred kratkim podpi-
sal za Petrol Olimpijo, ter Borisa Jeršina, 
za katerim je dolgoletna uspešna kariera 
v različnih prvoligaških klubih, velja pa 
tudi za enega najboljših igralcev na sve-
tu v ulični košarki 3 na 3.

Ob tako kvalitetnem delu, kot so ga v 
Košarkarskem klubu Grosuplje vzposta-
vili v preteklih dvajsetih letih, lahko klub 
z optimizmom zre v prihodnost in se ve-
seli novih uspešnih dvajsetih let. 

JUBILEJNO PRIZNANJE BRONASTI 
ZNAK ZVEZE ŠPORTNIH ORGANIZA-
CIJ GROSUPLJE ZA 20 LET DELA V 
ŠPORTU JE PREJEL ZDRAVKO MARIČ.

Zdravko Marič je 53-letni zdravnik, 
mojster karateja 3. dan in oče treh otrok. 
Zdravko se je srečal s karatejem pri 33 
letih, ko se je skupaj s svojim sinom Re-
mom vpisal v Karate klub Ljubljana, Rem 
danes končuje študij medicine. Kmalu 
sta se jima pridružili še hčerki Oriana, ki 
končuje magisterij iz defektologije, in 
Domineja, zlata maturantka in brucka na 
medicini. Karate je kot športna disciplina 
bil in še vedno je pomemben povezo-
valni člen družinskega življenja Zdravka 
Mariča. Zdravku je kljub odgovornemu 
opravljanju zahtevnih službenih obve-
znosti ukvarjanje s karatejem pome-
nilo način in smisel zdravega načina 
življenja.V letu 2004 je prestopil v Shoto-

kan karate klub Grosuplje, kjer še danes 
aktivno vadi in pomaga pri delovanju 
kluba. V obdobju med letoma 2009 in 
2012 je bil kot zdravnik del reprezen-
tančnega tima slovenske karate repre-
zentance. Kot vodja zdravniške službe je 
bil vrsto let aktiven tudi na mednarodnih 
turnirjih Ljubljana open.

Njegov športni duh mu ni dal miru in 
se je kljub zrelim letom tudi sam udele-
ževal nekaterih karate tekmovanj v kate-
goriji veteranov, kjer je dosegal uvrstitve 
pri vrhu. Zadnji odmevnejši dosežek je 1. 
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mesto v borbah na mednarodnem tur-
nirju katana open Bohinj 2017.

Karateist Zdravko Marič kljub dolgo-
letnemu delovanju še ni rekel zadnje be-
sede. Karate je veščina, ki ne pozna sta-
rostnih omejitev. Možnost izbire izzivov, 
ciljev in načrtov so tako pestre, da se jih 
ne da izčrpati, dokler smo živi.

Dosedanja prehojena pot kaže kara-
teju predanega človeka in želimo si, da 
bi na tej poti vztrajal čim dlje časa.

PRIZNANJA ZVEZE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2017 SO 
PREJELI NASLEDNJI ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI:

Karateisti KIARA MEKIČ, LANA SA-
VANOVIĆ in TIMON ADAMIČ – člani 
Shotokan karate kluba Grosuplje

Kiara Mekič je v letu 2017 osvojila 2. 
mesto na državnem prvenstvu v borbah 
nad 50 kg v kategoriji mlajših kadetinj do 
13 let. Na pokalnih tekmovanjih Karate 
zveze Slovenije je v borbah osvojila 2., 5. 
in 6. mesto. Sodelovala je tudi na med-
narodnih turnirjih v Ljutomeru, Žalcu, 
Velenju, Postojni, Kranju in Mariboru, na 
katerih je osvojila dve prvi, eno drugo in 
tri tretja mesta.

Lana Savanović je v letu 2017 osvo-
jila 1. mesto na državnem prvenstvu v 
borbah do 50 kg v kategoriji mlajših ka-
detinj do 13 let. Na pokalnih tekmova-
njih Karate zveze Slovenije je v borbah 
osvojila eno 1. in dve 3. mesti. Uspešna je 
bila tudi na mednarodnih turnirjih, saj je 
v Ljutomeru in Kranju osvojila 1. mesto, 
v Postojni 2. mesto, v Velenju in Ljubljani 
pa 3. mesto.

Timon Adamič je v letu 2017 osvojil 
2. mesto na državnem prvenstvu v bor-
bah do 57 kg v kategoriji kadetov do 15 
let. Pohvali se lahko tudi s 1. mestom z 
mednarodnega turnirja v Đurđevcu na 
Hrvaškem in 2. mestom z mednarodne-
ga turnirja za pokal Žalca, oboje v konku-
renci mlajših kadetov do 13 let.

Strelka REBEKA SLAK – članica 
Strelskega društva Grosuplje

Rebeka Slak je na državnem prven-
stvu z malokalibrskim orožjem v mladin-
ski kategoriji osvojila 2. mesto z maloka-
librsko puško v položaju leže. Nastopilo 
je šest strelk. V letu 2017 je v točkovanju 
za najboljšo strelko leta Strelske zveze 
Slovenije osvojila 5. mesto v konkurenci 
mladink.

Košarkarja MATEJ SUŠEC in JERNEJ 
ANDOLŠEK HEINE – člana Košarkar-
skega kluba Grosuplje

Matej Sušec je v minuli sezoni igral 
za mladinsko in člansko ekipo Košar-
karskega kluba Grosuplje. V državnih 
prvenstvih je z mladinci osvojil 7. mesto, 
s člani pa 16. mesto. Z mladinsko repre-
zentanco Slovenije v ulični košarki 3 na 3 
je na svetovnem prvenstvu na Kitajskem 
osvojil 3. mesto.

Jernej Andolšek Heine je v sezoni 
2016/2017 nastopal za ekipe kadetov, 
mladincev in članov Košarkarskega klu-
ba Grosuplje. V državnih prvenstvih je s 
kadeti osvojil 8., z mladinci 7., s člani pa 
16. mesto.

Oba sta bila tudi člana državne mla-
dinske reprezentance do 18 let, ki je 
nastopila na evropskem prvenstvu A 
divizije v Bratislavi. Na prvenstvu je naša 
izbrana vrsta osvojila 14. mesto v konku-
renci šestnajstih ekip.

PRIZNANJE ZVEZE ŠPORTNIH ORGA-
NIZACIJ GROSUPLJE ZA ŠPORTNE 
DOSEŽKE V LETU 2017 SO PREJELE 
NASLEDNJE EKIPE:

Ekipa MLADINK ŽENSKEGA KOŠAR-
KARSKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa mladink Ženskega košarkarske-
ga kluba Grosuplje je v letu 2017 osvo-
jila 4. mesto na državnem prvenstvu, v 
katerem je sodelovalo 13 ekip. Na za-
ključnem turnirju državnega prvenstva 
je morala v polfinalu priznati premoč Ce-
ljankam, izid je bil 56:78, nato pa v boju 
za 3. mesto z izidom 66:72 še gostitelji-
cam turnirja, ekipi Maribora.

Ekipa je nastopala pod strokovnim 
vodstvom trenerja Slavka Duščka.

Ekipa KADETOV KOŠARKARSKEGA 
KLUBA GROSUPLJE

Ekipa kadetov Košarkarskega kluba 
Grosuplje je v letu 2017 osvojila 8. me-
sto na državnem prvenstvu, v katerem 
je sodelovalo 74 ekip. Mladi grosupeljski 
košarkarji so se uvrstili na zaključni turnir 
najboljših osmih ekip in v četrtfinalu klo-
nili proti kasnejšim zmagovalcem, ekipi 
Uniona Olimpije iz Ljubljane. Izid je bil 
90:62 za Ljubljančane.

Ekipa je nastopala pod strokovnim 
vodstvom trenerja Petra Hojča.

Ekipa MLADINCEV KOŠARKARSKE-
GA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa mladincev Košarkarskega kluba 
Grosuplje je v letu 2017 osvojila 7. mesto 
na državnem prvenstvu, v katerem je na-
stopalo 61 ekip. Na zaključnem turnirju 
najboljših osmih ekip so se grosupeljski 
košarkarji v četrtfinalnem obračunu po-
merili z ekipo Krke iz Novega mesta, ki je 
srečanje dobila z izidom 70:63.

Grosupeljski košarkarji so nastopali 
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pod strokovnim vodstvom trenerja Pre-
draga Milovića.

BRONASTO PLAKETO ZVEZE ŠPOR-
TNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2017 SO 
PREJELI NASLEDNJI ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI:

Strelci SARA SLAK, ŽIGA HABJAN, 
RENATA ORAŽEM in ROK IVANC – čla-
ni Strelskega društva Grosuplje

Sara Slak je na državnem prvenstvu 
z zračno puško med pionirkami osvojila 
2. mesto v konkurenci 39-ih strelk. Prav 
tako 2. mesto med pionirkami je osvojila 
tudi na državnem prvenstvu z malokali-
brsko puško v trojnem položaju. Sara je 
odlično nastopala tudi v državni pionir-
ski ligi, v kateri je prepričljivo osvojila 1. 
mesto, 1. mesto pa je osvojila tudi na dr-
žavnem finalnem tekmovanju osnovnih 
šol.

Zaradi vseh teh dosežkov jo je Strel-
ska zveza Slovenije proglasila za najbolj-
šo strelko v letu 2017 v kategoriji pionirk.

Žiga Habjan je na državnem prven-
stvu v streljanju s pištolo na 25 metrov 
osvojil 2. mesto s standardno pištolo 
v konkurenci 32-ih strelcev. Tekmoval 
je tudi s pištolo s središčnim vžigom in 
osvojil 5. mesto v konkurenci 17-ih strel-
cev.

Renata Oražem je v preteklem letu 
na državnem prvenstvu z malokalibrsko 
puško osvojila 3. mesto v položaju leže 
in 4. mesto v trojnem položaju. Prvi do-
sežek ji je uspel v konkurenci desetih, 
drugi pa v konkurenci devetih strelk.

V točkovanju Strelske zveze Slovenije 

za najboljšo strelko v letu 2017 je med 
članicami osvojila 4. mesto.

Rok Ivanc je v letu 2017 osvojil 3. me-
sto na državnem prvenstvu z zračno pi-
štolo. Uspeh je dosegel v konkurenci 79-
ih strelcev. Nastopil je tudi na državnem 
prvenstvu z malokalibrsko pištolo na 50 
metrov in osvojil 8. mesto v konkurenci 
27-ih strelcev.

Strelec MAJ KADUNC - član Strel-
skega društva Trzin

Maj Kadunc je na državnem prven-
stvu z zračno puško v kategoriji mladin-
cev osvojil 2. mesto med posamezniki in 
1. mesto v ekipni konkurenci. Na držav-
nem prvenstvu z malokalibrsko puško 
je med mladinci osvojil 2. mesto tako v 
položaju leže, kot v trojnem položaju. 
Osvojil je tudi 1. mesto na državnem fi-
nalnem tekmovanju srednjih šol z zrač-
no puško.

Karateisti HANA DEBELJAK, MATEJ 
GORIŠEK in REM MARIĆ – člani Shoto-
kan karate kluba Grosuplje

Hana Debeljak je v letu 2017 osvojila 
2. mesto na državnem prvenstvu v bor-
bah do 54 kg v kategoriji kadetinj do 15 
let. Na pokalnih tekmovanjih Karate zve-
ze Slovenije je v borbah osvojila eno 1. 
in dve 3. mesti. Še posebej se je izkazala 
na turnirju za veliko nagrado Hrvaške 
v Samoboru, kjer je osvojila 1. mesto v 
konkurenci 23-ih tekmovalk kategorije 
do 55 kg. Prav tako 1. mesto je osvojila 
tudi na pokalu Istre v Poreču, medtem ko 
je bila na močnih turnirjih v Postojni in 
Ljubljani tretja in druga.

Matej Gorišek je v letu 2017 osvojil 3. 
mesto na državnem prvenstvu v borbah 
do 70 kg v kategoriji kadetov do 15 let. 
Uspešen je bil tudi na pokalnih tekmova-
njih Karate zveze Slovenije, saj je v bor-
bah osvojil eno prvo in eno tretje mesto.

Sodeloval je na vrsti turnirjev in osvo-
jil 1. mesto v Kranju in Bohinju, 2. mesto 
v Čakovcu, Velenju in Ljubljani, 3. me-
sto pa v Đurđevcu, Ljutomeru, Žalcu in 
Oplotnici.

Rem Marić je v letu 2017 osvojil 3. 
mesto na državnem prvenstvu v borbah 
nad 84 kg. Na močnem mednarodnem 
turnirju v Trbovljah je osvojil 1. mesto v 
borbah nad 84 kg in 2. mesto v odprti 
kategoriji. Prva mesta je osvojil tudi na 
turnirjih v Velenju, Postojni in Mariboru.

Športni plezalec ŽIGA ZAJC – član 
Planinskega društva Grosuplje

Žiga Zajc je v letu 2017 nastopal na 
državnih prvenstvih težavnostnega in 
balvanskega plezanja v kategoriji ka-
detov. V težavnostnem plezanju je v 
seštevku šestih tekem osvojil končno 2. 
mesto med osemnajstimi tekmovalci, v 
balvanskem plezanju, kjer sta za državno 
prvenstvo šteli dve tekmi, pa je osvojil 
končno 4. mesto.

Žiga je v lanskem letu kot član držav-
ne reprezentance nastopal tudi v evrop-
skem pokalu.

Košarkarice LEA DEBELJAK, TJAŠA 
KENDA, LEA MEHLE, MOJCA AHAC in 
TEJA GORŠIČ – članice Ženskega ko-
šarkarskega kluba Grosuplje
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Lea Debeljak je v minuli sezoni igra-
la za ekipi kadetinj in mladink Ženskega 
košarkarskega kluba Grosuplje. V držav-
nih prvenstvih je s kadetinjami osvojila 
1. mesto, z mladinkami pa 4. mesto.

Lea je bila tudi članica kadetske dr-
žavne reprezentance do 16 let, ki je na 
evropskem prvenstvu B divizije v Skopju 
osvojila 11. mesto v konkurenci 22-ih 
ekip.

Tjaša Kenda, Lea Mehle in Mojca 
Ahac so v minuli sezoni igrale za ekipe 
kadetinj, mladink in članic Ženskega ko-
šarkarskega kluba Grosuplje. V državnih 
prvenstvih so s kadetinjami osvojile 1., z 
mladinkami 4., s članicami pa 8. mesto. 
Ob tem je bila Lea Mehle na zaključnem 
turnirju kadetinj izbrana v najboljšo pe-
terko turnirja, Mojca Ahac pa je bila na 
istem tekmovanju proglašena za najko-
ristnejšo igralko turnirja. Vse tri so bile 
tudi članice mladinske državne repre-
zentance do 18 let, ki je na evropskem 
prvenstvu A divizije v Šopronu na Ma-
džarskem osvojila 7. mesto v konkurenci 
šestnajstih ekip.

Teja Goršič je v minuli sezoni igrala 
za ekipi mladink in članic Ženskega ko-
šarkarskega kluba Grosuplje. Na držav-
nih prvenstvih je z mladinkami osvojila 
4. mesto, s članicami pa 8. osmo mesto. 
Ob tem je bila na zaključnem turnirju 
mladinskega državnega prvenstva izbra-
na v najboljšo peterko turnirja.

Prav tako kot Tjaša, Lea in Mojca je 
bila tudi Teja članica mladinske državne 
reprezentance do 18 let, ki je na evrop-
skem prvenstvu A divizije na Madžar-
skem osvojila 7. mesto v konkurenci 16-
ih ekip.

BRONASTO PLAKETO ZVEZE ŠPOR-
TNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2017 SO 
PREJELE NASLEDNJE EKIPE:

Ekipa MLAJŠIH PIONIRJEV KOŠAR-
KARSKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa mlajših pionirjev je v letu 2017 
osvojila 3. mesto v državnem prvenstvu, 
v katerem je sodelovalo 92 ekip. Sode-

lovala je tudi v pokalnem tekmovanju 
Košarkarske zveze Slovenije in osvojila 2. 
mesto v konkurenci 95-ih ekip.

Ekipa je nastopala pod strokovnim 
vodstvom trenerja Andraža Ulčarja.

Ekipa STAREJŠIH PIONIRJEV KO-
ŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa starejših pionirjev je v letu 2017 
osvojila 3. mesto na državnem prven-
stvu, v katerem je sodelovalo 90 ekip. 
Mladi grosupeljski košarkarji so se uvrsti-
li na zaključni turnir najboljših štirih ekip 
in v polfinalu z minimalno razliko klonili 
proti ekipi Janče Energetika. Izid je bil 
67:66 za Ljubljančane. V boju za 3. mesto 
so nato brez večjih težav odpravili ekipo 
Zlatoroga iz Laškega. Srečanje so dobili z 
izidom 79:66.

Ekipa je nastopala tudi v mednaro-
dnem tekmovanju “European youth 
basketball league”, v katerem so nasto-
pali predstavniki iz 29 držav. Naši fantje 
so osvojili odlično 2. mesto, takoj za za-
grebško Cibono.

Ekipo je v sezoni 2016/2017 vodil tre-
ner Peter Hojč.

STRELSKO DRUŠTVO GROSUPLJE 
– za uspehe svojih strelcev v ekipnih 
tekmovanjih

Na državnih prvenstvih so ekipe Strel-
skega društva Grosuplje v letu 2017 do-
segle nekaj odličnih uvrstitev. V strelja-
nju s pištolo na 25-metrski razdalji sta 3. 
mesto osvojili članski ekipi s standardno 
pištolo in s pištolo na središčni vžig.

V streljanju z zračno pištolo so člani 
osvojili 5. mesto v konkurenci 18-ih ekip. 

V streljanju z zračno puško pa so mladin-
ke osvojile 2. mesto v konkurenci treh 
ekip, kadetinje 1. mesto v konkurenci 
štirih ekip, pionirke 1. mesto v konkuren-
ci sedmih ekip, mlajši pionirji 2. mesto v 
konkurenci 23-ih ekip, cicibani 2. mesto 
v konkurenci 14-ih ekip in cicibanke 1. 
mesto v konkurenci treh ekip.

Zaradi dosežkov svojih strelcev je bilo 
Strelsko društvo Grosuplje že osmič pro-
glašeno za najboljše strelsko društvo v 
državi.

SREBRNO PLAKETO ZVEZE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA ŠPOR-
TNE DOSEŽKE V LETU 2017 JE PREJE-
LA NASLEDNJA EKIPA:

Ekipa KADETINJ ŽENSKEGA KO-
ŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE

Ekipa kadetinj Ženskega košarkarske-
ga kluba Grosuplje je v letu 2017 osvojila 
1. mesto na državnem prvenstvu, v ka-
terem je nastopalo petnajst ekip. Na za-
ključnem turnirju državnega prvenstva 
so grosupeljske košarkarice v polfinalu, z 
izidom 65:56, premagale ekipo Ježice in 
se prebile v finale, kjer jim je nasproti sta-
la ekipa Athlete Celje. V finalnem obra-
čunu so bile Grosupeljčanke prepričljivo 
boljše. Srečanje so odločile v svojo korist 
z izidom 58:44.

Grosupeljske košarkarice so nastopa-
le pod strokovnim vodstvom trenerja 
Predraga Radovića.

SREBRNO PLAKETO ZVEZE ŠPOR-
TNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2017 SO 
PREJELI NASLEDNJI ŠPORTNIKI:

Strelka KLAVDIJA JEROVŠEK – čla-
nica Strelskega društva Grosuplje

Klavdija Jerovšek je v letu 2017 osvoji-
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la 1. mesto na državnem prvenstvu z ma-
lokalibrsko puško v trojnem položaju in 
4. mesto v položaju leže. Osvojila je tudi 
4. mesto v skupnem seštevku 1. državne 
članske lige za sezono 2016/2017. Na-
stopila je na nekaterih močnih mednaro-
dnih turnirjih in v Novem Sadu osvojila 7. 
mesto z malokalibrsko puško v trojnem 
položaju in 11. mesto z zračno puško, v 
Zagrebu je osvojila 8. mesto z zračno pu-
ško, prav tako z zračno puško pa tudi 8. 
mesto v Trzinu in 15. mesto v Rušah.

Ob koncu leta jo je Strelska zveza Slo-
venije proglasila za tretjo najboljšo strel-
ko v letu 2017 v kategoriji članic.

Odbojkarici NIKA BEVC in KAJA 
KERSNIK – članici Odbojkarskega dru-
štva Flip-Flop

Nika Bevc in Kaja Kersnik sta v pole-
tnem obdobju odlično nastopali na tek-
movanjih v odbojki na mivki, saj sta na 
državnem prvenstvu za mladinke osvoji-
li 2. mesto v konkurenci 27-ih ekip. Uspe-
šni sta bili tudi na državnem prvenstvu 
za mlajše članice, na katerem sta osvojili 
3. mesto v konkurenci 14-ih ekip.

Kot predstavnici Slovenije sta sodelo-
vali na srednjeevropskem prvenstvu ME-
VZA in v konkurenci desetih ekip iz petih 
držav osvojili 3. mesto.

Nika in Kaja sta Slovenijo zastopali 
tudi v evropskem kontinentalnem po-
kalu za mladinke, preko katerega se bo 
pet nacionalnih selekcij iz Evrope uvrsti-
lo na mladinske olimpijske igre, ki bodo 
prihodnje leto v Buenos Airesu. V prvem 
krogu pokala je sodelovalo 40 reprezen-
tanc, Nika in Kaja pa sta v svoji skupini 
osvojili 2. mesto in se tako uvrstili med 
16 reprezentanc, ki se bodo v letu 2018 
pomerile na zaključnem turnirju konti-
nentalnega pokala.

Karateistka SARA STANKO – članica 
Shotokan karate kluba Grosuplje

Sara Stanko je v letu 2017 na državnih 
prvenstvih osvojila 1. mesto v borbah do 
68 kg v kategoriji mlajših članic in 2. me-
sto v borbah do 68 kg v kategoriji članic.

Največji uspeh je dosegla na 18. bal-
kanskem prvenstvu za kadete, mladince 
in mlajše člane, ki je potekalo med 8. in 
10. decembrom v Herceg Novem v Črni 
gori. Sara se je s tekmovanja, na katerem 
je nastopala v starostni skupini mlajših 
članic, vrnila z dvema medaljama. Med 
posameznicami je osvojila 3. mesto v 
borbah do 61 kg, z ekipo Slovenije pa 2. 
mesto v ekipnih borbah. Prvi dosežek ji 
je uspel v konkurenci 16-ih tekmovalk iz 
osmih držav, drugi pa v konkurenci še-
stih nacionalnih ekip.

Nastopila je tudi na evropskem pr-
venstvu za mlajše člane v Sofiji in na sve-
tovnem prvenstvu na Tenerifih.

Lokostrelec MARJAN KOCMAN – 
član Lokostrelskega kluba Taborska 
jama

Marjan Kocman je med 19. in 24. sep-
tembrom, kot član slovenske reprezen-
tance, sodeloval na svetovnem prven-
stvu v 3D lokostrelstvu. Na prvenstvu 
v francoskem Robionu je dosegel svoj 
največji uspeh do zdaj. Z instinktivnim 
lokom je v konkurenci 41-ih lokostrelcev 
iz dvajsetih držav osvojil 3. mesto. To je 
bila edina medalja za Slovenijo na tem 
prvenstvu, hkrati pa tudi prva medalja z 
instinktivnim lokom za Slovenijo na sve-
tovnih prvenstvih.

Marjan je v kvalifikacijah dosegel sed-
mi izid in se zanesljivo uvrstil v izločilne 
boje. Z najboljšim izidom osmine finala 
je napredoval v četrtfinale, kjer si je s tre-
tjim izidom zagotovil nastop v polfinalu. 
Tam se je pomeril z Madžarom Molnar-
jem, ki je bil uspešnejši s 33:28. Našemu 
lokostrelcu je tako ostal dvoboj za 3. 

mesto, v katerem je prepričljivo, z 41:28, 
odpravil Avstrijca Parschiska.

To je že Marjanova druga medalja z 
velikih tekmovanj, saj je pred tem v letu 
2014 osvojil 3. mesto tudi na evropskem 
prvenstvu.

Košarkarica ANA JAKOVINA – čla-
nica Ženskega košarkarskega kluba 
Grosuplje

Ana Jakovina je v sezoni 2016/2017 
igrala za člansko ekipo Ženskega ko-
šarkarskega kluba Grosuplje in z njo v 
državnem prvenstvu osvojila 8., v pokal-
nem tekmovanju pa 6. mesto.

Ana je svoj največji uspeh na dose-
danji športni poti dosegla kot članica 
državne reprezentance mlajših članic do 
20 let, s katero je na evropskem prven-
stvu A divizije na Portugalskem osvojila 
2. mesto.

Slovenske košarkarice so v skupin-
skem delu evropskega prvenstva osvoji-
le 1. mesto v skupini C in nato v osmini 
finala zanesljivo ugnale Turčijo z izidom 
80:65. V četrtfinalu so se pomerile z iz-
brano vrsto Latvije, ki je sredi druge če-
trtine povedla s petnajstimi točkami 
prednosti. Vendar se naše košarkarice 
niso predale. Z borbeno igro so sredi 
tretje četrtine izid poravnale ter kasneje 
tudi povedle in na koncu slavile z izidom 
64:61. Finale so si Slovenke zagotovile 
z zmago po podaljšku proti Francozi-
njam. Izid je bil 81:75 za naša dekleta. V 
velikem finalu so se pomerila s Španijo. 
Polčas so s točko prednosti dobile Špan-
ke, ki so se nato v tretji četrtini odlepile 
in prednost zanesljivo zadržale do konca 
srečanja. Izid je bil 73:63. Kljub porazu v 
finalu so naše košarkarice s srebrno me-
daljo dosegle največji uspeh slovenske 
ženske košarke.
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ZLATO PLAKETO ZVEZE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ GROSUPLJE ZA ŠPOR-
TNE DOSEŽKE V LETU 2017 JE PREJEL 
ROKOMETAŠ DAVID MIKLAVČIČ – 
ČLAN ROKOMETNEGA KLUBA PPD 
ZAGREB.

David Miklavčič, ki je svojo športno 
pot začel v grosupeljskem rokometnem 
klubu, je v sezoni 2016/2017 igral za eki-
po PPD Zagreb, s katero je osvojil hrva-
ško prvenstvo in hrvaški pokal. V ligi pr-
vakov se je njegova ekipa skozi skupinski 
del uvrstila v osmino finala, kjer je morala 
priznati premoč madžarskemu Veszpre-
mu. V regionalni ligi SEHA je z ekipo Za-
greba, v konkurenci desetih ekip, osvojil 
4. mesto, za zmagovalcem lige prvakov 
skopskim Vardarjem, tretje-uvrščeno 
ekipo lige prvakov madžarskim Veszpre-
mom in belorusko ekipo Meškov Brest.

Leto 2017 predstavlja vrhunec njego-
ve dolgoletne športne poti, saj je na ja-
nuarskem svetovnem prvenstvu v Fran-
ciji z reprezentanco Slovenije osvojil 3. 
mesto. Naj na kratko še enkrat obudimo 
spomin na ta veliki trenutek slovenske-
ga športa. Slovenija je v predtekmovanju 
igrala v Metzu. Po zmagah nad Angolo, 
Islandijo in Makedonijo, neodločenem 
izidu s Tunizijo in porazu s Španijo se je 
naša reprezentanca kot drugouvrščena 
ekipa skupine B uvrstila v izločilne boje. 
V osmini finala se je pomerila z Rusijo in 
jo premagala s šestimi goli razlike ter se 
uvrstila v četrtfinale. Tam se je pomerila 
z reprezentanco Katarja, finalistom prej-
šnjega svetovnega prvenstva. Naši fantje 
so vseskozi nadzorovali potek srečanja in 
se z izidom 32:30 zanesljivo uvrstili v pol-
finale, kjer so jih čakali serijski svetovni 
prvaki Francozi. Domačini prvenstva so 
bili boljši in slavili z izidom 31:25. Sledil 

je nepozaben obračun s Hrvaško za bro-
nasto medaljo. Slovenci so slabo začeli 
in ob polčasu zaostajali za pet golov. V 
40. minuti je razlika znašala že ogromnih 
osem zadetkov. Sledil je epski preobrat. 
Naši fantje so vztrajno nižali razliko in tri 
minute pred koncem srečanja uspeli ize-
načiti. Sledila je napeta končnica, v kate-
ri so bili Slovenci srečnejši in slavili z izi-
dom 31:30. Naši rokometaši so se s tem 
veselili sploh prve slovenske medalje na 
svetovnih prvenstvih v ekipnih športih v 
članski konkurenci.

RAZGLASITEV PRVAKOV OBČINSKIH 
IN MEDOBČINSKIH REKREATIVNIH 
TEKMOVANJ ZA LETO 2017

NAMIZNI TENIS

Medobčinskega rekreativnega prven-
stva v namiznem tenisu se je udeležilo 6 
ekip.
3. mesto je osvojila ekipa VELIKE LAŠČE;
2. mesto je osvojila ekipa KGG - KRKA II;
1. mesto je osvojila ekipa KGG - KRKA I.

BALINANJE

Medobčinskega prvenstva v balina-
nju se je udeležilo 9 ekip.
3. mesto je osvojila ekipa IVANČNA GO-

RICA II;
2. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI 

ŠPORTNI KLUB MRAVLJICA;
1. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI 

KLUB GROSUPLJE.

KOŠARKA TROJKE
Občinskega prvenstva v košarki se je 

udeležilo 5 ekip.

3. mesto je osvojila ekipa ŠPORTNO 
DRUŠTVO ŽALNA;

2. mesto je osvojila ekipa VRTNARSTVO 
ZELENI GAJ;

1. mesto je osvojila ekipa ŠPORTNO 
DRUŠTVO ŠT. JURIJ.

MALI NOGOMET

Občinskega prvenstva v malem no-
gometu se je udeležilo 8 ekip.
3. mesto je osvojila ekipa SILVECO 

SPORT GROSUPLJE;
2. mesto je osvojila ekipa ŠMARJE – SAP;
1. mesto je osvojila ekipa GP CONDO.

Svečani športni dogodek je pove-
zovala Larisa Daugul, z glasbo pa so ga 
popestrili učenci Glasbene šole Grosu-
plje. Na violončelo nam je zaigrala Urška 
Hren, na harmoniko Mark Česnik, na ba-
riton Matija Cingerle, na pozavno pa so 
nam zaigrali Jakob Mohar, Luka Tomič in 
Tjaš Ilaš. S svojo kulturno točko se nam je 
predstavil tudi zbor ArtVoicess Glasbene 
šole Grosuplje.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Spomini 
in zahvale

 Ko tvoje zaželimo si bližine, 
gremo tja, v ta mirni kraj tišine, 

tam srce se tiho zjoče, 
saj verjeti noče, 

da te več med nami ni. 
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 

beseda tvoja v nas živi, 
povsod te čutimo mi vsi ... 

Med nami si!

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega 

očeta, dedka in pradedka, 

JANEZA STROJINCA
iz Gorenje vasi pri Polici 1,

ki ga je Bog v 89. letu starosti nenadoma poklical k sebi,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše ter darove za 
cerkev. 
Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku Jožetu Plutu za res lepo 
izbrane besede ter lepo pogrebno slovesnost. Zahvaljujemo se tudi 
duhovniku bratu Martinu Gašpariču za somaševanje ter duhovniku 
Milanu Knepu za molitev. Hvala gospodu Marku Finku za solo petje 
ter moški pevski skupini Prijatelji. S čudovitim petjem ste obogatili 
zadnjo pot našega očeta. Hvala gospe Danici in gospodu Marjanu 
Makšetu za skrbno organizacijo pogreba. Posebna zahvala velja tudi 
vaščanom iz Gorenje vasi za pomoč in molitve.
Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega, nam 
sočutno stali ob strani v težkih trenutkih izgube in boste našega očeta 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a spomin nate 
bo vedno ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage 
mame, babice, prababice, 

tete in tašče

ANE KRALJ
(3. 8. 1929–4. 12. 2017)

iz Velike Loke 14 pri Žalni,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
znancem in vaščanom za ustna in pisna sožalja. Hvala 
za cvetje, sveče, mašne namene in darove cerkvi. Hvala 
gospodu župniku Andreju Šinku za obiske ob prvih petkih in 
lepo opravljen pogrebni obred in pevcem za sodelovanje pri 
maši. Hvala tudi osebju ZD Grosuplje. Hvala tudi gospodu 
Adamiču in Društvu upokojencev Grosuplje. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo 
boste ohranili v spominu.

Žalujoči vsi njeni

Že prišel je ta čas?
Čas grenkega slovesa.

Umolknil je tvoj glas,
te Bog  poklical je v nebesa.

ZAHVALA
Na prvo adventno nedeljo 
se je v 103. letu poslovila od 

zemeljskega življenja naša 
ljubljena mama, babica, prababica, 

praprababica in teta

MARIJA HREN, ROJ. STANJKO
(27. 1. 1915–3. 12. 2017)

s Stranske poti v Grosupljem.

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za  
izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče 
ter darovane svete maše.
Hvala Ingrid za lepo prebran govor, g. Adamiču za 
organizacijo žalne slovesnosti, g. župniku Janezu Šketu za 
lepo opravljen poslovilni obred in trobentaču za odigrano 
Tišino.
Prav posebna zahvala  MePZ Zgodnja danica za petje pri 
pogrebni maši, številne  čutno odpete pesmi in  govor, v 
katerem ste se spomnili vaše dolgoletne pevke. 
Vsem, ki ste mamo pospremili na njeni zadnji poti, izražamo 
globoko hvaležnost.

Vsi njeni, ki jo nosimo v srcu

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage mame, babice in 

prababice

ANE PERME, roj. KNEP
(1927–2017)

s Spodnje Slivnice.

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

podarjene sveče, darovanje za cerkev in svete maše. Hvala gospodu župniku 
Janezu Šketu in Milanu Knepu za pogrebni obred. Zahvala tudi delavcem Doma 
starejših občanov Grosuplje in dr. Miklavčičevi.
Hvala vsem, ki ste jo v tako lepem številu pospremili v njen zadnji dom in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni



Svetli, vedri,
išče, zapisuje,
kuje in snuje:

Leopold Sever

Zakaj se je Jakob potresa veselil

Večina ljudi se boji naravnih nesreč; posebne razmere pa pripelje-
jo do tega, da jih kdo tudi veselo pričakuje. Poglejmo, kaj se je pri-
merilo Grmovemu Jakobu s Škofljice. Fantiček je štel štiri leta, ko 
je Ljubljano in širšo okolico leta 1895 prizadel rušilni potres. Bilo je 
na večer. Jakobova mati je izpod postelje potegnila nizko ležišče 
na kolescih in dala otroka spat. Jakob še ni dobro zadremal, ko se 
je začela hiša pozibavati in posteljica se je jela vozariti od ene ste-
ne do druge in spet nazaj. Vsi v hiši so onemeli od strahu, le Jakob 
je uživaško krilil z rokama in vpil: »Še, še, še!«  In zemlja se je res 
tresla dalj časa, kot bi fantiču skušala ustreči. Jakobu je samotežna 
vožnja po hiši tako ugajala, da je prihodnje tedne stalno spraševal: 
»Mama, kdaj bo spet kakšen potres?« »Jakob, bodi no pameten, 
potresa se nihče ne veseli,« mu je odgovarjala mati. Toda Jakob se 
ga je, pa pika.
Ljudje nismo čudni; vsak se navdušuje za tisto, kar mu je prav. Pa 
ustrezaj, če moreš!

Leopold Sever

Hudomušnice

Učitelj: »Branko, kaj je bil Trubar?«

Branko (po daljšem premisleku): »Trubar je bil Primož.«

»Žena mi je požrla vse živce,« potarna Peter pred 

prijatelji.

Eden izmed njih pa nazaj: »A, zdaj pa razumem, zakaj je 

tako suha!«

Oče: »Jure, veš, kako se je pisala tvoja mama pred 

poroko?«

Jure: »Tedaj, ko se je drugače pisala, še ni bila moja 

mama,« se odreže Jure.

Učitelj pri razlagi evolucije človeka razkazuje redek 

primer opičje lobanje. Na koncu se pa pohvali:

»Otroci, takole lobanjo imajo le redke ustanove v svetu, 

in jaz.«

Srečen ta, ki vse to zna
Kviz, ki skuša biti duhovit, (če mu »rata«)

1. Kdo je naredil Županovo jamo?

a) Gradbeno podjetje Grosuplje v sodelovanju z občino

b) Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z jamarji

c) ljubi Bog v sodelovanju z materjo naravo

2. Kaj nas najmanj skrbi?
a) napovedane stavke vsepovsod

b) letina v prihajajočem času

c) lanski sneg

3. Poišči vremenski pojav, ki nastane, če enemu izmed 

selišč dodamo črko »a«!
a) burja
b) sapa
c) veter
d) vihar

4. Katerega artikla trgovci v pričujočem času najmanj 

prodajo?
a) televizorjev
b) muholovcev
c) zobne paste

5. Najdi damo, ki je najbolj stabilna! 

Na zahtevo ministrstva za zdravje smo poskrbeli za skrajno 

racionalizacijo

Rešitve:  1. c, 2. c,  3. b,  4. b, 5. a

a)                                b)                              c)                                                     
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

vsak ponedeljek ob 17. uri Skozi igro spoznajmo angleški jezik Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

vsak torek ob 17.30. uri Ure pravljic za otroke od 4. do 9. leta starosti Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

vsak petek od 10. do 12. ure Biba se s knjigo ziba - srečanje za mamice z dojenčki Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

vsak petek od 15.  
do 16.30. ure Učenje hrvaškega jezika Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje 
v sodelovanju s hrvaškim 
ministrstvom za izobraževanje

vsako soboto od 10.  
do 12. ure Razgibajmo možgane s šahom Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

četrtek, 25. 1., 22. 2. in 8. 3. 
ob 17. uri Pravljično igralne urice za otroke od 2. do 4. leta starosti

Pravljična soba Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

sobota, 27. 1. ob 14.45. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - ŽOK TRIGLAV KRANJ (2. liga zahod 
- 13. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

sobota, 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 
2. in 24. 2. ob 15. uri

ŽUPANOVA JAMA OB SVETLOBI NAGLAVNIH SVETILK - OBIŠČITE 
JO KOT PRAVI ODKRITELJI!

Županova jama TOD Županova jama Grosuplje

sobota, 27. 1. ob 17.30. uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - MARIBOR (1. liga - 13. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkaški klub Grosuplje

sobota, 27. 1. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - PARKLJI (2. liga - 18. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkaški klub Grosuplje

torek, 30. 1. ob 17.30. uri PREDAVANJE "bolezni prostate"
Zdravstveni dom Grosuplje (stara 
stavba, 1. nadstropje)

Zdravstveni dom Grosuplje

torek, 30. 1. ob 18. uri Kako je to mogoče? - Predstavitev knjige Anice Perme Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

četrtek, 1. 2. ob 17. in 18. uri Otroški abonma: KD Lutkovno gledališče Rado Mužan: 
PIŠČANČEK ČIVKO

Kulturni dom Grosuplje
VVZ Kekec Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

petek, 2. 2. ob 19.30. uri HELP! A Beatles Tribute & Combo Big Band Grosuplje, koncert Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje

torek, 6. 2. ob 10. uri Seminar "Davčni obračun 2017 in ostale davčne novosti" Dom obrtnikov Grosuplje
Območna obrtno - podjetniška 
zbornica Grosuplje

torek, 6. 2. ob 18. uri Samomotivacija oz. notranji vzgib ob krepitvi energije za 
realizacijo želja in ciljev - predavanje Siniše P. Minardija

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

torek, 6. 2. ob 19. uri Roža sveta - 3. večer iz cikla Barve glasbe in besede Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

sreda, 7. 2. in 21. 2. ob 11. uri S knjižnico v svet (za otroke, ki ne obiskujejo vrtca) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

sreda, 7. 2. ob 20.45. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - MESARIJA PRUNK SEŽANA (2. 
liga - 20. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkaški klub Grosuplje

četrtek, 8. 2. ob 8. uri 12. TRADICIONALNI POHOD PO PREŠERNOVI POTI s kulturnim 
programom na Kopanju

START: Kulturni dom Grosuplje UTŽO Grosuplje, ZKD Grosuplje

petek, 9. 2. ob 19.30. uri 50 ODTENKOV ŽENSKE, komedija Kulturni dom Grosuplje Talija gledališče, ZKD Grosuplje

sobota, 10. 2. ob 17.15. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - KRIM-PIRNAR DOORS (2. liga 
zahod - 15. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

sobota, 10. 2. ob 20. uri ROKOMET: GROSUPLJE - ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK (1. B liga 
- 15. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

nedelja, 11. 2. ob 17. uri KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI Kulturni dom Grosuplje
KD sv. Mihaela Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

torek, 13. 2. ob 18. uri Fizično in psihično prehranjevanje za zdravje in za kakovostno 
dolgo življenje - predavanje Siniše P. Minardija

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

sobota, 17. 2. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - PLAMA PUR (2. liga - 22. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkaški klub Grosuplje

nedelja, 18. 2. ob 19. uri KLAPA ŠUFIT, koncert Kulturni dom Grosuplje Miša Stanko, ZKD Grosuplje

sreda, 21. 2. ob 18. uri In ob tisti uri sem spoznal - večer Cankarjeve pripovedi Mestna knjižnica Grosuplje
KD sv. Mihaela in Mestna 
knjižnica Grosuplje

četrtek, 22. 2. ob 19. uri Strokovno predavanje za lastnike psov: »Spoznajmo govorico 
psov«

Družbeni dom Grosuplje Kinološko društvo Grosuplje

sobota, 24. 2. ob 20. uri ROKOMET: GROSUPLJE - DOL TKI HRASTNIK (1. B liga - 17. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

petek, 2. 3. ob 20. uri Denis Avdić: MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE Kulturni dom Grosuplje
Bastard 9 d.o.o., Špasteater, ZKD 
Grosuplje

sobota, 3. 3. ob 17.15. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - CALCIT VOLLEX II (2. liga zahod - 
18. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

petek, 9. 3. ob 18.30. uri Gledališki četverec 2G: 8 KRATKIH, komedija Kulturni dom Grosuplje 2G, ZKD Grosuplje

sobota, 10. 3. ob 9. uri Predavanje: "Kaj lahko učitelj / vzgojitelj stori za zmanjšanje 
stresa otrok?"

OŠ  Louisa Adamiča Grosuplje Izobraževalni zavod Znanje

sobota, 10. 3. ob 9. uri Predavanje: "Pristopi učitelja do učencev z učnimi težavami" OŠ Louisa Adamiča Grosuplje Izobraževalni zavod Znanje

sobota, 10. 3. ob 20. uri ROKOMET: GROSUPLJE - DRAVA PTUJ (1. B liga - 19. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

sreda, 14. 3. ob 19. uri Ranko Babić: MOŠKA COPATA, komedija Kulturni dom Grosuplje Špasteater, ZKD Grosuplje

sobota, 17. 3. ob 17.15. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - ŽOK ŠENTVID ŽLINDRA (2. liga 
zahod - 20. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

sobota, 17. 3. ob 19.30. uri NAT "KING" COLE`S 99, koncert (vokalni solist: Peter Savizon - 
VB)

Kulturni dom Grosuplje
KD Big band Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

sobota, 24. 3. ob 9. uri Predavanje: "Uspešno komuniciranje učitelja / vzgojitelja s 
starši"

Dom obrtnikov Grosuplje Izobraževalni zavod Znanje

sobota, 24. 3. ob 16. uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - BLED HIRTER (3. liga center - 
16. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje

Nogometni klub Brinje 
Grosuplje

sobota, 24. 3. ob 20. uri ROKOMET: GROSUPLJE - KRŠKO (1. B liga - 21. krog)
Športna dvorana Brinje 
Grosuplje Rokometni klub Grosuplje




