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Dodatne informacije po telefonu ali osebno na 
kmeji pri Tonijevih, Šmarska cesta 40, Škofljica. 

Na voljo tudi drugi BIO izdelki iz konoplje ter ajde.
tel. 051 220 321, www.darilonarave.si

Pripravimo jakost 
po vaših željah. 

Nudimo kombinacije  
z BIO propolisom.

Lastna izdelava po EKO 
postopku brez dodanih 

sintečnih kanabinoidov.

Naše stranke zadovoljno poročajo, da konopljine 

bio CBD kapljice Darilo narave blažijo bolečino, 

odpravljajo negavne vplive stresa, obnavljajo telo, 

umirjajo spanec in vračajo energijo.

Laboratorijsko pregledan in certificiran izdelek

Pokličite 051 220 321

01/788 99 16

www.knut.si

Nibe F2120
TOPLOTNA ČRPALKA

 že 25 let

z 
Vami  
in za  
Vas 

Knut 90x1275 odmevi.indd   2 11/03/18   11:38

»V torek, 20. 3. 2018, smo pri ZD Grosuplje odprli 
novo enoto Lekarne Ljubljana, v kateri vam nudimo 
brezplačne strokovne storitve, kot so svetovanje 
o zdravem življenjskem slogu, pregled uporabe 
zdravil in izdelava osebne kartice zdravil, na kateri 
boste imeli na enem mestu zbrane vse pomembne 
informacije o svojih zdravilih. Vljudno vabljeni!«
 Vodja lekarne Simona Markelj, mag. farm.

V Lekarni pri ZD Grosuplje zagotavljamo strokovno 
izdajo zdravil na recept in brez recepta, na voljo 
pa so tudi prehranska dopolnila za ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja, raznovrstni medicinski 
pripomočki, kakovostni dermokozmetični izdelki, 
z največjim veseljem pa vam bomo priskočili na 
pomoč s številnimi meritvami in svetovanji.

ODPRTA JE LEKARNA 
PRI ZDRAVSTVENEM 
DOMU GROSUPLJE

LEKARNA PRI 
ZD GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I 15, 1290 Grosuplje

Odpiralni čas
• Ponedeljek – petek: 7.00 – 19.30
• Sobota, nedelja in prazniki: 

zaprto
• Ob sobotah je do 14.00 odprta 

Lekarna Grosuplje, Adamičeva 8
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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!

Lepo pozdravljena v prvem pomladnem mesecu, čeprav letošnji 
marec ni prav nič pomladen. Upajmo, da se bomo kmalu zares 
poslovili od zime, saj jo imamo počasi že dovolj, in upajmo, da 
nam tokrat prizanese s kako pozebo v maju. Če ste nas pogrešali 
v februarju, smo si tudi mi vzeli nekaj počitnic, tako kot naši 
šolarji in, kot verjetno že veste, letno izide deset številk.

Marec je mesec, ko naša dekleta, žene in mame praznujejo kar 
dvakrat, čestitkam se pridružujem sam ter tudi v imenu uredniškega odbora. 

S to številko glasila smo nekoliko pohiteli, da vas povabimo na nekatere dogodke, med njimi 
tudi na prireditev v počastitev materinskega dne. Ena večjih prireditev bo tokrat v športni 
dvorani Brinje z zanimivim koncertom. Hitro se bližajo velikonočni prazniki, zato tudi tu 
velja čestitka vsem, ki praznujemo vesele in blagoslovljene božične praznike. 

Marec je mesec, v katerem ima večina društev občne zbore. Društva so dolžna do konca 
marca podati zakonsko določena poročila na AJPES, kar velja tudi za vse ostale subjekte, ki 
imajo opravka z denarjem. Med večjimi in najbolj številnimi društvi so vsekakor gasilska, teh 
imamo v naši občini kar osemnajst. Najstarejše med vsemi društvi v občini je Prostovoljno 
gasilsko društvo Šmarje – Sap, kjer smo se letos zbrali že na 137. občnem zboru, prav pose-
bej omembe vredno pa je, da je društvo, kot prvo med gasilskimi društvi, za predsedujočega 
izvolilo gasilko. To je postala zelo aktivna dolgoletna članica Monika Kastelic. Predsedniki 
gasilskih društev imajo petletni mandat, torej čaka predsednico kar zahtevna naloga, saj se 
bliža 140. letnica. Želimo ji uspešno vodenje društva, v kar pa ne dvomim.

Po dolgih birokratskih zapletih smo končno dočakali tudi odprtje lekarne pri zdravstvenem 
domu, o čemer več v prihodnji številki.

Vsem želim vesele praznike, pa kar koli že praznujete, in praznujte ob vsaki priložnosti. Veliko 
razumevanja in ljubezni, veselja do dela, ki ga opravljate na delovnih mestih pa tudi sicer. De-
lodajalci naj se zavedajo, da je delavec, ki z veseljem opravlja svoje delo, veliko bolj učinkovit 
in z manj zdravstvenimi težavami. Srečno!

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 12. aprila na e – naslov:

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



Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih odmevov!

Februarska seja občinskega sveta je brez glasu proti z veliko večino nav-
zočih svetnic in svetnikov sprejela letošnji rebalans občinskega prora-
čuna. To je najpomembnejši dokument za  financiranje vseh rednih 
dejavnosti in investicij občine ter zaupnica županu, saj se proračun 
sprejema na njegov predlog.  S sprejetim proračunom se bo tako lah-
ko letos zaključila gradnja nadvoza v Sončne dvore s povezovalno ce-
sto, rekonstruirali se bosta prvi fazi dveh večjih odsekov lokalnih cest 
od Velikega Mlačevega proti Žalni ter od Velike Ilove Gore proti Lu-
čam ter rekonstruirala Industrijska cesta v Grosupljem. Nadaljevala se 
bodo dela na posameznih odsekih pločnikov in kolesarskih stez ob bolj 
obremenjenih državnih in lokalnih cestah.  Oddali smo že tudi izvedbo projektiranja za nov nadvoz čez železniško progo 
pri Motvozu na drugi strani železniške postaje Grosuplje. Ravno tako se že projektira nov prizidek k osnovni šoli Louisa 
Adamiča na Tovarniški v Grosupljem z novo športno dvorano, za kar pričakujemo gradbeno dovoljenje že septembra le-
tos. Septembra letos pričakujemo tudi gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje zadrževalnika Veliki potok.  V polnem za-
mahu pa bo letos tudi izgradnja plinskega omrežja v mestu Grosuplje. Javno komunalno podjetje Grosuplje je pridobilo 
podaljšanje dovoljenje za prvo fazo odlagališča Špaja dolina  do konca leta 2020 in že pospešeno pridobiva vso potrebno 
dokumentacijo za drugo fazo po letu 2020. Ker se odpadki vozijo na predelavo v regijski center za obdelavo odpadkov v 
Ljubljano, se nazaj v naše odlagališče vrne le manjši delež obdelanega  in zato povsem neškodljivega preostanka odpad-
kov. Ker smo v občini zelo pridni pri ločevanju odpadkov in ker smo s pristopom v regijski center obdelave  odpadkov za-
dostili vsem visokim ekološkim standardom, se lahko pohvalimo, da imamo v naši občini problem odlaganja odpadkov 
rešen ustrezno in dolgoročno. Hvala vam, ker mislite zeleno. 

Zeleno mislimo tudi s prijavo na veliko evropskih projektov, na pripravi katerih intenzivno in uspešno dela naš novou-
stanovljeni medobčinski razvojni center, ki je v tem času svojega obstoja popolnoma upravičil svoje delovanje. Poleg osta-
lih občin ustanoviteljic Trebnje in Ivančna Gorica, so interes k priključitvi v naš razvojni center izkazale še občine Ško-
fljica, Ig, Dobrepolje in Velike Lašče. To nas prepričuje, da smo aktivnosti zastavili na pravi način. 

Ko se pogovarjamo o občinskem proračunu in financiranju vseh nalog, ki izhajajo iz proračunskih postavk, se vedno 
spomnim na mačehovski odnos vlade do občinske ravni. Če bi vlada izpolnila samo svojo zakonsko dolžnost in nameni-
la občinam zakonsko predpisana finančna sredstva, se nobeni od slovenskih občin ne bi bilo potrebno zadolžiti. Občini 
Grosuplje zaradi neizpolnjevanja zakonskih zavez na letni ravni zmanjka 2 milijona evrov v proračunu. Ker vlada ni 
znala črpati evropskih sredstev, oz. so v operativnem programu dali prioritete t.i. mehkim vsebinam, namesto izgradnji 
prepotrebne komunalne infrastrukture, se zato  občine nismo mogle prijavljati na razpise ministrstev, oz. teh razpisov 
sploh ni bilo. Ocenjujemo, da je naši občini na ta račun izostalo v obdobju te zadnje vlade vsaj za 20 milijonov evrov 
evropskega denarja.   S tem denarjem bi lahko na kanalizacijsko omrežje priklopili vsa gospodinjstva v naši občini. Sla-
bo delovanje vlade se zato nujno odraža na občinskih proračunih, najhuje pa je, da, razen javnega opozarjanja na slabo 
delo vlade, županom ne preostane kaj dosti drugega. Zato si želim prihodnje vlade, ki bo imela posluh za občine.

 Zadnjo nedeljo v marcu bomo premaknili urne kazalce na poletni čas in se, upam, tudi zares poslovili od zime.  

Voščim Vam lepe in doživete  velikonočne praznike, vsem ženam in mamam pa čestitam ob materinskem dnevu. Najsi 
si moški še tako trudimo zaokrožiti vogale, še vedno zelo drži stari rek, da ženska podpira tri vogale pri hiši. Moški, pri-
znajmo si!

Nagovor župana

Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Ogled gradbišča novega nadvoza čez železniško progo v 
Sončne dvore

Sprejem štipendistov Občine Grosuplje 2017 / 2018

Na območju bodočega nadvoza čez 
železniško progo v Sončne dvore po-
tekajo arheološka izkopavanja, izvajajo 
pa se tudi že ostala zemeljska dela, kot 
so izkopi in predobremenitveni nasipni 
platoji iz zrnatega materiala za ureditev 

temeljnih tal.
Gradbišče sta si v torek, 30. januar-

ja 2018, skupaj s predstavniki izvajalca, 
nadzora in Direkcije RS za infrastrukturo 
ogledala župan dr. Peter Verlič in direk-
tor občinske uprave mag. Dušan Hoče-

var. Dela intenzivno potekajo in če bo šlo 
vse po planih, se bomo lahko še v leto-
šnjem letu do Sončnih dvorov in Brezja 
pri Grosupljem pripeljali po novem nad-
vozu čez železniško progo.

Jana Roštan

Občina Grosuplje je za šolsko leto 
2017/2018 podelila štipendije 65 dija-
kom in študentom. Štipendiste je v sre-
do, 31. januarja 2018, v prostorih Druž-
benega doma Grosuplje sprejel župan 
dr. Peter Verlič.

Župan je vsem dijakom in študentom 
čestital, da so se uspeli prebiti skozi kri-
terije v Odloku o podeljevanju štipendij 
Občine Grosuplje in tako prišli do pod-
pore k študiju. Jim pa je ob tej priložnosti 
tudi na kratko predstavil, kaj počnemo 
na občini, kaj si želimo. Popeljal jih je 
skozi naše projekte, tiste uspešno realizi-

rane, kot tudi tiste, ki so zaenkrat še načr-
ti, vizije, želje. »Potem pa upam, da boste 
tudi vi povedali, kaj pa vi pričakujete. Vi 
ste namreč generacija, ki nas bo nasledila. 
Vi ste tisti, ki boste tisto, za kar se mi zdaj 
trudimo in delamo, s svojim znanjem še 
okrepili in napravili našo občino še lepšo, 
še boljšo. Temu je tudi ta spodbuda k študi-
ju namenjena. Še enkrat, iskrene čestitke,« 
je dejal župan. 

Na javnem razpisu za dodelitev šti-
pendije Občine Grosuplje za šolsko leto 
2017/2018 je bilo dodeljenih 65 štipen-
dij, od tega 32 študentom in 33 dijakom. 

Strokovna komisija za dodelitev štipen-
dij je prispele vloge v skladu z Odlokom 
o podeljevanju štipendij Občine Grosu-
plje pregledala in točkovala učni uspeh 
in izvenšolske dejavnosti. Štipendije so 
se v okviru zagotovljenih proračunskih 
sredstev dodelile tistim, ki so zbrali naj-
višje število točk. Višina štipendije za 
šolsko leto 2017/2018 znaša 100 evrov 
mesečno in se podeli za eno šolsko leto.

Jana Roštan
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Delovanje MRC občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje smo 
predstavili tudi občinam Škofljica, Ig, Dobrepolje in Velike Lašče

Že v petek, 2. februarja 2018, sta Med-
občinski razvojni center občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Trebnje obiskala župa-
na Občine Škofljica Ivan Jordan in Obči-
ne Ig Janez Cimperman s sodelavkama, 
v torek, 27. februarja 2018, pa še župa-
na Občine Dobrepolje Janez Pavlin in 
Občine Velike Lašče Anton Zakrajšek. V 
prostorih centra so jih sprejeli naš župan 
dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar in vodja MRC-ja Ja-
smina Selan s sodelavci.

Vodja MRC-ja Jasmina Selan jim je na 
kratko predstavila samo delo MRC-ja. 
Njegova primarna naloga je učinkovito 
črpanje in uspešna poraba sredstev, ki 

so na razpolago iz sredstev kohezijske 
in kmetijske politike Evropske unije, kot 
tudi sredstev iz državnega proračuna. V 
navezavi s tem pa je njegova pomemb-
na naloga tudi priprava samih projektov, 
ki jih nameravajo prijaviti na razpis, in 
spremljanje projektov v izvajanju.

Jasmina Selan je še pojasnila, da 
so občine skupaj močnejše. Ko gre za 
evropske razpise, jih tako vidijo kot moč-
nejšega partnerja, ki ima večje število 
prebivalcev, kot jih ima vsaka posame-
zna občina, pa tudi ozemlje, ki ga pokri-
vajo, je večje, kar je pri evropskih pro-
jektih z vidika vpliva na regionalni ravni 
ravno tako pomembno.

V času od ustanovitve do danes so 
skupaj na najrazličnejše javne razpise na 
nacionalni in EU ravni prijavili 25 projek-
tov ter pridobili 696.285,40 evrov.      

Tudi župan dr. Peter Verlič in direktor 
občinske uprave mag. Dušan Hočevar 
sta povedala, da imamo z ustanovitvijo 
MRC-ja zelo dobro izkušnjo, če pa bi se 
katera izmed občin želela pridružiti, za 
kar so izrazile zanimanje Občine Ško-
fljica, Ig, Dobrepolje in Velike Lašče, pa 
menita, da bi s tem pravzaprav vsi le še 
pridobili.

Jana Roštan

Podpis pogodbe za projektiranje širitve Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje

V ponedeljek, 5. februarja 2018, sta župan občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor podjetja Esplanada, 
d.o.o., Rupert Gole podpisala pogodbo za projektiranje 
širitve matične Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje 
in nove športne dvorane, pri kateri se bodo upoštevala 
načela trajnostne gradnje.

Obstoječi objekt se bo razširil za najmanj 8 učilnic s 
pripadajočimi pomožnimi prostori, predvidena pa je 
tudi izgradnja nove športne dvorane. Prav tako bomo 
zgradili potrebne pomožne prostore, tehnični prostor, 
prostor za športne pedagoge in druge potrebne spre-
mljajoče prostore.

Pogodbena vrednost del znaša cca 68.000 evrov z 
ddv, projekt pa v celoti financira Občina Grosuplje.

Klavdija Mehle
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Obisk državne sekretarke Eve Štravs Podlogar v prostorih 
Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«

Maškare iz vrtca Kobacaj obiskale občinsko upravo

Na pustni torek, 13. februarja 2018, so 
občinsko upravo obiskale pisane maška-
rice iz vrtca Kobacaj, ki sta jih pričakala 
župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič 

in direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar.

Z odličnim razpoloženjem so maška-
re poskrbele za veselo vzdušje in skupaj 

smo se potrudili odgnati zimo. Posladka-
li smo jih s sladkimi dobrotami, ki so se 
jih otroci res razveselili.

Klavdija Mehle

V ponedeljek, 19. februarja 2018, so 
župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar, v. d. direktorja Zavoda za turi-
zem in promocijo »Turizem Grosuplje« 
Uroš Perme in vodja Medobčinskega 

razvojnega centra občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Trebnje Jasmina Selan 
s sodelavcem Petrom Zakrajškom v pro-
storih Zavoda za turizem in promocijo 
»Turizem Grosuplje« sprejeli državno se-
kretarko na Ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo Evo Štravs Podlo-
gar in generalno direktorico Direktorata 
za turizem Renato Martinčič.

Razkazali so njima prostore novousta-
novljenega zavoda, na kratko predstavili 
naše največje naravne in kulturne bisere, 
Krajinski park Radensko polje, Županovo 
jamo, Tabor Cerovo, Magdalensko goro 
in druge turistične zanimivosti, ki so si jih 
v predstavitvenem videu tudi ogledali, 
beseda pa je nato tekla predvsem o mo-
žnostih razvoja turizma v naši občini in o 
možnostih pridobivanja sredstev preko 
različnih razpisov v ta namen.

Med drugim smo se v sodelovanju z 
Občino Rogaško Slatino, Zavodom RS za 
varstvo narave in drugimi partnerji, med 
njimi Občino Vrbovsko, že prijavili na raz-
pis Programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija-Hrvaška in če bo prijava pro-
jekta »SI-HR NARAVA« uspešna, si obe-
tamo vzpostavitev Naravovarstvenega 
centra Radensko polje, ki bi deloval kot 
nek center za naravoslovne teme, doda-
li bi mu tudi neko interaktivno vsebino, 
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vzpostaviti pa si želimo tudi tematske 
učne poti, ki bi nas vodile po Radenskem 
polju. Prav tako nameravamo pripravi-
ti delavnice, ki bi nas osveščale o tem, 
kako pomembna je narava za človeka, 
predvsem pa bi želeli izpostaviti pozi-
tivne učinke ohranjanja vrst, ki so ogro-
žene. Radensko polje je namreč tudi del 
evropskega omrežja Natura 2000.

Sama Županova jama je lepo urejena, 
želeli pa bi dodati več vsebine spremlja-
jočemu objektu, v katerem smo sicer lani 
že odprli razstavo o Županovi jami. Ob 
Taboru Cerovo bi bilo potrebno urediti 
sanitarije, zagotovo pa bi bilo za obisko-

valce zanimivo, če  bi si lahko z moderno 
tehnologijo ogledali tudi, kakšno je bilo 
življenje v tistih časih. Prav tako je bese-
da tekla o pomembnem arheološkem 
najdišču Magdalenska gora, pa o gradi-
ču Praproče. Naj ob tem spomnimo, da 
letos obeležujemo 120. obletnico rojstva 
Louisa Adamiča.

Posebej bi omenili še Evropsko peš-
pot E6, ki poteka tudi skozi našo občino, 
srečanje evropopotnikov pa bo letos 
potekalo na Cerovem, 26. maja. Tam je 
že urejena naravoslovna učna pot Po sle-
deh vodomca, ta dan pa bomo svečano 
odprli tudi njeno vsebinsko obogatitev 

in razširitev. Po novem nas bo vodila vse 
do Županove jame in Tabora Cerovo.

Sicer pa si želimo v našo občino pri-
peljati čim več turistov, ki obiščejo našo 
prestolnico, kar je v interesu tudi Turiz-
ma Ljubljana, ki si želi z obiskom oblju-
bljanskih občin turiste zadržati dan dlje 
v Ljubljani oz. v Sloveniji. Prepričani smo, 
da jim v naši občini lahko ponudimo veli-
ko lepega in zanimivega. Seveda pri tem 
ne smemo pozabiti na domače goste.

Jana Roštan

19. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

V sredo, 28. februarja 2018, je v dvora-
ni Družbenega doma Grosuplje potekala 
19. redna seja Občinskega sveta Občine 
Grosuplje. 

Občinski svetnice in svetniki so na seji 
sprejeli Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o proračunu Občine Gro-
suplje za leto 2018. Posledica sprejema 
odloka je nov proračun za leto 2018 v 
vsebini in višini 22.686.136 evrov, ki je 
potreben za realizacijo vseh nalog, ki 
smo si jih zadali v letu 2018.

Ob tej točki dnevnega reda je nekaj 
več besed povedal tudi župan dr. Peter 
Verlič in pojasnil, katere so te zadane 
naloge, nekatere kot plod uspešnega so-
delovanja, predvsem z Ministrstvom za 
infrastrukturo.

Občina Grosuplje je med razvojno 
najbolj prodornimi občinami v Sloveniji, 
kar je zelo lepo slišati, hkrati pa to tudi 
pomeni, da veliko vlagamo v razvoj ko-
munalne infrastrukture, v investicije na 
področju družbenih dejavnosti, v vrtce 
in šole, in nasploh v kvaliteto življenja 
naših občank in občanov. To je nenaza-

dnje tudi odraz dobrega dela v našem 
občinskem svetu.

Največja investicija na področju ko-
munalne infrastrukture je v letošnjem 
letu izgradnja dolgo pričakovanega nad-
voza v Sončne dvore in v Brezje pri Gro-
supljem, uredila se bo tudi Industrijska 
cesta. Na področju družbenih dejavnosti 
pa pričenjamo s projektiranjem prizidka 
k Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosu-
plje z 8 novimi učilnicami in novo špor-
tno dvorano, ta investicija bo luč sveta 
ugledala v prihodnjem letu. Nadejamo 
si tudi, da bo do septembra letos prido-
bljeno gradbeno dovoljenje za zadrže-
valnik Veliki potok in bomo lahko pričeli 
z njegovo izgradnjo. Gre za investicijo, ki 
se je nekoliko zamaknila, vendar, kot je 
pojasnil župan, ne po naši krivdi, ampak 
po krivdi toge in preveč zbirokratizirane 
logike uradništva, najbrž pa tudi zakono-
daje, ki je pisana slabo in si jo lahko razla-
ga vsak po svoje.

Posebej je izpostavil tudi rekonstruk-
cijo Železniške postaje Grosuplje. Ta se 
bo v naslednjih dveh letih popolnoma 

spremenila. Preuredila se bo tirna shema, 
uredile se bodo nove signalnovarnostne 
naprave in novi izven nivojski dostopi na 
perone. Prav tako računamo na to, da 
bomo uspešni z izgradnjo parkirne hiše, 
ki bo delno urejena po sistemu P + R in 
bo imela skupno več kot 220 parkirnih 
mest. Po preureditvi železniške postaje 
pa se bo parkirišče s še dodatnimi 150 
parkirnimi mesti uredilo še ob Taborski 
cesti, kjer je sedaj neugledno skladišče in 
hlodi. Nadvoz pri Motvozu se bo podrl in 
čez dve leti bo na tem mestu nastal nov.

Grosuplje bo dobilo tudi svoj center. 
Kolodvorsko cesto bomo preuredili v 
peš cono, v sprehajališče, ki bo zrcalno 
povezoval dva trga, prvega pri knjižnici 
in drugega pri železniški postaji.

Optimistični smo tudi zaradi uspe-
šnega delovanja Medobčinskega razvoj-
nega centra občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Trebnje, z delovanjem je sedaj 
pričel tudi Zavod za turizem in promoci-
jo »Turizem Grosuplje«.

Občinski svetnice in svetniki so to-
krat na seji sprejeli tudi Načrt ravnanja 
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Občina Grosuplje je aktivna članica globalne mreže Starosti 
prijaznih mest in občin

Občina Grosuplje – Fit skupnost

Občina Grosuplje je že leta 2014 po-
stala članica slovenske mreže Starosti 
prijaznih mest in občin, ki je vključena v 
globalno mrežo starosti prijaznih mest in 
občin pod okriljem Svetovne zdravstve-
ne organizacije z nazivom WHO Global 
Network for Age-friendly Cities and 
Communities. S februarjem letos pa 
je bila naša občina na podlagi svojega 
dela na področju starejših pri WHO Glo-
bal Network for Age-friendly Cities and 
Communities registrirana kot aktivna 
članica, kar nas še dodatno spodbuja k 
oblikovanju čim bolj starejšim prijazne-
ga in varnega lokalnega in s tem tudi 
globalnega življenjskega okolja.

WHO Global Network for Age-frien-
dly Cities and Communities združuje 
tista mesta, občine in organizacije po 
svetu, ki imajo skupno vizijo spreminjati 
skupnosti v kraje, v katerih se je dobro 
postarati. Kot odgovor na globalni izziv 
staranja prebivalstva se mreža usmerja 
na delovanje na lokalni ravni, spodbuja 
vključitev celotne populacije starejših 

ljudi v skupnostno življenje in promovira 
zdravo ter aktivno staranje.

Na Svetovni zdravstveni organizaciji 
so na podlagi mnenj in predlogov opre-
delili tudi 84 značilnosti starosti prijazne-
ga mesta ter pripravili in izdali priročnik 
za uresničevanje projekta. S pomočjo 
priročnika naj bi sicer posamezno mesto 
oz. občina sama ocenila, kaj lahko stori 
za napredovanje v urejenosti, prijaznosti 
in varnosti. Identificiranih je 8 področij, 
ki lahko vplivajo na zdravo in kvalitetno 
življenje starejših ljudi: stavbne in zunaj 
stavbne površine, prevoz, bivališča, dru-
žabno življenje, spoštovanje in vključe-
vanje v družbo, družbeno angažiranje in 
zaposlitev, občevanje in obveščanje ter 
storitve skupnosti in zdravstvenih služb.

Naj ob tem omenimo še dva najvi-
dnejša projekta v naši občini na tem 
področju. Že v letu 2014 je s svojim de-
lovanjem pričel Center aktivnosti Gro-
suplje, ki v prvi vrsti vabi medse starejše 
občane, želja pa je, da bi se v centru dru-
žile in srečevale vse generacije. Ponuja 

široko paleto najrazličnejših dejavnosti: 
različne vadbe za ohranjanje psiho-fizič-
ne kondicije, izobraževanja, umetniške 
delavnice in kulinarične delavnice. Prav 
tako v centru potekajo kulturne in dru-
žabne aktivnosti, kot so kartanje, šah in 
druge družabne igre, branje časopisov 
in revij ob toplem čaju ali kavi, kdaj pa si 
je mogoče ogledati tudi kakšno kulturno 
prireditev.

V letu 2016 pa smo uvedli novo lini-
jo Ljubljanskega potniškega prometa 
31, ki od Avtobusne postaje Grosuplje 
do Zdravstvenega doma Grosuplje vozi 
brezplačno. Tudi ta je del projekta »Sta-
rosti prijazna občina Grosuplje«, a je se-
veda namenjena tudi ostalim občankam 
in občanom.

Jana Roštan

Da bo življenje naših občank in ob-
čanov kar najbolj kakovostno, si želimo, 
da bi občina Grosuplje postala tudi Fit 
skupnost. Fit skupnost pomeni, da je 
skupnost aktivna, del svojega življenja 
nameni rekreaciji, treningom in zdravi 
prehrani, je bolj družabna, bolj zdrava in 
ima bolj kvalitetno življenje, čemur z eno 

besedo pravimo - Fit.
Verjamemo, da je dobršen del naših 

občank in občanov že del te skupnosti, 
da pa bo ta krog ljudi še večji, si pred-
vsem z razvojem športne infrastrukture 
prizadevamo tudi na občini. Poleg sta-
novanjskega naselja Sončni dvori bo na-
stal Športni park Grosuplje z različnimi 

športnimi igrišči, večnamensko dvorano, 
po celotnem območju je predvidena 
tudi sprehajalna pot. Prav tako se bodo 
športno-rekreativne površine uredile na 
Koščakovem hribu.

Tudi v Optimum fitnes centru želijo 
občanke in občane Grosupljega navdu-
šiti za še bolj zdravo in aktivno življenje. 

s stvarnim premoženjem Občine Grosu-
plje za leto 2018, Pravilnik o sofinanci-
ranju letnega programa športa v občini 
Grosuplje in Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o podeljevanju šti-
pendij Občine Grosuplje. Sprememba 
v odloku uvaja dodatno merilo (višina 
povprečne ocene, izračunane na dve 
decimalni mesti), ki bi v določenih mej-
nih primerih, ko kandidati zberejo enako 
število točk, pripomoglo k odločitvi o 
dodelitvi štipendije.

Občinski svetnice in svetniki so v Svet 
javnega zavoda Center za socialno delo 
imenovali Vero Šparovec. Sedanjim čla-
nom sveta bo namreč 15. 4. 2018 pote-

kel 4-letni mandat, zato je bilo potrebno 
imenovati novega predstavnika.

Sprejeti pa so bili tudi sklepi o določi-
tvi višine cen: Sklep o določitvi višine cen 
oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje, 
Sklep o določitvi višine cen odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske od-
padne vode v občini Grosuplje, Sklep o 
določitvi višine cen storitev, povezanih 
z nepretočnimi greznicami in malimi ko-
munalnimi čistilnimi napravami v občini 
Grosuplje in Sklep o določitvi višine cen 
ravnanja s komunalnimi odpadki v obči-
ni Grosuplje, ter sklepi o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra: Sklep o ukini-
tvi statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičnini parcelna št. 1199/16, k.o. 
1787 Mali Vrh, Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremič-
ninah parcelni št. 1674/4 in 1675/2, obe 
k.o. 2642 Grosuplje, Sklep o ukinitvi sta-
tusa grajenega javnega dobra na nepre-
mičninah parcelne št. 1301/2, 2191/5, 
2191/13, 2191/14, 2191/18, 2191/19, 
2194/3, 2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195/7, 
2195/11, 2198/9, 2198/10, 2198/14, 
2198/15, 2198/18, 2198/19, 2198/21, 
2198/27, 2198/28, 2198/29 in 2198/30, 
vse k.o. 1789 Ponova vas.

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

Jana Roštan
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Veseli smo, da so se zato odločili, da ob-
čankam in občanom ponudijo enkrat 
mesečna brezplačna predavanja ozi-
roma delavnice na temo zdravega in 
aktivnega življenja:

• Kaj je aktiven življenjski slog;
• Kako aktivnosti vključiti v svoj vsak-

dan;
• Zakaj je aktivnost pomembna;
• Trening, prehrana ali oboje;
• Osnove prehrane in prehranskih do-

datkov;
• Kako zdravo hujšati?

Poleg predavanj in delavnic bodo en-
krat mesečno organizirali tudi brez-
plačne treninge, kjer se bomo lahko 
spoznali s treningi, oni pa nam bodo 
pomagali pri prvih korakih do aktivnega 
življenja. Na voljo bo fitnes kot tudi raz-
lični skupinski treningi. 

Predavanja in treningi bodo name-
njeni prav vsakemu, ki ga zanima akti-
ven življenjski slog. Leta in fizična pripra-
vljenost niso ovira, saj se lahko treninge 
prilagodi glede na fizično pripravljenost 

posameznika. Predavanja in treninge 
bodo izvajali enkrat mesečno, prvo so-
boto v mesecu bodo izvedli različne 
treninge, druga sobota v mesecu pa bo 
rezervirana za predavanje oziroma de-
lavnico. 

O razporedu datumov izobraževanj 
in treningov boste obveščeni na spletni 

strani www.optimum.si, vabljeni tudi k 
spremljanju facebook strani Optimum 
fitnes centra.

Občanke in občani Grosupljega, po-
stanimo torej Fit skupnost.

Jana Roštan

OBVESTILO O OBJAVLJENIH RAZPISIH NA SPLETNI STRANI  
OBČINE GROSUPLJE

Obveščamo vas, da bosta konec meseca marca 2018 na spletni strani Občine Grosuplje 
www.grosuplje.si pod rubriko razpisi objavljena naslednja razpisa:

• JAVNI RAZPIS za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev dela in 
koordiniranega delovanja na področju športa v občini Grosuplje za leto 2018,

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje oziroma financiranje programov športa 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 ležišči), v počitniški hišici v Termah Čatež, ki se nahaja v neposredni bližini termalnih 
kapacitet, pa lahko počitnikuje do 6 oseb (4 osnovna ležišča + 2 dodatni ležišči).
Več informacij je dostopnih na www.grosuplje.si, pod zavihkom počitniški apartmaji, kjer si lahko ogledate tudi foto-
grafije počitniških objektov.  

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

Želimo vam prijetno počitnikovanje!        Občina Grosuplje
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Socialni demokrati smo pripravljeni

Krščanski demokrati s samozavestjo na letošnje volitve

Socialni demokrati smo dne 5. 3. 2018 
v Ljubljani s posvetom z naslovom Sa-
mozavestna Slovenija začeli s priprava-
mi na državnozborske volitve. Lahko se 
pohvalimo, da smo med prvimi stran-
kami, ki so sestavile in oblikovale kandi-
datne liste za prihajajoče volitve. Javne 
objave kandidatov pričakujemo v nasle-
dnjih tednih. 

Izhodišča za vladni program socialnih 
demokratov za 2018-2026 smo imeno-
vali Samozavestna Slovenija z glavnim 
poudarkom na zmanjševanju družbene 
neenakosti. Poudarek je predvsem na 
področju zdravstva, pravosodja in dela. 
Mag. Dejan Židan je opozoril na trend 

naraščajoče prekarnosti na trgu dela, na 
vse daljše čakalne dobe v zdravstvu in na 
občutek nepravičnosti v delovanju prav-
ne države.

Socialni demokrati bomo s posveti 
Samozavestna Slovenija nadaljevali tudi 
v prihodnjih mesecih do državnozbor-
skih volitev, kjer bomo skupaj z gosti od-
pirali vprašanja še na drugih področjih, 
kjer menimo, da lahko Slovenija napre-
duje, ob tem pa predstavljali tudi neka-
tere naše rešitve.

Socialni demokrati Grosuplje, Ivanč-
na Gorica in Dobrepolje bomo v priho-
dnjih tednih predstavili volilni program 
in spremljajoče dogodke. Hkrati z veli-

kim veseljem sporočamo, da je največjo 
podporo občinskih odborov in pred-
stavnikov predsedstva stranke za dr-
žavnozborske volitve dobila kandidatka 
Marina Koščak.

Spremljajte nas na spletni strani 
www.socialnidemokrati.si ter na družbe-
nih omrežjih facebook in twitter.

Povzetek pripravila: Urša Landis

Grosuplje – Leto 2018 je leto, ko se 
bomo občanke in občani odpravili kar 
na dvojne volitve, najprej na volitve za 
državni zbor in ob koncu leta še na lokal-
ne volitve.  V občinskem odboru Nove 
Slovenije – krščanski demokrati se že 
nekaj mesecev intenzivno pripravljamo 
na oba pomembna dogodka.  Tako v 
državnem zboru kot tudi v občinskem 
svetu smo trdo garali za uresničeva-
nje volilnega programa iz leta 2014 in 
sedaj je čas, da se to delo oplemeniti z 
najboljšim rezultatom.  Krščanski demo-
krati imamo rešitve za vsa področja in 
smo jih v stranki predstavili na nedavni 
programski konferenci. Krščanski demo-
krati želimo vzpostaviti dialog in odpreti 
razpravo o prihodnosti Slovenije ter re-
šitvah za našo državo. Problem ni v lju-
deh, saj smo  pridni in delavni. Problem 
je v slovenskem sistemu. Zato smo se v 
programu lotili največjih izzivov, ki jih 
naša država ima. To pa so: staranje pre-
bivalstva, previsok javni dolg in okorno 
poslovno okolje. Prepričani smo, da nam 
zdravstveni sistem razpada, kapacitete 
pa očitno so. Če se nekdo posluži redne-
ga sistema, čaka na vrsto leto in več, če 
pa je pripravljen plačati, pride na vrsto 
takoj. To pomeni, da sistem kapacitete 
ima, treba ga je samo tako oblikovati, da 
bodo tudi navadni ljudje takoj prišli do 
storitev, saj vsi plačujemo za zdravstveni 
sistem. Zdravstveni sistem hočemo po-
sodobiti tako, da se bo odkrilo, kaznova-
lo in preprečilo odtekanje denarja zaradi 

korupcije, da se odpravi čakalne vrste ter 
da bo denar dejansko sledil pacientu, 
ki bo prejel hitro in kvalitetno storitev. 
To pa lahko velja tudi za druge sisteme. 
Na občinski ravni krščanski demokrati 
zaključujemo oceno realizacije progra-
ma iz leta 2014 in to oceno bomo tudi 
predstavili. Že sedaj pa na podlagi delno 
opravljene analize lahko zapišemo, da so 
rezultati vsekakor pozitivni. To pa nam 
daje veliko samozavest, da je ponovno 
napočil čas, da se krščanska demokra-
cija okrepi in prevzame vidnejšo vlogo. 
Nesporno je dejstvo, da prebivalci v 
Sloveniji bolje živijo, kjer je vpliv krščan-
ske demokracije večji. V zadnjih dneh 
januarja je prišlo tudi menjave vodstva 
stranke in smo edina stranka, ki je za-
menjavo naredila na tak način. Ljudmilo 
Novak je zamenjal Matej Tonin, pri tem 
je šlo za veliko potezo Ljudmile Novak, 
ki je začutila, da nima več energije in je 

zato vodenje prepustila mlajši generaci-
ji. Številni so nam čestitali, da smo edina 
stranka v Sloveniji, ki je bila sposobna na 
nek miren način narediti zamenjavo. Da 
se je ta zgodila elegantno, mirno, da ni 
tako kot v nekaterih drugih strankah, ko 
stari predsednik ruši novega. Pri nas se 
vse to ni zgodilo. Delujemo kot družina, 
članstvo je zelo pozitivno odreagiralo na 
menjavo.

Novo vodstvo NSi na čelu s predse-
dnikom Matejem Toninom sestavlja tudi 
občan občine Grosuplje, saj je predse-
dnik sveta NSi Matjaž Trontelj, ki je tudi 
še naprej predsednik našega občinskega 
odbora Nove Slovenije Grosuplje.

Tajništvo OO NSi Grosuplje
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Spoštovani občanke in občani,

vabimo vas,

da nas ob dnevu zdravja in 
ob dnevu Zemlje

v SOBOTO, 7 aprila 2018, od 9. 
ure dalje,

obiščete 

NA STOJNICI NA TRŽNICI V 
GROSUPLJEM.

Ženski odbor SDS Grosuplje

Nova Slovenija - krščanski demokrati, občinski 
odbor Grosuplje 

ob 25. marcu, materinskemu dnevu, vsem 
mamam in materam  
iskreno čestitamo.

Zahvalo spremlja globoka hvaležnost in 
spoštovanje

do vašega vsakdanjega dela, požrtvovalnosti, 
ljubezni, solidarnosti in nesebičnosti v družbi in 

družinah.

Nova Slovenija - krščanski demokrati, občinski 
odbor Grosuplje 

Drage ženske,

naša vloga v družini in družbi 
je nenadomestljiva.

Tega se zavedajmo vsak dan,  
ne le 8. marca!

Vsem materam želimo 
tudi lepo praznovanje 

materinskega dne.
Iskrene čestitke!

Ženski odbor SDS Grosuplje

Veselo in blagoslovljeno veliko noč 2018

voščimo vsem občankam in občanom,  
podpornikom in prijateljem krščanske demokracije 

v občini Grosuplje.
Velikonočno jutro prinaša sporočilo upanja in kaže 

pot zmage življenja nad smrtjo. 
Želimo prijetne praznične dni,  doživete s krščansko 

slovensko tradicijo. 

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski 
demokrati Grosuplje

Spoštovani občanke in občani,

pred nami so praznični dnevi, 
naj bodo v znamenju veselja 

in upanja, da trpljenje in 
smrt nimata zadnje besede v 
našem življenju. Velika noč je 

namreč praznik zmage dobrega 
nad zlim, česar se premalo 

zavedamo. 

Ljubezen je močnejša od 
sovraštva, kajti naš Bog je 

Bog ljubezni.

Občinski odbor SDS Grosuplje
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Grosupeljski Atelje DR jewelry na milanskem sejmu mode

V času milanskega sejma mode, med 
22. in 25. februarjem, je v Palazzo Giure-
consulti v Milanu potekal mednarodni 
dogodek Artistar Jewels, ki prikazuje 
izvirno perspektivo sveta sodobnega 
umetniškega nakita v kombinaciji z naj-
novejšimi trendi. 

Med velikim številom prijavljenih del 
so umetnine izbrali glede na njihovo 
estetsko vrednost, tehnično dovršenost 
in stilistično izvirnost. Skupno je bilo iz-
branih 170 oblikovalcev iz 30 držav, med 
katerimi je bila izbrana tudi naša mlada 
sokrajanka in oblikovalka sodobnega 
nakita Lara Podvršič, ki deluje pod ime-
nom Atelje DR jewelry, delavnica, v kate-
ri si lahko v živo ogledamo proces izdela-
ve nakita, pa se nahaja v Vodičarjevi hiši 
na Adamičevi cesti 30.

Ključna značilnost izdelovanja in obli-
kovanja Lare Podvršič je združevanje 
kontrastov - tako vsebinsko, oblikovno 
kot pri izbiri tehnik. Gre za ročno obliko-
van umetniški nakit, ki je izdelan izključ-

no z uporabo ognja in drobnega orodja, 
v njem pa se prepletajo številne barve, 
oblike in strukture, zelo pomembno vlo-
go pa imajo detajli. Nenavadne oblike, ki 
stremijo k futurizmu, a zajemajo pridih 
starinskega. 

Področje oblikovanja nakita je zelo 
bogato in sega daleč v zgodovino. Pri 
nakitu Lare Podvršič lahko začutimo 
vpliv različnih umetnostnih obdobij, jo 
pa vedno bolj privlači področje ekspe-

rimentalnega nakita. V ospredju tako 
nista več žlahtnost in nosljivost nakita, 
temveč sama idejna zasnova kreacije. 
Ročno izdelan nakit tako odstopa od 
standardiziranih industrijskih modelov 
in množične proizvodnje. 

Poleg umetniških del oblikovalcev so 
srečanje v Milanu s svojimi kreacijami 
obogatili tudi trije vodilni ustvarjalci, ki 
določajo smernice v sodobnem umetni-
škem svetu nakita: Yoko Ono iz Japon-
ske, Belgijec Pol Bury in pariški umetnik 
Faust Cardinali. 

Artistar Jewels je več kot le razstava; je 
projekt, ki oblikovalcem omogoči večjo 
prepoznavnost in jim ponudi enkratno 
priložnost, da obogatijo svoje znanje in 
poslovna omrežja na mednarodni ravni. 
Vsa dela oblikovalcev so tako tudi pred-
stavljena v predstavitvenem katalogu, ki 
predstavi glavne kreativne smernice za 
leto 2018. 

Lara Podvršič

S spoštovanjem in hvaležnostjo za ljubezen, 
ki jo izkazujejo svojim bližnjim in posredno 

širši skupnosti, vsem občankam čestitamo za 
materinski dan.

 
SLS, občinski odbor Grosuplje

Zarja velikonočnega jutra naj vas vedno znova 
napolnjuje z upanjem, da je življenje močnejše od 

smrti in ljubezen močnejša od sovraštva.
Vsem občankam in občanom želimo blagoslovljene 

velikonočne praznike, polne vere, upanja in 
ljubezni. 

SLS, občinski odbor Grosuplje
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Mladi in zaposlitev

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

Šolski center Novo mesto, Srednja 
gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, 
zelo dobro sodeluje z Gospodarsko in 
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije 
na področju uvajanja vajeništva. Izredno 
pomembno je sodelovanje s podjetji in 
obrtniki, ki je dobro tudi v občini Gro-
suplje, kjer se praktično usposablja in 
izobražuje vrsta dijakov. V  delavnicah 
Medpodjetniškega centra smo na in-
formativnih dnevih gostili predstavnike 
podjetij in zbornic. Na naše povabilo se 
je z velikim veseljem odzval podjetnik in 
predsednik Območne-obrtne zbornice 
Grosuplje Milan Sašek.

 »Lesna industrija, ki ponovno dobiva 
velik zagon z malimi obrtniškimi delavni-
cami, potrebuje nove, izobražene kadre 
za zahtevna delovna mesta, tudi za delo 
z računalniško krmiljenimi stroji,« je ob 
obisku dejal mizarski mojster Sašek, ki v 
okviru zbornice tesno sodeluje z grosu-
peljskimi obrtniki in podjetniki.

Lesarske delavnice  
v Novem mestu si je 
ogledal predsednik 
Državnega sveta RS in 
predsednik Območne 
obrtno-podjetniške 
zbornice Ljubljana 
– Bežigrad Alojz Ko-
všca, ki živi in deluje 
v občini Grosuplje. 
Predsednik Kovšca, ki 
se je več let zavzemal 
za ponovno uvedbo 
vajeniškega sistema z 
več praktičnega uspo-
sabljanja, je nagovoril 
in pozval mlade, naj 
čim prej osvojijo nova znanja in spretno-
sti, kar omogočajo tudi sodobne lesar-
ske delavnice v Novem mestu. »Ni dovolj, 
da nekaj veš, znati moraš tudi narediti,« je 
poudaril gost, ki dobro pozna svet pod-
jetništva in obrtništva, zato je predstavil 

tudi zaposlitvene možnosti. 
Pomembne izkušnje mladi lesarji pri-

dobivajo tudi na različnih tekmovanjih. 

Slavko Mirtič
Foto: Slavko Mirtič

Alojz Kovšca in Milan Sašek v lesarskih delavnicah Šolskega centra 
Novo mesto. 

PRIHAJAJOČI DOGODKI na OOZ 
Grosuplje, več informacij in prijave na 
www.ooz-grosuplje.si:
• Poslovno - podjetniški zajtrk: Kaj 

podjetniku prinaša krožno gospo-
darstvo?, četrtek, 5. 4. 2018, 9.00 – 
12.30, Dom obrtnikov,  Grosuplje.

• Vseslovenski sejem, 20. – 21. 4. 2018, 
Šentvid pri Stični, posestvo Gostilne 
pri Japu. Vabljeni obiskovalci kot raz-
stavljavci (zadnji rok za prijavo do 1. 
4. 2018, dodatne informacije na info@
vseslovenskisejem.si oz. po telefonu 
070 892 792). 

• Seminar »Novosti gradbene zakono-
daje, pomembne za izvajalce del na 
gradbenih objektih«, četrtek, 10. 5. 
2018, ob 10.00, v Domu obrtnikov. To-
plo priporočamo vsem, ki se ukvarjate 
z gradbeništvom ali pa nameravate v 
prihodnosti graditi oz. adaptirati, da 
se udeležite aktualnega seminarja, 
na katerem nam bo sekretar Sekcije 
gradbincev na OZS, Janko Rozman, 
predstavil novo gradbeno zakonoda-
jo, ki bo začela veljati 1. 6. 2018. Obve-
zne predhodne prijave.

Novela uredbe o ravnanju z emba-
lažo in odpadno embalažo predpisuje 
podjetjem, ki dajejo v promet manj kot 
15 ton embalaže letno, da se do 31. 1. 
2018 vpišejo v evidenco pri Agenciji RS 
za okolje – ARSO ter vodijo evidenco 
embalaže, dane na trg. Evidenca emba-
laže se začne voditi za leto 2018 in se 
bo poročala do 31. 3. 2019 za leto 2018. 
Številna podjetja te obveznosti do sedaj 

niso imela, zato preverite, če spadate 
mednje. Na OOZ Grosuplje menimo, da 
bo podjetij, katerim se ne bo potrebno 
vpisati  v evidenco, zelo malo. Zato pre-
dlagamo,  če ste v dvomih, da se vseeno 
vpišete v evidenco ARSO in če ne boste 
imeli embalaže oz. ne boste zavezanec 
za poročanje, boste lahko pri poročanju 
v letu 2019 navedli, da takšne embalaže 
nimate (0) ali se boste odjavili. Uredba 

Davčni obračun na OOZ Grosuplje, 6. 2. 2018
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ravno tako določa, da plastične nosilne 
vrečke po 1. 1. 2019 ne smejo biti brez-
plačne. Več na www.arso.gov.si 

VPIS V VAJENIŠKE PROGRAME 
2018/2019: Razpisanih je 8 izobraževal-
nih programov (oblikovalec kovin-orod-
jar, strojni mehanik, mizar, kamnosek, 
gastronom hotelir, papirničar, steklar, 
slikopleskar) na 14. srednjih poklicnih 
šolah po Sloveniji. Za vpis v vajeniški 
sistem izobraževanja mora bodoči vaje-
nec predhodno skleniti vajeniško učno 
pogodbo, ki se registrira na Obrtno-pod-
jetniški zbornici Slovenije in s katero  se 
vajenec vpiše do 5. 4. 2018 na ustrezno 
šolo.  Vajenci imajo pri vpisu prednost 

in ne sodelujejo v izbirnem postopku. 
Podjetja, ki želijo sodelovati pri izvajanju 
vajeniškega programa, morajo obrato-
valnico predhodno verificirati. Več na 
www.ozs.si 

V začetku februarja smo v Domu obr-
tnikov v Grosupljem organizirali semi-
narja »Davčni obračun 2017« ter »Redno 
usposabljanje voznikov za kodo 95 za 
leto 2017«, ki se ju je udeležilo tudi ve-
liko število podjetnikov in podjetnic iz 
občine Grosuplje.

V Domu obrtnikov vam nudimo mo-
žnost najema prostora za poslovna sre-
čanja ali seminarje, ravno tako imamo 
na voljo še nekaj  prostih pisarn. Nudimo 

tudi možnost odprtja podjetja na našem 
naslovu. Za dodatna pojasnila smo vam 
na voljo. 

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

Izobraževalni zavod Znanje, v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje ter Občinama Grosuplje in Dobrepolje, vabi  podjetni-
ke in podjetnice iz občin Grosuplje in Dobrepolje ter vse preostale podjetnike in podjetnice iz okoliških občin na 

Program srečanja:
• uvodni pozdrav (dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje)
• predstavitev Medobčinskega razvojnega centra občin 

Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje (ga. Jasmina Selan, 
vodja centra)

• predavanje Kaj prinaša podjetniku krožno gospodarstvo? 
(mag. Ladeja Košir Godina, mednarodno priznana stro-
kovnjakinja s področja krožnega gospodarstva)
 - ABC krožnega gospodarstva 
 - umeščenost koncepta krožnega gospodarstva na naci-

onalni in mednarodni ravni
 - priložnosti za podjetja – kako se priključiti najbolj uspe-

šnim praksam
 - bolj krožni, bolj konkurenčni – kako začeti graditi svojo 

krožno zgodbo

 - sodelovanje deležnikov in spreminjanje verige rednosti 
– kako je to videti v praksi

• predstavitev konkretnega primera dobre prakse (ga. Janja 
Zupančič, ravnateljica OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, g. 
Niko Kumar, direktor Valtex)

• razprava in aktualna vprašanja.

Moderatorica: mag. Martina Šetina Čož

Dogodek je brezplačen, obvezna prijava na www.iz-znanje.si.

Dodatne informacije:
Izobraževalni zavod Znanje, info@iz-znanje.si, 01/7861-303, 

041/604-175, www.iz-znanje.si
Prijazno vabljeni!
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Od leve proti desni: župan dr. Peter Verlič, v. d. direktorja Zavoda za turizem in promocijo 
"Turizem Grosuplje" Uroš Perme, članica Županove jame – turističnega in okoljskega 

društva Grosuplje Andreja Vesel, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, 
predsednik Županove jame – turističnega in okoljskega društva Grosuplje in Turistične 

zveze Grosuplje Damjan Viršek, članica Županove jame –turističnega in okoljskega društva 
Grosuplje Lučka Jere.

Turistična zveza Grosuplje se je predstavila na sejmu Natour 
Alpe–Adria 

V sredo, 31. januarja 2018, je na Go-
spodarskem razstavišču svoja vrata 
odprla osrednja turistična sejemska pri-
reditev v Sloveniji Natour Alpe-Adria, 
v ospredju katere je zeleni, aktivni turi-
zem. Aktivni oddih v naravi so predsta-
vili mnogi akterji: Slovenska turistična 
organizacija, Turistična zveza Slovenije 
s prek 150 lokalnimi skupnostmi in dru-
štev, Ribiška zveza Slovenije, Planinska 
zveza Slovenije, GIZ Pohodništvo in ko-
lesarjenje, Zavod za gozdove Slovenije, 
Združenje slovenskih turističnih kmetij, 
pridružilo pa se jim tudi nekaj tujih de-
stinacij.

Na sejmu se je predstavila tudi naša 
Turistična zveza Grosuplje, ki jo vodi 
Damjan Viršek. Naravne in kulturne bise-
re občine so predstavili Županova jama 
– turistično in okoljsko društvo Grosu-
plje, Turistično društvo Šmarje - Sap, Tu-
ristično društvo Št. Jurij in Turistično dru-
štvo Kopanj. Ob predstavitvi turističnih 
zanimivosti naše občine seveda ne mo-
remo mimo Krajinskega parka Raden-
sko polje, Magdalenske gore, Tabora 
Cerovo, v središče pozornosti pa je bila 
postavljena Županova jama. Ta je za tu-
ristični obisk urejena že več kot 90 let in 
tudi v celoti električno osvetljena. Vsako 
soboto v februarju pa je obiskovalcem 
ponujala posebno doživetje, odkrivanje 
njenih lepot samo ob svetlobi naglavnih 
svetilk.

Obiskovalke in obiskovalci sejma so 
lahko v okviru turistične ponudbe naše 
občine zasledili tudi organizirane po-

hode in nekatere druge dogodke, med 
katerimi velja posebej izpostaviti Ko-
lesarski maraton treh občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje, ki bo le-
tos že 20. po vrsti, in festival Grosuplje 
v jeseni.

Sejem je uradno odprl predsednik 
Vlade Republike Slovenije dr. Miro Ce-
rar, obiskali pa so ga tudi župan dr. Pe-
ter Verlič, direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar in v. d. direktorja Zavoda 
za turizem in promocijo "Turizem Grosu-
plje" Uroš Perme.

Dogajanje na razstavnih prostorih 
je sicer spremljal bogat spremljevalni 
program, od strokovnih posvetov do 
potopisnih predavanj. Hkrati je na Go-
spodarskem razstavišču v organizaciji 
Primorskega sejma potekal tudi GA-
STexpo – Sejmi okusov, t.j. 12. medna-
rodni sejem gastronomije in gostinsko 
hotelske opreme ter mednarodni sejem 
sladoleda.

Jana Roštan

Podjetje Avtotransporti Kastelec organizira na obratu za razgradnjo izrabljenih vozil 
(Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje) 
v soboto, 7. 4. 2018, ob 10. uri, 
BREZPLAČNO DELAVNICO o pravilnem ravnanju z izrabljenimi vozili.
Udeleženci bodo seznanjeni o  pravilni oddaji, zbiranju, razgradnji, ponovni 
uporabi, reciklaži in predelavi izrabljenih vozil. Zainteresirane udeležence prosimo 
za predhodno prijavo na imv@at-kastelec.si ali (01) 7888 098.

V soboto, 21. 4. 2018, ob 8. in 11. uri, 
pa lepo povabljeni tudi na DAN ODPRTIH VRAT.
Prikazan bo zanimiv postopek razgradnje izrabljenega vozila. Udeleženci bodo tudi seznanjeni glede pravilne 
oddaje, zbiranja, razgradnje, ponovne uporabe, reciklaže in predelave izrabljenih vozil.

 Vljudno vabljeni. 
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TD vas na velikonočni ponedeljek, 2. 4. 2018, ob 15. uri,
vabi, da se udeležite dogodka

»IGRE S PIRHI NA TABORU CEROVO«.
Člani Turističnega društva Tabor – Št. Jurij želimo velikonočnim praznikom v  lo-
kalni skupnosti in obiskovalcem naše turistične znamenitosti za protiturškim ob-
zidjem s cerkvijo sv. Nikolaja dati poseben pomen. Velikonočne šege in navade, s 

katerimi so si ljudje v preteklosti popestrili praznične dni, želimo približati mlajšim 
generacijam. Na velikonočni ponedeljek bomo v neokrnjeni naravi najlepše ohra-
njenega protiturškega tabora v Sloveniji za obiskovalce pripravili igre s pirhi. 

Obiskovalci vseh generacij naj s seboj prinesejo pirhe, s katerimi se bodo lah-
ko pomerili v različnih igrah.

Lepo vabljeni!

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE
na območju občine Grosuplje za leto 2017

Na območju občine Grosuplje se upo-
rabniki oskrbujejo s petih vodovodnih 
sistemov v upravljanju Javnega komu-
nalnega podjetja Grosuplje.

Letni notranji nadzor je  izvajal poo-
blaščeni izvajalec Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano. Notranji nad-
zor se opravlja na podlagi Pravilnika o pi-
tni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09, 74/15, 51/17), interne HA-
CCP dokumentacije in Odloka o oskrbi 
s pitno vodo na območju občine Grosu-
plje (Ur. l. RS, št. 111/13).

 V splošnem lahko ugotovimo, da se 
je uporabnikom distribuirala ustrezna 
zdrava pitna voda. Na vodovodnem sis-
temu Grosuplje se je z vzorčenjem potr-
dilo, da je vzrok neskladnosti na hišnem 
vodovodnem sistemu. Uporabnik je pre-
jel ustrezna navodila.

Na vodovodnem sistemu Sevnik je bil 
zaradi povišane motnosti enkrat uveden 
ukrep prekuhavanja pitne vode za pre-
hramben namene v trajanju 3 dni.

Na vodovodnih sistemih Grosuplje 
(vrtina Kačjak, črpališče Dobje), Šmar-
je – Sap (vrtina Stavka), Sevnik (zajetje 
Sevnik), Velike Lipljene (zajetje Mrzlica) 
in Žalna (vrtina Žalna) je bila vzorčena 
tudi surova voda pred pripravo. Rezulta-
ti vzorčenj na vseh vodnih virih, razen na 
vodnem viru Žalna, izkazujejo prisotnost 
fekalnega onesnaženja (E.coli, kolifor-
mne bakterije, enterokoki).

Celotno letno poročilo za leto 2017, 
ki ga je pripravil pooblaščeni izvajalec  
notranjega nadzora, je objavljeno na 
spletni strani http://www.jkpg.si/ pod 
rubriko Kakovost pitne vode, kjer lahko 
najdete tudi podatke, s katerega vodo-

vodnega sistema v našem upravljanju se 
oskrbuje posamezno naselje in kakšna je 
trdota pitne vode.

Poleg tega so na tem spletnem mestu 
dosegljiva:

Navodila o prekuhavanju vode, Pri-
poročila lastnikom objektov za vzdrže-
vanje hišnega vodovodnega omrežja in 
Navodila za dezinfekcijo vodovodnega 
omrežja.

Grosuplje, januar 2018
Javno komunalno podjetje Grosuplje

Rezultati notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode pri uporabnikih v letu 2017

VODOVODNI
SISTEM

količina 
distribuirane vode

[m3]
trdota vode

[°dH] št. vzorcev % ustreznih
št. 

neustreznih
vzrok

neustreznosti št. vzorcev % ustreznih
št. 

neustreznih
vzrok

neustreznosti

ukrep
prekuhavanja

[dni] 2016 razlika 2017

Grosuplje 814.251 18,1 37 97 1 SK 37 15 100 0 - 0 788.955 25.296 3,21%
Šmarje Sap 121.122 18,2 11 100 0 - 7 100 0 - 0 112.020 9.102 8,13%
Žalna 18.132 17,1 6 100 0 - 6 100 0 - 0 16.979 1.153 6,79%
Velike Lipljene 18.129 18,5 6 100 0 - 6 100 0 - 0 17.941 188 1,05%
Sevnik 17.030 16,4 6 100 0 - 6 100 0 - 3 16.168 862 5,33%
Legenda:

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

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

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

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

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

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE
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Nova učna pot na Centralni čistilni napravi Grosuplje

Na Centralni čistilni napravi Grosuplje 
smo v okviru operacije »Z GLAVO ZA NA-
RAVO«, ki je del izvajanja Strategije lokal-
nega razvoja LAS Sožitje med mestom 
in podeželjem, postavili UČNO POT na 
temo odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda.  Na posameznih tablah, ki jih je po 
celotni čistilni napravi nameščenih 7, je 
prikazana posamezna faza. Na ta način si 

učenci osnovnih šol, ki vse leto obiskuje-
jo čistilno napravo, lahko še bolj nazorno 
predstavljajo proces čiščenja odpadne 
vode. 

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Na Čistilni napravi Grosuplje uspešno izvedli predavanje o 
permakulturi

V okviru strategije »Z GLAVO ZA NA-
RAVO«, ki je del izvajanja Strategije lokal-
nega razvoja LAS Sožitje med mestom 
in podeželjem, je JKP Grosuplje izvedlo 
predavanja na temo: Štihanje? Ne, hva-
la - z manj dela do izjemno produktiv-
nega sonaravnega vrta.

Predavanje je bilo izvedeno v torek, 

13. 3. 2018, ob 18.00, v večnamenski 
učilnici na Čistilni napravi Grosuplje. 
Predavanja se je udeležilo preko 30 ob-
čanov in občank občine Grosuplje. Pre-
davatelja Robert Špilar in Tjaša Štruc sta 
na zanimiv in poučen način predstavila 
napotke, kako ustvariti rodovitna vrtna 
tla brez prekopavanja z uporabo zastirk 

iz organskih materialov. S tem načinom 
vrtnarjenja lahko dosežemo univerzalno 
rodovitna tla, mnogo manj plevela in za 
95 % manj zalivanja; vse to brez preko-
pavanja ali obračanja tal.

Na koncu predavanja smo se vsi ude-
leženci z bučnim aplavzom zahvalili pre-
davateljema in sklenili, da teorijo čim 
prej prenesemo v prakso na vrtičke.  

 
Javno komunalno podjetje Grosuplje
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Rotarijska Mediada

V petek, 26. januarja 2018,  je v Hotelu 
Kongo potekala 3. tradicionalna prire-
ditev Rotary kluba Grosuplje Mediada. 
Zbrane rotarijce je na prireditvi lepo poz-
dravil predsednik Rotary kluba Grosuplje 
Mirko Marinčič, poseben pozdrav pa je 
namenil gostom: direktorju občinske 
uprave Občine Grosuplje mag. Dušanu 
Hočevarju, podžupanu občine Ivanč-
na Gorica Tomažu Smoletu in asistentu 
guvernerja Rotaryja Slovenije Dušanu 
Peterkoviču. Prav tako so se prireditve 
udeležili njihovi prijatelji rotarijci iz dru-
gih klubov po Sloveniji, pa tudi prijatelji 
iz Rotary kluba Bihać.

Ob tej priložnosti je predsednik Rotary 
kluba Grosuplje Mirko Marinčič na krat-
ko orisal nekatere večje aktivnosti kluba 
v zadnjem letu. Leto so pričeli z gostova-
njem slovenskega kmetijskega tabora, ki 
so ga organizirali za otroke iz tujine. 12 
otrok je prišlo iz 12 držav. V prelepem 
okolju turistične kmetije na Pristavi nad 
Stično so jih učili mesiti in peči kruh. 
Obiskali so tudi slovenski hlevski muzej 
v Stični. V oktobru so kot vsako leto ob-
darili upokojence, ki so v lanskem letu 
praznovali 80 let. V času božično-novo-
letnih praznikov pa so obdarili rejence, ki 
živijo v rejniških družinah v naši občini. 
Poleg skromnega darila so jim omogočili 
tudi ogled božične zgodbe, živih jaslic v 
živalskem vrtu v Ljubljani. Tradicionalna 
prireditev Rotary kluba Grosuplje je tudi 
Mediada, do konca rotarijskega leta pa 

želijo financirati še projekt Srednje šole 
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica (gimnazi-
je Stična). Dvema skupinama dijakom 
bodo podelili donacijo za izdelavo se-
minarskih nalog o lehnjakovih pragovih 
na Krki in o Virskem mestu ter nastanku 
prazgodovinskih grobišč, gomil v Stični.

Zbrane na prireditvi je lepo pozdravil 
tudi asistent guvernerja Rotaryja Slove-
nije Dušan Peterkovič, za tem pa smo 
prisluhnili še krajšima predavanjema o 
čebelarstvu.

Sledil je osrednji dogodek prireditve, 
ko je predsednik Rotary kluba Grosuplje 
Mirko Marinčič ravnatelju Osnovne šole 
Stična Marjanu Potokarju izročil donaci-
jo v višini 2.000 evrov. Ravnatelj Marjan 
Potokar se je Rotary klubu Grosuplje za 

prejeto donacijo iskreno zahvalil in po-
vedal, da bodo sredstva namenili šolske-
mu skladu, s katerim vedno pomagajo 
tistim, ki pomoč resnično potrebujejo.

Zbrani na prireditvi so si lahko ogle-
dali tudi panjske končnice, ki so jih iz-
delali otroci Podružnične osnovne šole 
Višnja Gora pod budnim očesom njiho-
ve mentorice Maje Godec, in potičnice 
s poticami. Omenjene izdelke je bilo 
mogoče tudi kupiti in tako prispevati k 
omenjenemu projektu izdelave dveh 
seminarskih nalog. Za prijeten glasbeni 
vložek na prireditvi je poskrbel Filharmo-
nični tolkalni ansambel.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Že drugo leto zapored najboljši

Da imajo učenci radi delo z računalni-
ki, nam verjetno ni treba posebej ome-
njati. Da znajo veliko več kot mi – starejši, 
prav tako ne. Da pa so na računalniškem 
tekmovanju dve leti zapored najboljši, 
pa zagotovo ni mačji kašelj.  

Primož Markelj, učenec posebnih 
programov vzgoje in izobraževanja na 
Podružnični šoli s prilagojenim progra-
mom Brinje Grosuplje, je fant, ki mu 
upravljanje in delo z računalniki nista 
tuja. 

V sklopu 11. državnega tekmovanja 
iz računalništva, ki sta ga organizirala 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije in 
OŠ Jela Janežiča, je namreč pometel z 

vso svojo konkurenco in letos že drugič 
zmagal ter osvojil naslov državnega pr-
vaka. Tekmoval je v kategoriji učencev in 
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Dogodivščine v VVZ Kekec Grosuplje

OBISK TROBILNEGA  ORKESTRA  
SLOVENSKE VOJSKE 

Sredi januarja smo v vrtcu Kekec pre-
jeli poseben obisk. Prišli so člani orkestra 
Slovenske vojske, ki so nas popeljali v 
svet glasbe, nam predstavili svoje instru-
mente in poklic vojak glasbenik. Spo-
znali smo klarinet, tubo in bobne. Otroci 
so se preizkusili v vlogi dirigenta, skupaj 
smo zapeli nekaj znanih pesmic. Ob kon-
cu smo se zvrteli ob zvokih Avsenikove 

Golice in čas je zelo hitro minil. Vsi smo 
se strinjali, da je bil izbor pesmi, ki so 
nam jih pripravili, in sam dogodek, nekaj 
nepozabnega in da ga bomo zagotovo 
še ponovili. 

Nuša Erjavec

PUSTNO RAJANJE V  ROŽLETU

Tudi letos smo v Rožletu dočakali 
pustni torek in s tem pustno rajanje. Že 
navsezgodaj zjutraj so v vrtec pričele pri-

hajati različne pustne maske. Sledilo je 
rajanje, petje pesmic in druženje. Da pa 
bi pričarali pustno vzdušje tudi starejšim 
občanom, sta se dve skupini odpravili v 
Dom starejših občanov Grosuplje. Sledi-
lo je druženje in manjša pogostitev. Upa-
mo, da smo bili dovolj glasni ter da smo 
uspešno pregnali zimo iz naših krajev.

Jožica Cirnski

učenk do 18. leta starosti. 
Samostojno je opravil vse predpisane 

naloge v programu PhotoFilter (urejanje 
fotografij) ter kategoriji spletne pošte. 
Da ima njegov dosežek še dodatno težo, 
gre omeniti, da se je letos tekmovanja 

udeležilo več učencev in učenk kot prej-
šnja leta. 

V kategoriji nad 18 let sta odličen 
rezultat dosegla tudi učenca Boštjan 
Trplan in Suzana Škulj, ki sta dosegla 4. 
mesto. 

Našim učencem iskreno čestitamo in 
se veselimo njihovih uspehov tudi v pri-
hodnje. 

Urška Šteh,  
specialna in rehabilitacijska pedagoginja

V Osnovno šolo Šmarje - Sap na pustni torek izjemoma 
dovoljen vstop tudi živalim

V torek, 13. februarja 2018, so v šmar-
sko osnovno šolo namesto otrok prilezle, 
priplezale in priskakljale navihane živali 
vseh vrst – učenci in učitelji šole so se 
namreč odločili, da bodo v šolskem letu 
2017/2018 postali največja mladinska 
skupinska maska. Zamisel o skupnem ra-
janju je v preteklem letu predstavila zdaj 
devetošolka Eva Vilar, ki je z ostalimi več 
kot štiristo pustnimi šemami sodelovala 
na pustni povorki, plesu in ostalih igrah 
v maskah. 

Torkovo druženje v maskah smo za-
čeli z razrednim druženjem, ga nada-

ljevali z dobro posladkanimi krofi, nato 
pa se v povorki odpravili po kraju, kjer 
so nas z nasmehi na obrazih pozdra-
vili domačini. Najbolj iznajdljive živali 
so poleg mahanja s tačkami uporabile 
še sposobnost petja, ki je bilo presene-
tljivo podobno človeškemu in jim je za 
nagrado pri domačinih prinesla krofe, 
bombone in ostale dobrote. Po ogreva-
nju dveh, štirih nog, kril in kljunov smo 
se razporedili po šolskem igrišču in se 
navihano lotili plesne koreografije, ki se 
je v torkovem popoldnevu ponovila še 
mnogokrat. Ob tem niso ostali ravnodu-

šni ne naključni mimoidoči ne snemalci 
in novinarji ekipe RTV Slovenija, ki so o 
osnovnošolskem rajanju poročali v ve-
černem dnevniku.

Dan smo zaključili s pustovanjem v 
šolski avli, kjer je izbrana komisija podeli-
la nagrade za najbolj izvirne skupinske in 
individualne maske. Nagrade, med kate-
rimi so se skrivali boni za pico v bližnji pi-
ceriji, šolska kartonka Šmarske živalske, 
pa tudi učiteljski boni za dan brez ustne-
ga ocenjevanja, dan brez domače nalo-
ge in malico po lastni izbiri, so nagradile 
izvirnost pri izbiri ali izdelavi mask, ki so 
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izstopale. Po koncu prireditve in plesa je 
mikrofon prevzel kralj živali, ki je z igro 
o življenjskem okolju, prehranjevalnih 
navadah, vrsti in številu nog sodelujočih 
navihano dokazal, da nekatere pri pou-

ku slabo spremljajo omenjene teme. 
Razposajeno vzdušje torkovega pu-

stovanja, ki je na dan rajanja glasno od-
mevalo po kraju in v množičnih medijih, 
je minilo v znamenju povezovanja in 

sožitja med učenci, učitelji in starši, ki so 
uspešno in zadovoljno sodelovali pri pri-
pravi prireditve. 

Barbara Struna, OŠ Šmarje – Sap



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Marec 2018 23Izobraževanje

Zaključna prireditev ob izmenjavi učencev iz Osnovne šole 
Brinje Grosuplje in iz St. Chamonda v Franciji

Osnovna šola Brinje Grosuplje že 
osmo leto zapored izvaja izmenjavo s 
pobrateno šolo College Ennemond Ri-
chard iz St. Chamonda v Franciji. Letos 
so na OŠ Brinje Grosuplje gostili kar 40 
učencev in 4 njihove učitelje, kar je naj-
več do sedaj. Mladim iz Francije, pa tudi 
njihovim družinam, so želeli prikazati kar 
največ lepot naše dežele, še posebej pa 
so se posvetili raziskovanju domačih kra-
jev.

V petek, 9. marca 2018, je v avli OŠ 
Brinje Grosuplje potekala zaključna pri-
reditev, na kateri sta naše učence, njiho-
ve starše in učitelje, ki so sodelovali pri 
izmenjavi, pa seveda francoske prijatelje 
pozdravila tudi ravnateljica Osnovne 
šole Brinje Grosuplje Natalija Kotar in 
župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič.    

»Teden izmenjave je kmalu prišel h kon-
cu in toliko lepih stvari se je zgodilo ta te-
den.« To so bile uvodne besede Natalije 

Kotar, ki se je v svojem nagovoru zahvali-
la staršem za njihovo prijaznost in gosto-
ljubnost, saj starši so eden od glavnih ra-
zlogov za uspešno izpeljane izmenjave, 
ker tudi otrokom verjetno ni lahko priti 
v povsem novo okolje, nabirati znanje 
novega jezika in spoznavati nove ljudi, 
vendar če si v novo okolje in nov dom 
lepo sprejet, je takoj vse lažje. Zahvalila 
se je tudi vsem učiteljem, ki so sodelova-
li pri organizaciji izmenjave, saj brez njih 
teden ne bi potekal tako organizirano.

Župan dr. Peter Verlič se je prav tako 
zahvalil vsem, ki so poskrbeli, da se je 
izmenjava uspešno izpeljala, še pose-
bej staršem, ki so učence gostili. Izrazil 
je veselje, da s pobrateno šolo College 
Ennemond Richard skupaj sodelujejo že 
vrsto let, saj je to najlepši način, kako lah-
ko postanemo globalni in se imamo radi, 
ne glede na jezikovne razlike.

Osnovna šola Brinje Grosuplje je za 

učence na izmenjavi in njihove gostite-
lje organizirala pester in poučen teden, 
v katerem so si lahko ogledali kar nekaj 
slovenskih turističnih znamenitosti in 
spoznali nekatere naše kraje. Skupaj so 
se odpravili na Gorenjsko, in sicer v če-
belarski muzej v Radovljici, obiskali so 
tudi Bled in Škofjo Loko. Naslednji dan 
so odšli v Piran in Predjamski grad, zadnji 
dan pa so spoznali še slovensko glavno 
mesto – Ljubljano. Učenci iz St. Chamon-
da so predstavili državo in kraj, iz kate-
rega prihajajo, naši učenci pa Slovenijo, 
skupaj so vadili tudi jezikovne spretnosti 
angleškega in francoskega jezika.

Najlepše od vsega pa je, da so učen-
ci spletli močne prijateljske vezi, pri če-
mer jim je s finančnimi sredstvi in drugo 
podporo ves čas pomagala tudi Občina 
Grosuplje.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

First Lego League na Osnovni šoli Brinje Grosuplje  

V soboto, 10. marca 2018, je Osnov-
na šola Brinje Grosuplje gostila državno 
prvenstvo First Lego League Slovenije 
in finale First Lego League regije Adria. 
Gre za tekmovanje, pri katerem se ekipe 
pomerijo v robotskem delu, projektu in 
vrednotah. Tema letošnjega leta je bila 
HIDRODINAMIKA. Med seboj se je po-
merilo kar 26 najboljših ekip iz Slovenije, 

Srbije, Hrvaške in Makedonije, med njimi 
tudi ekipa Osnovne šole Brinje Grosuplje 
10 KAPLJIC.

Pred pričetkom tekmovanja so zbra-
ne učenke in učence, njihove učiteljice 
in učitelje pozdravili direktorica Zavoda 
Super glavce Natalija Premužič, ravnate-
ljica Osnovne šole Brinje Grosuplje Na-
talija Kotar in direktor občinske uprave 

mag. Dušan Hočevar.
Direktorica Zavoda je povedala, da 

gre pri projektu First Lego League za 
navduševanje mladih za naravoslovje, 
znanost, uporabo sodobnih tehnologij 
v koristne namene. Pomemben del pro-
jekta pa je tudi druženje, sklepanje novih 
prijateljstev.

Povedala je še, da je to sedmo tek-
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movanje v Sloveniji, medtem ko v svetu 
obstaja že 20 let, začelo se je v Združe-
nih državah Amerike. Danes je v svetu 
že več kot 30.000 ekip, del tega velikega 
gibanja pa so tudi ekipe, prisotne na tem 
tekmovanju. V regiji Adria je sicer letos 
sodelovalo 58 slovenskih, 19 srbskih, 
15 hrvaških in 1 makedonska ekipa, 26 
najboljših ekip se je tega dne zbralo v 
Grosupljem. »Želim vam, da vas roboti 
ubogajo, da predstavite svoje projekte 
tako, kot ste si zamislili,« je mladim tek-
movalcem zaželela direktorica Natalija 
Premužič.

»Veseli smo, da je današnja gostitelji-
ca tekmovanja prav Osnovna šola Brinje 
Grosuplje,« je dejala ravnateljica šole 
Natalija Kotar. Povedala je, da Brinjska 
šola obstaja že 20 let. V vseh teh letih si 
je pridobila številne izkušnje, modrost, 
naziv eko in kulturna šola, predvsem pa 
je nudila znanje številnim učencem. Po-

nosni so na njihove dosežke na različnih 
področjih, vsako leto nastajajo tudi novi 
inovativni izdelki, kot so električni avto 
Minotaver, vesoljsko plovilo, jadrnica 
Brina, gliser Brina, nenavadna kolesa. 
Učenci sodelujejo v številnih projektih, 
eden od teh je tudi First Lego League. 
»Veseli smo, da naši učenci navdušeno 
programirajo robote in rešujejo konkretne 
probleme. Letos so si na primer zadali pro-
blem, kako učence ustaviti pri nemarnem 
onesnaževanju stranišč oziroma kako naj 
naši fantje lepo urinirajo samo v sredino in 
ne naokrog,« je dejala. In še: »Dobrodošli 
med nami. Naj se zabava prične.« 

Direktor občinske uprave je ob tej pri-
ložnosti povedal, da je občina Grosuplje 
med drugim nosilka certifikata mladim 
prijazna občina. Trudimo se, da otroke, 
mlade spodbujamo v vseh sferah druž-
benega življenja. Posebej je pohvalil tek-
movanje v ekipah, timski duh, da se učijo 

sodelovati. Meni namreč, da je le ekipno 
možno tudi zmagovati. »Srečno vsem 
skupaj,« pa so bile besede, s katerimi je 
26 ekip k tekmovanju pospremil direktor 
mag. Dušan Hočevar.

Prvaki First Lego League so posta-
li ekipa BLACK & WHITE iz I. Osnovne 
šole Celje, drugo mesto je osvojila ekipa 
[ne:]PREDvidljivi iz Osnovne šole Predo-
slje, tretje mesto ekipa ROBOSONČKI iz 
Osnovne šole Koper, ekipa 10 KAPLJIC 
iz Osnovne šole Brinje Grosuplje pa se je 
uvrstila na četrto mesto.

Podeljene so bile še nagrade po po-
sameznih področjih. Ekipa 10 KAPLJIC iz 
Osnovne šole Brinje Grosuplje je osvojila 
tudi drugo nagrado za Projekt. Sicer pa, 
kot pravijo v First Lego League, vsi so 
zmagovalci.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Obisk nacionalnega koordinatorja programa EKOŠOLA na OŠ 
Brinje Grosuplje

Odgovorno s hrano! (We Eat Re-
sponsibly!) je mednarodni projekt, v 
katerem poleg slovenskih ekošol sode-
lujejo tudi ekošole iz osmih partnerskih 
držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, 
Malte, Poljske, Romunije in Slovaške.

Namen projekta je predvsem seznani-
tev učencev (in tudi staršev) s pomenom 
kupovanja lokalne in sezonske hrane ter 
njeno vključevanje v jedilnik in spozna-
vanje prehranjevalnih navad na našem 
področju.

Naša šola v projektu sodeluje že dru-
go šolsko leto. V okviru projekta smo z 
učenci pripravili dve eko tržnici, razisko-
vali smo prehranjevalne navade učen-
cev ter na športnem dnevu pokukali v 

nahrbtnike otrok. Šokantni so bili rezul-
tati, da velika večina otrok od doma, na 
dan dejavnosti, prinese nezdravo hrano 
in pijačo. Le redkokdo pa ima s seboj 
zdrav prigrizek ali sadje. Ker smo bili nad 
rezultati ankete presenečeni, smo se 
odločili, da posnamemo kratek video, ki 
bo učencem predstavil, kaj vse se skriva 
v njihovih nahrbtnikih, kaj je palmovo 
olje, kje se palmovo olje proizvaja, kako 
palmovo olje vpliva na naše okolje ter 
ponudil rešitve, kako nezdrave prigrizke 
zamenjati za zdrave.

Nastali video smo nato predstavili na-
šim učencem na oddelčnih skupnostih, 
ogledali pa ste si ga lahko tudi obisko-
valci naše spletne strani. 

Video nam je prinesel nagrado in si-
cer bon podjetja Merkur v vrednosti 40 
evrov, ki nam ga je 15. 1. 2018 ob svojem 
obisku naše šole izročil nacionalni koor-
dinator programa Ekošola mag. Gregor 
Cerar. Ob tem si je g. Cerar z zanimanjem 
ogledal našo šolo, eko kotičke ter naše 
eko delovanje. Z videnim je bil zelo za-
dovoljen. 

Polona Umek Repovž,
koordinatorica programa Ekošola

Zaključna konferenca projekta InnoTeach:  
Ritmi INOšole vrtijo INOsvet

V petek, 9. marca 2018, je na Osnovni 
šoli Trnovo potekala zaključna konferen-
ca projekta InnoTeach - Razvoj ustvarjal-
nosti, inovativnosti in podjetnosti za uči-
telje v osnovnih šolah - z naslovom Ritmi 
INOšole vrtijo INOsvet.

Gre za projekt v okviru programa 
Erasmus+, v katerem je sodelovalo 10 
partnerjev iz Slovenije, Avstrije in Ma-
džarske, med njimi Osnovna šola Trnovo 
in Osnovna šola Louisa Adamiča Grosu-
plje. Njegov cilj je spodbuditi drugačen 
način razmišljanja v osnovnih šolah in 

pokazati, da so ustvarjalnost, inovativ-
nost in podjetnost ključne za uspeh na 
kateremkoli področju, pri vseh šolskih 
predmetih, v poklicu in v vsakodnevnem 
življenju.

Za učitelje je zato med novembrom 
2017 in februarjem 2018 potekalo iz-
obraževanje, na katerem so pridobili 
kompetence, povezane z zaznavanjem 
inovacijskih priložnosti, s kreiranjem idej 
vse do razvoja in implementacije kon-
kretnih rešitev ter inovativnimi načini 
poučevanja.

Ob koncu projekta v organizaciji pod-
jetja Korona, Osnovne šole Trnovo in 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje 
sta na zaključni konferenci  ravnateljico 
Osnovne šole Trnovo mag. Đulijano Ju-
ričić, ravnateljico Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje Janjo Zupančič ter 
vse sodelujoče učiteljice in učitelje iz 
obeh šol pozdravila tudi župan Mestne 
občine Ljubljana Zoran Janković in žu-
pan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič.   

Poudarila sta pomen dobrega sode-
lovanja med občinama, zato je še toliko 
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Na dobrodelnem koncertu v OŠ Louisa Adamiča Grosuplje 
zbrali kar 2.589,39 evrov

lepše, da med seboj sodelujejo tudi naše 
šole. Župan Zoran Janković se je ob tej 
priložnosti spomnil na besede župana 

dr. Petra Verliča, ko je ob 5. obletnici 
uvedbe linije Ljubljanskega potniškega 
prometa 3G dejal, da kratica LPP pomeni 

tudi Ljubljana povezuje prijatelje. In 26 
županov v Regionalni razvojni agenciji 
Ljubljanske urbane regije, ki povezuje 
26 občin Osrednjeslovenske regije, med 
seboj res dobro sodeluje, saj vsi na prvo 
mesto postavljajo isti osnovni interes, 
kako dvigniti kvaliteto življenja prebival-
cev.

Župan dr. Peter Verlič je ob tej prilo-
žnosti omenil, da naša šola nosi ime po 
rojaku Louisu Adamiču. Ravno letos obe-
ležujemo 120. obletnico njegovega roj-
stva, tako da bomo v tem letu njega kot 
osebo, kot pisatelja tudi bolj predstavili 
slovenski javnosti.

Inovativne projekte učiteljev Osnov-
ne šole Trnovo in Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje, izdelane v okviru 
projekta InnoTeach, smo si lahko na 
spremljajoči razstavi v šolski avli tudi 
ogledali.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

V petek, 2. marca 2018, je v avli 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje 
potekal dobrodelni koncert, na kate-
rem je nastopil pevski zbor Podružnične 
osnovne šole Št. Jurij in Klapa Kampanel. 
Koncerta se je med drugimi udeležila 
tudi ravnateljica Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje Janja Zupančič, skozi 
program pa sta nas lepo popeljali učen-
ki Pija Pust in Ana Kušar. Vsa donatorska 
sredstva in prostovoljni prispevki, zbrani 
na koncertu, so namenjeni v šolski sklad 
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje za pomoč 
otrokom iz socialno šibkih družin pri pla-
čilu dodatnih dejavnosti šole.
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»S pomočjo donatorjev smo spelja-
li dobrodelni koncert. V šolski sklad smo 
donirali 2.589,39 evrov.Upamo, da smo z 

donacijami pomagali otrokom iz socialno 
šibkih družin. Da se bodo lahko udeležili 
obšolske dejavnosti v čim večjem številu. 

Zahvaljujemo se vsem donatorjem, otro-
škemu pevskemu zboru OŠ Št. Jurij in Klapi 
Kampanel,« je po koncertu povedala Mo-
nika Rupnik.

Koncert je v šolsko avto OŠ Louisa 
Adamiča Grosuplje zvabil številne, ki jim 
ni vseeno za sočloveka in otroke v stiski. 
V prijetnem ambientu smo najprej pri-
sluhnili otroškemu zboru, ki je navdušil 
s svojo iskrivostjo in energijo, potem pa 
so na svoj račun prišli še starši, ki pa so 
lahko uživali v melodijah priznane Klape 
Kampanel. »Prvič smo peli na dobrodel-
nem koncertu v Grosupljem, prepričani 
smo, da se še vidimo,« so fantje povedali 
po svojem nastopu.

Delajmo dobro še naprej. Vsak trenu-
tek in vsaka gesta štejeta!

Klavdija Mehle in Monika Rupnik

Svetovni dan Romov 2018

Osmega aprila obeležujemo svetovni 
dan Romov. Ta dan je bil izbran leta 1971 
na prvem svetovnem kongresu Romov v 
Londonu. Romi so ena največjih manjšin 
v Evropi. Kljub temu se zdi, da se včasih 
pretvarjamo, da ne obstajajo. 

Tudi v Grosupljem se bomo spomni-
li  Romov, ki so že desetletja del naše 
skupnosti. Pod okriljem projekta Skupaj 
za znanje, ki ga vodi Center šolskih in 
obšolskih dejavnosti, bomo v mesecu 

aprilu organizirali dejavnosti, s katerimi 
bomo predstavili Rome in njihovo življe-
nje lokalnemu prebivalstvu.

Načrtujemo romski etno večer, pri-
povedovanje romskih pravljic za otroke, 
kuharske delavnice, predstavo senčnega 
gledališča, projekcijo filma in okroglo 
mizo. 

Pri izvedbi in organizaciji dogodkov 
nam pomaga vrsta institucij lokalnega 
in širšega okolja. Sodelujemo z Mestno 

knjižnico Grosuplje, Kulturnim domom 
Grosuplje, Medgeneracijskim centrom 
Skupna točka Grosuplje, OŠ Louisa Ada-
miča, Vrtcem Kekec,  Pedagoškim in-
štitutom in s Prepletom – društvom za 
ustvarjalno skupnost.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite 
in s svojo prisotnostjo prispevate k bolj 
vključujoči, strpni ter sočutni skupnosti.  

Tina Koščak
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Kako je mogoče – knjižni prvenec Anice Perme

Franci Zorko, Anica Perme in Marija Samec na odru Mestne knjižnice Grosuplje

Dvorana Mestne knjižnice Grosu-
plje, 30. januar 2018

Knjižnica z veseljem predstavlja do-
moznanske knjige, ki se povezujejo z 
našimi kraji in ljudmi in knjižni prvenec 
Anice Perme je taka knjiga, ki jo je vre-
dno prebrati.

Soorganizator večera je bilo Združe-
nje borcev za vrednote NOB Grosuplje, 
zato je avtorici in vsem obiskovalcem 
večera nekaj besed namenil predsednik 
združenja Franc Štibernik.

Avtorico Anico Perme je predstavila 
direktorica knjižnice Roža Kek. Rodila se 
je 1930 v Sevnici, a njena  starša sta bila 
doma z Grosupljega. Ata je bil Ciganov 
Lojz, pri očetu izučen za kolarja. Kot žele-
zničar kretnik je bil leta 1930 premeščen 
v Sevnico. Mama  Francka je bila najsta-
rejša hči Galetovih. Pri materi se je izučila 
za šiviljo. Leta 1938 se je ata na železnici 
smrtno ponesrečil. V Sevnici je družina 
živela še do leta 1941, potem so bili iz-
gnani, dom pa so jim porušili. Med vojno 
in tudi po njej, do leta 1953, je živela pri 
dedku, maminem atu – pri Galetovih na 
Grosupljem. 

 V pogovoru na odru dvorane Mestne 
knjižnice Grosuplje je recitirala svoje pe-
smi, Franci Zorko pa je bral odlomke iz 
njene knjige.  

Zgodbe v svoji knjigi pričenja s spomi-

nom na prednike: od pradedov, dedov 
in babic pa vse do svojih sivih las. Po-
drobno predstavlja vse tete in strice po 
atovi in mamini strani. Največ ji je o tem 
pripovedoval dedek - mamin ata, nekaj 
pa tudi mama. Spominja se tudi smrti 
tete grosupeljske pesnice Ane Gale. 

Med vojno in po njej se je šolala v Lju-
bljani. To, da ni uspela na učiteljišču, jo 
je zelo prizadelo. Delo z otroki je nado-
mestila tako, da je učila več oddelkov pri 
Partizanu telovadbo. Vodila je folklorno 
skupino skoraj 30 mladih. Sodelovala je 
v dramski skupini, pri lutkah v šoli. Vodi-
la je otroški pevski zborček. Zaposlena 

je bila najprej na Gradbenem podjetju 
Grosuplje, nato v DES-u in na sodišču v 
Grosupljem. 

Ko se je poročila, se je z možem uči-
teljem preselila nazaj v Sevnico, kjer je 
tudi delala na sodišču. Skupaj sta obno-
vila njeno rojstno hišo in dočakala upo-
kojitev. 

Še vedno piše pesmi, njena proza je 
polna poučnih izrekov, ki jih je nareko-
valo življenje, kot je tale: Človek pozna 
samo eno pomlad in eno jesen, a življe-
nje pozna tisoč poti, tisoč spoznanj.

Marija Samec

Kulturni dogodki ob svetovnem dnevu Romov 2018
Kuharske delavnice s Tajo Berk
(3.4.2018 ob 10:00, Zlati kotiček v Mercator centru)

Pravljična ura za otroke: Romska zabava  
(3.4.2018 ob 17:30, Mestna Knjižnica Grosuplje)

Okrogla miza: Izzivi romske skupnosti in možne rešitve glede na izzive  
sodobne družbe
(6.4.2018 ob 13:00, kraj dogodka bo naveden naknadno na www.preplet.org)

Zverinice iz Rezije, senčna predstava
(10.4.2018 ob 9:30, Zlati kotiček v Mercator centru)

Etno večer za odrasle z Andrejem Rozmanom Roza  
(16.4.2018 ob 18:00, Mestna Knjižnica Grosuplje)

Projekcija filma Shanghai slovenskega režiserja Marka Naberšnika
(Kulturni dom Grosuplje, datum in ura dogodka bosta navedena naknadno na  www.
preplet.org)

Razstava ilustracij iz trojezične slikanice Most prijateljstva/ Mosto prijateljstvo/ 
Pejtaušaugoskri phurt
(4.4.2018 – 16.4.2018, OŠ Louisa Adamiča - PŠ Žalna)
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Pesniški prvenec Patricije Šašek »Krošnje nebes« 

Konec preteklega leta je v Mestni knji-
žnici Grosuplje bila predstavljena pesni-
ška zbirka »Krošnje nebes«. Predstavitev, 
ki je napolnila knjižnično dvorano, je po-
tekala v prijetnem, intimnem in sveča-
nem vzdušju. Zbrani ljubitelji lepo zve-

neče besede so imeli priložnost iz prve 
roke preveriti zven pesmi, kot so Krošnje 
nebes, Umivanje zob, Protislovja, Resni-
ca, Srečanje z Ahmatovo, Gre gor, Jutri 
grem po zvončke, Zaupaj in upaj … Pe-
sniško zbirko sta na njeno javno potova-

nje pospremili direktorica knjižnice Roža 
Kek in Manica Janežič Ambrožič. Za glas-
beno presenečenje pa je poskrbel Marko 
Vozelj.

Nekaj besed o avtorici

Patricija Šašek je diplomirala iz filozo-
fije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že 
skoraj 20 let se ukvarja z odnosi z jav-
nostmi, specializirana za politične kam-
panje, medije ter strateško in krizno ko-
municiranje. Je domačinka, ki z družino 
živi na Perovem. Tudi sicer je poznana 
kot strastna ljubiteljica knjig, ki se je pr-
vič preizkusila v poeziji prav ob bližnjem 
srečanju s Tomažem Šalamunom.

»Knjiga pesmi Patricije Šašek Krošnje 
nebes je na voljo za izposojo v Mestni 
knjižnici Grosuplje, če pa bi želeli kupiti 
svoj izvod, pišite na info@kali.si s pripi-
som »Krošnje nebes«.«

Katarina Majerhold

Odlomek iz knjige Anice Perme: Kako 
je mogoče

Drugi dedek – mamin ata mi je z vso 
ljubeznijo nadomeščal mojega prezgo-
daj umrlega ata. O zgodovini kraja, na-
vadah, vražah in o ljudeh mi je veliko 
pripovedoval. Vse premalo sem si vsega 
zapomnila, a kar vem, sem napisala v 
knjigi.

Na Grosupljem je bila tovarna slad-
korja. Prodajali so ga v stožcih po en in 
pet kilogramov. Bila je na tem območju, 
kjer je sedaj strojna (Kovinastroj) tovar-
na. Na koncu kraja proti Gatini. Ograjena 
je bila z visokim kamnitim obzidjem. Za 
razvoz svojih izdelkov so imeli več parov 

konj, konjušnico, kovačijo za podkova-
nje konjev in popravilo koles parizarjev 
(imeli so širša kolesa, da so prenesla težji 
tovor). Zaradi večjih tovarn, ki so nasta-
jale, je ta tovarna propadla. Razprodajali 
so zemljišča in poslopja.

Moj dedek – mamin ata je kupil nekaj 
zemljišča, staro kovačijo, in jo predelal v 
malo hišico z vežo, črno kuhinjo in večjo 
sobo – hišo. Stranišče »na štrbunk« je bilo 
kot prizidek hiše. 

Tu se pričenja nov rod Galetovih. V 
družini se je rodilo šest otrok. 

Dokler še ni bilo železnice, so ceste 
povezovale kraje in mesta. Velike kme-
tije so imele po več hlapcev in dekel. 
Gospodarji so se poleg kmetije ukvarjali 

tudi s prevozništvom. S konji so furali od 
Trsta do Dunaja, iz Dunaja do Karlovca in 
Reke. Imeli so več parov konj, ki so jih na 
posameznih postajališčih menjavali, da 
se spočijejo.  

V tem času je bila velika lakota. Marija 
Terezija je dala ob cestah zasaditi sadna 
drevesa, da so tudi reveži lahko prišli do 
sadja in krhljev. Uvozila je iz Amerike 
krompir. Takrat ga v Evropi še niso po-
znali. Moj praded Andrej je tudi fural in 
pri prevozu krompirja na Dunaj ukradel 
nekaj gomoljev. Grosuplje je takrat dobi-
lo prve gomolje krompirja, še preden ga 
je Marija Terezija razdelila ljudstvu. Tako 
mi je pravi moj ded.

Koncert Barve glasbe in besede za kulturni praznik v Mestni 
knjižnici Grosuplje 

Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje, 
torek, 6. februarja 2018.

Grosupeljska občinska proslava ob 
slovenskem kulturnem prazniku je po-
tekala v dvorani Mestne knjižnice Grosu-
plje. Tretji koncert iz ciklusa Barve glas-
be in besede smo naslovili Roža sveta. 

Prazničnega koncerta se je udeležil tudi 
župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič.

Direktorica knjižnice Roža Kek je do-
godek uvedla z besedami: »Kultura je 
širok pojem in je poleg znanosti, umetno-
sti, religije vezivni element, ki povezuje 
skupine ljudi, profesije, narode.  Izraz  kul-

tura zajema  vse, kar je človek s svojimi 
intelektualnimi sposobnostmi ustvaril in 
izrazil skozi zgodovino. Narodi, pri katerih 
so se znanje in izkušnje prenašale samo po 
ustnem izročilu, so ostali na najnižji stopnji 
razvoja ali so celo izumrli. Knjižnica, njena 
zbirka in storitve, je simbol povezovanja 
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V četrtek, 15. februarja 2018, je v avli 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje 
potekala območna revija odraslih pev-
skih zborov in malih pevskih skupin v 
organizaciji Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, območne izpostave Ivančna 
Gorica. Predstavilo se je osem pevskih 
zborov in skupin z raznolikim glasbenim 
programom.

Bil je večer glasbe, večer zborovskega 
petja, posamezne nastopajoče, 8 pev-
skih zborov in kar 25 pesmi, pa je skozi 
prireditev popeljala Klara Gruden, tudi 
sama glasbenica.. Preden pa smo jim 
prisluhnili, je vse zbrane v dvorani, še 
posebej pa pevke in pevce iz različnih 
pevskih zborov, tako domače kot tudi iz 

Območna revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih 
skupin v Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje

med sedanjostjo, preteklostjo, je prostor 
lokalne skupnosti z dostopom do znanja, 
omogoča kulturno rast občanov, je kraj, 
kjer se vsakdo lahko poglobi v svoj lastni 
miselni svet in raziskuje vse, kar je ustvari-
lo človeštvo.«

Dr. Peteru Verliču je bilo v veliko čast, 
da je lahko nagovoril navzoče ob kul-
turnem prazniku: »Naša občina je lahko 
ponosna, ker je del biografije dr. Franceta 
Prešerna. Čisto majhen del, ampak morda 
ravno tisti, ki je pustil sledi v njem kot majh-
nem dečku tukaj na kopanjskem gričku, ko 
je gledal lepote Radenskega polja, morda 
je popil vodo iz čudežnega studenčka in 
gledal milino teh naših hribov. Morda se je 
takrat v njem prebudilo vse tisto, kar nam 
je potem pustil v trajen spomin: romantiko 
ljubezni, nesrečne bolj kot srečne, pa tudi 
vse, kar ga je vezalo na domovino in na kar 
bi danes bil verjeno več kot ponosen, če bi 
prišel med nas in videl, da smo ustvarili ti-
sto, kar je on zapisal v Zdravljici.«

Pogledal je Prešernove biografije 
in ugotovil, da izpuščajo Prešernovo 
mladost v občini Grosuplje. Knjižnica 
je najprimernejša, da pomaga postaviti 
našo občino na zemljevid Prešernovih 
življenjskih postaj. Knjižnica bo imela 
pomembno mesto v novem načrtu me-
stnega jedra med Adamičevo, Kolodvor-
sko in Taborsko cesto.  

Marija Samec pa je v prazničnem go-
voru spregovorila o Prešernovem šola-
nju in izobrazbi.  Prešeren je bil sin trdnih 
gorenjskih kmetov in je kot popotnico 
v življenje in v svet umetnosti ponesel 

domačo kleno govorico, ki se je ni učil v 
šoli, ampak se je oblikovala skozi stoletja 
in se je govorila v domači Vrbi. Malega 
Franceta so poslali k staremu stricu Jo-
žefu na Kopanj, da bi mu omogočil lažji 
vstop v šole. S Kopanja je mladenič imel 
na izbiro tri bližnje šole trivialke: Višnjo 
Goro, Šmarje in Ribnico. Stric je presodil, 
da bo Ribnica za malega Franceta najpri-
mernejša. Z nadaljnjo izobrazbo je Pre-
šeren plemenitil in nadgrajeval sloven-
ski jezik in ga s svojo poezijo postavil ob 
bok jezikom velikih narodov.

Večer smo nadaljevali s 3. letošnjim 
koncertom iz cikla Barve glasbe in be-
sede, ki je nosil naslov Roža sveta. Tema 
letošnjih koncertov Barve glasbe in be-
sede je ženska in Prešernova Turjaška 

Rozamunda je predstavljala izziv glasbe-
nikom, da so poiskali primerno roman-
tično glasbo. Štirje člani M.ARS kvarteta 
Mojca Menoni Sikur - 1. violina, Božena 
Angelova - 2. violina, Mateja Ratajc  - vi-
ola in Martin Sikur - violončelo so zaigrali 
dve deli  Franza Schuberta: najprej Kvar-
tetni stavek v c-molu, D 703, nato pa še 
Godalni kvartet št. 13 v a-molu, D 804, 
»Rozamunda«.

Med stavki godalnega kvarteta so 
člani Mestne knjižnice Grosuplje in 
Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Grosuplje: Katja Bricelj, Martin Oblak, 
Ivo Puhar, Marija Samec in Franci Zorko 
recitirali Prešernovo romanco Turjaška 
Rozamunda.

Marija Samec 
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sosednjih občin, pa seveda tudi vse zbo-
rovodje, ki strokovno skrbijo za ubrano 
petje, pozdravil župan dr. Peter Verlič.

Župan je v uvodnem nagovoru izpo-
stavil, kako zelo rad pride na tak dogo-
dek, saj je to lepa priložnost srečati vse 
pevske zbore iz naše občine na enem 
mestu. »Na občini smo veseli, ker imamo 
nekaj, kar je najbolj dragoceno. Imamo 
vas, ki se družite zato, da pojete in ki se 
družite zgolj zaradi druženja in ne zaradi 
denarja, s tem pa nam vsem v občini po-
lepšate življenje,« je povedal.

Dejal je še, da bi si želel, da bi glasbo 
še bolj približali našim občankam in ob-
čanom, pa tudi drugod po Evropi, zato 
se bomo s skupnimi močmi potrudili, da 
dobimo nekaj denarja, ki ga ima Evropa 
pripravljenega za te lepe stvari. »Združili 
bomo energijo, združili bomo sredstva ter 
vaše glasove in zagotovo nam bo uspelo«.  

V nadaljevanju smo se prepustili glas-
bi ŽePZ Nasmeh, MePZ Kopanj, ŽePZ 
Lastovke, Grosupeljskega okteta, ŽePZ 
Magdalena, MoPZ Samorastnik, MoPZ 
Corona in Mešanega okteta Polica. Po-
peljali so nas skozi lepo prireditev, ki 
zagotovo ni pustila ravnodušnega prav 
nobenega.

Klavdija Mehle

Ivan Cankar: »IN OB URI TISTI SEM SPOZNAL ...«

Sreda, 21. februar. Mestna knjižnica 
Grosuplje. 

V mesecu kulture in v Cankarjevem 
letu (100–letnica smrti – 11. december 
1918), smo člani Literarne skupine KD 
sv. Mihaela Grosuplje v sodelovanju 
z Mestno knjižnico Grosuplje literarni 
dogodek namenili spominu na našega 
velikega pisatelja, dramatika in pesnika 
Ivana Cankarja, predstavnika slovenske 
moderne (poleg Josipa Murna, Dragoti-
na Ketteja in Otona Župančiča).

Po Cankarjevi življenjski poti se je str-
njeno sprehodila bibliotekarka Aleksan-
dra Saša Žagar Gros iz Mestne knjižnice 
Grosuplje in nas vse spomnila na glavne 
poti njegovega življenja.

Predstaviti Cankarja, največjega moj-
stra slovenske besede, je v enem samem 
večernem dogodku nemogoče. Zato 
smo odprli knjigo njegovih črtic, in sicer 
tistih, v katerih je z veliko  ljubeznijo sli-

kal svojo mater, svojo mladost. V njegovi 
mladosti, polni pomanjkanja, mu je mati 
dajala življenjski pogum in hkrati upanje 
v boljšo prihodnost. V drugem delu reci-
tala pa smo predstavili nekaj Cankarjeve 
poezije, v kateri izraža globoka čustva, ki  

žal ostajajo neuslišana, Cankar pa seve-
da nesrečen. Poglobiti se v njegovo po-
ezijo, pomeni začutiti njegovo duševno 
bol, nesrečo. (In ob uri tisti sem spoznal, 
da sem sam na vsem širokem svetu, da 
sem sam bil, da sem sam ostal (I. Cankar, 
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Fantovski del 7. a razreda OŠ Louisa Adamiča, razredničarka in knjižničarka ter štiri članice bralnega kluba.

Medgeneracijsko branje – posebna izkušnja za mlade in 
starejše

Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje, 
petek, 2. marca 2018

V Mestni knjižnici Grosuplje deluje ob 
sodelovanju Univerze za tretje življenj-
sko obdobje Grosuplje bralni klub za 
odrasle bralce Beremo ob kmečki peči. 
Vsako leto sestavimo seznam knjig, ki 
jih preberemo in se o njih pogovarjamo. 
Enkrat na leto pa se srečamo z učenci 
osnovne šole, izberemo skupno knjigo 
in se na skupnem srečanju pogovorimo 
o njej.

Projekt »Medgeneracijsko branje mla-

dinskih knjig«, katerega namen je pove-
zati skupine mladih bralcev iz srednjih 
šol, morda pa tudi osnovnošolcev 3. tri-
letja, in odrasle bralce v istem kraju, je 
osnovalo Društvo Bralna značka Sloveni-
je – ZPMS v sodelovanju z Javno agenci-
jo za knjigo Republike Slovenije.

Letošnja knjiga, ki so jo osnovnošol-
ci 7. razredov dobili v okviru projekta 
Rastem s knjigo, je bila z Modro ptico 
leta 2016 nagrajena knjiga Mihe Maz-
zinija Zvezde vabijo. Izbrali smo jo tudi 
za naše skupno branje. Mladinski roman 

pripoveduje o Kaji, ki hoče nastopiti na 
karaokah, pa jo njen virtualni skrivni 
zaljubljenec Peter prepričuje, da se bo 
osramotila. Predstavlja se z različnimi 
lažnimi osebnimi opisi in imeni in ji poši-
lja sms sporočila. Prijateljica Ana in njen 
brat Simon v pravi detektivski akciji po-
magata Kaji spregledati, da nekdo zlora-
blja socialna omrežja.  

V petek, 2. marca 2018, smo se v dvo-
rani Mestne knjižnice Grosuplje zbrali 
učenke in učenci 7. a razreda OŠ Louisa 
Adamiča, njihovi spremljevalki: razredni-

Šla si mimo mojega življenja).
Kljub temu, da imajo tudi njegove 

črtice, ki smo jih predstavili, navdih ža-
lostnih spominov iz njegovega življenja,  
pa so nam obiskovalci prireditve pozor-
no prisluhnili; pogledi so izpričevali  vpe-
tost v vsebino in močna čustva. (Hvala 
vam, s tem ste potrdili, da smo, ne le z 
izborom, temveč tudi z interpretacijo, 
dosegli svoj namen.) Da pa smo malce 
razblinili težo izpovedanega življenja,  so 
poskrbele Iva Režek, Hana in Zala Klavs 
s svojim instrumentalnim izvajanjem, Iva 
na klavirju, Zala s flavto in Hana z violi-
no, in seveda Elizabeta Košir, ki je gani-
la s svojim prekrasnim petjem in poleg 
tega še z vsebino zapete pesmi »Sklepala 
roke je bele«. Glasbo in pesem smo vtkali 
med posamezne vsebine. Piko na i pa so 
postavila mlada dekleta, ki sicer prepe-
vajo v Mladinskem pevskem zboru Bre-
vis in so si nadele pomenljivo ime Gro-
supeljške rož'ce s pesmijo »Ne čakaj na 
maj«. Na klavirju je tako Elizabeto kot 
vseh pet »rož'c« spremljal Tine Likovič.

Malce domačnosti smo poskušali pri-
bližati tudi s postavitvijo na odru: miza, 
pregrnjena z lanenim prtom, na njej sta-
ra svetilka in pehar suhih hrušk. Manca 
Zaviršek je tudi tokrat pripravila Cankar-
jevo podobo na power pointu, Marjan 
in Jakob Adamič pa sta poskrbela za 
osvetlitev in ozvočenje. Ni kaj, v KD sv. 

Mihaela Grosuplje imamo vse, kar potre-
bujemo za takšne in podobne prireditve.

In imamo seveda ljudi, ki »znamo z be-
sedo«: Janez Pintar, Barbara Režek, Vera 
Šparovec, Štefka Zaviršek in avtorica za-
pisa

Alenka Adamič



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Marec 2018 33Kultura

Glasbeniki: violinistka Mojca Menoni Sikur, harfistka Sofia Ristic, violončelist Martin Sikur in 
recitatorji: Katja Bricelj, Rozi Fortuna, Kristina Oblak, Martin Oblak,  Marija Samec in Franci Zorko.

Učenci in učenke so domiselno predstavili svoje poglede na prebrano knjigo.

čarka Irena Daugul in knjižničarka Sabi-
na Vidmar ter 7 bralk in bralec bralnega 
kluba. Svoj pogled na prebrano knjigo 
so najprej predstavili mladi in to na du-
hovit in izviren način. Najprej smo slišali 
osnovne podatke o avtorju. Dve učenki 
sta najprej zaigrali nekaj ključnih prizo-
rov iz knjige, učenci so posneli celo film 
in izdelali igrico, v kateri se s pravilnimi 
odgovori pomikaš naprej po vsebini 
knjige. Zamislili so si, kaj bi glavni junaki 
zapisali v svoj dnevnik, spesnili so nekaj 
pesmi na temo knjige. Narisali so ilustra-
cije in jih duhovito predstavili. Nazadnje 
so se še opredelili, zakaj jim je bila knjiga 
všeč in zakaj ne.

Starejši bralci smo izpostavili tiste po-
udarke iz knjige, ki so nas med branjem 
vznemirili: zloraba pametnih telefonov 
in socialnih omrežij, razbite družine, 
odnosi med mladimi in način, kako kon-
flikte razrešujejo med seboj. Vsaka gene-
racija ima svoje kamne, ob katere se spo-
tika in se mora naučiti, da se jim izogne. 
Mi, starejša generacija, smo se spotikali 
ob prave kamne na makadamskih ce-

stah, današnja mladina pa se mora paziti 
ovir in pasti, ki jim jih nastavlja sodobni 
čas z novimi tehnologijami.

Za zaključek srečanja smo vsi ugotovi-
li, da smo si ob izmenjavi mnenj ustvarili 
nove poglede na roman, glavne osebe 
in na njihova dejanja. Obogateni z novi-

mi znanji in spoznanji smo ugotovili, da 
se bodo mladi, ki tako zrelo razmišljajo, 
znali v življenju opredeliti, kaj je prav in 
kaj ne.

Marija Samec

Barve glasbe in besede za dan žena -  
V VSAKI STVARI JE ŽENSKA

Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje, 
četrtek, 8. marca 2018

Že kar nekaj let se sprašujemo, zakaj 
sploh govoriti o 8. marcu, prazniku žen-
sk, kot o dnevu s posebnim pomenom, in 
ugotavljamo, da vse bolj pozabljamo na 
izvor tega praznika. Praznik spada med 
tista praznovanja, ki so bila posebej iz-
postavljena v polpretekli zgodovini in ga 
zato, kot vse iz tistega časa, odklanjamo. 
Vendar je 8. marec spomin na dolgotraj-
ni boj žensk proti politični brezpravnosti 
in za enako vrednost in veljavo na vseh 
področjih življenja in dela, zato mora 
ostati zapisan na prazničnem koledarju.

Glasbeniki in recitatorji smo se odlo-
čili, da počastimo 8. marec – dan žena 
s koncertom Barve glasbe in besede z 
naslovom V vsaki stvari je ženska. Katja 
Bricelj je v uvodnem nagovoru  opozo-
rila na prednosti, ki so nam jih izborile 
borke za ženske pravice. Danes se nam 
zdi samoumevno, da imamo volilno pra-
vico, da lahko kandidiramo na skoraj vsa 
delovna mesta, da lahko same izbiramo, 
s kom bomo živele, koliko otrok bomo 
imele. 

Glasbeniki so izbrali prazniku primer-

no glasbo. Zaigrali so štiristavčni Trio za 
violino, violončelo in harfo  Francozinje 
Henriette Renié. Skladateljica je bila 
ženska z nežno dušo, predana veri, dru-
žini, svojim učencem in glasbi. Uspela 
je v času, ko so imele ženske zelo ome-
jene možnosti, da bi se uveljavile kot 
umetnice.   

Drugo skladbo je napisal Jacques 
Ibert za svojo hčerko, ki je bila priznana 

harfistka. Trio za violino, violončelo in 
harfo  je njegovo pozno delo in obsega 
tri stavke. V vseh se zrcali »tipični Ibert«: 
vesel in lahkoživ, čustven in liričen, zme-
raj s priokusom nežnega humorja.

Pri izbiranju besednega gradiva smo 
poiskali besedila, ki kažejo žensko z raz-
ličnih zornih kotov: kot čudežno bitje, 
ki ga je ustvaril Bog, kot ljubico, ženo z 
mnogimi, včasih tudi čudnimi željami, 
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8. marec 2018 - praznik vseh žensk

Osmi marec ni navaden dan, je med-
narodni dan, posvečen ženskam.

Šele približno 100 let je minilo od boja 
prvih sufražetk v Angliji in ženskih gibanj 
po državah Evrope in Amerike za žensko 
enakopravnost v družbi in za volilno pra-
vico. Le majhna, oddaljena dežela Nova 
Zelandija še vedno zelo časti žensko z 
imenom Kate Sheppard, ki je s somišlje-
nicami izborila volilno pravico že leta 
1893 (30 let pred Ameriko in Evropo). 
Stotin pogumnih žensk, ki so se upirale 
družbenim sistemom z absolutno nad-
vlado moških, ni več v našem kolektiv-
nem spominu. Morda kdo ve za Klaro 
Zetkin, ker je ravno ona leta 1910 predla-
gala 8. marec za mednarodni dan žena, 
ali Roso Luxemburg. Malo Slovencev ve 
za Angelo Vode – vodila in usmerjala je 
predvojno »Društvo učiteljic« in napisala 
sestavek »Aktivnosti slovenskih učite-
ljic«. Zapiše, da so pri nas prav učiteljice 
začele in vodile žensko gibanje. Bile so 
izobražene in kolikor toliko finančno sa-
mostojne. Velikokrat so bile zapostavlje-
ne in preganjane in prav je, da prihodnje 
generacije vedo kaj o tem. Na koncu je 
povojna oblast poskrbela, da so vsi na-
pori in ideje Angele Vode utonili v po-
zabo. 1947. leta so jo zaprli in izbrisali iz 
spomina vseh kot »neosebo« za dobrega 
pol stoletja.

Danes se nam morda zdi, da je volilna 
pravica nekaj tako samoumevnega, zato 
se nam na volilno nedeljo ne da niti vsta-
ti s kavča, kaj šele malo premisliti, kaj se 
okrog nas in z nami dogaja. Pa vendar iz-
biramo ljudi, ki potem odločajo o stoterih 
podrobnostih o nas in naših življenjih. V 
zibelki demokracije, v stari Grčiji, so imeli 
volilno pravico le sorazmerno premožni 
svobodni moški – ne pa sužnji in ženske. 
Če danes tako težko pridobljeno pravico 
zlahka odklonimo, se torej odločimo, da 
bomo raje sužnji in ženske!?

Zdaj pravzaprav živimo v izjemnem 
času. Ne samo zaradi volilne pravice, ni-
koli poprej v zgodovini ni bilo take gene-

racije žensk. Ko se je pojavila »tabletka«, 
smo bile v obdobju rojevanja in dobile 
smo pravico do svojega telesa. Večino-
ma ženska nikoli poprej ni mogla izbirati, 
ali naj ima otroke in kdaj naj jih ima. Naše 
babice so rojevale toliko »otrok, kolikor 
jih je bog dal«.

Še ne docela uresničena pravica do 
enakega plačila za enako delo in enak 
dostop do izobraževanja in do dela – 
vse to nam je omogočilo, da smo kot 
generacija odpirale vrata, katerih praga 
prej ženske niso smele prestopiti. Kot 
posameznice smo se lahko same odloča-
le, kako in s kom bomo živele, ker smo 
dobile »pravico reči ne«. Tudi verska in 
duhovna prepričanja, ki smo jih imele, so 
bila odvisne od nas. 

Nikoli v zgodovini ženske niso imele 
takih pravic. Sprejele smo jih tako na-
ravno, da so se nam zdele povsem nor-
malne. Poleg tega uživamo materialno 
obilje in medicinski napredek, zaradi če-
sar živimo dlje kot katerakoli generacija 
pred nami. 

Pa vendar! Ni povsod po svetu tako. 
So družbe in civilizacije, kjer je položaj 
žensk brezupen. Če bi vse ženske imele 
dostop do kontrole rojstev, bi bil to ko-
rak k zmanjšanju prenaseljenosti. Res, da 
je v Evropi samo 1,6 rojstva na žensko – a 
je v Afriki 4,7 in v Aziji še več; leta 2100 

naj bi se na Zemlji gnetlo že 11,2 milijar-
de ljudi. To spodbuja okoljsko krizo, la-
koto in pomanjkanje, spopade in vojne.

Tudi prve zagovornice ženskih pravic 
so svoje zahteve povezovale z zahteva-
mi za mir – pred 1. svetovno vojno, nato 
med veliko gospodarsko krizo, pa med 
2. svetovno vojno. Ni bilo in ni dneva na 
Zemlji, da ne bi nekje divjale vojne ali 
potekali spopadi. A ne glede na to, kdo 
zmaga, vemo, da ženske in otroci vedno 
izgubijo. Ženske tudi vedo, da so vsi var-
ni, brž ko skupnost postane varen kraj za 
otroke in ženske.

Ko bi moški in ženske skupaj uporabili 
modrost in izkušnje in bolj odločno sto-
pili v bran pridobitvam naše civilizacije, 
bi z manj strahu gledali na prihodnost. 
Kajti če bodo zmagale fundamentalistič-
ne religije in patriarhalna naravnanost, ki 
jo širijo, je možno, bomo le kratkotrajen 
in nikoli ponovljiv zgodovinski fenomen. 

Za 8. marec ne smejo biti »samo rože« 
– vedno je še toliko za postoriti. Vse veli-
ke besede namreč zvodenijo ob dejstvu, 
da npr. v Sloveniji živi več kot polovica 
upokojencev pod pragom revščine, še 
posebej starejše ženske, ki so celo življe-
nje trdo delale, na starost pa nimajo ne 
za hrano ne za kurjavo. Revščina briše 
vse pravice. Kaj sploh lahko mi storimo?

Nekateri, ki imajo moč odločanja, več, 
celo veliko, mi pa moramo o tem govo-
riti s svojimi hčerami in vnukinjami, mo-
ramo govoriti o tem s svojimi sinovi in 
vnuki. Kajti tudi njim, ob vsem, kar se v 
svetu dogaja in kar se pripravlja, ne bo 
lahko in se bodo morali za obrambo teh 
vrednot še zelo truditi. Saj veste, nič nam 
ni dano kar tako.

Citati in podatki so vzeti iz knjig:

Jean Shinoda Bolen: Babe ne tarnajo 
(Crones don't whine), Nova Gorica, Eno, 
2005. 

Angela Vode: Spol in upor, Ljubljana, 
Krtina, 1998. 

Katja Bricelj

kot starko, ki je vse življenje plezala na 
goro in upala, da bo tam na vrhu vse 
lepo, pa je na koncu ugotovila, da ji niso 
pokazali prave gore. 

Vse obiskovalce, ki so napolnili dvo-

rano Mestne knjižnice Grosuplje, je oča-
rala harfa, njena imenitna oblika in njen 
zvok, ki ga je oživila gostja večera Sofia 
Ristic. Skupaj smo uživali ob naših virtu-
oznih glasbenikih, Mojci Menoni Sikur in 

Martinu Sikurju, in izbranem glasbenem 
in besednem programu.

Marija Samec
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Slovesna sv. maša ob dokončanju obnovitvenih del v cerkvi  
sv. Lucije na Dolah pri Polici

V nedeljo, 11. marca 2018, smo s slo-
vesno sv. mašo, ki jo je vodil ljubljanski 
nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, 
obeležili dokončanje nekaterih obnovi-
tvenih del v cerkvi sv. Lucije na Dolah pri 
Polici.

Kot je povedal tamkajšnji župnijski 
upravitelj msgr. dr. Jože Plut, je bil v za-
dnjih nekaj letih obnovljen zvonik, veliko 
se je naredilo tudi v notranjosti cerkve. 
Obnovljena sta oba stranska oltarja, tako 
oltar rožnovenske Matere Božje kot tudi 
oltar sv. Neže. Prav tako so obnovili kri-
žev pot, v cerkvi stojijo nove klopi. 

Zahvala za vsa ta opravljena dela gre 
članom občestva, posebej pa se je za-
hvalil tudi vsem, ki so kakorkoli prispeva-
li k temu slovesnemu dogodku ta dan na 
Dolah pri Polici.

Ob tej priložnosti so zahvalo izrekli 
tudi tamkajšnji krajani, nadškofu metro-
politu msgr. Stanislavu Zoretu, ki je bla-
goslovil dela in trud ljudi, ki jim ni vse-
eno, kako izgleda ta čudovita cerkev sv. 

Lucije, ki jim daje notranji mir in blago-
slov vsakokrat, ko prestopijo njen prag, 
in župniku msgr. dr. Jožetu Plutu, ki je 
prav tako veliko prispeval k organizaciji 
tega veselega dogodka. 

Slovesne sv. maše so se udeležili tudi 

župan dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar in predse-
dnik Krajevne skupnosti Polica Mitja Gi-
oahin.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Glasbena maškarada

Polletni nastop učencev 
Glasbene šole Emil Adamič

 
Na ponedeljek pred pustom 

so se v avli OŠ Šmarje - Sap zbra-
le glasbeno nadarjene maškare. 
Učenci Glasbene šole Emil Adamič, 
enote Šmarje – Sap, so namreč 
pripravili nastop ob zaključenem 
prvem polletju. Oblečeni so bili v 
najrazličnejše pustne maske, ki so 
ponazarjale živali, risane in filmske 
junake, poklice in še kaj. Marsikoga 
je bilo tako kar težko prepoznati. A 
izdajala so jih glasbila in koncertni 
list, ki je po številu točk marsikoga 
kar malo prestrašil. Pisan nabor in-
štrumentov, predstavili so se klari-
neti, prečne in kljunaste flavte, tol-
kala, klavir, kitara in harmonika, je 
koncert naredil zelo raznovrsten. 
In če so bili tolkalci nesporni zma-
govalci v glasnosti, so bili kitaristi v 
liričnosti. Skozi zgodbo o pustu in 
pustnih običajih so se tako vrstile 
različne skladbe iz glasbene zakla-

dnice. Nekateri so presenetili tudi z avtorski-
mi skladbami in pevskim vložkom.

In kaj so maškare dobile za pusta hrusta? 
Kot se spodobi, so jih po koncertu poleg 
bučnega aplavza čakali sveži krofi, ki so pri-

nesli nasmeh na obraz še tistim redkim, ki so 
bili resnega obraza.

 Janez Dolinar
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Ribniški pasijon 2018
Bodite pogumni!

»Ne bojte se, otroci moji. Ne bojte se Očeta, ne bojte se mojega Sina in 
ne bojte se Svetega Duha, ki sedaj prihaja na vse vas. Ne bojte se, veselite 
se!« S temi besedami Marija, Jezusova in naša mati, spodbuja in hrabri 
apostole, ki so na binkoštni praznik zbrani skupaj in se nad njih razlije-
jo darovi Svetega Duha.

Z istimi besedami nagovarja danes tudi nas, naj se ne bojimo poka-
zati vere v Jezusa Kristusa, naj se ne bojimo biti njegovi apostoli vese-
lja in miru, naj se ne bojimo svetu prinesti radostne novice.

To je glavni poudarek že 12. ribniškega pasijona, ki letos prvič 
gostuje tudi v Grosupljem, v nedeljo, 8. aprila 2018, ob 19. uri, v 
Športni dvorani Brinje Grosuplje.

Bodite pogumni in pridite! Bodite pogumni in povabite s seboj še 
koga!

Koordinatorji RiP 2018

Domači filmi na 8-, S8- in 16-mm traku 
so bogata zakladnica spominov in 
pomemben dokument zgodovine 
našega vsakdanjika. Škoda bi bilo, če bi 
jih izgubili.

V Slovenski kinoteki bomo v evropskem 
letu kulturne dediščine več pozornosti 
namenili raziskovanju domačega filma. 

Kot filmski muzej vas pozivamo, da nam 
v hranjenje zaupate svoje družinske 
posnetke in s tem dostop do njih 
zagotovite tudi prihodnjim generacijam. 
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ZKD Grosuplje napoveduje

Večgeneracijski center Skupna točka napoveduje

BUH POMAGEJ, vsemogočna komedija
Petek, 23. marec, ob 19:00, Kulturni dom Grosuplje

V enem in edinem vaškem bifeju Eden se iz dneva v dan odvijajo enake zgodbe. 
Izkušen gostinec Marko do obisti pozna navade svojih gostov, zato ob nedeljah bife 
odpre nekoliko prej. Na kavico in jutranja modrovanja takrat namreč prihaja Tuljo, 
lastnik pogrebnega zavoda Eden manj.
Tudi tistega usodnega nedeljskega jutra ob premlevanju dogodkov vaškega življe-
nja sanjata nov in drugačen svet, le da ju tokrat med sanjarjenjem preseneti obisk 
gospoda Boga. Razočaran nad človeštvom jima ta slovesno naznani, da pripravlja 
nov vesoljni potop. Novica ni kaj prida spodbudna in Tuljo in Marko nad njo nista 
najbolj navdušena. Ko pa jima Vsemogočni pove, da sta med vsemi Zemljani edina, ki bosta vesoljni potop preživela, posta-
nejo prijatelji. Prijateljski odnos opogumi Tulja in Marka, da Bogu začneta sugerirati načrt nove, pravičnejše ureditve sveta. 
Tekom dogajanja doživita svoj notranji razvoj in se iz egocentričnih in koristoljubnih Slovencev začneta spreminjati v bojev-
nika za dobrobit vsega človeštva …

MINI CIRKUS BUFETO, cirkuška predstava za otroke
Četrtek, 5. april, ob 17:00, Kulturni dom Grosuplje

Klovn in klovnesa skozi skupne dogodivščine spletata zabaven odnos, v katerem 
se skupaj igrata, ustvarjata in podajata v nepozabne izkušnje. Pri tem tekmujeta, 
si nagajata, sodelujeta, si pomagata. Na koncu ugotovita, da je najpomembnejše 
prijateljstvo.
Predstava je primerna za otroke od 3. leta starosti naprej in traja 40 minut.

LUCIJA ČIROVIĆ: S TREBUHOM ZA KRUHOM,  
monokomedija za odrasle
Petek, 6. april, ob 19:00, Kulturni dom Grosuplje

S trebuhom za kruhom je naslov monokomedije  za odrasle, v kateri nas Lucija Ći-
rović popelje na zabavno pot njenega šolanja, od prvega razreda osnovne šole pa 
vse do danes. V predstavi prepleta različne veščine gledališča: stand-up komedijo, 
lutkarstvo in, kot prva v Sloveniji, tudi posebno zvrst gledališke umetnosti - VEN-
TRILOKVIZEM ali trebuhogovorstvo. Za predstavo, s katero je Lucija magistrirala na 
AGRFT, je bila  nagrajena tudi s Prešernovo nagrado.
 
Info: grosuplje@kultura.si, T:01/786 40 28

DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA

ponedeljek, 26. 3. ob 9. uri Joga za vsakogar VGC Skupna točka Grosuplje

ponedeljek, 26. 3. ob 10.30 uri Brezplačen tečaj šivanja in krojenja VGC Skupna točka Grosuplje

ponedeljek, 26. 3. ob 10.30 uri Skupinska vodena meditacija VGC Skupna točka Grosuplje

torek, 27. 3. ob 10. uri Izmenjava semen in sadik Zlati kotiček, Brvace 1A, 1290 Grosuplje

torek, 27. 3. ob 10.30 uri Velikonočna ustvarjalna delavnica Zlati kotiček, Brvace 1A, 1290 Grosuplje
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Zimovanje čete grosupeljskih skavtov na Vrhu Svetih  
Treh Kraljev

Zimovanje klana grosupeljskih skavtov v Gozd Martuljku

V petek, 16. 2. 2018, smo se četa Pož-
rešnih polhov odpravili na zimovanje na 
Vrh Svetih Treh Kraljev nad Vrhniko. Ge-
slo zimovanja je bilo Ni zime za Eskime. 
Seveda pa ni zimovanja brez snega. Na 
vrhu nas je pričakala ogromna količina 
snega in prečudovit sončni zahod. Zimo-
vanje smo začeli s kvadratom in dvigom 
zastav. Kmalu je sledila slastna večerja. 
Ko se je stemnilo, smo začeli veliko igro 
in naš cilj je bil zgraditi iglu za tri kralje 
(plišastega Miha, Gašperja in Boltežarja). 
V soboto smo se odpravili na potep. V 
snežno romantični idili smo hodili, iskali 
poti, se zabavali in zelo kmalu prispeli na 
končni cilj. Na začetku smo bili nekoliko 
zaskrbljeni zaradi vremena, vendar je te-
kom dneva na nas posijalo tudi sonce. 
Poti so bile polne snega in komaj pre-
hodne. Na poti smo posneli reklamo za 
nek skavtski pripomoček, se spomnili 
svojega besedila za pesem Despasito 
ter zgodbico, ki je morala vključevati do-
ločene besede. Ko smo se vrnili, so nas 
voditelji lepo sprejeli s toplim čajem in 

zasluženo malico. Tako kot Eskimi smo 
se tudi mi porisali po rokah z različnimi 
tatuji. Po večerji smo se odpravili na san-
kanje. Vzeli smo obleke, jih zavili v tri vre-
če in tako so nastale naše sanke. Zvečer 
je vsak vod je opisal svojo pot, svoje do-
godivščine, svoj dan. V nedeljo smo tako 
kot pravi skavti odšli k maši. Pred tem 

smo imeli še jutranjo telovadbo v sne-
žnem metežu. Po maši smo izdelovali ka-
pice iz volne in jih za spomin navezali na 
rutko. Po kosilu smo pospravili hišo in se 
počasi odpravili proti domu. Zimovanje 
nam bo ostalo v lepem spominu.

Monika Tomažič

Tudi letos so se skavti klana stega 
Grosuplje 1 odpravili na zimovanje. Že 
prvi dan smo naleteli na težavo. Koča, ki 
je bila rezervirana na Voglu, ni bila do-
stopna zaradi obilice snega in možnosti 
plazov. Iskali smo druge rešitve in se na 
koncu pridružili klanu stega Ribnica 1. 
Polni pričakovanj smo prispeli v Gozd 
Martuljek in se v cel sneg odpravili delat 
gaz do Lipovčeve koče. Po naporni poti 
smo si skuhali večerjo v mrzli koči, na 
starem štedilniku, brez elektrike in pitne 
vode. Stranišče pa je bilo na štrbunk in 
zunaj. Vodo smo pridobivali  pri bližnjem 
slapu. Naslednji dan smo se odločili biti 
še bolj skavtski in smo si naredili bazen 
s toplo vodo (stalili smo sneg in vodo 
segreli na ognju, ki smo ga zakurili) in 
se v njem tudi kopali! Zgradili smo čisto 
pravi iglu, najpogumnejših pet pa je noč 
v njem tudi preživelo. Pravijo, da jih je 
malo zeblo, saj so se zbudili v jutro pri 
-13 °C. Skavti iz Ribnice pa so si naredili 
savno in se v njej pogreli. Čez dan smo 

uživali v spuščanju po toboganu s stre-
he koče in v kepanju. V mali Finžgarjevi 
kapeli smo imeli tudi mašo. Zvečer smo 
skupaj peli in igrali na kitaro, niso pa 
manjkale niti družabne igre. Ker v koči ni 
bilo elektrike, smo si svetili s svečkami in 
svetilkami. Zadnji dan pa smo se odpra-

vili še na ogled Zelencev in tam izbrali 
tudi ime klana - Klan petih tem. Ime je 
nastalo, ker bojda ne znamo izbrati no-
bene nove teme in vedno ponavljamo 
istih pet.

Monika Pajk, skavtinja
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Krofov so se razveselili tudi dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.Deljenje vrtnic za dan žena.

Gozdne raziskovalnice Društva Preplet

GROŠ prinaša veselje

Že od septembra 2017 vsako pone-
deljkovo popoldne preživimo v gozdu. 
Gozd nam nudi zatočišče, prostor za 
ustvarjanje, učenje in igro. Kraj, kjer se 
lahko sprostimo, se prepustimo, si pu-
stimo biti to, kar smo, in se napolnimo 
z energijo dreves. Jesen nam je postre-
gla z raznovrstno barvno paleto gozda, 
številnimi gobami, tako užitnimi kot ne-
užitnimi, s številnimi ustvarjalnimi aktiv-
nostmi, ki smo jih izvajali tako v sončnem 
kot v deževnem vremenu. Naučili smo 
se, da so aktivnosti v dežju lahko še bolj 
zabavne, odkrili blatni spust in gradili za-
vetja pred dežjem. Ker se naš moto glasi 
“ni slabega vremena, je samo slaba opre-
ma”, smo tudi celo zimo preživeli zunaj. 
Prelevili smo se v zimske raziskovalce in 
ugotavljali, kaj se z drevesi dogaja pozi-
mi. Spoznali smo, da so drevesa brez li-
stja skoraj neprepoznavna in da obstaja 
tudi način prepoznavanja drevesnih vrst 
po lubju in brstih. Sledili smo sledem v 
snegu in ugotavljali, kateri vrsti pripada-

jo. Ko pa je zapadel sneg, smo si privo-
ščiti sankaško popoldne. Z Gregorjevim 
praznikom, ko se ptički ženijo, je nasto-
pila pomlad. Sneg se je skoraj v celoti 
stalil in na travnikih so nastale ogromne 
luže, v katerih smo spuščali naše gozdne 
gregorčke, brez čofotanja seveda ni šlo.

Gozdne raziskovalnice bodo še naprej 
vsak ponedeljek do konca šolskega leta. 
Komaj čakamo sonce in nove aktivnosti, 

ki jih lahko izvajamo spomladi, ko vse 
zeleni in žvrgoli. Poleti pa načrtujemo 
izvedbo enotedenskega gozdnega var-
stva in ustvarjalnih počitnic. Vabljeni, da 
se nam pridružite. Nam ni nikoli dolgčas. 

Več o društvu Preplet in naših aktiv-
nosti si lahko preberete na spletni strani 

http://www.preplet.org/
Kristina Sever

Na dan žena, 8. marca, so očarljivi fan-
tje iz ekipe Študentskega kluba Groš raz-
veselili mimoidoče dame v Grosupljem 
in Ivančni Gorici, saj so jim voščili ob 
prazniku in poklonili vrtnice. Na ta dan 
so se odprle tudi prijave za tradiciona-
len socialno obarvan projekt ''GROŠ-eve 
mamice in očki'', s katerim bomo tudi 
letos nekaj mladih študentskih družinic 
obdarovali s finančno pomočjo. Projekt 
se simbolno zaključi 25. marca, na mate-

rinski dan. 
V mesecu februarju pustni krofi in 

ostale sladke dobrote navdušujejo ravno 
tako kot pustne maske in vragolije vseh 
maškar. Člani Študentskega kluba Groš 
smo na zasnežen pustni torek izvajali 
poostreno prometno kontrolo v centru 
Grosupljega in mimoidoče »kaznovali« 
oziroma nagradili in razveselili s krofi. 
Tudi dijakom Srednje šole Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica smo razdelili krofe in tako 

poskrbeli, da se je pustni torek razlikoval 
od običajnega šolskega dne.

Tradicionalna enodnevna smučanja 
z GROŠ-em so tudi letos prinesla veselje 
vsem smučarjem in deskarjem. Snežnim 
užitkom smo se predajali na Višarjah, 
Katschbergu in Bad Kleinkirchheimu. 
Zaradi obilnega sneženja pa je bilo smu-
čanje na Turracher Höhe odpovedano. 
Prav tako je bilo slabo vreme vzrok za 
odpoved nadomestnega smučanja v 
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marcu na Kaninu. 
Po napornem izpitnem obdobju in 

»čepenju« za knjigami smo v soboto, 24. 
februarja, poskrbeli za zaslužen oddih in 
zabavo z »After exams 90's party!«. Kot je 
razvidno že iz imena, je prostore kluba 
Groš ta večer napolnila glasba naše mla-

dosti. Mesec dni pozneje, 24. marca, pa 
se bomo kot vsako leto z Groš-em odpra-
vili v Planico navijat za naše skakalce. 

Več informacij v zvezi z dogodki in 
ugodnostmi boste pravočasni našli na 
naši spletni strani (www.klub-gros.com), 
spremljajte nas na facebooku (www.

facebook.com/sk.gros). Pričakujemo pa 
vas tudi na uradnih urah v prostorih ŠK 
Groš, in sicer vsak ponedeljek, sredo in 
petek med 18.00 in 20.00.

Z GROŠ-em ni nikoli dolgčas!
Urša Košak, ŠK GROŠ

Mladi gasilci pokazali znanje in spretnost pri gasilskem kvizu

Gasilski kviz je oblika tekmovanja, 
pri katerem morajo mladi gasilci poka-
zati svoje znanje v teoretičnem delu ter 
spretnost in hitrost pri praktičnih vajah. 
Ekipe so sestavljene iz 3 članov in so raz-
vrščene v 3 kategorije, in sicer na pionirje 
v starosti od 7 do 11 let, mladince od 12 
let do 16 let in gasilce pripravnike od 16 
do 18 let. 

Pri teoretičnem preizkusu morajo 
rešiti 3 teste, ki zajemajo tematiko s po-
dročja požarne preventive, prve pomoči, 
zgodovine, oznak in funkcij v gasilstvu. 
Letos je bila uvedena nova disciplina, 

poimenovana Poišči besede, kjer ekipa 
prejme matriko črk, znotraj katere išče 
besede ali besedne zveze z gasilsko te-
matiko. 

Pionirji in mladinci morajo pri prak-
tičnem delu opraviti navezavo vozlov, 
gasilci pripravniki pa prikazati navezavo 
orodja. Prav vse kategorije pa se morajo 
preizkusiti tudi v vaji, imenovani »gasil-
ska spretnost«, kjer morajo čim hitreje 
opraviti dolo-

čeno nalogo, kot na primer: spajanje cevi 
na trojak, zvijanje cevi, pravilna razvrsti-
tev gasilnika glede na vrsto požara itd.

3. 2. 2018 je Mladinska komisija pri 
Gasilski zvezi Grosuplje v sodelovanju 
s PGD Grosuplje pripravila 13. občinski 
gasilski kviz, kjer je sodelovalo skupaj 34 
enot iz 10 PGD, od tega 9 ekip pionirjev, 
17 ekip  mladincev in 8 ekip pripravni-
kov. 
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Rezultati 13. občinskega kviza: 

PIONIRJI MLADINCI GASILCI 
PRIPRAVNIKI

1. Račna 1. Račna 1. Čušperk

2. Čušperk 2. Grosuplje 2. Račna

3. Žalna 3. Čušperk 3. Grosuplje

Prve 3 ekipe iz posamezne kategorije 
so pridobile možnost nastopa na 13. re-
gijskem kvizu, ki je potekal 3. 3. 2018 na 
Podružnični osnovni šoli Žalna. Tekmo-
vanje je potekalo v soorganizaciji Regije 
Ljubljana II – Komisije za delo z mladino 
in organizatorja gostitelja GZ Grosuplje. 

Na otvoritvi tekmovanja so tekmo-
valno zastavo slovesno dvignili pionirji 
PGD Žalna ter PGD Račna, pozdravila in 
nagovorila pa sta nas tudi župan Občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič in Janez Pez-
dirc, poveljnik Gasilske zveze Grosuplje.

Tekmovanja se je udeležilo 35 ekip iz 
štirih gasilskih zvez: GZ Dobrepolje, GZ 
Grosuplje, GZ Ivančna Gorica in GZ Ko-
čevje. 

Pionirji iz PGD Čušperk so dosegli 5. 
mesto, PGD Račna 6. mesto ter PGD Žal-
na 9. mesto. Mladinci iz PGD Račna so 
osvojili 1. mesto, PGD Čušperk 4. mesto, 
PGD Grosuplje 10. mesto. Pripravniki iz 
PGD Čušperk 1. mesto, PGD Grosuplje 
6. mesto in PGD Račna 9. mesto. 

Razglasitev rezultatov nam je pope-
stril tudi mladi gasilec Žan Javornik, član 
PGD Žalna, s svojo harmoniko. Ob kon-
cu tekmovanja so nas nagovorili Cveto 
Marinšek, predsednik GZ Ribnica, Andrej 
Bahovec, predsednik GZ Grosuplje ter 
Monika Kastelic, vodja tekmovanja ter 
predsednica Komisije za delo z gasilsko 
mladino pri regiji Ljubljana II.

Ekipa mladincev PGD Račna in pri-
pravniki PGD Čušperk so si z odlično uvr-
stitvijo zagotovili nastop na državnem 
kvizu, ki bo 17. 3. 2018 v Osnovni šoli 
Trbovlje. Obema ekipama želimo obilo 
uspehov in čim boljše rezultate.

Zahvalil bi se vsem posameznikom, ki 
so sodelovali pri pripravah občinskega in 
regijskega kviza, tekmovalnemu odboru, 
mladim in njihovim mentorjem, gostom 
ter Podružnični šoli Žalna, OŠ LA Grosu-
plje in PGD Grosuplje za prostore.

Marko Katern,
predsednik Mladinske komisije GZ 

Grosuplje
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Monika Kastelic, prva ženska predsednica gasilskega društva v 
Gasilski zvezi Grosuplje
137. redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva 
Šmarje – Sap

V soboto, 10. marca 2018, je potekal 
že 137. redni letni občni zbor Prostovolj-
nega gasilskega društva Šmarje – Sap. 
Na občnem zboru so bili prisotni tudi 
gostje: župan Občine Grosuplje dr. Pe-
ter Verlič, direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar, predsednik Krajevne 
skupnosti Šmarje – Sap Janez Pintar, 
predsednik Gasilske zveze Grosuplje An-
drej Bahovec, šmarski župnik dr. Bojan 
Korošak, predsednik Turističnega dru-
štva Šmarje – Sap Jože Grozde ter pred-
stavniki sosednjih gasilskih društev.

»Ko se danes oziram nazaj, lahko ugo-
tovim, da je za nami težko in zahtevno, 
po drugi strani pa zelo pestro obdobje, ki 
pa ga je odličen tim naših gasilcev izpeljal 
z odliko,« je povedal Nejc Strežek ob za-
ključku njegovega predsedovanja Pro-
stovoljnemu gasilskemu društvu Šmarje 
– Sap. V 5-letnem poročilu je najprej po-

hvalil vse člane in članice, saj so gasilski 
dom vzorno urejali in vzdrževali ves čas. 
Organizirali so vsakoletne tradicionalne 
prireditve in dogodke, poučne izlete, 
Florjanove maše v farni cerkvi, gasilske 
veselice, pohodi v gore in jadranja ob 
hrvaški obali pa so njihova vsakoletna 
rekreacija in užitek. Vključujejo se v či-
stilne akcije, sodelujejo pri varovanju 
kolesarskega maratona Franja, vsako 
leto sprejmejo in pogostijo kolesarje 
maratona po poti prijateljstva Vukovar 
– Ljubljana, pred novim letom obiščejo 
krajanke in krajane s koledarjem in jim 
obenem voščijo za božič in novo leto. V 
preteklem mandatnem obdobju so bili 
organizatorji mladinskega občinskega 
orientacijskega pohoda, gostili so sreča-
nje veteranov Gasilske zveze Grosuplje, 

izvedli so vajo članic Gasilske zveze Gro-
suplje na »Frkoletovi« domačiji in nena-
zadnje, udeležili so se vseh prireditev v 
organizaciji drugih društev in zvez.

Poveljnik PGD Šmarje – Sap Martin 
Hribar je povedal, da so imele njiho-
ve operativne enote v letu 2017 kar 34 
intervencij in obenem izpostavil nekaj 
operativnih dogodkov, v katerih so zelo 
uspešno posredovali, in sicer žledolom 
leta 2013, poplave v letu 2014 in neurje 
konec leta 2017. Njihove reševalne eno-
te so bile aktivne tudi izven meja občine, 
sodelovale so pri gašenju požarov na 
Kraškem robu, v Osilnici in na Trstelju.

Ker je leto volitev, je pomembno 
omeniti tudi novoizvoljeno vodstvo. Za 
predsednico PGD Šmarje – Sap je bila 
soglasno izvoljena Monika Kastelic, za 
njenega namestnika pa Žan Skubic. Po-
veljstvo PGD Šmarje – Sap je ponovno 
prevzel Martin Hribar. Naj ob tem za za-
nimivost povemo, da gre za prvo žensko 
predsednico gasilskega društva v naši 
gasilski zvezi.

Sledile so čestitke in pohvale. Andrej 
Bahovec je v nagovoru izpostavil članice 
in člane PGD Šmarje – Sap kot nepogre-
šljiv člen v Gasilski zvezi Grosuplje, saj 
se poleg osrednjega gasilskega društva 
Grosuplje prav oni največkrat udeležijo 
različnih reševalnih akcij in so pri tem 
tudi zelo uspešni, namreč člani se pridno 
usposabljajo na različnih tečajih in spe-
cialnostih, s tem pa pridobijo potrebno 
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Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Zagradec

V soboto, 10. marca zvečer, smo imeli 
zagraški gasilci volilni občni zbor, na ka-
terem smo zamenjali vodstvo društva 
(predsednik že tretji mandat Matic Mi-
klič, poveljnik Samo Kadunc, tajnik mag. 
Gregor Zupančič, blagajnik mag. Benja-
min Kastelic - poleg teh jih je še pet v 
upravnem odboru in trije v nadzornem 

odboru). 
Občnega zbora so se udeležili: dele-

gata GZ Grosuplje Jože Sever in Aleš Ka-
stelic in predsednika in poveljnika sose-
dnjih društev Malo in Veliko Mlačevo ter 
predsednik KS Mlačevo, pa tudi članice 
A iz PGD Ivančna Gorica, ki zdaj že dve 
leti trenirajo v našem večnamenskem 

gasilsko-športnem prostoru na podstre-
hi gasilskega doma, kjer smo tudi imeli 
občni zbor. 

Sprejeli smo tudi vsa poročila in v svo-
je vrste imenovali častnega člana Miho 
Hrovata iz PGD Ivančna Gorica, ki nese-
bično poleg ekipe članic iz Ivančne Go-
rice trenira že drugo leto tudi našo član-
sko ekipo, ki je v zadnjem času kar trikrat 
izboljšala državni in s 12,93 sekund celo 
evropski rekord.

Podelili smo tudi značke za dolgole-
tno službovanje ter za delo v operativi in 
eno veteransko plaketo. 

Kljub "šparanju" smo dokaj smelo za-
stavili načrt dela za leto 2018, saj bo tre-
ba kmalu zamenjati že skoraj dvajset let 
staro gasilsko vozilo. 

Na koncu smo se nekoliko poveselili 
ob domači glasbi in druženju ob skromni 
zakuski. Ker pa je bil ravno dan mučeni-
kov, so naše fante iz tekmovalne enote 
ivanška dekleta lepo presenetila s po-
sebno slastnim darilom.

Jože Miklič, foto: Grega Kastelec

znanje za varno in uspešno posredovanje na po-
žarih.

Župan dr. Peter Verlič pa je povedal, da so gasil-
ci in gasilke edina obramba pred naravnimi nesre-
čami v občini, varnost pa bo v prihodnje izredno 
pomembna. Odgovorni v vladi se tega premalo 
zavedajo, zato upamo, da bomo imeli spomladi 
izvoljeno vlado, katera bo znala črpati evropska 
sredstva in bodo posledično tudi gasilci imeli več 
sredstev za še boljšo zaščito in varnost v občini.

Novoizvoljenemu vodstvu, posebej pa pred-
sednici Moniki Kastelic, je iskreno čestital ter mu 
zaželel uspešno delo.

Klavdija Mehle, foto: Brane Petrovič
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Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Račna

V soboto, 3. marca 2018, je potekal 
107. redni letni občni zbor Prostovoljne-
ga gasilskega društva Račna. Poleg čla-
nic in članov PGD Račna so bili na obč-
nem zboru društva prisotni tudi gostje: 
župan dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar in predse-
dnik Gasilske zveze Grosuplje Andrej 
Bahovec.

Zbrane na občnem zboru je pozdra-
vil predsednik PGD Račna Aleš Kastelic, 
v poročilu o delu društva v preteklem 
letu pa povedal, da so se tudi v letu 
2017 udeležili različnih tekmovanj tako v 
okviru mladinske komisije, kot tudi tek-
movanj v gasilsko-športnih disciplinah, 
nekatere njihove ekipe  pa so se uvrstile 
tudi na državno tekmovanje.

V juniju so organizirali veselico z an-
samblom Nemir, v avgustu so se z otroki 
in mladino odpravili v Čateške Toplice, 
v septembru so odšli na gasilski izlet in 
si ogledali Šibenik ter slapove reke Krke. 
Odpravili so se tudi na trgatev in marti-
novanje. V decembru so tradicionalno 

obiskali vse krajane, jim zaželeli srečno 
in zdravo leto 2018 ter jim izročili kole-
dar.

Skozi vse leto pa so se seveda dobiva-
li na številnih vajah, tekmovanjih in izo-
braževanjih.

Na dan 31. 12. 2017 je društvo štelo 
299 članov in, kot je še povedal predse-
dnik Aleš Kastelic, je društvo trenutno v 
zelo dobri kondiciji.

Društvo ima tako za seboj aktivno 
leto, načrti so smeli tudi za naprej. Tokrat 
pa je bilo na občnem zboru izvoljeno 
tudi novo vodstvo. Predsednik društva 
bo tudi naslednjih pet let Aleš Kastelic.

»Res je prijetno priti v takšno okolje, toli-
ko pozitivne energije človek težko najde na 
enem mestu,« pa so bile pozdravne bese-
de župana dr. Petra Verliča.

Dejal je, da je na gasilce zelo ponosen. 
Ta dan je bil že v Žalni, kjer je potekal re-
gijski kviz gasilske mladine za pionirje, 
mladince in gasilce pripravnike. Ne le 
da so k tekmovanju pristopili zelo zavze-
to, župana je zelo pozitivno presenetilo 
tudi njihovo znanje o defibrilatorju, o 
tem, kako je treba oskrbeti rane, kako 
pomagati, kadar je potrebno. To znanje 
pa nam lahko zelo prav pride v vsakda-
njem življenju.

Novemu vodstvu PGD Račna je iskre-
no čestital in mu zaželel uspešno delo 
tudi v prihodnje.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Podeljeno bronasto priznanje Civilne zaščite PGD Ponova vas

Redni letni občni zbor in proslava ob 60-letnici Združenja 
šoferjev in avtomehanikov Grosuplje

V torek, 6. marca 2018, je v dvorani 
Jakličevega doma v Dobrepolju poteka-
la osrednja regijska prireditev ob dnevu 
Civilne zaščite. Na prireditvi so podelili 
priznanja posameznikom in organiza-
cijam za njihov prispevek pri reševanju 
ob naravnih in drugih nesrečah ter so-
delovanje na področju zaščite, reševanja 
in pomoči. Med prejemniki je bilo tudi 
Prostovoljno gasilsko društvo Ponova 
vas, ki letos obeležuje tudi 90-letnico de-
lovanja.

Bronasto priznanje je gasilsko društvo 

Ponova vas prejelo, saj so se zelo izkazali 
pri odstranjevanju posledic naravne ne-
sreče vetroloma dne 12. 12. 2017, ko so 
skupaj delali več kot 15 ur. 

Člani PGD Ponova vas so bili izredno 
uspešni tudi na tekmovalnem področju 
v občinskem, regijskem in državnem 
merilu. Na letošnje državno gasilsko tek-
movanje so se uvrstili s kar tremi ekipa-
mi. 

Za ljubljansko regijo je bilo na sveča-
nosti podeljenih 59 bronastih, 19 srebr-
nih in 9 zlatih priznanj ter 9 plaket Civilne 

zaščite. Priznanja sta dobitnikom pode-
lila poveljnik Civilne zaščite za ljubljan-
sko regijo Matjaž Godec in namestnica 
poveljnika ljubljanske regije Elza Majcen.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
mag. Stanislav Lotrič iz Uprave za zaščito 
in reševanje Republike Slovenije. Zbrane 
pa je uvodoma pozdravil in nagovoril 
župan Občine Dobrepolje Janez Pavlin.

PGD Ponova vas

V soboto, 24. februarja 2018, je v dvo-
rani Družbenega doma Grosuplje pote-
kal 60. redni letni občni zbor Združenja 
šoferjev in avtomehanikov Grosuplje, ki 
mu je sledila še proslava ob 60-letnici 
delovanja združenja, obeležili pa so tudi 
30-letnico delovanja šole vožnje.

Občnega zbora in proslave so se po-
leg članic in članov združenja udeležili 
tudi gostje župan Občine Grosuplje dr. 
Peter Verlič, komandir Policijske postaje 
Grosuplje Franc Žaren s sodelavcem Mi-
tjo Hrovatom, predstavnik Zveze ZŠAM 
Slovenije Marjan Hočevar, predsednik 
Regije Ljubljana - okolica Alojz Markovič 
ter predstavniki iz prijateljskih združenj 
ZŠAM Kočevje, ZŠAM Ivančna Gorica in 
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ZŠAM Dolomiti.
Zbrane na občnem zboru je lepo poz-

dravil predsednik ZŠAM Grosuplje Franc 
Mehle, v poročilu o delu združenja v 
preteklem letu pa povedal, da je za njimi 
nekoliko bolj pestro leto, reševali so na-
mreč kadrovske in administrativne teža-
ve. Sicer pa je ZŠAM Grosuplje na dan 31. 
decembra 2017 štela 155 članov.

Tudi v preteklem letu so šolam v Gro-
supljem in v Šmarju - Sapu pomagali 
pri izvedbi kolesarskih izpitov, večja že 
tradicionalna akcija pa prav tako ostaja 
nudenje pomoči pri varovanju otrok na 
prehodih čez cesto ob pričetku in tudi 
zaključku šolskega leta.

V decembru so spremljali otroke iz 
vrtcev na pohodih z lučkami po ulicah 
Grosupljega in Dobrepolja.

Ob dnevu slovenskih voznikov in av-
tomehanikov 13. julija so izobesili tran-
sparent v Grosupljem in v Dobrepolju ter 
se ta dan udeležili tudi osrednje proslave 
v Žužemberku.

Eden večjih projektov v sklopu pra-
znovanja 60-letnice združenja pa je bil 
odprtje razstave v sodelovanju z Muze-
jem novejše zgodovine Slovenije Po lju-
bljanskih ulicah, ki smo si jo oktobra lah-
ko ogledali v Mestni knjižnici Grosuplje.

Z omenjenimi aktivnostmi bodo v 
združenju nadaljevali tudi v letošnjem 
letu.

Drugi del srečanja, proslava ob 60-le-
tnici ZŠAM Grosuplje in 30-letnici delo-
vanja šole vožnje, je naznanila slovenska 
himna, ki jo je zapel Moški pevski zbor 
Samorastnik.

Ob tej priložnosti sta zbrane nagovo-
rila dolgoletni predsednik ZŠAM Grosu-
plje Mirko Škrjanc in župan Občine Gro-
suplje dr. Peter Verlič.

»Spoštovanje tradicije, dela in priza-
devanj naših prednikov je temelj uspešne 
sedanjosti in zagotovilo za prihodnost. 
ZŠAM Grosuplje se je začelo leta 1958, to-
rej ima 60 let dolgo tradicijo. Šest desetletij 
je prav gotovo doba, ki je v obstoju katere-

ga koli društva častitljiva in vredna vsake 
pozornosti. Če je pa to društvo, ki združuje 
člane dveh dejavnosti, kot so šoferji in av-
tomehaniki, je deležno še večje pozornosti 
v javnosti,« je dejal Mirko Škrjanc in nas 
ob tej priložnosti v svojem nagovoru po-
peljal skozi zgodovino društva. 

Zahvalil se je vsem, ki so jim v prete-
klih letih, kot tudi ob praznovanju 60-le-
tnice, na kakršenkoli način pomagali. V 
prvi vrsti sta to Občini Grosuplje in Do-
brepolje, zahvala gre tudi uveljavljenim 
prevozniškim firmam, obrtnikom, zaseb-
nim podjetjem in družbam ter vsem ak-
tivnim članom organizacije.

»Ob tej priložnosti izrekam čestitke čla-
nicam in članom in jim ob našem druženju 
želim še veliko lepih trenutkov, šoferjem pa 
želim srečno in varno vožnjo,« je še dejal 
Mirko Škrjanc.

»Spoštovani članice in člani Zveze šo-
ferjev in avtomehanikov Grosuplje, čestit-
kam ob tem vašem jubileju se pridružujem 
tudi s svoje strani in pa s strani občine Gro-
suplje. In lahko povem samo to, da smo 
ponosni na vas. Ponosni na vas za vse to, 
kar ste storili, in še delate,« pa je dejal žu-
pan dr. Peter Verlič.

Župan se je nato v svojem govoru 
osredotočil predvsem na načrte za iz-
boljšanje prometne infrastrukture v naši 
občini, ki bodo pripomogli k še večji var-
nosti v prometu, in vsem zaželel veliko 
uspeha pri svojem delu tudi v prihodnje 
ter lepo praznovanje tega visokega jubi-
leja.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Za prostovoljce Rdečega križa ne zmanjka dela 

December je bil za prostovoljke in 
prostovoljce Rdečega križa zelo dela-
ven mesec. Pripravili so skromna darila 
in obiskali skoraj tisoč starejših, bolnih, 
invalidnih in osamljenih oseb doma ali v 
domovih za ostarele. Božičku za en dan 
pa so pomagali prinesti darila kar 250 
otrokom našega območja.

Tri prostovoljke so se udeležile izo-
braževanja »Poskrbim zase« na Debelem 
Rtiču. Rdeči križ se močno zaveda, kako 
zelo pomembni so prostovoljci, hrbte-
nica te organizacije, in kako zelo je po-
trebno, da imajo čim več različnega zna-
nja in veščin zase ter za ljudi v stiskah, 
s katerimi se srečujejo. Poleg zanimivih 
predavanj so v skupinah izmenjevali 

izkušnje. Potrebno je širiti dobre, pozi-
tivne izkušnje, saj te človeka osrečujejo, 
ga potrjujejo v njegovi koristnosti, dobi 
nov zagon po neuspehih, odpravljajo 
se negativni vzorci … Pogovarjali so se 
o različnih oblikah revščine pri nas in 
v svetu, o srečanju s smrtjo, kako je po 
vsaki težji situaciji, ko si nemočen, po-
treben razbremenilni pogovor z vodjo, 
strokovnjakom. Če ali ko smo preveč iz-
črpani, moramo znati reči ne in nas mora 
nekdo nadomestiti. Pomembno je, da si 
izmenjujemo dobre, koristne prakse, da 
živimo vrednote in načela prostovoljca, 
ker dejanja naredijo več kot besede. 

Konec decembra nam je podjetnik 
iz okolice Grosupljega podaril 2.420 kg 

hrane in 509 kg higienskih artiklov v 
skupni vrednosti 3.117,00 €. V novem 
trgovskem centru Lidl v Grosupljem je v 
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decembru potekalo zbiranje hrane, ki so 
jo kupci darovali za ljudi v stiski. Zbrali so 
okrog 90 kg hrane v vrednosti približno 
150,00 €. Podobno količino hrane smo 
preko Zavoda Dan odprtih src prejeli 
tudi iz Lidla v Vižmarjah v Ljubljani. Iskre-
na zahvala vsem darovalcem in podjetju 
Lidl za prizadevanje za ustvarjanje bolj-
šega sveta! Podarjeno hrano in higien-
ske artikle smo razdelili v januarju.

Iskrena hvala tudi Fundaciji Drevored, 
od katere smo letos prejeli donacijo 500 
kg sočnih pomaranč za ljudi v stiski iz ob-
čine Grosuplje. Glede na zimo in viroze 
so prišle pomaranče pravi čas.

V dvorani Mestne knjižnice Grosuplje 
smo 18. januarja pripravili sestanek s 
predstavniki vseh Krajevnih organizacij 
RK Grosuplje. Pogovarjali smo se o opra-
vljenem delu v preteklem letu in kako 

delo še izboljšati. Posredovali smo tudi 
navodila glede razdeljevanja pomoči, ki 
jo prejmemo iz Ukrepa Evropske unije. 

Vabimo ljudi dobre volje, da se nam 
pridružijo kot prostovoljci pri našem 
humanitarnem delu. Za informacije 
pokličite 051 380 351.

Sekretarka RKS - OZ Grosuplje
Anica Smrekar 

LETOVANJE OTROK 2018
Za zdravstveno letovanje otrok in za kolonijo v letu 2018 imamo že narejeno rezervacijo na Debelem Rtiču:

9–dnevno: 30. 6. do 9. 7. 2018
7–dnevno: 30. 6. do 7. 7. 2018

Prijavnice in obrazce "Predlog zdravnika" bomo na naši spletni strani objavili takoj, ko bomo prejeli pogodbo Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje, kjer kandidiramo na razpisu za organizatorje zdravstvenega letovanja.

Sekretarka RKS - OZ Grosuplje
Anica Smrekar

Skupina Povezovalnica
Vsak torek ob 9.15 se v galeriji knjižnice Grosuplje srečuje skupina Povezovalnica, ki se ji lahko pridruži vsak, ki se želi 

pogovarjati, telovaditi, družiti, ustvarjati, hoditi na sprehode v naravo v družbi prijateljev. Pogovarjamo se o različnih temah. 
Delamo vaje za preprečevanje padcev in tudi razgibamo možgančke z vajami za spomin. 

Športni boji na olimpijskih igrah so nas vzpodbudili k razmisleku o našem športnem udejstvovanju. Naš član Marjan je 
pokazal dve vreči svojih medalj, prigaranih na kolesarskem in gasilskem področju. Čestitke za zgled, da se z vztrajnostjo, 
naporom in dolgim življenjem da marsikaj doseči. Nekateri pa bi si zaslužili medalje pri ustvarjanju ročnih del. Pogovarjali 
smo se tudi o drugačnih zmagah: kako prenašati krivice, premagati jezo in maščevalnost ter živeti v svobodi in dostojanstvu. 

Za vse zainteresirane smo izvedli brezplačne meritve krvnega tlaka in sladkorja 7. 3. v Grosupljem in 13. 3. 2018 na Spodnji 
Slivnici. 

Sekretarka RKS - OZ Grosuplje
Anica Smrekar
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Občni zbor Društva delovnih invalidov Grosuplje

11. skupščina Zveze strojnih krožkov Slovenije je potekala v 
Grosupljem

V soboto, 17. februarja 2018, je v Go-
stišču Krpan potekal občni zbor Društva 
delovnih invalidov Grosuplje. Vse člani-
ce in člane društva, prisotne goste ter 
župana dr. Petra Verliča je pozdravila 
predsednica Društva delovnih invali-
dov Grosuplje Anica Perme in nato še 
predstavnik Zveze delovnih invalidov 
Slovenije Rajko Žagar, ki je obenem tudi 
predsednik Društva delovnih invalidov 
Hrastnik.

Kot vsako leto so se zbrali, da pregle-
dajo svoje delo v minulem letu ter se se-
znanijo z načrti za leto 2018. Srečanje je 
tudi priložnost, da se ljudje s podobnimi 
težavami pogovorijo in si izmenjajo izku-
šnje, kar jim je lahko v veliko pomoč tudi 
v vsakdanjem življenju in pri težavah, 
povezanih z njimi. Druženje z ljudmi, ki 
razumejo sočloveka, je pomemben del 
vsake terapije in korak k lajšanju težav. 
Za društvo je pomembno, da za njegov 
obstoj vsak od članov prispeva po svojih 
zmožnostih, nagrada za to pa je veselje 
in zadovoljstvo v očeh sočloveka, ki mu 
njihova dejavnost olajša težave.

Leto 2017 je bilo za Društvo delovnih 
invalidov Grosuplje zelo raznoliko. Vsak 
prvi ponedeljek v mesecu izvajajo mer-
jenje krvnega tlaka, sicer pa je druženju 
namenjen prav vsak ponedeljek, v času, 
ko v društvu potekajo uradne ure. Člani 
društva so se v letu 2017 udeležili res 
veliko dogodkov, delavnic, predavanj, 
ogledov in pohodov. V letu 2018 imajo 
v planu tedenska srečanja v prostorih 
društva, 1–krat mesečno merjenje tlaka, 
imeli bodo 4 delavnice v Grosupljem, 
organizirali bodo 7–dnevno letovanje 
za ohranjanje zdravja v Kopru in Novem 
Vinodolskem, 3–dnevni rehabilitacijski 
program in še veliko drugih aktivnosti.

Zbrane je nagovoril župan Občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič. Povedal je, da 
si kot občina prizadevamo ustvariti čim 
lepše življenje v njej. Vse, kar zgradimo, 
se potrudimo narediti čim bolj dosto-
pno invalidom in osebam z omejenimi 
sposobnostmi. Dodal je, da smo zelo po-
nosni, saj smo Šmarje – Sap in Grosuplje 
povezali s pločnikom, čez 2 leti pričaku-
jemo tudi vlak iz Kočevja proti Ljubljani, 

namreč železniško postajo v Grosupljem 
bomo v celoti preuredili. Peroni bodo 
urejeni z dostopi in dvigali za invalide. 
Naslednje leto začnemo graditi zadrže-
valnik Veliki potok, osnovna šola Louisa 
Adamiča bo dobila novo športno dvo-
rano in 8 dodatnih učilnic, kmalu bomo 
sprejeli prostorski načrt za Koščakov hrib, 
tam se bodo že letos začele urejati spre-
hajalne poti. Župan je obenem omenil, 
da je bil pred kratkim ustanovljen Med-
občinski razvojni center občin Grosu-
plje, Ivančna Gorica in Trebnje, katerega 
primarna naloga je črpanje evropskih in 
nacionalnih sredstev, ki jih zagotovo po-
trebujejo tudi društva za njihovo pestro 
delovanje, zato jim je ponudil pomoč, da 
združijo moči in skupaj pridobijo nekaj 
sredstev, katere ima Evropa pripravljene 
za tovrstne programe. Ob koncu jim je 
zaželel uspešno delo s takšno voljo, kot 
so jo imeli pretekla leta.

Klavdija Mehle, foto: Brane Petrovič

V soboto, 17. februarja 2018, je v Ho-
telu Kongo potekala 11. skupščina Zveze 
strojnih krožkov Slovenije, ki združuje 
38 združenj za medsosedsko pomoč – 
strojnih krožkov z okoli 6.300 člani oz. 
kmetijami. Ti se s sodelovanjem pri rabi 
kmetijske tehnike trudijo znižati stroške 
kmetijske pridelave in s tem izboljšati so-
cialno ekonomski položaj svojih družin.

Zbrane delegate strojnih krožkov po 
Sloveniji sta na skupščini med drugim 
pozdravila predsednik Zveze strojnih 
krožkov Slovenije Jože Marolt in predse-
dnik domačega Strojnega krožka Kme-
tovalec Jože Potočnik, dobrodošlico v 
naši občini pa je vsem zbranim izrekel 
župan dr. Peter Verlič.

Župan je povedal, da želimo našo ob-

čino razvijati kot gospodarno, gostoljub-
no in globalno občino, zato verjame, da 
bodo nekaj tega gostoljubja naše občine 
začutili že ob tem delovnem obisku, si-
cer pa so vsi prav lepo dobrodošli v naši 
občini tudi ob kakšni drugi priložnosti, 
ko nas bodo mogoče obiskali s svoji-
mi domačimi. Posebej vredna obiska je 
Županova jama, ki je s svojimi sedmimi 
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Občni zbor Društva upokojencev Šmarje - Sap

dvoranami res pravi biser, kot zanimivost 
pa jim je povedal, da so v tej jami v eni 
izmed dvoran snemali Kekca, tisti, ki jim 
spomin seže še nekoliko dlje, pa se bodo 
spomnili tudi Vinetouja. Županova jama 
je sicer v tem filmu predstavljala skrivali-
šče razbojnika z vzdevkom General.

Župan je ob tej priložnosti pohvalil 
delo domačega strojnega krožka in de-
jal, da je vesel, da strojni krožek deluje 
tudi na območju naše občine. Prav zara-
di njega se zavedamo, da je zemlja naš 
naravni vir. Z naravnimi dobrinami je 
potrebno ravnati odgovorno, pametno 
in z vso skrbjo. Ob tem nas je spomnil na 

novico, ki smo jo lahko v medijih zasle-
dili pred kratkim, da se Južna Afrika, po-
sebej pa mesto Cape Town, sooča z eno 
najhujših suš v svoji zgodovini. Če bodo 
oblasti ukinile dobavo vode, bodo prebi-
valci v posebnih centrih za razdeljevanje 
vode prejeli le 25 litrov vode na dan, kaj 
takega pa si kar težko predstavljamo.

Župan je še povedal, da so občine 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje 
ustanovile svoj medobčinski razvoj-
ni center z namenom, da najdemo kar 
čim več evropskih razpisov, sicer tistih 
manjših, ki so izven državnih okvirov, 
in se nanje prijavimo. Člane Strojnega 

krožka Kmetovalec je zato povabil, da bi 
si skupaj pogledali, če obstajajo kakšne 
možnosti za pridobitev sredstev tudi v 
dobro kmetijstva in podeželja.

Zbrani delegati so sicer na skupščini 
sprejeli poročilo o delu, finančno poroči-
lo in poročilo nadzornega odbora za pre-
tekli dve leti, sprejeli pa so tudi program 
dela za leti 2018 in 2019.

Uradnemu delu je sledilo še preda-
vanje dr. Andreje Kavčič iz Gozdarskega 
inštituta Slovenije na temo Invazivne ra-
stline v gozdovih.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

V nedeljo, 18. februarja 2018, je v Go-
stišču Slamar potekal redni letni občni 
zbor Društva upokojencev Šmarje – Sap.

Občni zbor so slovesno odprle pevke 
Ženskega pevskega zbora Večerna zarja, 
za tem pa je sledil nagovor predsednice 
društva Ane Fabjan. Zahvalila se je čla-
nom in članicam za tako številčno ude-
ležbo, še posebej pa so se razveselili obi-
ska župana Občine Grosuplje dr. Petra 
Verliča, predsednika Krajevne skupnosti 
Šmarje – Sap Janeza Pintarja in ostalih 
povabljenih gostov.

Ana Fabjan se je v imenu društva za-
hvalila županu za vse, kar je občina na-
redila za njihovo krajevno skupnost. Kar 
ni bilo konca, ko je naštevala vse te pri-
dobitve v zadnjih nekaj letih, s tem pa je 
naredila tudi lep uvod v županov govor.

»Hvaležen sem, da ste prepoznali naš 
trud in naše delo,« je dejal župan. Pove-
dal je, da se je v Šmarju – Sapu res ve-
liko naredilo, ni pa še povsem končano. 
Prvi večji projekt, ki jih čaka v prihodnjih 
letih, je plinifikacija, namreč čist zrak bo 

v prihodnosti izredno pomemben. Zara-
di povečanega prometa bo čez 2 leti iz 
Kočevja proti Ljubljani stekel železniški 
promet, v skladu s tem pa bo preno-
vljena celotna železniška postaja v Gro-

supljem, z deli pa bodo pričeli že letos. 
Dobili bomo nove perone, podhode in 
dvigala za invalide. Zaradi povečane-
ga prometa se bomo primorani tudi mi 
voziti v središče mesta z vlakom ali z 



50 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Marec 2018 Društva

avtobusom, zato bomo za občino zgra-
dili veliko garažno hišo, kjer bodo ljudje 
lahko zastonj parkirali avtomobile in se 
naprej odpeljali z vlakom ali avtobusom 
(sistem P+R). Poleg nadvoza, ki se gradi 
za v Sončne dvore, bomo tudi obstoječi 
nadvoz pri Motvozu podrli in zgradili po-
polnoma novega. Uredili bomo šmarsko 
postajališče, za starejše pa razmišljamo o 
osebnih prevozih, ki jih bodo lahko ko-
ristili zastonj, bodisi samo do lekarne ali 
zdravnika.

Ana Fabjan je v poročilu o delu dru-
štva v preteklem letu povedala, da je za 
njimi lepo in aktivno leto. Na izlet so od-
šli kar 5–krat, bili so na skupnem ogledu 
gledališke predstave na Studencu, imeli 
so 4 srečanja s kulturnim programom 
in plesom, letovali so v Izoli, redno obi-
skujejo bolne krajane, sodelovali so pri 
letnem srečanju koordinacije, kjer se 
povezujejo upokojenci občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje, ter še ve-
liko drugih dejavnosti. Zelo pestro imajo 
tudi športno-rekreativno dejavnost.

Sicer pa v okviru društva deluje tudi 
Ženski pevski zbor Večerna zarja. Pevke 
pridno vadijo, priredile so tudi nekaj sa-
mostojnih koncertov.

Tudi Janez Pintar, predsednik Krajev-

ne skupnosti Šmarje – Sap, je izrazil vese-
lje, ker društvo tako budno spremlja pe-
stro dogajanje v njihovem kraju. »Lepo 
je spremljati, kako gradnje napredujejo 
in lepo je, da smo potem skupaj na otvo-
ritvah. Na ta način pokažemo, da nam ni 
vseeno, kaj se v kraju dogaja,« je še dodal. 
Misli so se mu takrat usmerile v izreče-
ne besede pokojnega Matjaža Tanka, ki 
je dejal: »Vse v življenju je treba deliti. Od 
veselja do žalosti, od smeha do solz, od 
iskanja do najdenja, od porazov do zmag, 

deliti je treba tudi ljubezen in nenazadnje 
tudi življenje. In potem je vse lažje in rodi 
se novo upanje.« Zaželel jim je čim več 
upanja in sodelovanja, saj se z upanjem 
in sodelovanjem ne smemo bati za našo 
prihodnost, prihodnost občine in priho-
dnost Slovenije.

Uradnemu delu je sledil še veseli del z 
ansamblom Zabava.

Klavdija Mehle, foto: Brane Petrovič

Obisk pri pesnici Neži Maurer

V soboto, 17. februarja 2018, se je 
nekaj članov literarne skupine Kulturne-
ga društva svetega Mihaela Grosuplje z 
nekaterimi gosti odpravilo na recital k 
veliki umetnici slovenskega jezika Neži 
Maurer. Ideja je v društvu rasla že nekaj 
časa, dokončna odločitev pa je padla po 
uspešno izvedenem recitalu v naši me-
stni knjižnici. Glede na številne pozitivne 
odzive smo se odločili, da z njim razvese-
limo tudi pesnico Nežo Maurer in njene 
sostanovalke ter sostanovalce, s katerimi 
uživa zaslužen pokoj v  Domu starejših 
občanov v Preddvoru. Že ob prihodu 
smo začutili, da so pred nami lepi tre-
nutki in nismo se zmotili. V recitalu Šel 
je popotnik skozi atomski vek so bile 
izbrane in recitirane pesmi Neže Maurer 
in Mile Kačič. Recital so oblikovali Vera 
Šparovec, Marjana Adamič, Štefka Zavir-
šek, Barbara Režek, Martin Oblak, Janez 
Pintar in Alenka Adamič, ki je s svojo 
zavzetostjo, strokovnostjo in vztrajno-
stjo poskrbela, da je do izvedbe recita-
la dejansko prišlo. Za glasbene vložke 

sta poskrbeli mladi glasbeni ustvarjalki 
Hana Klavs in Iva Režek.  Po recitalu smo 
s pesnico ob malici izmenjali še nekaj 
življenjskih pogledov in polepšali dan 
tako sebi kot njej. Nastopajočim je bilo  
prijetno opazovati, kako je vedno znova 
mimika na njenem obrazu pričala, da po-
zna vse svoje pesmi, ki jih je poslušala, in 

kako je spet in spet uživala v njih.
Sicer pa nam je tudi v pogovoru sama 

potrdila, da je prepoznala vsak stih svo-
jih pesmi in dodala, kako čarobni so ji 
takšni trenutki. Bogatejši za izkušnjo, ki 
nam je naredila življenje lepše, smo se 
vrnili v Grosuplje.

Iva Režek
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Poročilo predsednika OZVVS Grosuplje Mirka Zupančiča

Nagovor predsednika  ZVVS Ladislava Lipiča

NAJ NE BO NIKOLI POZABLJENO
Zbor članov OZVVS Grosuplje

Javna zahvala
Letos 4. 2. 2018 je minilo 37 let, ko je bil ustanovljen Klub zdravljenih alkoholikov »KZA« Grosuplje. V 37 letih je klub obi-

skovalo 168 pacientov in 102 svojca  iz 7 občin. Sedaj klub obiskuje 15 pacientov in 8 svojcev.
Ob tej priliki se člani kluba in svojci zahvaljujemo vsem zdravnikom in terapevtom, ki so nam pomagali pri zdravljenju 

alkoholizma.
Posebna zahvala pa velja za pomoč v letu 2018 dr. Janezu Merviču, dr. Štefki Zaviršek, terapevtki Mileni Kamin in Marjanci 

Trontelj, dekanu župniku Janezu Šketu, našim donatorjem Valentinu in Mariji Rozman iz Brezja, Ivu in Tatjani Virant iz Gostil-
ne Krpan, Avgustu Burgerju -»Slovenčku« in Marjanu Širclju.

Lepa hvala dobri ljudje.
Člani kluba KZA Grosuplje

Člani Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Grosuplje, ki 
združuje člane iz občin Dobrepolje, Gro-
suplje in Ivančna Gorica, so se v petek, 9. 
3. 2018, zbrali na svojem rednem letnem 
zboru.

Po slovenski himni, ki jo je zapela vo-
kalna skupina Samorastnik, in opravlje-
nem svečanem veteranskem dejanju je 
zbor pričel s svojim delom. Predsednik 
OZVVS Grosuplje Mirko Zupančič  je v 
svojem poročilu navedel pozitivne do-
sežke združenja  ter  se dotaknil tudi 
nekaterih problemov, s katerimi se je 
združenje srečevalo v preteklem letu. 
Prisotne je spomnil, da je naslednji zbor 
v letu 2019 volilni.  Pozval je vse člane, 
da se odzovejo povabilu za sodelovaje v 
vodstvenih organih združenja.

V nadaljevanju so poročila o delu na 
različnih področjih podali vodje posa-
meznih aktivnosti.

Predstavljeno je bilo poročilo o izre-
dno  aktivnem delu pohodniške sekcije 
in o uspešnem delu na področju športa 
in rekreacije. Podano je bilo poročilo o 
pomembnih aktivnostih na področju 
informiranja članstva in širše javnosti o 
delu, stališčih in pogledih organizacije. 
Prisotni so bili seznanjeni s poročilom o 
odlično izvedenih strokovnih ekskurzi-
jah in ogledih, med katerimi gre izposta-
viti predvsem obisk Muzeja 1. svetovne 
vojne v Kobaridu in vojašnice Kamna 
gorica v Grosupljem, kakor tudi o ostalih 
aktivnostih združenja v preteklem letu.

Po predstavitvi poročil za preteklo in 
programa dela za letošnje leto ter njiho-
vi potrditvi so navzoče pozdravili pred-
stavniki sosednjih območnih organizacij 

in policijske veteranske organizacije Se-
ver. Spregovoril pa jim je tudi predse-
dnik Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
Ladislav Lipič. V svojem nagovoru je med 
drugim opozoril na predlog sprememb 

Zakona o vojnih veteranih, ki je vložen 
v parlamentarno proceduro. Opozoril je 
tudi na poizkus spremembe zakona, ki bi  
veteranom oz. njihovim organizacijam 
omogočil posest orožja. Prisotni so so-
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Društvo »Združenje borcev za ohra-
njanje vrednot NOB Grosuplje  pokriva 
območje občin Grosuplje, Ivančna Go-
rica in Dobrepolje.  Sedež  društva je v 
Grosupljem  in združuje preko 470 čla-
nov, ki delujejo v šestih krajevnih orga-
nizacijah.

Na območju občine Grosuplje delu-
jeta dve krajevni organizaciji ZB, v ob-
čini pa je tudi sedež društva, ki bo letos 
proslavilo svojo 70-letnico delovanja. V 
začetku je bila to organizacija aktivnih 
udeležencev NOB, sedaj je to društvo,  
v katerega se lahko včlani vsak, ki se je 
pripravljen boriti za ohranjanje vrednot 
NOB.

Največ članov deluje v KO Grosuplje, 
v katero je včlanjenih  preko 155 članov,

v KO Šmarje – Sap pa je včlanjenih 
okrog 100 članov. Že ime društva pove, 
da je naše delo namenjeno  predvsem 
naslednjim glavnim aktivnostim:

1. Ohranjanje tovariških vezi in skrb za 
ostarele in bolne člane. V  obeh krajev-
nih organizacijah  imamo namreč veliko 
starejših članov. Starejših od 90 let je 32 
članov, od 80 do 90 let pa 56 članov.

2. Skrb za urejenost spominskih obe-
ležij in urejenost okolja, kjer stoje. Člani  
s prostovoljnim delom skrbimo  za 32 

spominskih obeležij naše kulturne de-
diščine iz časa NOB na območju občine 
Grosuplje, za  72 spominskih obeležij na 
območju občine Ivančna Gorica in za 18 
obeležij na območju občine Dobrepolje.  
Naše prostovoljno delo zajema tudi ve-
čja vzdrževalna dela, čiščenje obeležij, 
obnovo črk, za kar bi sicer morale poskr-
beti občine in krajevne skupnosti.

3. Zbiranje pričevanj in spominov iz 
časa NOB ter tiskanje knjig. V letu 2017 
smo ponatisnili knjigo »V navzkrižnem 
ognju«, pri čemer nam je pomagala ob-
čina Ivančna Gorica. Vse imamo pripra-
vljeno tudi za ponatis dopolnjene knji-
ge o pomnikih NOB na področju občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. 
Upamo, da nam bo občina Grosuplje po-
magala zagotoviti manjkajoča finančna 
sredstva.

4. Priprava prireditev in pohodov  v 
počastitev državnih praznikov in po-
membnih dogodkov iz časa NOB. Pro-
gram je objavljen na spletni strani dru-
štva.

Za izvedbo teh aktivnosti se društvo 
povezuje tudi z ostalimi  društvi (vete-
ranska, kulturna, gasilska, planinska)  ter 
šolami in krajevnimi skupnostmi. Za nji-
hovo pomoč in sodelovanje tudi po tej 

poti sporočamo svojo zahvalo.
Naše prireditve so namenjene vsem 

občanom. Vabimo vas, da si rezervirate 
čas in se udeležite naslednjih naših pri-
reditev: 

- v soboto, 21. aprila 2018, ob 10. uri, 
pri spomeniku v Radohovi vasi – 

spominska svečanost ob  obletnici 
ustrelitve prvih talcev v Ljubljanski po-
krajini; 

- v petek, 27. aprila 2018, ob 19.00 uri, 
v Kulturnem domu Grosuplje – 

prireditev »Še pomnimo dneve upora 
proti okupatorju«  v počastitev državne-
ga praznika;

- v nedeljo, 6. maja 2018, ob 11. uri, pri 
spomeniku na Pecah – 

prireditev v spomin na padle borce 
in osvoboditev Grosupljega.  Ob 8. uri 
bo organiziran tudi spominski pohod iz-
pred Jakhlovega spomenika na Taborski 
cesti v Grosupljem.

Pridružite se nam!

Predsednik ZB NOB Grosuplje
Franc Štibernik

Društvo za ohranjanje vrednot narodnoosvobodilnega boja 
Grosuplje predstavlja svoje delo

glašali s stališčem predsednika Lipiča, da 
člani Združenja veteranov vojne za Slo-
venijo pri  izvrševanju svojega poslan-
stva ne potrebujemo orožja. Poglavitna 
naloga in dolžnost članov Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo  je predvsem  šir-
jenje in krepitev domoljubne zavesti ter 
negovanje izročila in spomina na sloven-

sko osamosvojitev in osamosvojitveno 
vojno. Glavno vodilo pri tem pa je: »Naj 
ne bo nikoli pozabljeno!« 

Sledila je še podelitev stiliziranega te-
traedra, ki ga je za večletno prizadevno 
delo v Območnem združenju prejel Jože 
Marolt, ter srebrnih in bronastih  plaket 
ZVVS, ki so jih iz rok predsednika Ladi-

slava Lipiča prejeli: Jelka Janežič, Mirko 
Zupančič, Gregor Bregar, Jože Erjavec, 
Lojze Vrhovec in Franci Zorko.  

Po končanem uradnem delu so se 
»soborci v vojni in prijatelji v miru« za-
držali v prijetnem druženju še pozno v 
večer.

Franci Zorko

Sankukai Karate klub Grosuplje v sodelovanju s Sankukai karate zvezo Slovenije 
vabita na 

Državni turnir za dečke in deklice ter kadete in kadetinje v ippon kumiteju, 
športnih borbah in katah, 

ki bo v soboto, 7. 4. 2018, v Športni dvorani Brinje Grosuplje, s pričetkom ob 15 uri. 
Iz Karate kluba Grosuplje se je po predtekmovanjih na državni turnir uvrstilo 14 tekmovalk in tekmovalcev, ki 

vam bodo hvaležni za vašo podporo iz tribun. 

Športni pozdrav, Mihael Borštnik
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28. januarja 2018 so se naše pom ple-
salke udeležile tekmovanja Ljubljana 
Open in dosegle odlične rezultate:

1. mesto: Otroška pom skupina
4. mesto: Članska pom skupina
5. mesto: Mini pom skupina
6. mesto: Mladinska pom skupina

Z revijalnimi nastopi so nas navdušili 
tudi Prismojeni plesalci (Hip hop iz Lju-
bljanskega studia) in Začetna otroška 
pom skupina.

Vsem plesalcem čestitamo za super 
rezultate in izjemno energijo, ki so jo po-
kazali na odru. Zelo smo ponosni nanje! 
Staršem pa velja velika hvala za vso pod-
poro in bučno spodbudo s tribun. 

ŠK TIAL. 
Dean Schmautz

Plesni Studio Tina na tekmi Ljubljana Open 2018

Nogometna šola NK Brinje Grosuplje

Nogometni krožki so pomemben pro-
jekt delovanja našega kluba. Namenjeni 
so učencem in učenkam prve triade, da 
se spoznajo s prvimi koraki nogometne 
igre v netekmovalnem okolju. Glavni cilj 
projekta je navdušiti čim več otrok za 
športno in zdravo življenje preko nogo-
metne igre.  Ob koncu triade so seveda 
vsi otroci povabljeni, da nadaljujejo uče-
nje nogometnih veščin v klubu ter da 
se spoznajo z nogometom tudi na tek-
movalnem nivoju. Dejavnost trenutno 
izvajamo na osnovnih šolah Brinje, Louis 
Adamič, Žalna, Št. Jurij, Šmarje - Sap in  
Škofljica. V lanskem letu smo pokrivali 
tudi šolo na Lavrici, vendar smo zaradi 

prenove šole in prostorske stiske tam bili 
primorani začasno ukiniti dejavnost. V 
prihodnjem letu bomo poskušali dejav-
nost razširiti tudi na podružnično šolo 
na Polici. V ponos nam je, da imamo 
trenutno v nogometnih krožkih aktivnih 
preko 180 otrok.  Hkrati pa nam to daje 
potrditev, da vse več staršev prepozna 
dobro in strokovno delo z otroki, ki ga 
nudijo trenerji našega kluba. Za vse ude-
ležence nogometnih krožkov večkrat 
na leto pripravimo tudi tako imenovan 
»igralni dan«, kjer na enem mestu združi-
mo vse otroke iz posameznih krožkov.  Gre 
za prijateljski turnir, kjer fantje in dekleta iz 
različnih šol preko nogometne igre ustvar-

jajo nova prijateljstva in poznanstva ter se 
primerjajo s sovrstniki. V soboto, 20. 1., in 
10. 2. 2018 smo  imeli prva »igralna dneva« 
v letošnjem letu. Turnir je potekal v gro-
supeljski dvorani Brinje. Zaradi velikega 
števila otrok smo bili primorani turnir 
razdeliti na dva dela. Najprej so igrali vsi 
prvošolčki, kasneje pa še otroci drugih in 
tretjih razredov.  Turnir lahko ocenimo 
kot zelo uspešen, saj je bil njegov namen 
dosežen. Videli smo veliko število otrok, 
ki so se podili za žogo, sklepali nova pri-
jateljstva,  se veselili ob številnih dose-
ženih golih in uspešnih potezah ter na 
koncu dvorano zapuščali z nasmehom 
na obrazu. Naslednji igralni dan načrtu-
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jemo v mescu aprilu, ko bodo tempera-
ture že omogočale igranje nogometa na 
zunanjih površinah. Takrat pričakujemo, 
da se bo za žogo na grosupeljskem špor-
tnem parku podilo še večje število nogo-
metnih nadobudnežev.

Hkrati pa vabimo vse, ki bi radi vpisali 
otroke v nogometni klub, da se nam pri-
družite. Več informacij o vpisu dobite na 
naši spletni strani www.nkbrinje.si zavi-
hek VPIS

Andraž Zrnec,
predsednik Nogometnega kluba Brinje 

Grosuplje
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Spomini 
in zahvale

ZAHVALA

Po dopolnjenem 90. letu zemeljskega 
življenja se je ustavilo plemenito srce  

našega atka

JOŽEFA NOVLJANA
(1928–2018) iz Žalne.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, gasilcem, gospodu župniku, pevcem, 
sorodnikom in drugim sokrajanom ter prijateljem za sožalja, sveče in cvetje, 
darovane maše in molitve. Hvala, ker ste nam stali ob strani in ga pospremili na 
zadnji poti. Hvala za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala, ker imate našega očeta 
v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi domači

S težko boleznijo si se pogumno bojeval, na koncu tiho si zaspal,  
a v srcih naših boš za vedno ostal.

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je zapustil dragi mož, 

oče, dedek, pradedek, brat in stric

HUSEIN LJUBIJANKIĆ
(30. 11. 1937 – 18. 2. 2018) z Malega Vrha pri 

Šmarju – Sapu.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in znancem za izrečeno sožalje, veliko toplih besed ter darovane sveče.
Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju ZD Grosuplje, dr. Vukeličevi in dr. 
Mijanovićevi s sestrama ter patronažni sestri Andreji.
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi komunale Grosuplje, izvajalcu pesmi na 
trobenti, kot tudi Vrtnemu centru Frbežar. 
In še enkrat hvala vsem, ki ga boste ohranili v srcih in spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,

tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

  (S. Gregorčič)

ZAHVALA
ob izgubi drage mame,

stare mame in prababice

KATARINE SEČKO
iz Grosupljega (1. 11. 1924-20. 1. 2018).

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.
Hvala za izrečena sožalja, cvetje in sveče ter darove za cerkev.

Žalujoči vsi njeni   

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate, draga mama,
spomin večno bo ostal.

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame, babice,  

prababice, sestre, tete

JOZEFINE BRKIČ
(25. 1. 1933 – 20. 2. 2018) iz Velikega Mlačevega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, sveče in svete maše. Posebna zahvala gospodu 
župniku Andreju Šinku za obiske na domu, vse besede tolažbe in izredno lep 
cerkveni obred.
Hvala vsem, ki ste jo spremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni 

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina.

Umre srce, a ostane bolečina v srcu
dragega in večnega spomina.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi sestre in tete

ANICE PREDALIČ
Zg. Slivnica

 
Vsem sorodnikom in znancem, vaščanom in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji 
poti, darovali cvetje in sveče ter izrekali sožalje, se iskreno zahvaljujemo. Iskrena 
hvala tudi pevcem in gospodu župniku za prelep obred ob slovesu naše predrage 
sestre in tete.

Žalujoči vsi njeni, sestra, brat in nečaki

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo.

(Goethe)

ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

mož, oče, tast, dedi, pradedi in brat

ANTON VIRANT,
Škocjan 15.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom za izrečeno 
sožalje, cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev. Zahvala g. župniku Janezu 
Selanu, predsedniku KS Škocjan Martinu Tomažinu, pogrebnemu zavodu Zakrajšek, 
pevcem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
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S tvojo pomočjo smo spoznali,
kako čudovito je lahko življenje,

kako so v življenju  v resnici
najpomembnejše preproste stvari

in da je bistvenega pomena to,
kako ravnaš z drugimi ljudmi.

  ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega 
dragega moža, očija, 
dedija in pradedija

FRANCIJA HOTKA
(1936–2018)

z Velikega Mlačevega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem, ki ste nam v teh težkih trenutkih  stali ob strani. 
Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče in svete 
maše ali nam kakorkoli pomagali.
Najlepša hvala  g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem za zapete žalostinke, gasilcem PGD Veliko Mlačevo in 
KS Veliko Mlačevo.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Hvala tudi tebi, mož, oči in dedi, za vsak trenutek, ki si ga delil  
z nami.
Pogrešamo ga!

Vsi njegovi

»Nekdo me spremlja,
ko zora zarana naznani nov dan.

Nekdo, ki ga ni,
pa vendar v srcu mojem  

še vedno živi.«

Ob slovesu 
naše drage 
mame 

MARIJE GALE 
(1. 9. 1933– 22. 1. 2018) 

iz Male vasi pri Grosupljem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sokrajanom in 
prijateljem za izkazano podporo in za izrečeno sožalje.
Hvala pevcem, komunalnemu podjetju Grosuplje in vsem, 
ki ste darovali za svete maše ter druge namene.
Hvala župnikoma g. Matjažu Celarcu in g. Klemnu Jagru iz 
Rimskih Toplic.
Hvala molilcem rožnega venca, še posebej pa ge. Anici 
Trontelj za srčno pozornost do mame.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Žalujoči vsi njeni

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti.

In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti.

(Svetlana Makarovič)

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi našega 
predragega

ANTONA JERŠINA
(15. 10. 1961–16. 2. 2018),

geodeta v pokoju iz Grosupljega,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom ter znancem za izrečene besede sožalja, tolažbe, 
podarjeno cvetje, sveče in darove za cerkev in svete maše.

Posebej se zahvaljujemo OZVVS Grosuplje za sodelovanje 
pri žalni slovesnosti in poslovilni govor, gospodu župniku, 
pevcem, trobentaču ter gospodu Adamiču za vso pomoč pri  
organizaciji pogrebne slovesnosti. 
Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega 
in nam v težkih trenutkih sočutno stali ob strani.  
Vedno bo ostal v naših srcih. 

Žalujoči vsi njegovi

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,

delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.

Takrat, zvonovi, zvonite …
(Anton Martin Slomšek)

ZAHVALA
Ob izgubi našega 

dragega moža, ata, 
starega ata, pradedka, 

brata in strica

ALOJZA LAMPRETA
(9. 10. 1926–21. 1. 2018) iz Gatine 23

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem 
za izrečeno sožalje, stisk roke, darovano cvetje in sveče, darove za cerkev in sv. 
maše.
Hvala g. župniku Janezu Šketu ter nekdanjima župnikoma g. Jožetu Kastelicu 
in g. Francu Novaku za lepo opravljen pogrebni obred z mašo. Hvala 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gatina za izvedbo pogreba, gasilcem iz GZ 
Grosuplje, Čebelarskemu društvu Grosuplje in članom Društva upokojencev 
Grosuplje za udeležbo na pogrebni slovesnosti, hvala predsedniku PGD Gatina 
Mitji Pozviku za tople poslovilne besede in g. Marjanu Adamiču za nagovor v 
imenu občestva soseske Gatina, ki ji je pokojni 43 let zvesto služil kot ključar.
Posebna zahvala velja osebju ZD Grosuplje, še posebej sestrama Andreji in Janji 
za oskrbo na domu, hvala g. kaplanu Aljažu Kraševcu za duhovno spremljanje 
v času bolezni. Hvala g. Tonetu Adamiču in družini Kozlevčar za vso pomoč pri 
izvedbi pogreba, pripravi mrliške vežice in cerkve. Hvala kvartetu iz Žalne za 
lepo odpete pesmi in petje pri maši.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste mu v času njegovega življenja in trpljenja 
stali ob strani, ga imeli radi, ga spoštovali in obiskovali. Hvala, ker ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, zanj molili in ga ohranjate v 
lepem spominu.

Žalujoči: žena Amalija, sin Darko, hči Nada,  
hči Jelka in sin Tone z družinama, sestra Marija in ostalo sorodstvo



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

Leopold Sever

Kako je Peter mrzlo noč toplo preživel

Stari Peter je bil v Ljubljani po nakupih; obetal se je nov sneg, pa se 
je oskrbel z najnujnejšim. Na postajo je prišel nekaj pred zadnjim 
vlakom. Tam je našel Dolenčevo Tino, ki se je v mestu učila za kuha-
rico. »Stric, prvi vlak sem zamudila, na zadnjega si pa ne upam; me je strah ponoči v gozdu,« mu je potožila vsa obupana. »Brez skrbi,« jo je opogumil Peter, »v dvoje bo manj strahu in krajša pot.« Po enourni 
vožnji sta izstopila na domači postaji in s tesnobo ugotovila, da moč-
no sneži. Toda morala sta v hrib skozi gozd proti oddaljeni domači 
vasi. Peter je sprva še sledil zasneženo pot, globlje v gozdu pa ni več 
vedel, kam. »Ni druge, prenočiti bova morala in zjutraj poiskati pot,« 
se je odločil. Kot izkušen gozdovnik je pod košato smreko poiskal 
nekaj kopnega in v igličevju naredil bivak, v dostojni razdalji pa še za Tino. Sedaj je prav prišlo perilo, ki ga je punca nesla domov za pranje, noge pa je vtaknila kar v torbo.
Toda sopotnica se je kmalu oglasila : »Stric, mene zebe, da ni za po-
vedat.« »Se pa k meni stisni, če hočeš,« je ponudil Peter, ki mu je bilo 
topleje pod debelim kožuhom. Tina je bila nekaj časa tiho, nato se je 
pa primaknila; kaj hočemo, v sili hudič še muhe žre, pravi pregovor. 
Zjutraj je že nehalo snežiti, zato sta zlahka našla pot. 

Pozneje se je Matevž pred 
prijatelji večkrat pohvalil, 
kako lepo mu je bilo tisto 
noč. »Pohota stara, ti si se na-
lašč izgubil,« so mu zavistno 
poočitali. Toda Peter se je 
samo režal – ni majhna stvar 
na stara leta biti v objemu 
tako brhke mladenke, kot je 
bila Dolenčeva Tina.

Hudomušnice

Stric Miha je naredil doktorat iz zoologije, zato samovšečno 

hodi naokoli, misleč, da vse zna. 

Nečakinja Metka ga skuša spraviti na realna tla, zato ga 

vpraša: »Povej mi, kaj lahko naredi mačka, kar nobena druga 

žival ne zmore?«

Šolani stric dolgo razmišlja in končno prizna, da ne vé. »Rodi 

mlade mucke,«pojasni Metka.

Slikar se sprehaja po Nebesih in tam po naključju sreča 

mlajšega kolega. »Živijo, Božo, kaj je pa tebe pobralo,« ga 

pobara, »saj si še mlad in zmeraj si bil trdnega zdravja?« 

»Eh«, se nakremži Božo, »naredil sem neumnost; pred  ženo 

sem bleknil,  da bodo moje slike dobile pravo ceno šele po 

moji smrti.« 

Lojzku latinščina ne gre preveč v glavo. Tokrat  obravnavajo 

samostalnik »miza«. Besedo so pregibali z vseh strani, 

nazadnje pride na vrsto še zvalnik. »Lojzek,« vpraša profesor, 

»kako bi ti ogovoril mizo«? Lojzek tuhta in končno odgovori: 

»Jaz se z mizami sploh ne pogovarjam!«

Radovedna tašča po prvi poročni noči obišče novopečenega 

zeta in ga pobara: »Dragi zet, kako si bil kaj ponoči 

zadovoljen s svojo mlado ženo?« 

»No ja, še kar,« je bil odgovor.

Tašča pa nejevoljno nazaj: »Veš kaj, si pa izbirčen. Doslej so 

jo v tem oziru vsi jako pohvalili.«

Kdor tole reši, bo lahko še župan postal

Kviz, ki skuša biti hudomušen, če mu »rata«

1. Katero gorovje nas zvočno najbolj spominja na Pinokija 

a) Limberk
b) Ostrk
c) Kucelj

2. S številom 40 se ne ujema:
a) število razbojnikov pod vodstvom Ali Babe

b) število postnih dni po Pustu

c) število svetnikov v občinskem svetu

3. Izračunaj število stopal, ki jih ima 5 Kitajcev, trije 

Mongoli in 2 stonogi skupaj!
4. Katere masti ni v minulih časih nikoli zmanjkalo:

a) leskove
b) kurje
c) oljčne

5. Obče ime upodobljenega korenjaka se končuje: 

a) na -baj
b) na -bej
c  na -boj 

Je skakalnica prezkušena?

Seveda. Pravijo, da so na njej trenirali naši pred odhodom na OI.

Rešitve: 1. b, 2. c. 3. 216, 4. a, 5. c.

 Zaradi varovanja avtorskih pravic, so rahlo skrite
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Izdelujemo inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja avtomobilske industrije. Odlikujejo nas 
več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter 
izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim 
servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem 
produktivnosti in kakovosti.

Podjetje LTH Castings d.o.o. izdeluje inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja 
avtomobilske industrije. Odlikuje nas več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja 
tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k
poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem 
proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti.

IŠČEMO NOVE SODELAVCE/KE
V OBRATU ORODJARNA TRATA VABIMO K SODELOVANJU
(za delo v proizvodnji in ambiciozne strokovnjake s področja strojništva):

KONSTRUKTERJE
OPERATERJE ZA CNC REZKANJE
ROČNE ORODJARJE

V OBRATU ŠKOFJA LOKA IN LJUBLJANA VABIMO K SODELOVANJU

POSLUŽEVALCE STROJEV (operaterji na cnc stroju)
LIVARJE
VOZNIKE VILIČARJA
VZDRŽEVALCE STROJEV 
ELEKTRO VZDRŽEVALCE

Nudimo vam dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov, možnost 
dodatnega izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere.

Vsi razpisi so objavljeni na naši spletni strani https://www.lthcastings.com/zaposlitev, kjer si lahko 
preberete opis delovnega mesta in kaj pričakujemo od kandidatov. 

Za vse dodatne informacije lahko pokličete v Kadrovsko službo na številko: 04/511 21 25 (Tanja Šturm
za Škofjo Loko in Trato) in 01/5001 962 (Maja Koprivec za Ljubljano).

Ponudbe s kratkim življenjepisom sprejemamo do 13.04.2018, preko naše spletne strani 
https://www.lthcastings.com/zaposlitev (prijavite se lahko s klikom na željen razpis).



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

1. NADSTROPJE TRGOVSKEGA 

CENTRA TUŠ, GROSUPLJE

Delovni Čas: pon. – sob. 8.00 – 20.00 •  ned. 8.00 – 12.00
Upokojenci od 1. – 10. v mesecu 10 % popust

Tel.: 08 200 34 64 • www.salon-copek.si

ZDRAVSTVENA NEGA  
IN POMOČ NA DOMU

Zakaj bi plačevali za drago namestitev v domovih za ostarele, 
če lahko svojo starost kvalitetno in dostojanstveno preživite 

doma v krogu družine in najbližjih.

PRI NAS DOBITE:

• CELOSTNA TER KVALITETNA OSKRBA IN NEGA NA DOMU
• CENOVNO UGODNE STORITVE
• NA VOLJO SMO VSE DNI V TEDNU, TUDI MED VIKENDI IN 

PRAZNIKI
• INDIVIDUALEN PRISTOP, PRILAGODIMU SE VSAKEMU 

POSAMEZNIKU POSEBEJ
• IZOBRAŽENO OSEBJE Z VEČ KOT 10 LETNIMI IZKUŠNJAMI
• BREZPLAČEN PRVI OBISK IN SVETOVANJE 

VSE INFORMACIJE NA TEL. ŠTEVILKI:

040 852 117
NEGA AG s.p.
Smrjene 99 j 

1291 Škofljica                                                                                      

DOBRODOŠLI
V DEŽELI PAN JAN
Dobrodošli v PAN JAN Trebnje ali Ivančna Gorica. 
Pri nas si lahko ogledate najnovejše modele vozil Škoda in Kia in se z njimi zapeljete na testno vožnjo. 
Vaše vozilo lahko tudi odkupimo, sevisiramo ali pa opravimo tehnični pregled. 
Z veseljem vas postrežemo s kavico, otroke pa presenetimo z darilcem.

PAN JAN - Trebnje, Obrtniška ulica 33, (07) 34 60 700
PAN JAN - PE Ivančna Gorica, Stantetova ulica 25, (01) 32 04 707     www.panjan.si 



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

nedelja, 25. 3. ob 18. uri
KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU: KLAPA KAMPANEL,  
DEJAN VUNJAK & Brendijeve barabe, Otroci plesnega kluba 
SPOT, GROSS UPI

Športna dvorana Brinje Grosuplje Erin d.o.o.

nedelja, 25. 3. ob 16. uri PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU Kulturni dom Račna KD Franceta Prešerna Račna

torek, 27. 3. ob 17. uri Seme - zamolčana zgodba (17:00 - izmenjava semen; 18:00 - 
ogled dokumentarnega filma Seme)

Mestna knjižnica Grosuplje Ustvarjalno društvo Preplet

sreda, 28. 3. ob 18. uri UČNA URA, premiera mladinske igre,  
igrajo igralci Gledališča HIŠA

Kulturni dom Grosuplje 
KD Teater Grosuplje, ZKD 
Grosuplje 

sreda, 28. 3. ob 18. uri DELOVNO PRAVO - Predavanje za vse zaposlene in tiste, ki to 
še boste

Družbeni dom Grosuplje Zavod Pravni center

četrtek, 29. 3., 12. 4. in 26. 4. 
ob 17. uri Pravljično - igralne urice za otroke od 2. do 4. leta starosti Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje 

petek, 30. 3. od 16. do 20. ure 
in 31. 3. od 10. do 14. ure Območni seminar za hostese in voditelje kulturnih prireditev Kulturni dom Grosuplje 

JSKD RS OI Ivančna Gorica, ZKD 
Grosuplje

sobota, 31. 3. ob 17.15. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - NOVO MESTO  
(2. liga zahod - 22. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

ponedeljek, 2. 4. ob 15. uri IGRE S PIRHI NA TABORU CEROVO Cerkev Sv. Nikolaja na Taboru TD Tabor - Št. Jurij

torek, 3. 4. ob 17.30. uri Večer ob "ognju" - ura pravljic za otroke od 4. do 9. leta starosti Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje 

sreda, 4. 4. in 18. 4. ob 11. uri Srečanja za malčke, ki ne obiskujejo vrtca 
Pravljična soba Mestne knjižnice 
Grosuplje 

Mestna knjižnica Grosuplje 

sreda, 4. 4. ob 20.30. uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - AKSON ILIRIJA  
(1. liga - 2. del - 8. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkaški klub Grosuplje 

četrtek, 5. 4. ob 9. uri POSLOVNO PODJETNIŠKI ZAJTRK "KAJ PODJETNIKU PRINAŠA 
KROŽNO GOSPODARSTVO?"

Dom obrtnikov Grosuplje Izobraževalni zavod Znanje

četrtek, 5. 4. ob 17. uri Zavod Bufeto: MINI CIRKUS BUFETO, cirkuška predstava za 
otroke

Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, Zavod Bufeto

četrtek, 5. 4. ob 18. uri
Kako v partnerski komunikaciji biti povsem odprt, predan in 
dostopen za izmenjavo, pri tem pa ostati svoj, ne biti prizadet 
ali razočaran - predavanje Siniše P. Minardija

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje 

petek, 6. 4. ob 19. uri LUCIJA ČIROVIĆ: S TREBUHOM ZA KRUHOM, monokomedija Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, KD Češnjica

petek, 6. 4. ob 19. uri Z NASMEHOM V POMLAD, koncert Ženskega pevskega zbora 
Nasmeh z gosti MoPZ Tonakord iz NM

Družbeni dom Grosuplje KD Teater, ZKD Grosuplje 

sobota, 7. 4. ob 10. uri Brezplačna delavnica o pravilnem ravnanju z izrabljenimi vozili Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje AvtoTransporti Kastelec

sobota, 7. 4. ob 15. uri Državni turnir za dečke in deklice ter kadete in kadetinje v 
ippon kumiteju, športnih borbah in katah 

Športna dvorana Brinje Grosuplje
Karate klub Grosuplje v 
sodelovanju s Sankukai karate 
zvezo Slovenije

sobota, 7. 4. ob 16.30. uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - KOLPA  
(3. liga center - 18. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje 

Nogometni klub Brinje 
Grosuplje

sobota, 7. 4. ob 19.30. uri Komedija Toneta Partljiča "Slikar na vasi" Kulturni dom Šmarje - Sap Kulturno društvo Šmarje - Sap

sobota, 7. 4. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - PLAMA PUR  
(2. liga - 2. del - 5. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkaški klub Grosuplje 

nedelja, 8. 4. ob 19. uri RIBNIŠKI PASIJON 2018, BODITE POGUMNI! Športna dvorana Brinje Grosuplje Koordinatorji RiP

torek, 10. 4. ob 18. uri Vse to sem doživel! - predstavitev knjige Friderika Hrasta in 
odprtje razstave njegovih likovnih del

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje 

sreda, 11. 4. ob 20. uri DENIS AVDIĆ: MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE, 
komedija

Kulturni dom Grosuplje Špas teater, ZKD Grosuplje 

četrtek, 12. 4. ob 18. uri Pasti pri zdravi prehrani - predavanje dr. Blaže Nahtigal Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje 

četrtek, 12. 4. ob 18. uri Skrivnosti plodnih in dolgotrajno uspešnih zvez - predavanje 
Siniše P. Minardija

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje 

sobota, 14. 4. ob 9. uri Naj bo stres motivator in ne tihi ubijalec Dom obrtnikov Grosuplje Izobraževalni zavod Znanje

sobota, 14. 4. ob 17.30. uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - MARIBOR  
(1. liga - 2. del - 10. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkaški klub Grosuplje 

sobota, 14. 4. ob 20. uri ROKOMET: GROSUPLJE - RADEČE PAPIR NOVA  
(1. B liga - 23. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

sobota, 14. 4. ob 20. uri LETNI KONCERT ŽENSKE VOKALNE SKUPINE BRINKE Z GOSTI Družbeni dom Grosuplje 
KD Šentjurski oktet, ZKD 
Grosuplje 

ponedeljek, 16. 4. ob 18. uri Pripovedovalski večer za odrasle Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje 

ponedeljek, 16. 4. in 30. 4. 
ob 17. uri Skozi igro spoznajmo angleški jezik Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje 

sreda, 18. 4. ob 18. uri Grosupeljsko območje v času upora proti okupatorju - okrogla 
miza ZB NOB Grosuplje 

Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje 

sreda, 18. 4. ob 20.30. uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - CINKARNA CELJE  
(1. liga - 2. del - 11. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkaški klub Grosuplje 

četrtek, 19. 4. ob 11. uri Območna revija predšolskih, otroških in mladinskih pevskih 
zborov 

Kulturni dom Grosuplje 
JSKD RS OI Ivančna Gorica, ZKD 
Grosuplje

petek, 20. 4. ob 20. uri NAŠA PESEM, koncert Komornega zbora Akademije za glasbo v 
Ljubljani in Komornega zbora Ave

Kulturni dom Grosuplje 
KD sv. Mihaela Grosuplje, ZKD 
Grosuplje 

sobota, 21. 4 ob 8. in 11. uri Dan odprtih vrat na obratu za razgradnjo izrabljenih vozil Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje AvtoTransporti Kastelec

sobota, 21. 4. ob 17. uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - TINEX ŠENČUR  
(3. liga center - 20. krog)

Nogometni stadion Brinje 
Grosuplje 

Nogometni klub Brinje 
Grosuplje




