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tel 01 23 55 155

Ob nakupu korekcijskih očal vam pripada popust v višini zneska, katerega 

bi vam priznal

bbi

bi vam priznal ZZZS na vašo dioptrijo. Popust velja do 15.12.2017.

»VSI CVETOVI BODOČNOSTI

SO V SEMENU SEDANJOSTI.«

Zakaj je poslovanje z zeleno tiskarno dodana vrednost 

vaših tiskovin in prijetno počutje vaših strank?

Tiskanje v zeleni tiskarni je vaš velik doprinos k 

čistejšemu okolju za sedanje in bodoče generacije.

V NAŠI ZELENI TISKARNI:

• uporabljamo ekološke barve,

• tiskamo na papir s certifi katom iz namenskega pogozdovanja,

• z ločevanjem in recikliranjem odpadkov 

 skrbimo za skupno čistejše bivalno okolje.

Ste že kdaj poslovali z zeleno tiskarno?

OFFSET TISK | DIGITALNI TISK
POSLOVNE TISKOVINE
vizitke, dopisni listi, kuverte, CMR seti, kopirni bloki, prevoznice, ...

OSTALE TISKOVINE
letaki, zgibanke, revije, plakati, knjige, letna poročila, mape, ...

DODELAVA TISKOVIN
različne vezave, personalizacija, plastifi kacija, izsek indeksa, ...

REPRO STUDIO
grafi čno oblikovanje in priprava za tisk ...

SVETUJEMO
pri načrtovanju tiskovin, pri izbiri materiala, pri uporabi barv, ...

SKRBIMO ZA
kvaliteto, okolje, hitre dobave, zdravo ceno, ...

PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o.
Gasilska cesta 3 |  1290 Grosuplje | Slovenija | EU
T: 01 7861 177  |  info@partnergraf.si   
www.partnergraf.si
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BREDENT 
IMPLANTANT

480,00 € 

Za sproščen nasmeh skrbimo že 20 let.



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
Lepo pozdravljena draga bralka, bralec Grosupeljskih odmevov!

Občutek imam, da je čas med izdajo vsake naslednje izdaje gla-
sila krajši, saj tako neverjetno hitro teče, še posebej če je člo-
vek polno zaposlen in si dogodki sledijo iz dneva v dan. Zaradi 
predsedniških volitev smo morali še malo bolj pohiteti, saj ima-
jo politične stranke oz. kandidati pravico do brezplačne objave 
oglasa.

V zadnjem času sta posebne omembe vredna vsaj dva velika do-
godka, tokrat predvsem pomembna za krajane Šmarja – Sapa 
in neposredne okolice. 

Sredi septembra smo bili priča slovesnosti ob razglasitvi samostojne osnovne šole v Šmarju – 
Sapu. Šola je bila ena največjih podružničnih šol v Sloveniji, saj šteje preko štiristo učencev, 
šola Louisa Adamiča pa je bila tudi že prevelika za normalno obvladovanje, saj bi s šmarsko 
šolo štela skoraj 1500 učencev. Tako imamo sedaj v občini tri samostojne šole, vsem želimo 
uspešno delo in zdravo konkurenco.

Za vse voznike pa je dvanajstega oktobra prišlo težko pričakovano odprtje polnega avtoce-
stnega priključka na avtocesto v Šmarju – Sapu, ki je velika pridobitev za vse krajane, s tem 
se bo razbremenil promet skozi center kraja v smeri proti Cikavi. Ob izgradnji priključka je 
bilo izvedenih veliko del, ki bodo izboljšala varnost udeležencev prometa tudi na cesti skozi 
Šmarje. Končno lahko pešci pridejo varneje po pločniku praktično do Grosupljega, v kratkem 
času lahko pričakujemo tudi dokončanje pločnika med Malim Vrhom in novim priključkom. 
Pridobitev je tudi javna razsvetljava ob celotni trasi ceste, saj je bil do sedaj odsek na Razdr-
tem (nekoč je bil med Malim Vrhom in Šmarjem tudi del, ki se je imenoval Razdrto) v temi in 
brez pločnikov zelo nevaren za pešce, še posebej v temi in slabem vremenu. V sklopu polnega 
priključka je bilo poskrbljeno tudi za primerno odvodnjavanje v primeru nalivov.

Od večjih dogodkov lahko omenim še odličen koncert ob praznovanju dvajsete obletnice delo-
vanja Big band orkestra Grosuplje.

Vsem v imenu uredniškega odbora želim lepe jesenske dni in uspeha vsem dobronamernim 
na vseh področjih.

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 7. novembra na e – naslov:

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



Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci  
Grosupeljskih odmevov!

Občina Grosuplje leži na prometno izpostavljenem koridorju. Že 
od rimskih časov dalje je preko njenega ozemlja tekla izredno po-
membna glavna rimska cesta, danes pa praktično po isti trasi kot v 
časih Rimljanov poteka avtocesta proti Novemu mestu in naprej čez 
Balkan. Še pred avtocesto pa je tod v času nekdanje države tekla hi-
tra cesta, ki so jo tedaj poimenovali cesta bratstva in enotnosti. Žal 
pred tridesetimi leti ni nihče razmišljal, da bo promet tako zelo hi-
tro naraščal. Tudi zato je vrednost novega polnega priključka Šmarje – Sap toliko večja in pomembnejša. Na avto-
cesto se bo sedaj namesto preko dveh možno priključevati kar preko treh polnih priključkov, s čimer se bo najbolj 
obremenjen priključek na Cikavi vsaj deloma razbremenil. 

Upamo, da se bo prometna politika države res obrnila v korist javnega potniškega prometa, zlasti železniškega. Tu 
so obeti za Grosuplje odlični. Zaradi ponovne vzpostavitve železniškega potniškega prometa iz Kočevja se že izde-
lujejo projekti za celovito prenovo kompletne železniške postaje Grosuplje, vključno z novim nadvozom pri Mo-
tvozu. Investicija v rekonstrukcijo železniške postaje, ki bo v celoti vredna okoli 20 milijonov evrov in jo bo v veli-
ki meri financirala Direkcija RS za infrastrukturo, naj bi bila zaključena do vzpostavitve železniškega prometa iz 
Kočevja, predvidoma leta 2019. Postaja bo urejena po najnovejših standardih z novimi otočnimi peroni, do kate-
rih se bo dostopalo preko osrednjega podhoda preko celotne postaje. Za prebivalce Sončnih dvorov pa bo na lokaci-
ji sedanjega nivojskega prehoda zgrajen še en podhod. Vse površine ob Taborski cesti pa bodo namenjene parkiri-
ščem, staro skladišče bo odstranjeno, saj se bodo površine za tovorni promet uredile ob Industrijski cesti.  Poleg tega 
na občini že pridobivamo gradbeno dovoljenje za parkirno hišo sistema parkiraj in se pelji (P+R), ki bo stala na 
lokaciji sedanjega parkirišča za občino, zanjo pa bomo kandidirali na razpisu za evropska sredstva. Tako bomo v 
središču Grosupljega zagotovili dovolj parkirnih mest. V kratkem pa se že pričenjajo gradbena dela za nov nadvoz 
v Sončne dvore, ki naj bi bil zgrajen prihodnje leto. Izdelane pa so že tudi prve idejne skice bodoče ureditve Kolod-
vorske ulice kot cone za pešce, ki bo po novem povezovala med seboj dva nova trga, pred knjižnico in pred železni-
ško postajo. V tem sklopu se bo uredilo tudi sedanje makadamsko parkirišče pri stari upravni enoti in Adamičevo 
cesto. Mesto Grosuplje bo tako počasi začelo dobivati svoj center. 

Bliža se prvi november, dan spomina na naše rajne. Tudi oni so nam omogočili, da lahko danes sanjamo o priho-
dnosti. Hvaležno jih ohranimo v spominu in se zavedajmo, da smo njihovo dediščino dolžni varovati in plemenititi. 

Nagovor župana

Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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V šoli pri Šmarčanih

14. septembra 2017, na dan, ko je 
naša šola praznovala samostojnost, 
učenci nismo imeli pouka. Namesto 
tega smo spoznavali dejavnosti, s kate-
rimi se ukvarjajo naši starši, sorodniki 
ali redni obiskovalci našega kraja, in se 
jih ne da naučiti le med poukom.

Ena izmed teh dejavnosti je bilo novi-
narstvo. Novinarsko delavnico je pripra-
vila novinarka TV Slovenije Meta Zoran. 
Udeleženci smo se za nekaj ur prelevili v 
njene kolege. Naučili smo se ravno do-
volj o tem poklicu, da smo se lahko po-
dali na teren – na obisk ostalih delavnic, 
pri tem pa so nastali naslednji zapisi.

Nekateri učenci so se udeležili glasbe-
ne delavnice, ki sta jo vodila Matej Hor-
zelenberg in Nejc Petak. Na razpolago je 
bilo veliko inštrumentov. Vsak učenec je 
dobil svojega in nastal je pravi razredni 
orkester. Pri izbiri njegovega imena so 
imeli veliko želja. Uporabljali so kitaro, 
činele, palčke … Določili so tudi pevce in 
pevke. Vsi so se imeli lepo. Pomagala je 
tudi razredničarka. Vodja delavnice Ma-
tej Horzelenberg je navdih za glasbo do-
bil od starejših. In glasba mu je bila tako 
všeč, da je zdaj to njegov poklic. (Lovro 
Novak, Neli Kavčič, Eva Gruden, 4. a)

V šiviljski delavnici so se učenci pod 
budnim očesom Petre Hribar Horzelen-
berg učili, kako na blago prišiti gumb. V 
šivanko so napeljali sukanec in na koncu 
sukanca naredili vozel. Šivanko so nape-
ljali skozi gumbove luknje in prepletali 
od spodaj navzgor. Imeli so veliko različ-
nih gumbov. (Nuša Rebolj, Maruša Sobo-
čan, 4. c)

V vrtcu so se učili o ohranjanju kultur-
ne dediščine, zato je Ana Miselj prišla v 
Turistično društvo Šmarje - Sap. To deluje 
že več kot 30 let. Člani društva ohranjajo 
lepote kraja in organizirajo pohode, na 
katerih ljudem razkazujejo šmarsko kul-
turno dediščino. Na delavnici turistične-
ga društva so govorili o Šmarju - Sapu in 
njegovi okolici. Pomembna osebnost za 
kraj je bil Stane Mikuž, ki je bil umetno-
stni zgodovinar in univerzitetni profesor. 
Izvedeli smo tudi, da je imel kraj v prača-
sih ime Harland. (Patrik Špacapan, Nejc 
Šteh, 5. b)

Pokukali smo tudi v delavnico, kjer je 
potekla improliga. To je nekakšno gle-
dališče, kjer igralci igrajo kratke prizo-
re, ki si jih sproti izmišljujejo. S predlogi 
sodelujejo tudi gledalci. Med seboj sta 
tekmovali dve ekipi, zmagovalca sta do-

ločila sodnika. To fantastično dejavnost 
je predstavila Petra Plavšič. (Klas Kastelic, 
Neža Šetina, 5. b)

Biološko delavnico je vodila Tadeja 
Smolej z Biotehniške fakultete v Ljublja-
ni. Govorila je o zvereh v naših gozdo-
vih, predvsem o medvedih. Opazovalci 
njihovo vedenje spremljajo s skritimi 
kamerami. Spoznali smo postopek na-
devanja ovratnic živalim. Ko je ovratnica 
enkrat sneta, jo lahko upravljajo le znan-
stveniki. Podatki z ovratnice so resnično 
zelo natančni. Največ medvedov umre 
zaradi starosti ali zaradi prometne ne-
sreče. Tadeja je imela s seboj zelo staro 
lobanjo medvedke. Zanimiv je bil tudi vi-
deoposnetek medveda s tremi nogami.

Vas zanima, kaj so počeli udeleženci 
delavnice mini šport? Potekala je v veliki 
telovadnici, vodil jo je Sebastjan Kopitar. 
S tem se ukvarja že 12 let in to mu je v 
veliko veselje in zabavo. Pri tem delu sta 
mu najbolj všeč veselje in nasmejanost 
otrok po končani dejavnosti. Prosil me 
je, če mu lahko pomagam, in z veseljem 
sem mu priskočil na pomoč. 3. šolsko 
uro je bilo v tej delavnici 26 otrok iz 1. a 
razreda. Vsi so bili najbolj veseli napihlji-
vega gradu, na katerem so se zelo zaba-
vali. Veseli so bili tudi plesa, kjer so tek-

Kolektiv Osnovne šole Šmarje - Sap
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movali drug proti drugemu. Še zmeraj 
ne vemo, kdo je zmagovalec. (Žan Špari 
Leben, 6. a)

Delavnico oživljanja je vodil dr. Mar-
ko Kmet, ki dela v bolnišnici Novo me-
sto. Na začetku je razložil nekaj osnov. 
Učenci so si pomagali z učnimi listi. Nato 
je voditelj nekaj stvari pokazal na lutki, 
ki jo je imel s seboj. Učenci so spremljali 
vsak njegov gib. Porodilo se je kar nekaj 
vprašanj. Poskusili so oživljati tudi sami. 
Ogledali so si tudi napravo avtomatski 
eksterni defibrilator (AED), ki se upora-
blja pri oživljanju.

Tu je nekaj besed o plesni delavni-
ci. Sašo Simič je udeležence učil latin-
skoameriški ples rumbo. Ko so osvojili 
osnovne korake, so zaplesali ob glasbi, 

na koncu pa tudi v parih. Plesali so kot 
profesionalci. Bili so enkratni. (Taia Žve-
gla, Tara Filipič, Neža Zobec, 6. b).

Zelo zanimiva je bila tudi humanistič-
na delavnica. Gospod Matjaž Barbo je 
dirigent, muzikolog ter profesor na Od-
delku za muzikologijo Filozofske fakul-
tete v Ljubljani. Izvedeli smo veliko za-
nimivega o dirigentih. Učenci so v roke 
dobili dirigentske palice. Ena izmed njih 
je bila palica dirigenta Hugolina Sattner-
ja, znanega slovenskega skladatelja in 
dirigenta. Izvedeli smo, da palice stanejo 
od pet do sto evrov, v povprečju pa od 
petnajst do petindvajset evrov. Predsta-
vitev je bila zelo sproščena. V njej je bilo 
povedanih veliko zanimivih dejstev in 
smešnih pripomb. Ob teh je ves razred 

zahrumel kot orkester brez dirigenta. 
(Tonja Aleksandra Krašek, Tia Špringer, 
Gaber Meglen, 7. b)

Farmacevt Boštjan Kmet iz podjetja 
Krka je pripravil farmacevtsko delavni-
co. Potekala je v učilnici kemije. Na za-
četku je povedal, kaj dela kot farmacevt. 
Potem so učenci spoznali nekaj zdravil. 
Izvedeli so, kakšen zdravilni učinek imajo 
kislice. Poskusili so tudi toast z namazom 
iz bazilike. Na koncu so si ogledali eterič-
no olje.

Ob vseh naštetih sta potekali še de-
lavnica o gimnastiki in osebnostna de-
lavnica, ki sta ju vodili Mojca Šuštaršič in 
Irena Žibert.

Meta Zoran in učenci novinarskega krožka.

Podružnična šola Šmarje - Sap je z 
novim šolskim letom postala samostoj-
na osnovna šola ter si s tem zagotovila 
možnost, da kot institucija samostojno 
nadaljuje svojo pot. Šolska zgradba – v 
njej je bila najprej štirirazrednica – na 
tem mestu stoji od leta 1959. Številki 109 
otrok in 4 učitelji, kot je šolo obiskovalo 
na začetku, sta se naglo večali, zato je 
bilo treba trikrat konkretno razširiti ste-
ne. Nazadnje se je to zgodilo leta 2012, 
ko je stavba dobila današnjo podobo. 
Danes jo obiskujejo in ta praznik praznu-
jejo 404 učenci v 19 oddelkih, v njej pa je 
zaposlenih 51 oseb. 

Slavje ob otvoritvi samostojne Osnov-
ne šole Šmarje - Sap je potekalo v četrtek, 
14. septembra 2017, na šolskem igrišču. 
Prireditve so se udeležili župan Občine 
Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občin-
ske uprave mag. Dušan Hočevar, pred-
sednik krajevne skupnosti Šmarje - Sap 
Janez Pintar, v. d. ravnateljice Osnovne 
šole Šmarje - Sap Pavlina Antolič, rav-
nateljica Osnovne šole Louisa Adamiča 
Grosuplje Janja Zupančič, ravnateljica 
Osnovne šole Brinje Grosuplje Natalija 
Kotar, pa tudi občinske svetnice in sve-
tniki, učiteljice in učitelji nove šole ter 
ostalih šol v naši občini, starši in učenci 
nove šole ter tudi nekateri drugi krajani 
Šmarja - Sapa. Zbrane na veselem do-

Slavje ob otvoritvi samostojne Osnovne šole  
Šmarje - Sap

Da je bilo slavje popolno, so za piko na i razrezali veliko torto.

V.d. ravnateljica Pavlina Antolič
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Skozi prireditev sta nas popeljala Meta Zoran in Janez Dolinar.

godku sta nagovorila v. d. ravnateljice 
Pavlina Antolič in župan Občine Grosu-
plje dr. Peter Verlič.

»Z današnjo prireditvijo slovesno obe-
ležujemo ustanovitev šole, ki svoje poslan-
stvo v kraju vrši že mnogo let. Od 1. sep-
tembra 2017 obstaja kot neodvisen javni 
vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna 
šola Šmarje - Sap,« je povedala v. d. rav-
nateljice Pavlina Antolič in pojasnila, da 
je Osnovno šolo Šmarje - Sap letos zgo-
daj spomladi ustanovil Občinski svet Ob-
čine Grosuplje z odlokom o ustanovitvi, 
ki je odločil, da se takratna podružnična 
šola oddeli od matične šole, Osnovne 
šole Louisa Adamiča Grosuplje, ter zaživi 
kot samostojen zavod. »Danes, ko pra-
znujemo realizacijo sprejetega odloka o 

ustanovitvi šole, z veseljem sporočam, da 
smo ravno včeraj prejeli še zadnje potrdilo 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, ki ga je Osnovna šola Šmarje - Sap 
potrebovala za samostojno pot,« je še po-
vedala.

»Potrpežljivost in močna želja sta nas 
z jasnim ciljem pripeljala do današnjega 
dne, ko lahko skupaj praznujemo ter z 
vsemi vami delimo veselje, da se nam je 
uresničila dolgoletna želja po novi šoli,« 
je dejala. Dodala je še, da se ta želja ne 
bi uresničila brez jasnega uvida ustano-
viteljice šole, Občine Grosuplje in nje-
nega vodstva, da vsak človek bistveno 
bolje živi in deluje v manjši skupini. To še 
zlasti velja za otroke, ki bodo v osnovni 
šoli s 400 učenci in 50 zaposlenimi imeli 

možnost za bolj družinske odnose, hitro 
reševanje težav, jasno povratno infor-
macijo ter dosledno spoštovanje reda in 
pravil. Šola, ki kot osrednja družbena in-
stitucija v svoj proces vključuje vsakega 
mladega posameznika, je za kraj izjemno 
pomembna, saj se na tem prostoru stika-
jo generacije različnosti vseh vrst. Krepi 
se sprejemanje, naši otroci tu poleg zna-
nja prejemajo vse potrebno za življenje. 
Šola v Šmarju - Sapu je z bogato tradicijo 
svojim učencem nudila vse potrebno za 
uspeh v življenju, danes pa v tej šoli čuti-
jo, da lahko v jutrišnji dan stopajo še bolj 
pogumni in samozavestni. Energija in 
volja mladih šolarjev pa tudi predanost 
učiteljic in učiteljev sta jasno zagotovilo, 
da ima nekdaj podružnična šola v svoji 

Za res veselo vzdušje so s svojimi nastopi poskrbeli tudi učenci OŠ Šmarje - Sap.
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Župana dr. Petra Verliča so presenetili s posebnim darilom, 
vlakom, ki ga je izdelal bivši učenec šole Primož Kovač. Vlak danes že krasi županovo pisarno.

samostojni prihodnosti vse možnosti za 
uspeh.

»Spoštovani gostje, dragi prijatelji, če-
stitam vsem, ki ste sodelovali in z nami 
uspeli pri podvigu prenove in ohranjanju 

tradicije osnovne šole. Skupaj lahko poskr-
bimo, da bo šola tudi v prihodnje prostor, 
v katerem domujejo ustvarjalnost, optimi-
zem, prijateljstvo, ki se ne konča ob koncu 
devetega razreda, ampak ostane za vse 

življenje,« je še povedala Pavlina Antolič.
»Spoštovani, pa jo imamo, samostojno 

Osnovno šolo Šmarje - Sap! Bravo! Danes 
smo tukaj vsi, ki smo kadarkoli v seda-
njosti ali pa v preteklosti upali, da se bo 

Učencem OŠ Šmarje - Sap se je na odru pridružil  
tudi Dejan Vunjak.



10 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Oktober 2017 Iz občinske hiše

ta trenutek uresničil. Hvala vam vsem in 
vsakemu posebej,« pa je zbrane nagovoril 
župan dr. Peter Verlič. Zaupal nam je, da 
je v teh dneh tudi sam vzel v roke Šmar-
sko knjigo, publikacijo, ki je bila izdana 
ob 500-letnici šolstva v Šmarju. Zgodo-
vinski zapisi o oblikah učenja in pouku 
v Šmarju se namreč vračajo v čas med 
april in december leta 1504, ko je v kraju 
deloval prvi znani šmarski učitelj, Šte-
fan Pehlar iz Ribnice. »In danes nam nov 
logotip šole pove vse. V Turenčku so pred 
mnogimi časi otroci začeli hoditi v šolo. 
Zadaj za tem Turenčkom pa je odprta knji-
ga. Draga samostojna šola Šmarje - Sap, vi 

ste sedaj odprta knjiga, zaenkrat še nepo-
pisana. Vi pišete zgodovino Osnovne šole 
Šmarje - Sap, vi pišete zgodovino, srečno!« 
je svoj govor zaokrožil župan, ki ga je po 
nagovoru presenetil bivši učenec šole, 
Primož Kovač, s svojim izdelkom. Prvo-
šolci in njihovi starši so že večkrat slišali, 
da je gospod župan od svojih staršev na 
prvi šolski dan prejel darilo, to je bil vlak. 
Izjemno natančno narejen lesen vlak, ki 
ga je izdelal Primož sam, danes že krasi 
prostore Občine Grosuplje.

Gledališka skupina osnovnošolcev je 
z mentorico Barbaro Struna pripravila 
bogat kulturni program, ki sta ga po-

vezovala Meta Zoran in Janez Dolinar. 
Med prireditvijo se je mladim igralcem 
navihano pridružil poseben gost, Dejan 
Vunjak, po uradnem delu pa je sledilo 
sladkanje s torto in ogled dveh razstav: 
po razgibanih šmarskih izobraževalnih 
poteh so se gostje lahko sprehodili z raz-
stavo o zgodovini šolstva v kraju Šmarje 
- Sap, ki jo je pripravila Renata Križman, 
v galeriji šole pa si je bilo moč ogledati 
likovno razstavo del učencev šole pod 
mentorstvom Alenke Lopert Loborec.

Jana Roštan in kolektiv OŠ Šmarje - Sap

Otvoritev štirih novih polnilnih postaj za električna 
vozila v Grosupljem

V četrtek, 21. septembra 2017, v te-
dnu, ko obeležujemo Evropski teden 
mobilnosti, smo v Grosupljem svojemu 
namenu predali kar štiri nove polnilne 
postaje. Te se nahajajo na parkiriščih pri 
Kongu, na Kersnikovi cesti, pri sodišču 
na Adamičevi cesti, četrta lokacija pa je 
parkirišče pri tržnici, kjer je dogodek tudi 
potekal.

Zbrane na prireditvi so nagovorili žu-
pan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, 
direktor Eko sklada mag. Hinko Šolinc in 
direktor podjetja Etrel Miha Levstek.

»Zelo me veseli, da smo prišli do novih 
polnilnih postaj za električne avtomobi-
le,« je v svojem nagovoru dejal župan 
dr. Peter Verlič. V strategiji občine Gro-
suplje s tremi G-ji sporočamo tudi Gro-
suplje Goes Green. Veseli smo, da ima 
naša občina veliko lepih zelenih dolin, 
veliko gozdov, in želimo si, da bo takšna 
tudi naša prihodnost, da bomo dihali 
čist zrak, zelen zrak. V Grosupljem smo 
bili med prvimi, ki smo v našem okolišu 
postavili prvo polnilno postajo. Polnilna 
postaja pri sodišču na Adamičevi cesti je 
sicer nekaj časa samevala, danes pa že 
vidimo njene redne uporabnike.

S projekti zelene občine seveda nada-
ljujemo. Začel se je projekt plinifikacije 
občine in to bo naša naslednja velika pri-
ložnost za to, da bo naša občina dihala 
zeleno. »Jaz pa si želim, da bi seveda tudi 
ta elektrika, ki bo prišla do sem, bila proi-
zvedena čim bolj zeleno, se pravi s soncem 
in pa z vetrom. Srečno in dihajmo zeleno!« 
je še dejal župan.

Direktor Eko sklada mag. Hinko Šo-
linc je povedal, da je Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad, namenjen spodbu-
janju okoljskih naložb. Spodbujajo vse 
vrste okoljskih naložb, poudarek pa je 
na ukrepih učinkovite rabe energije v 
stavbah. V zadnjih letih so ponudbo so-
financiranja razširili na različne ukrepe 
za spodbujanje trajnostnega prometa, 
med katere spadajo tudi električni av-
tomobili, električne polnilnice, javni po-

tniški promet, prejemniki sofinanciranja 
pa so lahko tudi občine oz. lokalne sku-
pnosti. Lani so prvič objavili razpis za ne-
povratne finančne spodbude za nakup 
novih polnilnih postaj za električna vozi-
la, na katerega so se lahko prijavile tudi 
občine. »Med njimi je bila tudi občina Gro-
suplje, kar me ne preseneča, vemo, da je v 
Grosupljem lociran eden večjih proizvajal-
cev električnih polnilnic v tem delu sveta,« 
je dejal in še povedal, da imamo občani 

Župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, direktor podjetja 
Etrel Miha Levstek, direktor Eko sklada mag. Hinko Šolinc
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S pesmijo, deklamacijo in igro so se nam predstavili otroci iz vrtca Rožle.

zdaj možnost polniti električne avte tudi 
na javnih prostorih, ne samo na domačih 
dvoriščih, kar je izjemno pomembno za 
tiste, ki živijo v blokih in doma avta ne 
morejo polniti.

»Grosuplje, ki je občina s 5 polnilnicami, 
vsaka z dvema mestoma, v tem hipu po-
polnoma sledi trendom razvoja. In jaz sem 
prepričan, da ta polnilnica in ostale 4 ne 
bodo samevale, da bodo avti priklopljeni 
na njih, in da bodo v njihovi bližini kmalu 
stale nove polnilnice. Otroci, ki so nam da-
nes tako lepo zapeli, pa bodo te polnilnice 
s pridom uporabljali že s svojim prvim av-
tom,« je še povedal direktor mag. Hinko 
Šolinc.

»Električni avto se že danes splača. 
Splača se iz več razlogov. Eno je dober 
občutek, ki ga imamo v vožnji, ker vemo, 
da ne onesnažujemo ozračja, splača pa 
se tudi finančno. Ne seveda za vsakega 
voznika, ampak predvsem za tiste vozni-
ke, ki opravijo vsaj 50 km dnevno,« pa je v 
svojem nagovoru dejal direktor podjetja 
Etrel Miha Levstek in še dodal, da je pri 
Eko skladu za nakup električnega avto-
mobila mogoče dobiti tudi subvencijo.

Zaupal nam je še, da njihovo podjetje, 
ki je locirano v naši občini, izvaža svoje 
produkte po celem svetu. »Prepričani 
smo, da se bodo ti trendi nadaljevali,« je 
še dejal.

Župan dr. Peter Verlič, direktor Eko 
sklada mag. Hinko Šolinc in direktor 
podjetja Etrel Miha Levstek so električno 
vozilo slovesno priklopili na novo pol-
nilno postajo, s tem pa so bile štiri nove 
polnilne postaje vsem njihovim bodo-
čim uporabnikom tudi uradno predane 
v uporabo.

Za veselo vzdušje na prireditvi so po-

skrbeli tudi otroci iz vrtca Rožle. S pesmi-
jo, deklamacijo in igro so se nam pred-
stavili Ptički in Čebelice.

V Grosupljem smo sicer prvo polnilno 
postajo za električna vozila pri sodišču 
na Adamičevi cesti dobili že leta 2011. 
Lani pa je Eko sklad objavil razpis za ne-
povratne finančne spodbude za nakup 
novih polnilnih postaj za električna vo-
zila, na katerem je uspešno kandidirala 
tudi Občina Grosuplje.

4 nove polnilne postaje z dvema par-
kirnima mestoma se danes nahajajo na 
parkiriščih pri Kongu, na Kersnikovi cesti, 
pri sodišču na Adamičevi cesti in pri tr-
žnici. Namestilo pa jih je podjetje Etrel.

Jana Roštan
Slovesen priklop električnega vozila na novo polnilno postajo.
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Otvoritev prenovljene Župančičeve ceste  
v Grosupljem

V četrtek, 5. oktobra 2017, smo slo-
vesno predali svojemu namenu preno-
vljeno Župančičevo cesto. Dogodku so 
prisostvovali župan dr. Peter Verlič, di-
rektor občinske uprave mag. Dušan Ho-
čevar, predstavniki podjetij Komunalne 
gradnje, Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje in Urbing ter seveda lepo šte-
vilo naših občank in občanov.

Zbrane je uvodoma lepo pozdravil 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar. »Danes smo se zbrali, da lahko 
slovesno obeležimo otvoritev naše nove 
ceste, ki smo jo v zadnjih treh mesecih 
uspešno prenovili. Naj povem, da to, kar 
vidimo, ni vse, veliko se je namreč naredilo 
tudi na osnovni infrastrukturi, na vodovo-
du, kanalizaciji. Prav tako smo temeljito 
posodobili cesto, vključno z voznimi paso-
vi za kolesa in pločnikom,« je povedal in 
še dodal, da je vrednost celotne investi-
cije znašala cca 325.000 evrov.

 Na tem slovesnem dogodku je kole-
sarke in kolesarje ter vse ostale prisotne 
lepo pozdravil tudi župan dr. Peter Ver-
lič. »Lahko rečem slovesnem, ker predaja-
mo v uporabo prenovljeno cesto, ki je bila 
v zelo slabem stanju,« je dejal župan in 
povedal, da ureditev te ceste predstavlja 
tudi prvi konkreten rezultat Celostne 
prometne strategije občine Grosuplje. 
»Eden izmed ukrepov v tej strategiji je tudi 
ta, da si ceste ne ugrabljamo, ampak si 
ceste delimo. Cesta v mestih ni več prostor 
samo za avtomobile, je tudi prostor za pe-
šce in kolesarje. In ta ureditev sledi temu 
principu. Imamo površino za avtomobile, 
ob robovih so označene kolesarske steze, 

sledi še površina za pešce,« je dejal in še 
pojasnil, da takšno ureditev cest lahko 
danes vidimo v vseh velikih evropskih 
mestih.

Župan je še povedal, da ureditev te 
ceste predstavlja šele začetek. Že v pri-
hodnjih dveh letih bo podoba okolice 
na tem mestu popolnoma spremenje-
na. Začenja se velika obnova naše Že-
lezniške postaje Grosuplje, uredil se bo 
nov nadvoz pri Motvozu, imamo tudi 
že prvo idejno skico preureditve Kolod-
vorske ceste v peš cono. Kolodvorska bo 
povezala trga pred železniško postajo in 
pri knjižnici, mesto Grosuplje pa bo tako 
dobilo tudi svoj center.

»Veselimo se vsega tega, kar nam pri-
naša prihodnost,« je še dejal župan ter 
vsem udeležencem v prometu zaželel, 

da se bodo v prometu obnašali previ-
dno, s pozornostjo drug na drugega.

Sledil je osrednji dogodek, prerez 
traku, za otvoritveno vožnjo s kolesi po 
prenovljeni Župančičevi cesti pa so po-
skrbele učenke Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje.

Dogodek sta s prijetnima glasbenima 
točkama obarvali Maja Ostanek in Ajda 
Zupančič, prav tako učenki Osnovne 
šole Louisa Adamiča Grosuplje, in tudi 
onidve sta nas s pesmijo Adija Smolar-
ja opozorili, naj se vedno zavedamo, da 
na cesti nikdar nismo sami, da prijazna 
bodo naša jutra, da bo varen vsak nov 
dan. 

Jana Roštan

Slovesen prerez 
traku

Maja Ostanek in 
Ajda Zupančič

Za otvoritveno vožnjo s kolesi po prenovljeni Župančičevi cesti so 
poskrbeli učenci OŠ Louisa Adamiča Grosuplje.
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Slovesno odprtje priključka Šmarje – Sap

Član uprave DARS Vili Žavrlan, predsednik uprave DARS dr. Tomaž Vidic, minister 
dr. Peter Gašperšič, župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar

Odsek Malence – Šmarje - Sap je bil 
prometu predan pred 25 leti, v četrtek, 
12. oktobra 2017, pa smo prometu pre-
dali še polni priključek Šmarje - Sap, ki 
bo omogočal uvoz in izvoz z avtoceste 
v vse smeri. Odprtje priključka smo že 
v dopoldanskem času naznanili s pono-
snim dvigom slovenske zastave, ki bo 
vsem, ki bodo prispeli v našo občino, ob 
vstopu izrekla prijazno dobrodošlico. V 
popoldanskih urah je sledila osrednja 
prireditev, na kateri so številne zbrane 
nagovorili predsednik uprave DARS dr. 
Tomaž Vidic, župan Občine Grosuplje dr. 
Peter Verlič in minister za infrastrukturo 
dr. Peter Gašperšič.

Predsednik uprave DARS dr. Tomaž 
Vidic je ob odprtju priključka povedal, 
da družba DARS povezuje večino Slo-
venije z zgrajenim sistemom avtocest in 
hitrih cest, ki so del sodobnih, evropskih, 
prometnih povezav. Na Darsu se vsak 
dan po najboljših močeh trudijo, da bi 
uporabnikom zagotovili čim bolj varno, 
pretočno pot do njihovega cilja. 

Avtocestni odsek Malence – Šmarje – 
Sap je bil eden izmed prvih odsekov, do-
končanih v samostojni Sloveniji. Osebno 
se spomni, da je kar nekaj gradbenih 
inženirjev njegove generacije pri gradnji 
tega odseka našlo svojo prvo zaposlitev. 
Izgradnja tega odseka je takrat, pred 25 
leti, prebivalcem dolenjske regije omo-
gočila bistveno hitrejše in varnejše poto-
vanje, hkrati pa je omogočila tudi nove 
poselitve in rast prebivalstva v tem delu 
Slovenije. Izkazalo se je, da sta dva av-

tocestna priključka za občino Grosuplje 
premalo in pojavila se je potreba, da se 
polovični priključek dogradi v polnega 
ter s tem omogoči lokalnim prebivalcem 
in tudi širši okolici, da se na avtocesto 
proti Ljubljani priključijo v Šmarju - Sapu, 
in se preko tega priključka tudi vrnejo. 

Projekt je danes uspešno zaključen, 
kot je še povedal dr. Tomaž Vidic, pa 
so njihovi napori že uprti v nove izzive. 
DARS ima namreč v pripravi več novih 
projektov, kot so na primer dograditev 
predora Karavanke ter severni in južni 
del tretje razvojne osi. Poleg tega bodo 
na obstoječem omrežju izvedli številne 
posamezne ukrepe, predvsem za po-
večanje pretočnosti, prednostno na lju-
bljanskem obroču, ki je postal v zadnjih 
letih prometno že močno preobreme-
njen. »Uporabnikom naših avtocest in hi-

trih cest želimo namreč zagotoviti čim bolj 
varno, zanesljivo in udobno potovanje,« je 
še dejal.

»Danes je lep dan. Sonce nas je obsija-
lo in po 25 letih prineslo polni priključek 
Šmarje – Sap,« so bile uvodne besede 
župana Občine Grosuplje dr. Petra Ver-
liča. Povedal je, da je bil pred 25 leti, ko 
je na tem mestu iz stare hitre ceste na-
stala avtocesta, zgrajen priključek, ki pa 
krajanom Šmarja - Sapa pravzaprav ni 
služil. Danes se je ta dolgoletna želja in 
dolgoletna zahteva uresničila. »Imamo 
ga in veseli smo ga,« je dejal.

Pri tem je izpostavil, da polni priklju-
ček Šmarje - Sap ni obvoznica Škofljica. 
Polni priključek Šmarje - Sap je name-
njen Šmarčanom, da se bodo hitreje 
vključili proti Ljubljani in proti Grosu-
pljemu. Končni cilj županov tretje A ra-
zvojne osi pa je obvoznica Škofljica. Ob 
tej priložnosti se je zahvalil ministru za 
infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču za 
podporo, ki jim jo nudi, takšne podpore 
pa bi si župani želeli tudi od ministrice za 
okolje in prostor Irene Majcen.

Župan je še povedal, da imajo kraja-
ni Šmarja - Sapa ta dan še en razlog za 
veselje, s tem projektom niso dobili le 
priključka, ampak tudi urejene pločnike, 
dva izogibališča za avtobuse, javno raz-
svetljavo. »In ne pozabite, ta zastava tukaj 
za nami pa pomeni dobrodošlico vsem, ki 
pridejo v našo občino, v občino Grosuplje, 
kot pravi grb spodaj, v lepo in prijetno ob-
čino, pa tudi prijazno. Srečno!,« je še dejal 
župan. 

»Tudi sam sem zelo vesel, da smo se 
danes v res ogromnem številu zbrali ob 
otvoritvi polnega priključka Šmarje - Sap. 
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Predsednik uprave DARS dr. Tomaž Vidic

Ta priključek je zelo pomemben ne samo 
za občane Grosupljega in Škofljice, ampak 
tudi za vse občine v zaledju, vse do Kočev-
ja,« je dejal minister za infrastrukturo dr. 
Peter Gašperšič.

Povedal je, da Slovenijo danes pove-
zuje kar 610 km avtocest in hitrih cest, 
ki zavzemajo skoraj polovico celotnega 
prometa v državi. Povezujejo slovenski 
in evropski prostor in omogočajo razvoj 
gospodarstva, turizma, povezujejo kraje 
in ljudi, krajšajo potovalni čas ter prispe-
vajo k večji prometni varnosti. Slovenija 
je visoko na lestvici evropskih držav po 
stopnji motorizacije, hkrati pa je tudi ena 
najbolj tranzitnih držav. Tako se samo po 
zahodni ljubljanski obvoznici, ki je v na-
šem avtocestnem sistemu najbolj obre-
menjena, dnevno v povprečju prepelje 
kar okoli 75.000 vozil. 

Minister je še povedal, da družba Dars 
na najbolj obremenjenih delih avtoce-
stnega omrežja že načrtuje tudi širitve 
v šestpasovnico ter preureditve ali iz-
gradnje novih povezav in avtocestnih 
priključkov. 

Ob tej priložnosti pa je tudi dejal, da 
se bo še naprej zavzemal za izgradnjo 
obvoznice Škofljica in preureditev Do-
lenjske ceste v štiripasovnico. 

Svoj govor je zaokrožil z mislimi o 
večji prometni varnosti, h kateri lahko 
prispevajo tako resorji, ki se s tem ukvar-
jajo, upravljavci cest, pa tudi mi sami kot 
vozniki. In le s sodelovanjem vseh skupaj 
bomo dosegli želene rezultate. »Zato 
bi vas ob tej priliki vse skupaj in vsakega 
posebej želel pozvati k temu, da spoštu-
jemo prometne predpise, da upočasnimo 
hitrost, saj s tem zmanjšamo tveganje za 
hujše posledice prometnih nesreč, da ne 
vozimo pod vplivom alkohola ali drog in 
da ne telefoniramo med vožnjo. Slednje je 
vsaj v zadnjem času še posebej problema-
tično. To so ključne zadeve, ki lahko bistve-
no prispevajo k večji prometni varnosti,« je 
še dejal. 

Sledilo je osrednje dejanje, ko so dr. 
Peter Gašperšič, dr. Peter Verlič, mag. 
Dušan Hočevar, dr. Tomaž Vidic in član 
uprave DARS Vili Žavrlan s simboličnim 
prerezom traku priključek tudi uradno 
predali prometu. Da bo vožnja po njem 
za nas uporabnike kar najbolj varna, da 
ga bomo znali uporabljati odgovorno, je 
duhovni pomočnik Stanislav Kerin pri-
ključek tudi blagoslovil.

S petjem in glasbo so prireditev po-
pestrili Moški pevski zbor Šmarje – Sap, 
Otroški pevski zbor Osnovne šole Šmarje 

– Sap in Pihalni orkester Glasbene šole 
Grosuplje, skozi prireditev pa nas je po-
peljala Tadeja Anžlovar.

Priključek Šmarje - Sap, ki je do sedaj 
omogočal dostop na avtocesto le v sme-
ri Novega mesta in izvoz iz smeri Novega 
mesta, je del odseka Malence - Šmarje 
Sap, ki je pred 25 leti povezal že zgrajeno 
južno ljubljansko obvoznico z odsekom 
Šmarje - Sap – Višnja Gora. Šest kilome-
trov dolg odsek se začne v Malencah, 
kjer je bil zgrajen del bodočega razce-
pa proti vzhodnemu delu avtocestnega 
obroča okrog Ljubljane, nadaljuje se z 
dvocevnim predorom Debeli hrib, na-
daljnja dva kilometra potekata po pobo-
čju Golovca, ki je prekinjeno z dolinama 
Lavrice in Bajerke, kjer preko visokega 
nasipa doseže 50 metrov globok vkop 
Lisičje. Pri vasi Reber prečka dolino, že-
lezniško progo in regionalno cesto z vi-
aduktom Reber ter neposredno za njim 
z dvocevnim predorom Mali vrh doseže 
naselje Šmarje - Sap. Z novim priključk-
om bo možen uvoz in izvoz na avtocesto 
v obe smeri. 

Jana Roštan

Župan dr. Peter Verlič Minister dr. Peter Gašperšič
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Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska 
sredstva za osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici

Občina Grosuplje je s projektom 
Osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici 
uspešno kandidirala na 1. javni poziv Lo-
kalne akcijske skupine Sožitje med me-
stom in podeželjem (LAS SMP) za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategi-
je lokalnega razvoja LAS SMP iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 
v upravičenih naseljih na območju LAS 
SMP za leto 2016 - 2018.

Upravni odbor LAS SMP je namreč na 
svoji 9. redni seji, 29. 3. 2017, odločal o 
izboru operacij, prijavljenih na prvi rok, 
1. javnega poziva LAS za sofinanciranje 
iz sklada ESRR. Med potrjenimi operaci-
jami je bil tudi projekt Občine Grosuplje, 
Osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici, 
katerega je Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo nedavno potrdilo 
tudi z odločbo.

Pot ob Grosupeljščici je trenutno ure-
jena kot sprehajalna pot, ki jo že sedaj 
uporablja veliko ljudi, stanovalci pa jo 
uporabljajo tudi kot povezavo do centra 
mesta. Vendar pa je pot slabo oziroma 
skoraj nič osvetljena, kar v večernih urah 
na nekaterih mestih predstavlja celo ne-
varno točko, tudi zaradi neposredne bli-
žine potoka.

Osvetljena pot ob Grosupeljščici bo 
tako bližnjim stanovalcem zagotovi-
la večjo varnost ob njihovih domovih, 

otrokom in mladostnikom večjo varnost 
ob igri oziroma ob posedanju na klopeh 
ob poti, starostnikom pa bolj gotov ko-
rak ob sprehodih v mraku oziroma ob 
večerih. Urejeno pot bodo lažje upora-
bljali tudi gibalno ovirani starostniki bli-
žnjega doma starejših, kolesarji pa bodo 
bolje vidni za ostale uporabnike, hkrati 
pa bodo tudi sami prej opazili sprehajal-
ce, rekreativce, otroke in ostale uporab-
nike poti.

Projekt ureditve pešpoti ob Grosupe-
ljščici tako združuje naslednje skupne 
točke: povezovanje, šport, rekreacijo, 
oddih, transport in varnost.

Eden izmed ciljev projekta je tudi 
ugoden vpliv na samo okolje, saj bo 
ob poti nameščenih 51 nizkih svetilk, ki 
bodo varčne, torej z LED svetilnimi telesi. 
Priklop bo izveden preko obstoječih pri-
žigališč, sistem pa bo omogočal izklop 
luči v nočnih urah, kar bo še dodatno 
vplivalo na varčno rabo električne ener-
gije.

Predvidena celotna vrednost projekta 
je 55.379,46 evrov, medtem ko predvi-
dena vrednost sofinanciranja projekta iz 
ESRR znaša 36.314,40 evrov.

Jana Roštan

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 fotografije počitni-
ških 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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VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 22. 10. 2017
Predsednik Državnega zbora Repu-

blike Slovenije je z Odlokom o razpisu 
volitev predsednika Republike (Uradni 
list RS, št. 43/2017) razpisal volitve pred-
sednika republike. 

Za dan glasovanja na volitvah je 
določena nedelja, 22. oktobra 2017. 
Če nihče izmed kandidatov  v  prvem 
krogu ne bo prejel z ustavo predpisane 
večine veljavnih glasov, bo v skladu z 
določbami zakona drugi krog v nede-
ljo, 12. novembra 2017.

Volitve predsednika republike ureja 
Zakon o volitvah predsednika republike 
ZVPR (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 
- odločba US). Glede vprašanj, ki niso 
posebej urejena z ZVPR, se smiselno 
uporabljajo določbe Zakona o volitvah v 
državni zbor.

Glasuje se samo za 1 (enega) kandi-
data/kandidatko, tako da obkrožite šte-
vilko pred njegovim/njenim imenom in 
priimkom.

Pravico glasovati na volitvah imajo 
državljani RS, ki imajo pravico voliti v Dr-
žavni zbor, to so volivci, ki bodo najpo-
zneje 22. oktobra 2017 dopolnili 18 let 
starosti. Ne glede na prejšnji stavek pa 
pravice glasovanja nima državljan RS, ki 
je dopolnil 18 let starosti, a mu je bila za-
radi duševne bolezni, zaostalosti ali pri-
zadetosti popolnoma odvzeta poslovna 
sposobnost ali podaljšana roditeljska 
pravica staršev ali drugih oseb čez nje-
govo polnoletnost ter ni sposoben ra-
zumeti pomena, namena in učinkov gla-
sovanja in je sodišče posebej odločilo o 
odvzemu volilne pravice. 

Imajo pa pravico glasovati osebe, ki 
jim je bila pred 9. avgustom 2006 zaradi 
duševne bolezni, zaostalosti ali prizade-
tosti s pravnomočno sodno odločbo po-
polnoma odvzeta poslovna sposobnost 
ali podaljšana roditeljska pravica staršev 
ali drugih oseb čez njihovo polnoletnost, 
če sodišče po 9. avgustu 2006 ni posebej 
odločilo o odvzemu pravice voliti in biti 
voljen. 

Na volitvah se lahko glasuje na voli-
ščih, ki jih je določila Okrajna volilna ko-
misija za območje, v katerega je volivec 
vpisan v splošni volilni imenik, v nedeljo, 
22. oktobra 2017, od 7. do 19. ure in v po-
sebnih primerih, ki jih odloča zakon: 

• po pošti v Republiki Sloveniji, če je 
volivec, ki bo na dan glasovanja na 
zdravljenju v bolnišnici ali zdravili-
šču, v zaporu ali priporu, v domu za 
ostarele občane in nima prijavljenega 
stalnega prebivališča v domu, tako da 
najpozneje 10 dni pred dnevom gla-
sovanja sporoči Okrajni volilni komisi-
ji, da želi glasovati na tak način, zadnji 
dan za vložitev obvestila je sreda, 31. 
oktober 2012,

• na predčasnem glasovanju na po-
sebnem volišču na sedežu Upravne 
enote Grosuplje, Taborska cesta 1, II. 
nadstropje,  v torek, 17., sredo, 18., in 
v četrtek, 19. 10. 2017, med 9. in 19. 
uro, 

• na domu na dan glasovanja 22. 10. 
2017, če bo volivec najpozneje 3 dni 
pred dnevom glasovanja, to je do 
vključno 18. 10. 2017, sporočil Okraj-
ni volilni komisiji Grosuplje na tel. št. 
7810 917 in 7810 910, da želi glasovati 
na tak način, 

• na volišču, določenem za glasovanje 
volivcev, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na območju okraja (OMNIA) s 
sedežem na Upravni enoti Grosuplje, 
Taborska cesta 1, II. nadstropje, na 
dan glasovanja 22. 10. 2017. Če želi 
volivec glasovati na tak način, mora 
do srede, 18. 10. 2017, to pisno spo-
ročiti Okrajni volilni komisiji, kjer ima 
volivec prijavljeno stalno prebivališče 
(obrazec vloge in naslovi Okrajnih 
volilnih komisij so na voljo na spletni 
strani Državne volilne komisije), 

• na diplomatsko konzularnih pred-
stavništvih in po pošti iz tujine, če to 
sporočijo Državni volilni komisiji naj-
pozneje do vključno 21. 9. 2017,

• volivci - invalidi, ki bodo ocenili, da 
njihovo redno volišče ni dostopno in-
validom, bodo lahko glasovali na voli-
šču, ki je dostopno invalidom (to voli-
šče je določeno v Družbenem domu 
Grosuplje, Taborska cesta 1), vendar 

morajo namero, da bodo glasovali na 
takem volišču in ne na volišču za ob-
močje, za katerega so vpisani v volilni 
imenik, sporočiti Okrajni volilni komi-
siji (3 dni pred dnem glasovanja).

Volilna opravila vodijo in izvajajo vo-
lilni organi, ki vodijo volitve v Državni 
zbor, to je Državna volilna komisija, vo-
lilne komisije volilnih enot in okrajne vo-
lilne komisije. Glasovanje na voliščih in 
ugotavljanje izida glasovanja na voliščih 
vodijo volilni odbori. 

SESTAVA OKRAJNE VOLILNE  
KOMISIJE GROSUPLJE

4. VOLILNA ENOTA,  
3. VOLILNI OKRAJ

sedež: Taborska cesta 1, Grosuplje, tel. 
št. 7810 917, 7810 910, fax: 7810 919

PREDSEDNICA:      
POLONA MARJETIČ ZEMLJIČ
NAMESTNICA PREDSEDNICE:  
ŠPELA JOVANOVIČ GABERŠEK 

ČLANICA:    
MILENA STRNAD
NAMESTNIK ČLANICE:               
ANDREJ ŠTRUS 

ČLANICA:    
ANA ZUPANČIČ
NAMESTNIK ČLANICE:               
UROŠ GRUDEN

ČLAN:    
NEVENKA ZAVIRŠEK
NAMESTNIK ČLANICE:                           
BOJAN NOVAK

TAJNIK OVK:               
ANDREJ STRUNA
NAMESTNICA TAJNIKA:             
DRAGICA URBAS

Tajnik OVK Grosuplje
Andrej Struna
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Republika Slovenija
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA GROSUPLJE

4. volilna enota, 3. volilni okraj

Številka:  041-18/2017-2 
Datum:  28. 8. 2017

Na podlagi 17. in 20. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba ustavnega sodi-
šča) in Odloka o razpisu volitev predsednika republike (Uradni list RS, št. 34/2017) je Okrajna volilna komisija Grosuplje sprejela 
naslednji 

S K L E P
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ 

Za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 22. oktobra 2017, je Okrajna volilna komisija Grosuplje na seji dne 
28. 8. 2017 določila naslednja volišča in njihova območja: 

I.

zap. 
št.

oznaka 
volišča

ime volišča sedež volišča območje volišča dostopno 
invalidom

7. 403010 DRUŽBENI DOM 
GROSUPLJE I.

Taborska c. 1, 
Grosuplje

Pod gozdom c. I. do VIII (razen Pod gozdom c. III/ 26, 28, 30), 
Stranska pot I/1A, 1B, 1C, 1D,  Stritarjeva c.

da

8. 403011 DRUŽBENI DOM 
GROSUPLJE II.

Taborska c. 1, 
Grosuplje

Brezje pri Grosupljem, Brvace, Adamičeva c. od št. 1a do 15, 
Industrijska cesta 3, 5 in 9, Kadunčeva c., Kolodvorska c., Levstikova 
c., Partizanska c. od št. 4 do 16 (parne št.), Taborska c. od št. 1 do 24 
(razen 17, 19, 21, 23), Trubarjeva c. od št. 1 do 15 (razen 13).

da

9. 403012 OSNOVNA 
ŠOLA LOUISA 
ADAMIČA 

Tovarniška 14, 
Grosuplje 

Adamičeva c. št. 24A in parne št. od 26 do 44, Cesta na Krko, Cesta 
Toneta Kralja, Gasilska c., Hribska pot, Industrijska c. 1, 1a, 1g, 
1j, 1k, 1m, 1n, 1o, Jakhlova c., Jurčičeva c od št. I do III, Jurčičeva 
pot, Kersnikova c., Kosovelova cesta. Kovačičeva c., Obrtniška c., 
Partizanska c. od št. 18  do 39 (razen 19 in 21), Pod hribom c. I-III, 
Prečna pot št. 5, 5a, 7, 7a, 9, 11, 15, Pri nadvozu, Rožna dolina, 
Taborska c. 17, 19, 21, 23 in od 25 do 50, Tovarniška c., Trubarjeva 
c. 13 in 17, 17a, Veselova c. I do III, Župančičeva c. 

da

10. 403013 OSNOVNA ŠOLA 
BRINJE

 Ljubljanska 
cesta 40a, 
Grosuplje

Adamičeva c. od št. 16 do 24B (razen 24 A) in neparne št. od 25 
do 57, Bevkova c., Brinje c. I in II, Hribarjeva c. 17, 19, Kajuhov 
dvor, Ljubljanska c. od št. 1 do 50 (razen 43, 45, 49), Metelkov 
dvor, Murnova c., Ob Grosupeljščici 1, 1A, 2, 4, 6, 6A, 8, 8A in 19, 
Partizanska c. od št. 1 do 21 (neparne št.), Pod gozdom cesta III/26, 
28, 30, Prečna pot od št. 2 do 12 (parne št.), Preska, Pri mostu, 
Slomškova ulica (razen št. 1, 4, 6, 8), Stranska pot I do III (razen 
Stranska pot I 1A, 1B, 1C in 1D), Ulica Ane Galetove, Valvazorjev 
dvor, Za gasilskim domom. 

da

11. 403014 DOM 
OBRTNIKOV 
GROSUPLJE

Ob 
Grosupeljščici 1 
B, Grosuplje

Cesta Cankarjeve brigade, Erjavčeva c., Hrastje pri Grosupljem, 
Hribarjeva c od št. 1 do 14., Jerova vas, Kozakova c., Kozinova c., 
Ljubljanska c. od št. 43 do 83 (razen št. 44, 46, 48, 50), Maistrova 
ulica, Ob Grosupeljščici 1 B in  od št. 3 do 28 (razen 2, 4, 6, 6A in 8, 
8A), Perovo, Pod jelšami, Prešernova c., Rodetova c., Seliškarjeva 
c., Slomškova ulica 1, 4, 6 in 8, Šuligojeva c., Vodnikova c. Gatina, 
Praproče pri Grosupljem, Spodnje Blato, Spodnje Duplice.

da

13. 403016 GASILSKI DOM 
MALA ILOVA 
GORA

Mala Ilova Gora 
21

Gabrje pri Ilovi Gori, Mala Ilova Gora, Velika Ilova Gora. da

14. 403017 GASILSKI 
DOM VELIKO 
MLAČEVO

Veliko Mlačevo 
6 a

Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo, Lobček, Zagradec pri Grosupljem. da

15. 403020 GASILSKI DOM 
POLICA

Polica 41 Blečji Vrh, Dobje, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici, Gorenja 
vas pri Polici, Gradišče, Kožljevec, Mala Stara vas, Mali Konec, Peč, 
Polica, Troščine, Velika Stara vas, Zgornje Duplice.

da
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16. 403021 DRUŽBENI DOM 
RAČNA

Velika Račna 
24 b

Čušperk, Mala Račna, Predole, Velika Račna. da

17. 403022 ZADRUŽNI DOM 
SP.SLIVNICA

Spodnja 
Slivnica 16

Spodnja Slivnica. da

18. 403023 KRAJEVNA 
SKUPNOST 
ŠKOCJAN

Škocjan 20 Male Lipljene, Medvedica od 10 - 21 (razen 17), Rožnik, Škocjan, 
Velike Lipljene, Železnica. 

da

19. 403024 GASILSKI DOM 
PONOVA VAS

Ponova vas 27 Cerovo, Ponova vas. da

20. 403025 OSNOVNA ŠOLA 
ŠT.JURIJ

Št. Jurij 14 Bičje, Gornji Rogatec, Mala vas pri Grosupljem, Medvedica od št. 
1 – 9 in 30, Pece, Podgorica pri Podtaboru, Št. Jurij, Udje, Vino, 
Vrbičje.

da

21. 403026 PODRUŽNIČNA 
ŠOLA ŽALNA

Žalna 1 Plešivica pri Žalni, Žalna, Mala Loka pri Višnji Gori, Velika Loka. da

22. 403028 GASILSKI DOM 
LUČE

Luče 22 a Luče. da

23. 403029 OSNOVNA ŠOLA 
ŠMARJE-SAP I.

Šmarje-Sap, 
Ljubljanska 
c. 49

Gajniče, Mali Vrh pri Šmarju, Ljubljanska c. od 2 do 19, razen št. 18, 
Nad predorom, Rimska c., Tlake, Veliki Vrh pri Šmarju.

da

24. 403030 OSNOVNA ŠOLA 
ŠMARJE-SAP II.

Šmarje-Sap, 
Ljubljanska 
c. 49

Huda Polica, Aškerčeva c. 20 do 34 (parne številke) Gregorčičeva 
c., Jurčičeva c., Lahova c., Lipoglavska c. od 21do 29, Ljubljanska 
c. od št. 18 do 56 (razen 19) in od št. 57 do 71 (neparne), Murnova 
c., Partizanska c. od. št. 2 do 20A (razen 3, 5), Pokopališka c., 
Šuligojeva c., Trdinova c.

da

25. 403031 OSNOVNA ŠOLA 
ŠMARJE-SAP III.

Šmarje-Sap, 
Ljubljanska 
c. 49

Cikava, Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Sela pri Šmarju, 
Adamičeva c., Aškerčeva c. od št. 1 do 11, Jakhlova c., Kračmanova 
c., Lipoglavska c. od 1 do 19., Ljubljanska c. od št. 58 do 70 (parne) 
in št. 72 do 129, Partizanska c. št. 1, 3 in 5, Trubarjeva c., Zgornja 
Slivnica.

da

II. 

Okrajna volilna komisija Grosuplje določa tudi posebna volišča, in sicer: 

• Volišče št. 901 za predčasno glasovanje dne 17. 10., 18. 10. in 19. 10. 2017  s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska  
cesta 1, Grosuplje v II. nadstropju – dostopno invalidom,

• Posebno volišče, dostopno invalidom,  št. volišča, 403010 oziroma (950) s sedežem: DRUŽBENI DOM GROSUPLJE, Taborska 
cesta 1, Grosuplje, 

• volišče št. 970 – OMNIA za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, in sicer s sedežem na Upravni enoti 
Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje v II. nadstropju – dostopno invalidom. 

III. 

Ta sklep se posreduje Upravni enoti Grosuplje, pristojni izpostavi geodetske uprave, Državni volilni komisiji in objavi v lokalnih 
časopisih. 

Polona Marjetič Zemljič, univ. dipl. prav.
PREDSEDNICA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE GROSUPLJE

OBVESTILO

Na območju občine Grosuplje so bistvene spremembe pri določitvi volišč, in sicer: 
• Ukinjeno je volišče  – Čebelarski dom Spodnje Blato  in se volišče prenese na v Dom obrtnikov Grosuplje. 
• Sedež volišča  se iz GD Velika Ilova Gora preseli v GD Mala Ilova Gora, Mala Ilova Gora 21.
• Ukinjeno je volišče  – GD Zagradec pri Grosupljem in se območje volišča prenese na volišče št. 17 – GD Ve-

liko Mlačevo – (volišče bo locirano v pritličju gasilskega doma).
• Ukinjeno je volišče  – GD Velika Loka in se območje volišča prenese na volišče v Žalno, ki se iz prostorov KS 

preseli v Podružnično šolo Žalna, Žalna 1. 
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Ste oseba, ki je zazrta v prihodnost. 
Kako vidite Slovenijo čez 10 let?

Sem ženska, ki pozitivno in z upanjem 
zrem v nadaljnji razvoj naše domovine. Do-
movino je potrebno varovati, krepiti in lju-
biti. Verjamem, da je Slovenija lahko čez de-
set let bolj uspešna, kot je danes, da bomo 
ljudje na tem edinstvenem koščku Zemlje 
živeli lažje, z višjim standardom in še večjo 
kvaliteto življenja. Verjamem, da se lahko 
uvrsti Slovenija med petnajst najuspešnejših 
držav sveta. Vsak državljan si najprej zasluži 
dostojno življenje, delo in pošteno plačilo ali 
dostojno pokojnino. Zaradi korupcije se še 
vedno preveč denarja porazgubi in ga zaradi 
tega zmanjkuje v zdravstvu, šolstvu, kulturi, 
kar se posledično odraža tudi v višjih dav-
kih. Slovenijo vidim kot pravično domovino 
za vse, državo, v kateri veljajo enaka merila 
in kjer ima vsak dovolj priložnosti za razvoj 
svojih talentov. Želim si, da bi bili  Slovenci 
bolj enotni in pripravljeni na dialog in spreje-
manje drug drugega, čeprav imamo različna 
stališča. Pri mnogih ključnih vprašanjih smo 
žal preveč razdeljeni, kot da nam bi manjka-
lo poguma in dobre volje, da se soočimo s 
težavami.  Verjamem, da bomo le enotni in 
povezani delali korake v smeri večje samoza-
vesti. Za uspeh naše države moramo najprej 
verjeti, da zmoremo, in nam bo uspelo, saj 
smo v ključnih trenutkih zgodovine vedno 
znali stopiti skupaj. 

Kandidirate za predsednico države. Z 
Borutom Pahorjem sta glavna tekmeca 
za uvrstitev v drugi krog. V čem ste vi dru-
gačni? 

Imam vizijo za ključne izzive, ki so pred 
Slovenijo in sem odločna. Z jasnimi stališči 
pri najpomembnejših vprašanjih in v kriznih 
situacijah, ko zastane dialog ali  se politika 

znajde na brezpotju, bom opozorila na smer 
za dobro domovine in vseh njenih prebival-
cev. Ljudje od predsednika pričakujejo, da je 
državnik in ima pogum, da s svojo moralno in 
politično avtoriteto v pravem trenutku  izrazi 
mnenje o tem, kar je potrebno. Predsednik je 
namreč tudi prvi obraz države in pomembno 
je, da se v ključnih trenutkih zna opredeliti za 
tisto, kar je prav, ne glede na javno mnenje. 
Delam in govorim to, kar menim, da je prav 
in pošteno, in ne, kar je všečno. Sem iskrena, 
zanima me prihodnost domovine in blagor 
vseh njenih prebivalcev. Zavedam se, da bo 
Slovenija imela v prihodnosti velik izziv zaradi 
premajhne rodnosti, posledično s staranjem 
prebivalstva, odhajanjem visoko izobraženih 
mladih ljudi iz države, z zdravstvenim in po-
kojninskim sistemom. Kot predsednica repu-
blike bom vsekakor vlado bolj spodbujala v 
smeri izvajanja sistemskih ukrepov, ki bi spre-
minjali prihodnost domovine na bolje.

Slovenci smo še vedno razdeljeni. Ver-
jamete v spravo? 

Želim si, da bi se imeli Slovenci med se-
boj preprosto bolj radi, se bolj spoštovali in 
živeli v miru. Verjamem, da to zmoremo. Pre-
teklost naj nam bo v spomin in opomin. Moj 
pogled je usmerjen v prihodnost in življenje 
naslednjih generacij. Verjamem v spravo in 
vem, da bo do nje prišlo, če želi Slovenija na-
predovati in se razvijati. Radikalizem seveda 
spodbuja delitve, ker na ta  način nekateri ku-
jejo svoj politični dobiček. Vedo, da nerešena 
ideološka vprašanja spremljajo močna ču-
stva in da tako sploh ne potrebujejo drugega 
programa kot spodbujanje delitev. Zaradi 
tega smo vsi prikrajšani za lepšo prihodnost, 
še posebej mladi. Le enotni,  ob spoštovanju 
različnosti, zmoremo delati čudovite stvari in 
pomembne korake, da postanemo ena naju-

spešnejših držav sveta, da damo vsem gene-
racijam več priložnosti in upanja. Velik korak 
je bil že dosežen, saj je bil ravno na mojo po-
budo sprejet zakon, da v Sloveniji končno do-
stojno pokopljemo vse žrtve. Pravica do gro-
ba je namreč  osnovna civilizacijska pravica.

Naj kaj smo Slovenci lahko ponosni?
Slovenci smo iznajdljivi, gostoljubni, 

delavni in pošteni. Imamo izvrstne gospo-
darstvenike, podjetnike, delavce, kmete, 
po vsem svetu so znani tudi naši športniki, 
znanstveniki in umetniki. Zares moramo biti 
ponosni na naše športnike, ki osvajajo kolaj-
ne in zmagujejo na prvenstvih. Na mlade, ki 
jim mora Slovenija še ponuditi več priložno-
sti.  Imamo čudovito naravo, ki je še vedno 
čista in urejena. Glede na relativno majhnost 
imamo tako raznoliko pokrajino, gore, morje, 
ravnice, hribčke posejane s cerkvicami, jeze-
ra, pragozd, mesta in urejene vasi.  Sami se 
morda včasih sploh ne zavedamo, da živimo 
na najlepšem koščku sveta.  Imamo lastno 
državo in sami odločamo o svoji prihodnosti.  
Mnogi večji narodi si jo želijo, pa jim ostaja 
to nedosegljivo.  Kljub vsem preizkušnjam in 
negativnim pojavom, kot sta korupcija in kra-
ja državnega premoženja, zmoremo vleči voz 
naprej. Ponosni moramo biti na našo kulturo 
in identiteto. Na naše skupne uspehe. Slove-
nija je naša dežela in vsi jo soustvarjamo.

Vse več mladih odhaja v tujino. Kako 
naj država ukrepa, da bodo mladi ostajali 
v Sloveniji?

Resnično me žalosti, da mladi zaradi ne-
spodbudnega okolja doma, življenjske prilo-
žnosti iščejo v tujini. Nemudoma je potrebno 
ukrepati, kajti država brez mladih nima no-
bene prihodnosti. Mladi zaslužijo priložnosti 
doma. Najboljši ukrep, da bi mladi ostajali v 
Sloveniji, je močno gospodarstvo. Če bo go-
spodarstvo dobro delovalo, če bodo mladi 
ljudje po zaključenem šolanju imeli delo, če 
bodo podjetja uspešna in bodo delavci do-
bro in pošteno plačani in bodo spoštovane 
njihove pravice, potem bodo mladi ostajali v 
državi in si tukaj ustvarjali družine. To pa še 
kako potrebujemo za razvoj in preboj med 
najboljše države sveta.

Ljudmila Novak: 
Domovino je potrebno ljubiti, varovati in krepiti
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Drage državljanke, dragi državljani Slovenije!

Sledim temu, v kar verjamem. Verjamem, da lahko s svojimi 
izkušnjami, znanjem in vrednotami, ki jih živim, delam za dobro 
vseh Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov.

Do domovine čutim globoko Predanost in Ljubezen. Zaupam v 

Spoštovani državljanke in državljani,

bom delala in zaradi vas bom predsednica Republike Slovenije.

Romana Tomc
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Slovenska ljudska stranka Vrnimo
Slovenijo 
ljudem!

Naročnik oglasa je Slovenska ljudska stranka.

1

Suzana Lara Krause,  
kandidatka Slovenske ljudske stranke za predsednico Republike Slovenije!

Moje vodilo in moj cilj je vrniti Slovenijo ljudem. Sloveniji in predsedniški 
funkciji želim vrniti dostojanstvo. Verjamem, da mora predsednik države misliti 
naprej in vedno slediti enemu cilju: dobrobiti naroda. Dostojanstveno mora stati 
za ljudmi, ker si ljudje to zaslužijo. Predvsem pa mu ne sme biti za ljudi vseeno. 
Sloveniji moramo vrniti pogum. Kot narod moramo biti prepričani v svoj uspeh, 
kot so bili v uspeh od samega začetka prepričani naši zmagoviti košarkarji. 
Zmagovalna miselnost, dobra strategija in medsebojno zaupanje sta jih pripeljala 
do zastavljenega cilja in tudi nas lahko, če povrnemo zaupanje v ljudi. Sloveniji 
moramo vrniti ponos. Ponosni smo lahko in tudi moramo biti na svojo lepo deželo. 
Ponosni moramo biti na svojo bogato tradicijo in ohranjati narodno zavednost. 
Ponosni smo lahko na opravljeno delo, dosežke in ljudi. Sloveniji moramo vrniti 
nasmeh. To lahko storimo s pozitivnim in energičnim pristopom k izzivom našega 
časa. Sloveniji bomo nasmeh vrnili s poštenostjo in pravičnostjo. S pravičnim 
plačilom za pošteno opravljeno delo. Sloveniji moramo vrniti prihodnost. V 
mladih imamo pravo bogastvo, zato moramo spodbujati njihovo samozavest. 
Pred njimi je vse. Pred nami je vse. Verjamem, da zmoremo in znamo. Verjamem v 
Slovenijo. Vrnimo Slovenijo ljudem!

Suzana Lara Krause, kandidatka za predsednico Republike Slovenije
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Občinski odbor SLS Grosuplje na jesenskem izletu 

11. kongres Nove Slovenije – krščanski demokrati  

Člani in simpatizerji Občinskega od-
bora SLS Grosuplje smo se že tradicio-
nalno podali na vsakoletni izlet po Slo-
veniji. Prvo soboto v septembru smo 
obiskali in raziskovali Bled, Radovljico 
in Kovaški muzej v Kropi. 

Prijetno razpoloženi smo se zjutraj iz 
Grosupljega odpeljali proti Bledu, biseru 
pod Alpami. S pletno smo odveslali na 
Blejski otok. Po južnem kamnitem sto-
pnišču smo se povzpeli v cerkev Matere 
božje na jezeru, ki je posvečena Mariji-
nemu rojstvu in je na otoku stala že v 8. 
stoletju. Poleg ogleda znamenitega ba-
ročnega oltarja, slik in fresk, smo pozvo-
nili na zvon želja ter ob tem izročili svoje 
želje in prošnje Materi božji. Povzpeli 
smo se na razgledni zvonik in občudo-
vali lepote narave. Po ogledu proštije in 
mežnarije smo  bili deležni gostoljubja, 
kjer so nam ob kavi in čaju ponudili več 

vrst domače slovenske potice, med ka-
terimi sta bili tudi orehova in lešnikova 
brezglutenska potica. Potico gospodinje 
pripravijo za praznike in obisk Blejskega 
otoka je praznik. Ostalo nam je še nekaj 
časa za sprehod po otoku. Kot se spodo-
bi, smo se ustavili še na Bledu, ker ni pra-
vega doživetja Bleda brez legendarne 
blejske kremne rezine. 

Medsebojno druženje smo nadaljeva-
li ob kosilu v srednjeveškem mestu Ra-
dovljica. Ob odličnem kosilu se je razvil 
prijeten klepet o aktualnih lokalnih te-
mah in političnem dogajanju v Sloveniji. 
Zatem smo obiskali Kovaški muzej v Kro-
pi in spoznavali kroparsko dediščino. V 
vigenjcu Vice, edini ohranjeni kovačnici 
s stavbno zasnovo iz 18. stoletja, smo si 
ogledali ročno kovanje žebljev.

Polni vtisov smo se vračali proti 
domu. Na poti smo obiskali še slovensko 
Marijino narodno svetišče na Brezjah, 

kjer je ravno potekala slovesnost ob 110. 
obletnici kronanja milostne podobe Ma-
rije Pomagaj.

Hvala vsem udeležencem izleta, kajti 
v medsebojnem druženju smo si pode-
lili veselje, izmenjali mnenja in obogatili 
življenje z nepozabnimi spomini na lepo 
in dobro. Takšni izleti člane povežejo in 
pripomorejo, da se še bolje spoznamo. 
Rekordna udeležba nas navdaja z vese-
ljem in potrjuje, da je izlet dobro sprejet 
med udeleženci, zato zagotovo ne bo 
zadnji. 

Alojzija Fink in Uroš Vodopivec,
Svetniška skupina Občinskega odbora  

SLS Grosuplje

Grosuplje - V Slovenski Bistrici je v 
soboto, 30. septembra 2017, potekal 
11. redni kongres NSi, ki je bil posve-
čen predvsem predsedniški kandidaturi 
Ljudmile Novak na oktobrskih volitvah 
za predsednika republike ter aktualne-
mu dogajanju na političnem prizorišču 
v Sloveniji in širše. Volilna kampanja za 
predsednika republike, ki ji bodo sledile 
še volitve v državni zbor, je najboljša pri-
ložnost, da v Sloveniji odpremo najširšo 

javno razpravo o tej viziji, o temeljnih 
vprašanjih in usmeritvah naše države, o 
tem, kako jo narediti uspešnejšo in jo pri-
peljali med 15 najboljših držav sveta. O 
tem, kaj je normalno, kaj je prav in dobro 

za Slovence in slovenstvo ter za vse dr-
žavljane naše države. Slovenija potrebu-
je široko soglasje o svoji temeljni viziji, o 
vrednotah, potrebuje več dialoga o tem, 
kaj je prav in dobro, o tem, kdo smo in 
kaj hočemo. Za Slovenijo je namreč do-
bro le najboljše.

Kongresa se je udeležilo približno 500 
delegatk in delegatov ter članov in sim-
patizerjev iz cele Slovenije, dogodku pa 
so prisostvovali tudi nekateri domači in 
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Gospodična Pavla je dopolnila 90 let

tuji gostje. Kongres NSi je podelil tudi nagrade in prizna-
nja. Častna članica stranke je postala Slavica Navinšek, 
prva predsednica sveta stranke. 

Ljudmila Novak je v svojem govoru izpostavila svo-
je vrednote in trdna stališča ter njeno odločno pripra-
vljenost na to, da vodi Slovenijo po poti uspešnosti in 
pravičnosti. V nadaljevanju kongresa so bile izvedeni te-
matski pogovori – okrogle mize na temo podjetništva in 
mladih. Kongresa so se udeležili tudi delegati iz našega 
občinskega odbora Krščanskih demokratov Grosuplje, 
predsednik občinskega odbora NSi Grosuplje Matjaž 
Trontelj pa je bil tudi med osrednjimi govorniki na kon-
gresu.  

Tajništvo OO NSi Grosuplje

Šmarje - Sap – Ob koncu avgusta je 
deveti križ vdano sprejela Pavla Ferbe-
žar, nekdanja organistka in pevovodja 
v župnijski cerkvi v Šmarju – Sapu. Ob 
tej priložnosti ji je šmarska molitvena 
skupina v Domu starejših na Škofljici, 
kjer je začasno bivala, pripravila prije-
tno praznovanje, skupina pevcev cer-
kvenega pevskega zbora pa ji je prišla 
zapet nekaj njenih najljubših pesmi.

Ko sem pred skoraj četrt stoletja pr-
vič slišal za »gospodično« Pavlo, sem si 
predstavljal, da se za imenom gospodič-
na Pavla skriva visokorasla in prevzetna 
blondinka – strah in trepet vseh faranov 
in farank, ki nimajo in nimamo pevske-
ga posluha. Že ob mojem prvem obisku 
župnišča in takratnega župnika, sedaj že 
pokojnega, Jožeta Mrvarja, pa mi je pred 
cerkvijo stisnila roko drobcena, zgovor-
na in prijazna ženica. »To je gospodična 
Pavla,« mi je pojasnila žena.  

 Pavla Ferbežar se je rodila 25. avgusta 
1917 in je edinka dolgoletnega šmarske-
ga organista Franca Ferbežarja, ki ga je 
takratni šmarski župnik kot mladega na-
darjenega fanta na stroške župnije po-
slal v 3-letno orglarsko šolo v Ljubljano. 
Pavla je tako že od malega živela z glas-
bo. Zelo rada je pela. Imela je odličen po-
sluh in lep glas.

Po osnovni šoli v Šmarju se je nekaj 
časa šolala pri uršulinkah v Ljubljani. 
Obiskovala je 6. gimnazijo na Šubičevi 
ulici. Živela je v internatu, kar pa ji ni bilo 
preveč všeč. Želela je sicer postati učite-
ljica, a ji je bilo to po drugi svetovni vojni 
onemogočeno.

V Ljubljani je prišla v stik z zborovod-
jem in skladateljem Radovanom Gob-
cem. Skupaj z drugimi dekleti je pela v 

njegovem zboru, in sicer prvi in drugi alt. 
Zelo rada se spominja nastopov v Slo-
venski filharmoniji, kjer so jih poslušalci 
vedno nagradili z ovacijami. Posebno ji 
je ostala v spominu Gobčeva pesem Zdaj 
zaori pesem o svobodi, saj se ji je zdela 
tako udarna in mogočna. V vlogi me-
tuljčka je nastopila v eni izmed Gobčevih 
oper. Od njega je za darilo dobila knjigo 
V bratskem objemu. Kasneje, ko je že bila 
zborovodkinja, jo je Radovan Gobec za-
lagal tudi z različnimi notami za šmarski 
moški pevski zbor.

Organistka v šmarski župniji je posta-
la, ko je cerkev dobila nove orgle in oče 
ni več mogel igrati. Že pred tem je vodila 
otroški in mladinski troglasni ženski pev-
ski zbor, saj fantje niso hoteli hoditi na 
pevske vaje. 

Ko je prevzela odgovornost za cerkve-
no petje v župniji, se je zelo trudila, da bi 
peli različne pesmi. Ker takrat še ni bilo 
toliko pesmaric, je vedno pazljivo poslu-
šala druge zbore, npr. pri frančiškanih v 
Ljubljani ali pri salezijancih na Rakovni-
ku. Zborovodje je prosila za partiture ter 
jih kar sama cele popoldneve prepiso-
vala za domači zbor. Iskala je predvsem 
lepe mašne, daritvene in Marijine pesmi. 
Včasih so ji note razmnožili nekje ob lju-
bljanski stolnici, stroške  pa je vedno po-

ravnala sama.
Gospodična Pavla nima nobene for-

malne glasbene izobrazbe. Spominja 
se, da jo je malo usmerjal in ji svetoval 
profesor Edo Škulj. Bil je precej zahteven 
in ni bil vedno zadovoljen z igranjem in 
petjem zbora.

Pavla pravi, da je bilo petje njeno ži-
vljenje; vedno je delala iz veselja do pe-
tja in v dobro domače cerkve. Cerkveni 
zbor v Šmarju, ki je sicer začel delovati 
leta 1906, je vodila okrog 50 let. Še ve-
dno se rada spominja lepih let na koru 
za orglami in s pevci. Ni torej čudno, da 
je bila ob svojem visokem življenjskem 
jubileju tako vesela šmarskih cerkvenih 
pevcev, ki so se jim pridružili molitvena 
skupina, župnijski pastoralni svet, pred-
stavniki sveta krajevne skupnosti in žu-
pnik dr. Bojan Korošak.

Kmalu po dopolnjenem devetdese-
tem letu se je gospodična Pavla preselila 
v Dom starejših občanov Grosuplje. V 
svojo občino! Še mnogo mirnih in spro-
ščenih dni ter neomajnega zaupanja v 
Božjo previdnost, gospodična Pavla! 

Na podlagi pogovora, ki ga je z gospo-
dično Pavlo napravila in zapisala Milena 
Goršič, članek pripravil Janez Pintar.
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Zadovoljne udeleženke in udeleženci po prvi uri funkcionalne vadbe pod vodstvom Nala.

Športne urice za otroke so namenjene najmlajšim in ko smo jih obiskali, so neizmerno 
uživali. Že na prvi uri je večina otrok takoj pričela z vadbo in sledila navodilom 

odlične Petre.

Kung-fu vadba – nekaj popolnoma novega v naših krajih.  
Udeleženci so popolnoma navdušeni.

Na Polici smo »bogatejši« za Športno društvo Polica
Novoustanovljeno Športno društvo 

Polica je z intenzivnim delom peščice 
prostovoljcev uspelo združiti prebivalce 
Krajevne skupnosti Polica in okoliških 
krajev v močno športno društvo. V dru-
štvo se je v zadnjih tednih vpisalo več 
kot 240 članov, ki so željni vadbe in re-
kreacije. Seveda brez telovadnice nove 
Podružnične šole Polica ne bi šlo. Posta-
viti temelje društva, zbrati prave vadbe 
in rekreacije, zastaviti finančni model, 
skleniti dogovore z vaditelji, organizirati 

vpis in še veliko bi lahko naštevali, se je 
pred dobrim mesecem dni zdelo skoraj 
popolnoma nedosegljivo. Močna volja 
in pomoč številnih pa je to nedoseglji-
vost spremenila v neverjeten uspeh. Še 
posebej gre zahvala vodji Podružnične 
šole Polica Mariji Podvršič, vodji strokov-
ne službe pri Zvezi športnih organizaciji 
Grosuplje Andreju Cevcu in direktorju 
občinske uprave Občine Grosuplje mag. 
Dušanu Hočevarju. Vsak od njih je na 
svojem področju poskrbel, da se nismo 
zaustavili pred administrativnimi ovira-
mi in da so se »vsa kolesja« dovolj hitro 
zavrtela.

Danes, ko to berete, potekajo vse pla-
nirane vadbe in rekreacije, ki so v večini 
polno zasedene. Poleg klasičnih rekre-
acij, kot so nogomet, košarka, odbojka, 
namizni tenis in badminton so v šoli na 
Polici na voljo še: pilates, funkcionalna 
vadba, vadba za hrbtenico, družabni ple-
si, športne urice za najmlajše, ki jih lahko 

obiskujejo sami ali skupaj s starši, ples 
za otroke in pa kung fu, ki je zagotovo 
posebnost v občini Grosuplje in bližnji 
okolici.

Trenutno se najde še kakšno mesto 
na odbojki, plesu za otroke in športnih 
uricah za otroke.

Več o samem Športnem društvu Po-
lica, o članarinah in urniku si lahko po-
gledate na www.ks-polica.si ali pa nam 
pišete na sdpolica@gmail.com.

Za Športno društvo Polica zapisala  
Katja Ličen Pajenk

Na sliki od leve proti desni so glavni 
entuziasti in organizatorji ŠD Polica: tajnik 
Simon Andrejaš, predsednik Franc Zidar 
in član upravnega odbora Andrej Pajenk. 

Ženski del ekipe se je tokrat izognil 
fotografiranju, vendar so tudi vložile 

veliko energije in pristopile na pomoč: 
Marinka Voje, Nataša Zidar in  

Katja Ličen Pajenk.
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Podjetniški kotiček z OOZ Grosuplje

ZADNJI POZIV PODJETJEM IZ OB-
ČINE GROSUPLJE K ODDAJI VLOG ZA 
SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJ IN 
USPOSABLJANJ V LETU 2017: Vabimo 
podjetja iz občine Grosuplje z do 50 za-
poslenimi, da na OOZ Grosuplje, SAMO 
ŠE DO 31. 10. 2017, podajo Vlogo za 
sofinanciranje t.i. individualnih izobraže-
vanj in usposabljanj, ki so se jih lastniki 
podjetij in njihovi zaposleni udeležili v 
letu 2017. Dokumentacija javnega pova-
bila, vključno z Vlogo, je na voljo v pisar-
ni OOZ Grosuplje in na www.ooz-grosu-
plje.si . Javno povabilo financira Občina 
Grosuplje iz proračunskih sredstev z na-
menom pospeševanja razvoja malega 
gospodarstva.

PRIHAJAJOČI DOGODKI v Domu obr-
tnikov v Grosuplju, vabljeni:

Izdelovanje prostorskih risb (3D) – 
Autocad, 16. – 20. 10. 2017, začetek ob 
16.00.

Usposabljanje iz Varstva pri delu, sre-
da, 6. 12. 2017, ob 16.00.

Obdarovanje otrok s prihodom ded-
ka Mraza, torek, 12. 12. 2017, ob 17.00 v 

Kulturnem domu Grosuplje. Zgolj za čla-
ne OOZ Grosuplje. Zbiramo prijave. 

Podroben seznam izobraževanj na 
OOZ Grosuplje se nahaja na www.ooz-
-grosuplje.si in se sproti dopolnjuje. 
Preverite možnost subvencionirane 
udeležbe za podjetnike in njihove za-
poslene iz občine Grosuplje zaradi sofi-
nanciranja Občine Grosuplje. Vabljeni.

OOZ GROSUPLJE SE JE PREDSTAVI-
LA NA 50. MEDNARODNEM OBRTNEM 
SEJMU V CELJU: na letošnjem MOS-u v 
Celju se je na razstavnem prostoru OOZ 
Grosuplje v okviru javnega povabila za 
pospeševanje malega gospodarstva, ki 
ga sofinancira Občina Grosuplje, pred-
stavilo podjetje HORTIS BIRO iz Grosu-
pljega. Podjetje se ukvarja  z načrtova-
njem  in urejanjem vrtov, predstavili pa 
so se z unikatno izdelanim vrtnim ku-
riščem. Zelo lično urejen prostor OOZ 
Grosuplje je letos prejel tudi nagrado 
OZS za celovito sejemsko predstavitev 
izdelkov in storitev članov. 

V sklopu MOS-a vsako leto poteka 

tudi praktična predstavitev obrtnih po-
klicev v okviru t.i. ULICE OBRTI, katero 
so letos v organizaciji Izobraževalnega 
zavoda Znanje, OOZ Grosuplje ter Obči-
ne Grosuplje obiskali tudi zainteresirani 
devetošolci osnovnih šol Grosuplje in 
Šmarje – Sap. Zahvaljujemo se vodstvu 
in učiteljem vseh treh šol ter tudi star-
šem otrok za njihovo sodelovanje pri iz-
vedbi omenjene ekskurzije ter s tem pri 
promociji obrtnih poklicev.

ANALIZA GOSPODARSTVA V OB-
ČINI GROSUPLJE: V občini Grosuplje je 
konec leta 2016 delovalo 1.650 poslov-
nih subjektov (javni zavodi so izvzeti), ki 
so v povprečju zaposlovali 4.187 oseb, 
ustvarili so rekordnih 612,6 MIO EUR 
prihodkov in tudi rekordnih 26 MIO EUR 
dobička.  Leto 2016 je bilo res odlično 
leto za grosupeljsko gospodarstvo. Če 
vas zanima še več podobnih gospodar-
skih kazalcev v občini Grosuplje, potem 
obiščite www.ooz-grosuplje.si, kjer je 
objavljena celotna Analiza gospodarstva 
na območju občin Grosuplje, Dobrepo-
lje in Ivančna Gorica.

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

Podjetje Hortis biro na letošnjem MOS-u

Devetošolci osnovnih šol Grosuplje in Šmarje – Sap na MOS-u Frizerski seminar s Kristjanom Petkom
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NLB ob odprtju svoje prenovljene poslovalnice v 
Grosupljem OŠ Šmarje - Sap izročila donacijo v višini 
4.500 evrov

Poslovalnica Nove Ljubljanske banke 
je prenovljene prostore v Grosupljem 
odprla že s prvim septembrom, v četr-
tek, 28. septembra 2017, pa smo nove 
prostore tudi uradno predali svojemu 
namenu.

Predsednik uprave Nove Ljubljan-
ske banke Blaž Brodnjak je ob odprtju 
prenovljenih prostorov povedal, da je 
Grosuplje za Novo Ljubljansko banko 
izjemno pomembno, v tej poslovalnici 
upravljajo kar z 10.000 računi. S prenovo 
prostorov pa izkazujejo tudi svojo vizijo. 
Do strank si namreč želijo biti čim bolj 
odprti, jim ponuditi več topline, da bi 
se pri njih počutili udobno, da bi se pri 
njih vedno čutili dobrodošle. Zato so v 
prostore dodali tudi nekaj barv. Hkrati 
uveljavljajo nove storitve preko digital-
nih poti, a še vedno bo velikega pomena 
osebno srečevanje, kjer se bo mogoče 
pogovoriti predvsem o stvareh, ki so po-
vezane z našim življenjskim ciklom, torej 

pokojninskim varčevanjem in podobno, 
o stvareh, ki so dolgoročnejše narave. 
»Že v naprej se veselimo novih poslov, ki 
jih bomo sklepali, in z vami dolgoročno so-
delovali,« je še dejal predsednik uprave 
Blaž Brodnjak.

Zbrane je ob odprtju prenovljenih 
prostorov nagovoril tudi direktor občin-
ske uprave Občine Grosuplje mag. Du-
šan Hočevar.

»Veseli smo, da ste se odločili, da pre-
novite to vašo poslovalnico tukaj v Grosu-
pljem. V bistvu smo veseli prav vseh stvari, 
ki se zgodijo na bolje,« je dejal. Povedal 
je, da tudi Občina Grosuplje z Novo Lju-
bljansko banko poslovno dobro sode-
luje, kar je zagotovo dejavnik več, da se 
občina razvija bolje in hitreje.

Glede na to, da so bili na dogodku pri-
sotni tudi otroci iz Osnovne šole Šmar-
je - Sap, ki so poskrbeli za nekaj lepih 
glasbenih točk, je še povedal, da je zelo 
vesel, da so jih povabili medse. »Ta šola 

je s prvim septembrom postala tretja sa-
mostojna osnovna šola v naši občini, prej 
je bila podružnica, in ima nek tak svež nov 
zagon kot tudi nova poslovalnica Nove 
Ljubljanske banke. Uspešno še naprej,« je 
še dejal mag. Dušan Hočevar.

V Novi Ljubljanski banki mladim po-
magajo na njihovi poti finančnega osa-
mosvajanja, z različnimi spodbudami pa 
jih usmerjajo k uspešnemu razvoju v pri-
hodnje. Ob odprtju prenovljene poslo-
valnice v Grosupljem so se zato odločili, 
da Osnovni šoli Šmarje – Sap, novi tretji 
samostojni osnovni šoli v naši občini, 
podarijo sredstva za nakup didaktične 
opreme. Kajti prepričani so, da ravno 
v tem trenutku raste in se vzgaja velik 
strokovnjak.

Tako je sledilo lepo presenečenje, ko 
sta predsednik uprave in direktorica po-
slovne mreže Nove Ljubljanske banke 
Blaž Brodnjak in Tanja Ahlin v. d. ravna-
teljice Osnovne šole Šmarje - Sap Pavli-
ni Antolič izročila donacijo v vrednosti 
4.500 evrov za nakup didaktične opre-
me.

Direktorica poslovne mreže Tanja 
Ahlin je povedala, da je ena lepših stvari 
bankirskega posla biti z ljudmi, s stran-
kami, z lokalnimi skupnostmi. In ne gle-
de na to, da izhaja iz tega kraja, je na ta 
trenutek zelo ponosna. »Veseli me, da 
lahko tudi z dobrodelnostjo, z določenimi 
drugačnimi oblikami vračamo v okolje. 
Donacija v višini 4.500 evrov naj dobro ko-
risti vašemu izobraževalnemu programu,« 
je še dejala.

V. d. ravnateljice Pavlina Antolič se je 
za prejeto donacijo lepo zahvalila. »S tem 
ko ustvarjamo dobre pogoje za učenje, do-
bro učno okolje, ko imamo dobre didak-
tične pripomočke, ne predajamo otrokom 
samo znanja, ki je ključ v življenju, ampak 
se ob dobrem učnem okolju otroci učijo 
tudi sodelovati, pogovarjati, in vse tisto, 
kar bodo potrebovali, ko bodo enkrat 
opravljali svoj poklic,« je dejala. Povedala 
je še, da so s svojim dejanjem tudi poka-
zali, da v življenju ni pomembno samo 
imeti, ampak da je zelo pomembno tudi 
deliti.

Jana Roštan
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Finančni nasvet NLB Poslovalnice Grosuplje

4. Srečanje podjetnic občine Grosuplje:  
Kako naj zraste?

Izobraževalni zavod Znanje je v sode-
lovanju z Občino Grosuplje in Območno 
obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje 
v četrtek, 5. oktobra 2017, v Družbenem 
domu Grosuplje organiziral že 4. srečanje 
podjetnic občine Grosuplje, tokrat z naslo-
vom Kako naj zraste.  

Dogodku so prisostvovali gostje župan 
dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave 
mag. Dušan Hočevar ter predsednik in se-
kretar Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice Grosuplje Milan Sašek in Janez Bajt, 
srečanja pa so se udeležile tudi številne 
naše podjetnice in podjetnice iz naših so-
sednjih občin.

»Spoštovani gostje, dragi podjetnice in 
podjetniki, ki ste se odločili, da bomo da-
našnje dopoldne preživeli skupaj, prav lepo 
pozdravljeni. In res lepo vas je videti v toli-
kšnem številu, utesnjena prejšnja lokacija 
je postala premajhna,« je zbrane goste in 

podjetnice pozdravila strokovna direkto-
rica Izobraževalnega zavoda Znanje mag. 
Martina Šetina Čož.

Tovrstna srečanja povezujejo in tudi iz 
izkušenj svojega dosedanjega dela lahko 
pove, da so se marsikatere vizije, osebne 
ali pa poslovne, spletle prav na takšnem 
srečanju. Veseli pa jo tudi to, da se na teh 

srečanjih vedno bolj povezujeta gospo-
darstvo in negospodarstvo. Prav to ima 
po njenem mnenju tudi ključno vlogo za 
uspeh na obeh področjih.

»Želim vam res prijetno, bogato srečanje, 
srečanje, ki vam bo prineslo energije v vaše 
vsakodnevno delovno okolje, predvsem za 
takrat, ko imamo mogoče občutek, da nam 
je nekoliko zmanjkuje,« je še dejala mag. 
Martina Šetina Čož.

Zbrane podjetnice je nagovoril tudi žu-
pan dr. Peter Verlič. Povedal je, da smo se 
tako kot nosi naslov to srečanje, tudi mi leta 
2010, ko smo prišli na občino, isto vprašali. 
Bili smo pred enakim izzivom, kako naj zra-
stemo, kako naj se razvijamo. Sam meni, 
da je najboljši recept za to ta, da se vpeljeta 
dve čisto preprosti logiki, prvi po domače 
pravimo zdrava kmečka pamet, druga pa 
je preprosto domače podjetniško razmi-
šljanje. Če se teh stvari lotimo tako, potem 

»Vse se začne z dobrim poznavanjem 
strank, saj lahko le v skupnem pogovoru 
poiščemo pravo rešitev za vsakega posa-
meznika,« pravi Karmen Strmole, vodja 
NLB Poslovalnice Grosuplje, ki vas od 
septembra dalje pričakuje v osveženi 
podobi. 
S sodelavci vsak dan začnejo z dobro 
voljo in v želji, da strankam za različne 
potrebe in življenjske situacije ponudijo 
pravo rešitev. Morda tako, na katero 

same sploh niso pomislile. V širokem 
naboru storitev je tudi ponudba NLB 
Kreditov. Kredit ni nekaj, kar bi človek 
vzel vsak dan. Morda ob nakupu 
nepremičnine, ko potrebuje nov avto, 
ko načrtuje večji nakup ali ko zmanjka 
za posebne želje. Pomembno je kredit 
vzeti pri banki, ki ne bo poskrbela le za 
kreditiranje glede na želje, ampak bo 
skozi celoten proces najema kredita 
ustrezno svetovala.

Finančni nasvet: Zakaj 
se ni dobro zanašati na 
informativne izračune?

Informativni izračuni so informativne 
narave in končni znesek kredita, meseč-
ni obrok in obrestna mera lahko precej 
odstopajo od prvotnega izračuna na 
spletu. Izračuni so namreč prilagojeni za 
najširši spekter povpraševanj in ne mo-
rejo upoštevati poslovnega sodelovanja 
z vsako posamezno stranko.
Pot do kreditnega svetovalca se obrestu-
je tudi zato, ker stranki predstavi obre-
stno tveganje ter prednosti in slabosti 
nespremenljive in spremenljive obre-
stne mere.

»Naša glavna prednost je prav gotovo 
znanje, ki ga z velikim veseljem delimo s 
strankami ter jim pomagamo do urejenih 
financ. Prav zato nas številne zadovoljne 
stranke tudi priporočijo znancem in prija-
teljem,« zaključi Strmoletova. Vljudno va-
bljeni, da nas v prenovljeni poslovalnici 
na Taborski 3 obiščete tudi sami. 

OGLASNI ČLANEK
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uspeh verjetno ne more izostati.
Strategijo razvoja občine Grosuplje 

smo ubesedili s tremi G-ji, gospodarno, 
gostoljubno in globalno, s temi besedami 
se bi verjetno lahko poistovetilo tudi pod-
jetništvo. Rekli smo si, bodimo gospodar-
ni do porabe proračunskega denarja, do 
upravljanja z našimi viri, z vodo, zrakom, 
bodimo gostoljubni do življenja naših ob-
čank in občanov in do vseh tistih, ki v našo 
občino prihajajo, in pa bodimo globalni, v 
primeru občine torej, da smo najprej obča-
ni odprti eden do drugega, da smo potem 
odprti do drugih občin, in da smo navseza-
dnje odprti tudi za sodelovanja na medna-
rodni ravni.

Pomembna pa je tudi ekipa. In del te 

ekipe smo mi vsi, ne samo upravni del ob-
čine na Taborski cesti, ampak vsak, ki tukaj 
živi, ki tukaj dela, in vsi mi skupaj smo del 
našega skupnega uspeha.

Župan dr. Peter Verlič je še povedal, 
da so srečanja, kot je ta, tudi priložnost za 
spoznavanja, za medsebojno izmenjavo 
izkušenj, za nova sodelovanja. To je ve-
dno pomembneje tudi z vidika občin in z 
direktorjem mag. Dušanom Hočevarjem 
sta se ravno pred kratkim udeležila dogod-
ka v Salzburgu, ki je potekal v organizaciji 
Inštituta regij Evrope, katerega člani smo. 
Podjetnicam je zaželel lep in uspešen dan.

Osrednja predavatelja tokratnega sre-
čanja sta bila priznana finančna strokov-
njaka Ana in Mitja Vezovišek iz finančne 

družbe Vezovišek & Partnerji, ki sta pod-
jetnicam spregovorila o preprostih vsako-
dnevnih možnostih in priložnostih rasti nji-
hovega finančnega kapitala, svojo zgodbo 
o uspehu pa so predstavile tudi tri pod-
jetnice iz lokalnega in širšega okolja, Lara 
Podvršič, zlatarska mojstrica, Mojca Petan, 
spletna mojstrica, in Martina Kalinšek, čo-
koladna mojstrica, kot jih je poimenovala 
mag. Martina Šetina Čož. Srečanju se je 
pridružila tudi mag. Janja Meglič iz Obrtne 
podjetniške zbornice Slovenije.

Da je bil dan res sproščen in poln dobre 
volje, je za prijetno glasbeno točko na sre-
čanju poskrbel učenec Glasbene šole Lipič-
nik Maj Vrhovec.

Jana Roštan

Mednarodna noč netopirjev pri Županovi jami 

Mednarodna noč netopirjev je do-
godek, ki po svetu poteka že vse od leta 
1997, v Sloveniji pa smo se praznovanju 
pridružili že 19. leto zapored.

V okviru MNN 2017  smo 9. septem-
bra 2017 pred Županovo jamo pripravili 
pestro prireditev z naslovom »Noč neto-
pirjev.« 

Živahno je bilo že zgodaj popoldne. 
Otroci so se skupaj s svojimi starši preiz-

kušali v izdelavi lesenih netopirnic – za-
bojčkom podobnih zatočišč za netopirje, 
v katerih lahko nekatere vrste vzgajajo 
mladiče. Obiskovalci so jih lahko odne-
sli domov ter jih pritrdili na drevo blizu 
doma. Ustvarjali pa smo tudi različne ne-
topirsko obarvane likovne izdelke.

Kasneje so se obiskovalci zbrali pred 
vhodom v Županovo jamo - sledil je na-
mreč  voden izlet v kraško podzemlje, ki 

ga kot poletno zatočišče in zimsko prezi-
movališče uporabljajo mali in veliki pod-
kovnjaki.

Skupino malih nadobudnežev je v 
svet netopirjev (se pravi, v jamo, skozi 
sedem podzemeljskih dvoran z bogatim 
okrasjem kapnikov) odpeljal naš »netopir 
Branko«, ki jim je pokazal, kje domujejo 
netopirji, kako spijo in se prehranjujejo.

Po povratku na površje je sledilo stro-
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Člani Turističnega društva Tabor – Št. 
Jurij vsako leto septembra organiziramo 
Dan Tabora, prireditev v poklon zgodo-
vinski in kulturni dediščini naših predni-
kov. Letos smo se na Taboru nad Cero-
vim zbrali v nedeljo, 10. septembra.

Muhasto jesensko vreme nam je si-
cer postreglo z dežjem, vendar pa to ni 
ustavilo obiskovalcev, ki so se z veliko 
dobre volje začeli zbirati ob 16. uri.  Sku-
paj z otroki smo skušali dež pregnati z 
veselo pesmijo, ki je zazvenela v sklopu 
delavnice spoznavanja ljudskih pesmi in 
izštevank.

Tako mlajši kot nekoliko starejši obi-
skovalci so se lahko preizkusili v stre-
ljanju z lokom in vsem je šlo naravnost 
odlično, saj so puščice ena za drugo za-
devale sredino tarče. 

Osrednji dogodek prireditve je bil na-
stop citrarke Tanje Zajc Zupan v cerkvi-
ci sv. Nikolaja sredi taborskega obzidja. 
Ozračje v nabito polni cerkvici je bilo pri-
jetno, skoraj čarobno. Najprej sta pred 
občinstvo stopila Mark in Neli ter po-
gumno zapela ljudsko pesem Abraham 
ma sedem sinov ter glasno zrecitirala še 
izštevanko, ki so jo otroci na delavnici se-

stavili čisto sami. 
Nato je cerkvico napolnila prijetna 

melodija strun citer, ki jih je spretno ubi-
rala citrarka Tanja Zajc Zupan. Na kitari jo 
je spremljal Sten Vrbek, z nežnim glasom 
pa nas je pobožala pevka Teja Saksida. 
Glasbeno pravljico je z ubranimi bese-
dami in branjem poezije povezovala 
Tanjina hčerka Ana. Majhnost in akustič-
nost prostora je stkala posebno vez med 
nastopajočimi in občinstvom, ki je ob 
odličnem izboru zimzelenih domačih in 
tujih melodij  zapelo skupaj z glasbeniki. 
Vidno ganjeno občinstvo je nastopajoče 

Dan Tabora odet v glasbo

Jesenski izlet na Ptuj
Turistično društvo Tabor Št. Jurij je or-

ganiziralo v soboto, 30. septembra 2017, 
jesenski izlet na Ptuj. Udeleženci smo se 
zbrali v Št. Juriju in nato nadaljevali skozi 
osrednjeslovensko in štajersko pokraji-
no do Ptuja. Med potjo smo naredili še 
postanek na Trojanah, kjer smo si privo-
ščili jutranje okrepčilo. Nadaljevali smo 
do Arje vasi, nato pa skozi Ptujsko po-
lje do vasi Zamušani pri Ptuju, kjer smo 
obiskali oljarno Korošec, ki se ponaša z 
odličnim bučnim in solatnim oljem, ki 
je prejelo številne nagrade. V popoldan-
skem času smo se odpravili proti Ptuju, 
kjer smo imeli kosilo na kmetiji Črešnik. 
Pred kosilom smo si ogledali njihovo do-
mačijo, kjer pridelujejo vse, kar ponudijo 
na svoji kmetiji. Po kosilu nas je pot vo-
dila na Ptuj, mesto z najstarejšo strnjeno 
naselitvijo v Sloveniji, ki je bilo v rimskih 
časih tudi največje mesto na naših tleh.  
Sprehodili smo se skozi mesto, se pov-
zpeli do gradu, si ogledali Minoritski trg, 
Slovenski trg s cerkvijo sv. Jurija in Orfe-
jevim spomenikom, Mestni trg, Dravsko 

ulico ter se na koncu še sprehodili čez 
most reke Drave na drugo stran mesta. 
Ob povratku proti domu smo naredili 
še postanek v Žalcu, kjer smo si ogledali 
znamenito fontano piv, ki v Žalec priva-
blja vse več obiskovalcev in je poklon 
hmeljarski dediščini Spodnje Savinjske 
doline in Žalca. 

Z novimi vtisi in spoznanji po lepo 
preživetem sončnem dnevu nas je pot 
vodila proti domu, kamor smo prispeli v 
večernih urah.

Tanja Kadunc
TD Tabor Št. Jurij 

kovno predavanje dr. Klemena Koslja, 
predstavnika Slovenskega društva za 
proučevanje in varstvo netopirjev.

Netopirji so ena najstarejših živalskih 
skupin, hkrati pa tudi ena najštevilčnej-
ših – na svetu živi blizu 1500 vrst netopir-
jev, 30 od njih tudi v Sloveniji. Dr. Koselj 
velik del svojega poklicnega dela po-
sveča proučevanju eholokacije, se pravi 
spoznavanju mehanizmov, s katerimi se 
netopirji s pomočjo ultrazvočnih zvokov, 
ki jih oddajajo, orientirajo v prostoru, lo-

vijo plen in se sporazumevajo. 
Za najmlajše pa so v času predava-

nja potekale tudi netopirske pravljice z 
netopirjem Brankom, mali poslušalci so 
dobili tudi papirnate maske-netopirje in 
naenkrat je kar mrgolelo mladih neto-
pirčkov.

Ob mraku, soju bakel in petrolejk smo 
vsi težko pričakovali še zadnje dejanje 
dogodka - poslušanje oglašanja neto-
pirjev z ultrazvočnimi detektorji. Zbrani 
na stopnišču pred vhodom v jamo so 

lahko kmalu spoznali eholokacijske klice 
malega in velikega podkovnjaka.  Nad 
poslušanjem so bili še posebej navdu-
šeni otroci, ki so poslušanje z detektorji 
zamenjali z »telefoniranjem« netopirjem. 

Dogodek je bil poučen in prepriča-
ni smo, da smo nova znanja o življenju 
netopirjev v najlepši možni obliki predali 
obiskovalcem, ki bodo zdaj lahko še bolj 
pozorni na nočne sesalce, s katerimi so-
bivamo v naši okolici.

Andreja Vesel
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TOD Županova jama Grosuplje na Polharski noči  
v Loški dolini

Sobota, 7. 10. 2017

TOD Županova jama Grosuplje po-
skuša popestriti dogajanja ob Županovi 
jami in pritegniti čim več obiskovalcev z 
različnimi zabavnimi in izobraževalnimi 
dogodki. V soboto, 9. septembra, smo se 
seznanjali z netopirji.  V jami smo zasle-
dili tudi polhe in ker o teh skrivnostnih 
nočnih bitjih bolj malo vemo, vsako leto 
na naše »Popoldne s polhi« povabimo k 
jami polharje, da nam kaj zanimivega 
povedo o njih. Že nekaj let nas obisku-
jejo polharji iz Loške doline. Letos so nas 
povabili na njihovo prireditev, 36. pol-
harsko noč v Loški dolini.

Prireditev ohranja tradicijo polharstva 
in polšjega lova v teh krajih. Letos polhov 
niso lovili, saj je žled pred leti polomil ve-
čino dreves, letos pa je še pozeba uničila 
vse sadeže, s katerimi se hranijo polhi. So 
pa izpeljali Tek po polhovih stopinjah za 
vse starostne kategorije. Prireditev je na-
menjena druženju in zabavi, zato so po 
razglasitvi tekaških rezultatov nastopili 
ansambli in godbe iz okoliških krajev.

Na Zagradnih njivah za gradom Sne-
žnik so na sejem prostovoljstva vabile 
stojnice z domačimi pridelki in izdelki 

ter turistično ponudbo. Na eni od stojnic 
je tudi turistično društvo TOD Župano-
va jama Grosuplje vabilo obiskovalce 
na ogled jame in na Popoldne s polhi 
pri Županovi jami v soboto, 14. oktobra 
2017. Uradna napovedovalka na prire-
ditvi je po mikrofonu predstavila vse 
razstavljalce, tudi naše društvo, in javno 
povabila vse obiskovalce na prireditev o 
polhih pri Županovi jami. 

Člani upravnega odbora turističnega 
društva TOD Županova jama Grosuplje 
izkoristimo vsako priložnost, da se pred-
stavimo in promoviramo naše kraje in 
Županovo jamo. Na takih prireditvah 
navežemo osebne stike z organizatorji 
in udeleženci dogodka, pridobivamo 
izkušnje, iščemo ideje, ki jih potem prila-
godimo našim potrebam. 

Marija Samec

nagradilo z bučnim aplavzom, v spomin 
na koncert pa jim je predsednik društva 
Janez Kozlevčar izročil šopke ciklam in 
bršljana iz okoliškega gozda.

Pridne članice našega društva so 
vsem obiskovalcem in nastopajočim po-
stregle z odličnimi prigrizki in domačimi 
sladicami. Ob jedači in pijači smo prav 
prijetno prijateljsko pokramljali. 

Letošnji Dan Tabora je dokaz, da glas-
ba povezuje ljudi ter da dobre volje in 
prijateljskega razpoloženja ne pokvarijo 
niti dežne kaplje. Člani Turističnega dru-
štva Tabor – Št. Jurij se zahvaljujemo obi-
skovalcem letošnje prireditve in hkrati 
upamo, da se tako množično udeležite 
tudi naših prihajajočih dogodkov. Spre-
mljate nas lahko na facebooku: www.fa-
cebook.com/taborcerovo in na naši novi 
spletni strani: www.td-tabor.si. 

Sara Primec, 
TD Tabor – Št. Jurij, foto: Joži Rus Citrarka Tanja Zajc Zupan s spremljevalno skupino.
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Otvoritev novega rekreacijskega parka pred  
Domom starejših občanov Grosuplje

V septembru v Domu starejših obča-
nov Grosuplje tradicionalno pripravijo 
dneve odprtih vrat, letošnji so bili poi-
menovani Spoznajmo občino Grosuplje.

Že v petek, 15. septembra 2017, so 
tako stanovalci doma z lokalno vodičko 
Marinko Štrus iz minibusa LPP-ja spo-
znavali Grosuplje in bližnjo okolico. Nad 
videnim so bili navdušeni. Grosuplje z 
okolico je zelo lepo urejeno, videti je bilo 
tudi marsikaj novega, saj se je v zadnjih 
letih res veliko spremenilo, od novih kro-
žišč, trgovin, do novega zdravstvenega 
doma in nove šole.

V ponedeljek, 18. septembra 2017, 
pa je bil za občanke in občane ter dru-
go zainteresirano javnost že v dopol-
danskem času organiziran voden ogled 
doma, sledila pa je prireditev, na kateri 
so župan Občine Grosuplje dr. Peter Ver-
lič, direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar in direktorica Doma starejših 
občanov Grosuplje mag. Marta Gašpa-
rovič s slavnostnim prerezom traku sta-
novalcem doma tudi uradno predali v 
uporabo nov rekreacijski park.

»Lepo je imeti dom. In ta je najlepši ta-
krat, če se v njem res počutiš doma. Če je 
dom lepo urejen, če ima tudi lep vrt,« je 
dejal župan dr. Peter Verlič in direktorici 
doma mag. Marti Gašparovič ter stano-
valkam in stanovalcem doma ob novi 
pridobitvi iskreno čestital.

Direktorica Doma starejših občanov 
Grosuplje mag. Marta Gašparovič pa 

nam je zaupala, da so z urejanjem po-
vršin okrog doma začeli že pred dvema 
letoma. Prvi del parka, tik ob domu, je bil 
odprt maja 2015. Takrat so uredili povr-
šine za sedenje, senčnico, nasadili rastli-
ne. Kaj kmalu pa so ugotovili, da bi bilo 
potrebno parkovne površine povečati, 
da bi šli stanovalci doma lahko mirno 
na kratek sprehod, da jih ob jutranji te-
lovadbi na parkirišču ne bi preganjali av-
tomobili. Konec leta 2015 je oblikovalec 
Tomaž Bavdež že zrisal idejo in nov park 
umestil okrog balinišča vse do Erjavčeve 
ceste. Prvi del parka, dohodno pot do 
doma, ki so jo opremili z lučmi, s klopmi, 
smo odprli že leto kasneje. Dela so se 
nadaljevala v letošnjem letu in prišel je 
dan, ko smo odprli tudi drugi del parka. 
»Vendar park ne bi bil tako lep in funkci-
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onalen, če se ne bi končal s pločnikom ob 
Erjavčevi cesti. Tako smo tudi mi pridobili 
še eno pohodno pot, za izdelavo pločnika 
pa je seveda zaslužna občina in gospoda, 
ki sta danes med nami,« je še dejala direk-
torica doma mag. Marta Gašparovič in se 
županu dr. Petru Verliču in direktorju ob-
činske uprave mag. Dušanu Hočevarju 
za to pridobitev lepo zahvalila.

Otvoritvi je sledila pogostitev, na ka-
teri smo okušali dobrote lokalnih pride-

lovalcev, v popoldanskem času pa so se 
z lepim kulturnim programom predsta-
vili še ljudski pevci Zarja iz Račne.

Ob koncu naj še povemo, da nov re-
kreacijski park nudi stanovalcem doma 
možnost hoje po asfaltu, travi ali pa po 
peščenih poteh. Posebej bi izpostavili 
dve zanimivi poti, daljšo Krpanovo pot v 
dolžini 200 m, označeno z modro barvo, 
in krajšo Krjavljevo pot v dolžini 130 m, 
označeno z zeleno barvo. Po prehojeni 

Krpanovi ali Krjavljevi poti bodo stano-
valci doma natančno vedeli, koliko so 
prehodili. Park je tudi prostor za spro-
stitev v prijetni senci med čudovitimi ra-
stlinami in drevesi, prostor za druženje s 
prijatelji in sorodniki, pa tudi prostor za 
vadbo in različne prireditve. Rastline v 
parku so avtohtone, poznane nam Slo-
vencem.

Jana Roštan

Otvoritev Večgeneracijskega centra Skupna  
točka Grosuplje

V petek, 29. septembra 2017, smo od-
prli nov Večgeneracijski center Skupna 
točka Grosuplje. Ta se nahaja v prostorih 
na Taborski cesti 6, v centru Grosupljega, 
svoja vrata pa ima odprta prav vsak de-
lovni dan.  

Zbrane ob odprtju večgeneracijskega 
centra sta nagovorila direktor občinske 
uprave Občine Grosuplje mag. Dušan 
Hočevar in predsednica Zveze prijate-
ljev mladine Ljubljana Moste Polje Anita 
Ogulin.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je povedal, da smo v naši 
občini veseli vsake nove pridobitve, pa 
naj gre za projekt v vrednosti 3 milijonov 
evrov, ali pa za projekt, kot je odprtje 
večgeneracijskega centra, ki je bolj meh-
ko naravnan in bo v centru Grosupljega 
povezoval ljudi vseh generacij. V Grosu-
pljem smo že odprli Center aktivnosti 
Grosuplje, Zlati kotiček, sedaj pa se nji-
ma bo pridružil še večgeneracijski cen-
ter. »Vsem, ki boste delali v tem centru, že-
lim veliko dobrih projektov, veliko uspeha 
in pa veliko dobre volje,« je še dejal mag. 
Dušan Hočevar.   

Predsednica ZPM Ljubljana Moste Po-
lje Anita Ogulin pa je povedala, da je nov 
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večgeneracijski center namenjen prav 
vsem našim občankam in občanom. Gre 
za čudovit prostor, kjer se bomo lahko 
družili in nam bo lepo. 

Zaupala nam je, da so v času svoje-
ga delovanja ugotovili, da je ljudem, ki 
ostanejo na socialnem robu ali pa pod 
njim, težko znova priti do druženja, do 
vrstnikov. In ni lepšega in primernejšega 
prostora za to, kot so takšni centri, kjer 
potekajo različne dejavnosti, ki nas kul-
turno bogatijo, ki nas opremljajo z novi-
mi znanji, kjer se družimo. 

V večgeneracijskem duhu so za bogat 
kulturni program poskrbeli pevke Žen-

skega pevskega zbora Lastovke, plesalci 
folklorne skupine Kulturnega društva sv. 
Mihaela Grosuplje, na harmoniko je zai-
gral Tadej Hudorovič, na citre pa Pavlina 
Šifrar. Skozi prireditev sta nas popeljali 
učenki Osnovne šole Louisa Adamiča 
Grosuplje Zala Berk in Karin Kaja Pouh.

Večgeneracijski center Skupna točka 
Grosuplje ustvarja prostor za druženje, 
sodelovanje, prenos znanja in aktiv-
no učenje v vseh življenjskih obdobjih, 
hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje 
in socializacijo ranljivih skupin ter nudi 
preventivne programe in vsebine. Gre 
za projekt, ki sta ga zasnovala ZPM Lju-

bljana Moste Polje in Slovenska filantro-
pija. Sofinancira ga Republika Slovenija 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropska 
unija iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada, programi in vsebine pa se izvaja-
jo tudi ob podpori Občine Grosuplje.

V Večgeneracijskem centru Skupna 
točka Grosuplje nudijo tudi pomoč pri 
izpolnjevanju obrazcev in vlog, hkrati pa 
medse vabijo prostovoljce.

Če si doma iz občine Grosuplje, želiš 
spoznati nove ljudi, okrepiti svoje kompe-
tence in koristno zapolniti svoj prosti čas, 
si morda pravi za nas. Z nudenjem učne 
pomoči in počitniškim varstvom lahko po-
magaš socialno ogroženim osnovnošol-
cem iz Grosupljega.

Širi svoja obzorja. Deli svoj čas in zna-
nje. Pomagaj!

Za več informacij smo na voljo na taja.
berk@zpmmoste.net 

Prostovoljstvo je izziv – sprejmi ga!

Jana Roštan

SEZONA GRIPE JE PRED VRATI.

Gripa je akutna virusna bolezen di-
hal, ki se zelo hitro širi. Pri nas se pojavlja 
predvsem v zimskih mesecih in ogroža 
celotno prebivalstvo, še posebno sta-
rejše ljudi, bolnike s kroničnimi srčnimi, 
pljučnimi, presnovnimi in drugimi bole-
znimi ter majhne otroke in nosečnice.

Znaki bolezni:
Približno  v 1-3 dneh po okužbi se po-

javijo bolezenski simptomi in znaki: mra-
zenje, izčrpanost, visoka temperatura, 
glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, 
dražeč občutek v žrelu in suh kašelj. Ra-
zen kašlja, ki lahko traja več tednov, zna-

ki po navadi izginejo v dveh do sedmih 
dneh. (NIJZ, 2017)

Za preprečevanje širjenja bolezni 
priporočamo:
• Vzdrževanje dobre telesne kondicije, 

veliko gibanja na svežem zraku,

Kaj lahko za preprečitev nastanka in lažje prebolevanje v primeru okužbe naredimo sami?
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• Uživanje zdrave hrane z veliko sadja 
in zelenjave,

• Redno in temeljito umivanje rok z mi-
lom in vodo,

• Redno čistimo površine in predmete z 
vodo in detergentom,

• Redno zračimo prostore,
• Izogibamo se prostorom, kjer se zadr-

žuje veliko ljudi, kot so trgovski centri 
in podobno,

• Če zbolimo in bi lahko imeli gripo, 
ostanemo doma,

• Pri kihanju ali kašljanju si usta pokri-
jemo s papirnatim robčkom za en-
kratno uporabo ali kihamo oziroma 
kašljamo v rokav,

• Okužbo preprečimo z dobrimi higien-
skimi navadami  - ne delimo osebnih 
predmetov, kot so zobne ščetke, ne 
pijemo iz istega kozarca ali steklenice, 
ne uporabljamo istega je-
dilnega pribora ipd. 

• Učinkovita zaščita pred 
gripo je vsakoletno ce-
pljenje proti gripi.

Zdravljenje
• Najbolj pomembno je, da 

si olajšamo težave, ki spre-
mljajo obolenje, in poča-
kamo, da gripa izzveni.

• Svetuje se počitek in iz-
ogibanje telesnim napo-
rom, dokler trajajo simp-
tomi.

• Zaužijemo dovolj teko-
čin, saj jih zaradi vročine  
izgubimo več kot običaj-
no, da ne nastopi izsuši-

tev, ki še dodatno poslabša naše po-
čutje.

• Posebno ponoči je zamašen nos zelo 
moteč in povzroči, da dihamo sko-
zi usta, kar dodatno izsuši sluznico 
zgornjih dihal in poslabša počutje. 
Svetuje se uporaba kapljic za nos, da 
se prehodnost nosu poveča in olajša 
dihanje.

• V primeru povišane telesne tempe-
rature nad 38°C, jemljemo zdravila, 
ki znižajo telesno temperaturo, za 
otroke je primeren paracetamol, od-
rasli pa lahko vzamejo paracetamol 
ali aspirin.

• Jemanje antibiotikov (če ni bakterij-
skih zapletov) je brez smisla in je lah-
ko škodljivo.

• 

Cepljenje
• Cepljenje je ena izmed možnosti pre-

prečevanja nastanka gripe. 
PROTI SEZONSKI GRIPI SE LAHKO 

CEPITE tudi  v ZD Grosuplje od petka, 
14. 10. 2017 naprej.

Cepite se lahko pri vašem osebnem 
zdravniku.

Za vse kronične bolnike, nosečnice in 
starejše od 65 let je cena cepiva 7 eur, za 
ostale 12 eur.

Več o tem, kako za zdravje lahko po-
skrbite sami, boste kmalu izvedeli na de-
lavnicah in predavanjih, ki jih pripravlja-
mo v Zdravstvenem domu Grosuplje. 
Vabljeni!

Medeja Bučar, 
dipl. med. sestra, ZD Grosuplje

Prostovoljsko delo z romskimi otroki na terenu 
Programa Tikno Them (Mali Svet) in 

»jutRO nove MIsli« sta preventivna pro-
grama, namenjena romskim otrokom 
in mladostnikom, ki ju izvaja Center za 
socialno delo Grosuplje.

Področje dela prostovoljcev v naših 
programih:
• individualno in skupinsko druženje 

z romskimi predšolskimi in šolskimi 
otroki ter mladostniki v domačem 
okolju v okolici Grosupljega, 

• učna pomoč,
• sodelovanje pri načrtovanju in izva-

janju skupinskih aktivnosti ter social-
nem vključevanju (npr. decembrsko 

obdarovanje, obiski kulturnih usta-
nov, delavnice).

Od prostovoljcev in prostovoljk pri-
čakujemo:
• veselje do dela z romskimi otroki in 

mladostniki,
• sodelovanje v programu vsaj 1-x te-

densko,
• resen in odgovoren odnos do dela,
• - lasten prevoz.

Vaše delo bo otrokom in mladostni-
kom v veliko oporo, saj jim boste s svo-
jo prisotnostjo lahko obogatili dneve 
in tako izboljšali kakovost preživljanja 

njihovega prostega časa. Pridobili boste 
nove izkušnje pri delu z mladimi, lahko 
boste izrazili svojo ustvarjalnost pri načr-
tovanju skupinskih aktivnosti in razširjali 
njihove možnosti vključevanja v lokalno 
okolje. Ob tem vam nudimo mentorsko 
vodenje in redna srečanja.

Kontaktna oseba: Ana Vidovič, CSD 
Grosuplje, Adamičeva 51, 1290 Grosu-
plje, ana.vidovic@gov.si, 01 781 80 64.

Ana Vidovič, 
Center za socialno delo Grosuplje
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Skrb za zdrave zobe pri najmlajših

Teden otroka v vrtcu Kekec

V ponedeljek, 18. septembra, nas je v 
skupini 2- do 3-letnih SONČKOV,  v vrt-
cu Pastirček obiskala edukatorica zdra-
vstvene vzgoje, Sonja Kerin Kos, iz Zdra-
vstvenega doma Grosuplje.

Prijazno smo se pozdravili, ji pokaza-
li zobne ščetke in zobne paste, ki so jih 
otroci prinesli s seboj v vrtec. Pogovarjali 
smo se, da moramo za zdravje in zdrave 
zobe uživati veliko sadja, zelenjave in 
čim manj sladkarij. Pomembno je tudi, 
da veliko pijemo.

V vrtcu skrbimo za pitje, da imamo 
vodo in nesladkan čaj na voljo cel dan.

Potem pa nam je gospa Sonja pove-
dala Čudovite zgodbe zobne miške.

S seboj je prinesla še krokodilčka Kro-
kija in veliko zobno ščetko. Pokazala je, 
kako si krokodilček Kroki umiva zobe in 
na ta način seznanila otroke s tehniko 
pravilnega umivanja zob.

Nato je z vsakim otrokom individual-
no izvajala umivanje zob, jim pregledala 
zobe.

Pohvalila je, da imajo vsi otroci lepe 

zobe.
Narisali smo ji risbice, ona pa je otro-

kom dala štampiljko zajčka in kazalnike, 
ki jih bo spominjal, da si bodo redno 
umivali zobe ob pomoči staršev.

Dogovorili smo se, da bomo spomladi 
mi obiskali zobozdravstveno ambulanto.

Pozitivno medsebojno sodelovanje, 

vzgledi, skrb za sebe in drugega prispe-
va k  največji vrednoti, to je zdravju.

Zato si še naprej želimo prijetnega, 
medsebojnega sodelovanja med vrt-
cem, otroci, starši in Zdravstvenim do-
mom Grosuplje.

Ljudmila Zidar, foto: Janja Čeh

V delu vrtca Kekec, t. i. spodnji hodnik, 
je po uvajalnem mesecu septembru pri-
šel prvi teden oktobra, teden otroka. 
Letošnje vodilo POVABIMO SONCE V 
VRTEC se je skladalo z našo prioritetno 
nalogo – krepitvijo odnosov.  Dejavnosti, 
ki so potekale preko celotnega tedna, so 
bile namenjene spoznavanju otrok med 
seboj, ustvarjanju pozitivnih odnosov 
med otroki in vzgojiteljicami iz različnih 
skupin in s tem pozitivne klime v enoti.

V ponedeljek smo se tako že zjutraj 
vsi zbrali v garderobi, kjer nas je vzgoji-
teljica Judita s svojim pripovedovanjem 
o Nosku zvabila v svet domišljije. V pri-
hodnjih dneh nas bo obiskal tudi sam 
Nosko in kdo ve, kako dolgo bo ostal z 
nami in kaj vse bomo z njim še doživeli. 
V torek je vrtec plesal, otroci so dan poi-
menovali kar VESELICA. Takoj po zajtrku 
smo se zbrali na vrtčevskem igrišču, kjer 
smo plesali vse do kosila. S plesnimi ko-
raki nas je vodila vzgojiteljica Katarina, 
mi pa smo ji sledili in se ob tem zelo za-
bavali. V sredo so nas obiskali prvošolci 

iz OŠ Brinje skupaj s svojimi učiteljicami. 
Skupaj smo se družili na svežem zraku 
vrtčevskega igrišča. Strokovne delavke 
vrtca smo pripravile gibalne postaje, 
kjer so otroci premagovali različne ovire, 

urili spretnosti, sodelovali, predvsem pa 
krepili prijateljstvo. Dan je potekal spro-
ščeno in v znamenju pozitivne energije. 
Upamo, da so se imeli tako tudi prvošolci 
z učiteljicami. V četrtek je vrtec eksperi-
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mentiral. V vsaki igralnici je otroke pri-
čakal drug eksperiment. Otroci so pihali 
barvne milne mehurčke, doživeli izbruh 
vulkana, ugotavljali, zakaj plastelin v 
vodi včasih plava, včasih pa potone. S 
čarovnijo so spreminjali barvo tekočini 
in opazovali, kaj se dogaja s svečo, če jo 
pokrijemo. Igrali so se in spoznali  staro 
slovensko igračo- brlek in ugotavljali, za-
kaj se balon v vroči vodi napihne, v ledu 

pa stisne skupaj. Ne samo, da je bil dan 
zabaven, ampak smo se vsi naučili veli-
ko novega. Sledil je zadnji dan v tednu, 
petek, otroci so ga poimenovali IGRAM 
SE, KAR SE HOČEM. Od doma so prinesli 
igrače, s katerimi so se nato v vrtcu igrali 
in jih pri igri delili z drugimi otroki. Kljub 
slabšemu vremenu smo se odpravili tudi 
v Kulturni dom, kjer smo si ogledali lut-
kovno predstavo Vrana in glasba. 

Teden je minil hitro, morda prehitro 
in v znamenju utrjevanja prijateljstva in 
pozitivnih odnosov. Skupaj z otroki smo 
stkali nova prijateljstva, utrjevali stara 
in s tem bomo nadaljevali tudi v priho-
dnje. Menimo, da smo v naš vrtec v te-
dnu otroka prav gotovo uspeli  privabiti 
sonce.

Nuša Erjavec in Tina Kocman

Učenci OŠ Brinje Grosuplje zasadili drevo miru in 
prijateljstva

21. september, je svetovni dan miru. 
V številnih državah sveta na ta dan sadi-
jo drevesa, ki so simbol miru in nadalje-
vanja življenja. Drevo nas spominja na 
naravo in opominja, da moramo zanjo 
skrbeti, saj mnoge živalske in rastlinske 
vrste zaradi podnebnih in drugih spre-
memb izumirajo. Ker so gozdovi pljuča 
Zemlje, ji s tem, ko jih sadimo, pomaga-
mo k nadaljnjemu obstoju.

Hkrati je sajenje dreves povezava šol 

po svetu. S tem podpiramo kulturno ra-
znolikost in strpnost. Dan sajenja dreves 
organizira ENO šola – okoljska globalna 
virtualna šola in mreža za trajnostni ra-
zvoj, ki ima svoj sedež na Finskem. V Slo-
veniji se sajenju pridružujemo v okviru 
projekta EKO ŠOLA. 

Drevesa so pravljična, zdravilna, mi-
tološka in dajejo čudovite nianse naši 
zemlji. Drevesa pripovedujejo zgodbe. 
Tudi drevo, ki je bilo zasajeno pri OŠ Bri-

nje Grosuplje, bo prav gotovo pripove-
dovalo zgodbo. Zgodbo o radovednih, 
navihanih, zasanjanih, veselih, zaljublje-
nih učencih OŠ Brinje Grosuplje.

Zahvaljujemo se družini Smrkolj, ki 
nam je podarila drevo. Prepričani smo, 
da bo posajena jerebika lepo rasla ter 
dolgo opravljala svoje poslanstvo.

Polona Umek Repovž, 
koordinatorica Ekošole

Mika Vanhanen: Drevesa so prijatelji 

Ohranimo gozdove, zeleni svet miru,
pomagajmo živalim, da ostale bodo tu!
Drevesa in otroci stopimo skupaj, saj
smo vsi otroci Zemlje, pomagajmo ji zdaj!

Drevesa so prijatelji, zato sadimo jih zdaj vsi.
Sever, jug, vzhod, zahod, drevesa rastejo povsod!
Mir, zelenje, čisti zrak, tega si želi zdaj vsak.
Drevesa so prijatelji, bodimo to še mi!
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Zakaj učitelji »težijo« z domačimi nalogami?

V akciji NVO  gre v šolo sodelovali tudi osnovnošolci 
OŠ Brinje Grosuplje

O tem se večkrat pogovarjam z učen-
ci, kadar pridejo k meni zaradi učnih 
težav oz. slabih ocen. Vprašam jih, ali 
menijo, da učitelji dajejo naloge zato, 
ker nimajo drugega dela, ali obstaja kak 
tehtnejši razlog. Učenci hitro ugotovijo, 
da je pravilen drugi odgovor. 

Potem ta »tehtnejši razlog« malo po-
drobneje razdelamo. Pravijo, da zaradi 
ponavljanja. Res je. Ponavljanje je boj 
proti pozabljanju. Vprašam jih, ali vedo, 
kdaj se dogaja pozabljanje. Običajno od-
govorijo, da takrat, ko smo ljudje stari ali 
pa utrujeni.   

Pravilen odgovor je: ves čas. Poza-
bljanje poteka neprestano – na ta način 
se naši možgani borijo proti temu, da 
bi »pregoreli«, sicer bi morali prav vsako 
sliko, zvok, občutek itd. shraniti v dol-
goročni spomin. Dobro vemo, da si ne 
zapomnimo čisto vsega, kar vidimo in 
slišimo ali občutimo. Zato, ker sproti se-
lekcioniramo in pozabljamo. 

Presenetljivo pa je, koliko in kako hi-
tro to pozabljanje poteka. 

Slika prikazuje tako imenovano kri-
vuljo pozabljanja (oz. Ebbinghausovo 

krivuljo), iz katere vidimo, da po 1 uri 
pozabimo že približno polovico (!), po 
2 dneh že skoraj tri četrtine itd. 

To pomeni, da učenci 2. šolsko uro po-
zabijo že polovico vsega, kar so se učili 1. 
šolsko uro. In potem se pozabljanje še 
nadaljuje … Iz česar logično sledi: prej 
kot se učenci lotijo ponavljanja snovi, 
manj dela imajo z učenjem.

(Če se doma javiš za pomivanje poso-
de v nedeljo po zajtrku, boš imel manj 
dela, kot če jo pomivaš po kosilu. Kaj bi 
torej izbral razumen človek? Boste avto 
peljali v popravilo takoj, ko bo začel su-
mljivo škrtati, ali boste čakali, da vas pu-

sti na cedilu sredi avtoceste? V katerem 
primeru boste plačali višjo ceno?)

Zato obstajajo domače naloge; da 
pripravijo učence k čim hitrejšemu po-
navljanju, preden gre preveč v pozabo 
– sicer je treba začeti skoraj od začetka, 
snov pa se vsak dan kopiči. 

Zdaj pa – na delo. Učitelji bodo v ko-
rist učencem še naprej nalagali doma-
če naloge; starši pa boste svoje otroke 
v njihovo dobro še naprej (ali pa še bolj 
vztrajno) vzpodbujali, da svoje zadolži-
tve redno in vestno opravljajo. Nenaza-
dnje zagotovo vsi želimo, da bodo ti naši 
otroci nekoč imeli dobre delovne nava-
de, ki bodo vodile k zmožnosti dobiti in 
dobro opravljati (= obdržati!) službo ter 
odgovorno poskrbeti za svojo bodočo 
družino (svoje otroke) in svoje ostarele 
starše. 

Veliko potrpljenja in vztrajnosti vam 
želim, dragi starši. Z vašim dobrim zgle-
dom se ju bodo sčasoma navzeli tudi 
otroci.

Tadeja Podgorelec, uni. dipl. psih. – 
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Z akcijo NVO gre v šolo povezujemo 
lokalna društva z osnovnimi šolami. Njen 
osnovni namen je učencem predstaviti 
dejavnosti, ki jih izvajajo okoliška dru-
štva in jim na interaktiven način pred-
staviti, kaj jim lokalno okolje ponuja, ko 
zapustijo šolske klopi. 

Na OŠ Brinje v Grosupljem je akcija 
potekala v soboto, 7. 10. 2017, kjer se je 
osnovnošolcem predstavilo 16 lokalnih 
društev in zavodov, ki si želijo doseči 
večjo prepoznavnost v svojem okolju, v 
svoje aktivnosti vključiti več mladih in 
krepiti sodelovanje med generacijami.

Letošnjo akcijo sta v partnerstvu izve-
dli dve regionalni stičišči nevladnih or-
ganizacij. Stičišče NVO osrednje sloven-
ske regije in ZLHT regionalni center NVO 
zasavske regije sta tokrat uspešno pove-
zala 11 osnovnih šol in kar 120 nevladnih 
organizacij, v akcijo pa je bilo vključenih 
več kot 5.500 učencev. 

Učenci so med akcijo NVO gre v šolo 
spoznavali različne dejavnosti in vsebine 
nevladnih organizacij. Predstavila so se 
jim različna športna društva in kulturne 

organizacije, mnogo pa je bilo tudi ta-
kšnih, ki so otrokom predstavili bolj po-
sebne vsebine. Učenci so poleg športa 
in kulture spoznavali, kaj se dogaja v lo-
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Električni gokart Jadrnica Brina

vskih družinah, iz prve roke izvedeli, 
kako je potekala vojna za Slovenijo, 
se seznanili s problematiko vedno 
bolj zelo razširjene sladkorne bole-
zni, izvedeli, kam vse zlezejo člani 
planinskih društev, pogovarjali so 
se o nasilju med vrstniki, spoznali 
osnove prve pomoči in pestre de-
javnosti gasilskih društev, podučili 
so se o čebelarjenju, taborjenju in 
tudi o problematikah različnih tež-
kih boleznih in življenja z njimi. 

Na OŠ Marije Vere Kamnik so so-
delovali: RKS - Območno združenje 
Grosuplje, Turistično društvo Tabor 

- Št. Jurij, Društvo podeželskih žena 
Sončnica Grosuplje, Karate klub 
Grosuplje, Glasbena Šola Lipičnik, 
Plesni klub Spot, Atletski klub Špela, 
Glasbeno društvo Bučar, Turistično 
društvo Šmarje – Sap, Rokometni 
klub Grosuplje, Plesni studio Tina, 
Astronomsko društvo Vega – Lju-
bljana, Društvo za zaščito in pomoč 
živalim v stiski Lajka, Cheerleading 
zveza Slovenije, Ribiška družina Gro-
suplje, Lovska družina Grosuplje.

Akcija NVO gre v šolo močno 
spodbuja medgeneracijski in med-
kulturni dialog ter poudarja še šte-

Nagrada RS za izjemne dosežke na področju šolstva
Ivan Dović, učitelj na OŠ Brinje Gro-

suplje, je eden izmed letošnjih 10 preje-
mnikov državnih nagrad za izjemno delo 
na področju šolstva.

Le kdo od brinjskih učencev ne pozna 
električnega avtomobila Minotavra, ja-
drnice Brine, gliserja Brina, vesoljskega 
plovila, žogozvočnika, električnega go-
karta, nenavadnih koles, Multisenzorne 
sobe v kombiju za učence s posebnimi 
potrebami, ustvarjalnih delavnic za na-

darjene učence, zabavnih modelarskih 
piknikov, aktivnih odmorov …? 

Ivan Dovič, učitelj fizike in tehnike, je 
učitelj, ki je poslanstvo in merila, ki do-
ločajo dobrega učitelja, dvignil na višjo 
raven. Znanje predaja mladim z nav-
dušenjem in izjemno ustvarjalnostjo. 
Vzdušje, ki ga tako ustvarja, mlade kar 
vleče k temu, da mu sledijo. Rad ekspe-
rimentira, ustvarja in s svojo zavzetostjo 
budi navdušenje med mladimi. Na po-

seben način jim približuje področje na-
ravoslovja, tehnike in tehnologije, fizike, 
modelarstva, astronomije in robotike. 
Nenehno išče nove načine, kako približa-
ti znanje mladim, in jih tako uči ustvarjal-
no razmišljati. Organizira najrazličnejše 
dejavnosti znotraj šole, vodi domače in 
mednarodne projekte, sodeluje s šte-
vilnimi ustanovami in organizacijami in 
tako mladim omogoča, da skozi lastne 
izkušnje pridobivajo znanje in drugačen 

vilne druge vrednote. Morda bi izpostavili pomen 
skupnosti, sodelovanja in prostovoljstva, na kate-
rih temelji delovanje društev, ki v veliki večini za-
stopajo nevladne organizacije v akciji. S pestrimi 
vsebinami, zanimivimi ljudmi in posebnimi znanji 
ter veščinami so nevladniki navduševali učence 
in jih spodbudili, da se morda večkrat izklopijo iz 
digitalnega sveta in ponovno vstopijo v naravo in 
med ljudi. 

V prihodnosti si bomo prizadevali, da akcija 
NVO gre v šolo postane vseslovenska akcija. Za-
vedamo se, kako pomembno je, da se človek že 
v mladosti aktivno vključuje v skupnost in svoje 
potenciale odkriva in razvija na različnih podro-
čjih.  Z udejstvovanjem mladih v lokalnih nevla-
dnih organizacijah poskrbimo namreč za prenos  
dragocenega znanja, veščin in vrednot na mlajše 
generacije, z akcijo pa tudi razširjamo zavedanje, 
da je posameznikov prispevek v skupnost izje-
mno dragocen pri zasledovanju boljšega in lep-
šega življenja vseh.

Stičišče NVO osrednje Slovenije
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Žogozvočnik
Multisenzorna soba v kombiju za učence s posebnimi potrebami 

(šolsko leto 2016/17)

Intervju z učiteljem Ivom Dovićem 
Prejšnji teden, ravno na dan učiteljev, je našo 

šolo preplavila novica, da je naš učitelj, Ivo Dović, 
prejel prestižno nagrado Republike Slovenije. Šol-
ski novinarji smo zato za vas pripravili kratek inter-
vju z našim nagrajencem. 

Zakaj točno ste prejeli nagrado, kako se ta na-
grada imenuje?

Prejel sem nagrado Republike Slovenije na po-
dročju šolstva, in sicer za izjemne dosežke na po-
dročju osnovnega šolstva. 

Kakšna so bila vaša prva občutja ob prejetju 
nagrade? Kaj vam nagrada pomeni?

Sprva je bilo to veliko presenečenje, sedaj po 
podelitvi nagrade in vsej pozornosti, ki sem je de-
ležen, pa so občutki bolj v smeri vznesenosti, ve-
selja in sreče. Nagrada mi pomeni veliko priznanje 
za moje delo pa tudi priznanje učiteljskemu pokli-
cu, ki si po mojem mnenju zasluži boljši položaj v 
družbi.

V šoli ste učitelj tehnike, vodite pa tudi različ-
ne dejavnosti in projekte. Katere?

V lanskem letu smo zaključili dvoletni projekt 
prenove starega kombija v multisenzorno sobo za 
učence s prilagojenim programom. Pri tem projek-
tu smo sodelovali z Zavodom Republike Slovenije 
za šolstvo in na Merkurjevem natečaju Za lepšo 
šolo. Na modelarskem krožku pa smo pred tem za-
ključili veliko projektov, med največjimi pa so jadr-

nica, gliser in električni avtomobil. 
Zadnjih nekaj let veliko časa po-
svečam interesni dejavnosti FIRST 
LEGO League (FLL), kjer se ukvarja-
mo z roboti in različnimi izumi.

Ali vam pri njih pomagajo tudi 
učenci? Kako?

Projektov se lotevam z name-
nom, da se vanje vključi čim več 
učencev. Tako dobim možnost, da 
učence navdušim za raziskovanje 
in ustvarjanje na tehničnem podro-
čju. Projekte vedno zasnujem tako, 

da lahko učenci večino dela opra-
vijo sami. Mislim, da učence pogo-
sto podcenjujemo, sposobni pa so 
marsičesa. 

Kateri so vaši najljubši izdelki/
projekti?

Bistvo mojega poklica niso iz-
delki oz. projekti. Moji »projekti« 
so učenci. Učenci, ki sem jim uspel 
zagotoviti pogoje, da preizkusijo in 
se navdušijo za ustvarjanje na teh-
ničnem področju, ter šolanje nato 
nadaljujejo v tej smeri. To počne-

pogled na naravoslovje in uporabno 
tehnologijo. Oblikoval je posebno sple-
tno stran, objavil številne članke in dru-
ga gradiva. Njegovi učenci na državnih 
in mednarodnih projektih ter tekmova-
njih prejemajo najvišje nagrade. Števil-
na sodelovanja so mu prinesla ugled in 
spoštovanje številnih domačih in tujih 
strokovnjakov. Nagrajenca na mesto 
uspešnega, spoštovanega in priljublje-
nega učitelja postavljajo njegov zanos, 
ustvarjalnost, dobrovoljnost in ljubezen 

do otrok ter njegove nenehne nove za-
misli, kako učencem na zabaven način 
približati tehniko in znanost. (Vir: Nagra-
de RS na področju šolstva, Ministrstvo za 
izobraževanje znanost in šport.)

Ivo Dović sam o sebi pravi, da se rad 
igra. Rad se igra z otroki, rad se igra z 
elektroniko, s tehničnimi igračkami. Nje-
govo “igrivost” pa zelo dobro dopolnju-
jejo treznost in premišljenost, dobri ar-
gumenti, znanje in sposobnosti, smisel 

za humor, spoštljiv odnos do vsakogar, 
pripravljenost pomagati. Zato ga nimajo 
radi le učenci, pač pa tudi sodelavci. 

Lepo je videti učitelja, ki uživa v svo-
jem delu in se zabava. Še lepše je videti, 
kako se to prenaša na učence. To je ključ 
do uspeha.

Učitelju Doviću iskreno čestitamo!

Učenci in sodelavci OŠ Brinje Grosuplje
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Zaključni dogodek najbolj kulturne šole

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosu-
plje je bila leta 2016 izbrana za najbolj 
kulturno slovensko osnovno šolo leta, 
zato je imela v petek, 22. septembra 
2017, to čast, da je skupaj z Javnim skla-
dom RS za kulturne dejavnosti in Občino 
Grosuplje pripravila zaključno srečanje 
kulturnih šol z razglasitvijo najbolj kul-
turne šole leta 2017. 

Ta dan so vsi zaposleni načrtovali več 
mesecev, saj so želeli učencem in uči-
teljem iz sedemdesetih slovenskih šol, 
ki so jih gostili, dokazati, da je na šoli 
kultura res v samem ospredju šolskega 

življenja. Najprej so si vsi gostje ogle-
dali gledališko predstavo Nacionalno 
preverjanje stanja, ki so jo pripravili čla-
ni šolske gledališke skupine Hiša pod 
mentorstvom Irene Žerdin. Zatem so se 
začele delavnice za učence in mentorje. 
Zaposleni na šoli in zunanji mentorji so 
pripravili trinajst zanimivih ter pestrih 
delavnic za učence, v katerih so svojo 
ustvarjalnost na različnih področjih pre-
dali mladim. Na voljo so imeli gledališko, 
literarno, folklorno, likovno, ustvarjalno, 
zgodovinsko, novinarsko, kulinarično, 
fotografsko in še kakšno delavnico, ki so 

potekale na šoli, v kulturnem domu in 
mestni knjižnici. Mentorji so se medtem 
prepustili znanju sodelavcev Javnega 
sklada za kulturno umetnost.

Po delavnicah je zanje poskrbelo šol-
sko kuharsko osebje, ki je vse goste ob 
prijetnih zvokih gostujočih glasbenikov 
pogostilo pod šotorom na igrišču, kjer je 
potekal tudi kulturni bazar. Sledila je za-
ključna prireditev, na kateri so učenci OŠ 
LA Grosuplje, pod mentorstvom Betke 
Jamnik, Andreje Bolkovič in ostalih zbo-
rovodkinj ter glasbenih gostov množici 
slovenskih osnovnih šol in ministrici za 

mo učitelji; navdušujemo in to je po mo-
jem mnenju vredno veliko več kot kak 
otipljiv izdelek. 

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja 
tehnike?

Odgovor na to vprašanje v nekem 
trenutku vem, kasneje pa nisem več 
tako prepričan. K odločitvi je zagotovo 
prispevalo več dejavnikov. Nekaj imam 
verjetno v genih, moj oče je bil prav tako 
učitelj. Od nekdaj sem se rad ukvarjal s 
tehničnimi stvarmi, popravljal »bicikle«, 
razdiral razne naprave, jih preučeval, se-
stavljal lego kocke …. Mislim, da pa mi je 
bilo všeč tudi to, da ima učitelj fleksibilen 
delovnik in dolge počitnice. 

Ali v njem uživate? Ali je poklic iz-
polnil vaša pričakovanja?

Deloma, nekje da, nekje ne, nekje pa 
jih je celo presegel. Poletne počitnice 
učitelja žal niso tako dolge, kot so poči-
tnice učenca. Še vedno lahko raziskujem 
in ustvarjam na tehničnem področju. 

Zelo pa me veseli tudi to, da se mi služ-
ba prepleta še z drugimi hobiji, kot sta 
glasba in astronomija.  V svojem poklicu 
uživam, rekel bi celo, da vedno bolj. Ver-
jetno tudi zaradi izkušenj in suverenosti, 
ki pridejo z izkušnjami.   

Kdo je vaš vzornik? Kdo oz. kaj vas 
navdihuje?

Za vzornike si ne postavljam ljudi. Vsi 
ljudje kdaj naredimo kaj dobrega, včasih 
pa tudi kaj slabega. Včasih rečemo kaj 
pametnega, včasih pa kaj neumnega. 
Bolj me navdihujejo dobra dejanja ljudi, 
kakšne misli, ideje. Največ navdiha do-
bim od otrok in njihovih norih domislic. 
Navdihujejo me tudi sodelavci s svojimi 
pedagoškimi praksami. Ni pa skrivnost, 
da učitelji veliko idej najdemo tudi na 
internetu.

Kam boste postavili nagrado?
Če mislite na prelep steklen kipec, je 

ta zaenkrat še na moji delovni mizi. Bolj 
kot kipca, pa sem bil vesel mnenj kole-
gov o mojem delu in njihovih utemelji-

tev, ki so jih zapisali v prijavi za nagrado. 
Imate mogoče še kakšen nasvet/pri-

poročila za učitelje in učence?
Sam sem se dolga leta obremenje-

val s prenatrpanimi učnimi načrti in s 
tem, ali sem učence naučil vse, kar je v 
njih zapisano. Danes se mi zdi bolj kot 
to pomembno, da učitelji svoj predmet 
predstavimo čim bolj zanimivo in učen-
ce poskusimo navdušiti za raziskovanje 
in ustvarjanje. 

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? 
Imate v mislih morda že kakšen nov 
projekt?

V delavnici že snujemo dva nova, ne-
koliko manjša, a po mojem mnenju zelo 
zabavna projekta. Zopet predelujemo 
stara kolesa, a zaenkrat naj še ostane 
skrivnost. 

Klara Ogrinc in Pia Kladnik, 9. c
Mentorica: Sabina Jevšenak
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Razglasitev najbolj kulturne šole za leto 2017  
v Grosupljem

V petek, 22. septembra 2017, je v 
avli Osnovne šole Louisa Adamiča Gro-
suplje potekala zaključna prireditev 
projekta Kulturna šola, na kateri so 
razglasili tudi najbolj kulturno šolo leta 
2017. To je postala Osnovna šola Fran-
ceta Prešerna iz Maribora.

Letošnji gostiteljici prireditve sta bili 
Občina Grosuplje in Osnovna šola Loui-
sa Adamiča Grosuplje, ponosna nosilka 
takrat še aktualnega naziva najbolj kul-
turne šole leta 2016.

Ravnateljice in ravnatelje kulturnih 
šol, ta naziv si je letos prislužilo kar 70 šol, 
ter županje in župane občin, ustanovite-

ljic teh šol, je že v dopoldanskem času 
v dvorani Družbenega doma Grosuplje 
sprejel župan dr. Peter Verlič, jim izrekel 
prijetno dobrodošlico v naši občini ter 
jih pobližje seznanil z našo občino, tudi 
s številnimi našimi uspešnimi projekti, z 
vizijo razvoja občine v prihodnje in tu-
rističnimi zanimivostmi, ki jih ob obisku 
naše občine velja obiskati.

Sledil je ogled Mestne knjižnice Gro-
suplje, kjer jih je prijazno sprejela direk-

izobraževanje, znanost ter šport dr. Maji 
Makovec Brenčič, ki je bila časna gostja 
prireditve, še enkrat dokazali svojo glas-
beno in igralsko nadarjenost s predstavo 
Pujte, pujte vsi ljudje, ki je odlično za-
ključevala osrednji temi celotnega do-
gajanja – reformacija in medkulturnost. 

Naziv najbolj kulturne šole in kulturno 
drevo, ki so ga ustvarili učenci, so predali 
Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor, 
ki ji iskreno čestitamo.

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosu-
plje je s svojim delom v preteklih letih 
dokazala, kako pomembno je širjenje 

kulture med osnovnošolci in v širši oko-
lici, zato so se zavezali, da svojo kulturno 
pot nadaljujejo, saj bodo le tako doka-
zali, da so kulturni KUL, kot je svoj govor 
zaključila ravnateljica šole.

Prispevek pripravila: Špela Bagon, 
foto: Foto Rozman
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torica Roža Kek. Povedala je, da je seve-
da zelo pomembna osnovna dejavnost 
knjižnice izposoja knjižničnega gradiva 
in posredovanje informacij, vendar pa je 
naša knjižnica velikega pomena tudi kot 
prostor, kjer se ljudje družijo, povezuje-
jo in sodelujejo. Da je  res tako, smo se z 
ogledom knjižnice, kjer se je ta dan  veli-
ko dogajalo, prepričali tudi na lastne oči.

Sklepna prireditev pa je bila v avli 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, 
v avli najbolj kulturne šole leta 2016. Pri-
reditve so se udeležili župan Občine Gro-
suplje dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar, ravnateljica 
Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje 
Janja Zupančič, direktor Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti mag. Marko 
Repnik, svetnice in svetniki Občinskega 
sveta Občine Grosuplje, županje in župa-
ni občin osnovnih šol, ki so si prislužile 
naziv kulturna šola, ravnateljice in ravna-
telji teh šol ter številni mentorji, učenci, 
ustvarjalci in prijatelji kulture. Častna 
gostja na prireditvi je bila ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport dr. Maja 
Makovec Brenčič.

»Prisrčno pozdravljeni na Osnovni šoli 
Louisa Adamiča Grosuplje, v najbolj kul-
turni slovenski šoli leta 2016. Naziv, ki ga 
s ponosom in odgovornostjo nosimo, nam 
je bil podeljen ravno pred letom dni, v srcu 
Savinjske doline, v prestolnici slovenske-
ga hmeljarstva, na ravno tako čudovit 
in topel jesenski dan, kot je današnji,« je 
zbrane pozdravila ravnateljica Osnovne 
šole Louisa Adamiča Grosuplje Janja Zu-
pančič in obudila spomin na lanskoletno 
prireditev v Žalcu.

»Kot nas narava jeseni razvaja z boga-
timi plodovi, so tudi prizadevanja naših 
mentorjev vsako leto izdatno obrodila. 
Učiteljice in učitelji so se z vso srčnostjo po-
svečali ustvarjanju in prebujanju talentov 
mladega rodu. Uživali smo izdatno pod-
poro staršev, Zveze kulturnih društev Gro-
suplje, Mestne knjižnice Grosuplje, mnogih 
društev in posameznikov ter veliko podpo-
ro naše ustanoviteljice Občine Grosuplje. 

Tako priznanje delimo z vsemi vami,« je 
dejala.

V imenu šole je povedala, da so vese-
li, da je šola ostala kulturno jedro v tem 
silno dinamično razpršenem času, in še 
posebej, da se kultura ne dogaja le v šoli, 
temveč se iz nje širi v lokalno skupnost. 
Zato se iz srca zahvaljujejo vsem, ki ver-
jamejo v njihova iskrena prizadevanja, 
jih podpirajo in hodijo z njimi. Številne 
pohvale, priznanja, nagrade so bile zu-
nanje potrditve, da so ustvarjalne poten-
ciale usmerjali in razvijali v pravo smer. 
A tisto, kar vsak dan razsvetli njihovo 
srce, je kultura, ki so jo uspeli ustvariti 
znotraj hiše, ki ni vsem na očeh. To, da 
danes ustvarjajo na različnih področjih, 
in da znajo v kulturi najti trenutke miru. 
Na šolskih prireditvah spoštljivo prisluh-
nejo, se na hodnikih pozdravijo, novega 
sošolca povabijo k igri, obiskovalce šole 
prijazno ogovorijo in jim ponudijo po-
moč. Negujejo slovenski jezik in dedišči-
no naših prednikov.

Prav tako ponosno nosijo ime Louisa 
Adamiča, razmišljajo o njegovem po-
gumu, ko je kot najstnik, star šele 14 let, 
odšel svojim sanjam naproti, v Ameriko. 
V času, ko ni bilo telefonov, in so pisma 
potovala več tednov, je zmogel poskrbe-
ti za lastno preživetje brez skrbne pod-
pore njemu ljube mame. Daleč od roj-
stne grude je razmišljal o domu, jeziku, 
lepotah svoje rodne domovine, Kranjske 
takrat. Tujina mu je omogočila kontrast, 
drugačen pogled na kraje, način življe-
nja, na vrednote, ki jih je zapustil. Pogo-
sto je bil trpeč boj med ohranjanjem tra-
dicije in sprejemanjem novega sveta. Ni 
mu bilo lahko, ko se je moral odpovedati 
strešici na črki č svojega priimka. Pozor-
no je opazoval svet okoli sebe, se naučil 
angleškega jezika, začel s pisanjem član-
kov in doživel leta izjemnega uspeha in 
slave.

»Adamičevi življenjski zgodbi pa lahko 
najdemo vzporednice tudi v današnjem 
času. Za mnoge ljudi je Slovenija obljublje-
na dežela. V našo skupnost se priseljujejo 
pripadniki drugih kultur in se na podoben 
način spopadajo z izzivi vključevanja v 
družbo, kot se je pred skoraj 100 leti Ada-
mič v Ameriki. Z jezikom, razumevanjem, 
sprejemanjem navad, vrednotami, pre-
živetjem in doseganjem ciljev. V svetu 
multikulturnosti pa je za sobivanje v so-
žitju ključno negovanje lastne kulture in 
spoštovanje drugih,« je še delila z nami 
svoje razmišljanje ravnateljica Janja Zu-
pančič ter vsem ob koncu govora na srce 
položila še misel ameriškega pisatelja 
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ukrajinskega rodu »Chucka« Palahniuka: 
»Prvi korak, kako obvladovati svoj svet, je, 
da obvladuješ svojo kulturo. Da si vzor in 
izpričuješ tak svet, v kakršnem želiš živeti. 
Da pišeš knjige, da ustvarjaš glasbo, sne-
maš filme in slikaš.« K temu pa je dodala 
še: »Le kulturni bomo kul«.

Zbrane na prireditvi je pozdravil tudi 
direktor Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti mag. Marko Repnik. »Na 
osnovnih šolah v Sloveniji je kultura pri-
sotna na zelo visokem nivoju in na vseh 
področjih. Zelo ponosni smo na to, saj se 
ravno v tem kaže naše dobro delo na tem 
področju,« je dejal, nato pa nam na krat-
ko opisal stanje kulture v naši državi, o 
katerem je razmišljal v enem svojih  za-
pisov.

Župan dr. Peter Verlič je povedal, da 
je sam zelo vesel, da je Osnovna šola Lo-
uisa Adamiča Grosuplje dobila to visoko 
priznanje, najbolj kulturna šola v letu 
2016, ter nam ob tej priložnosti postre-
gel z novico, da smo že začeli s postopki 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

gradnjo prizidka k Osnovni šoli Louisa 
Adamiča Grosuplje, tukaj na Tovarniški. 
Zraslo bo 8 novih učilnic in nova velika 
telovadnica. Šola pa bo tako učenkam in 
učencem, njihovim učiteljicam in učite-
ljem tudi za kulturno ustvarjanje še bolj 
prijazna.

Častni nagovor na sklepni prireditvi 
projekta Kulturna šola pa je pripadel 
ministrici za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Maji Makovec Brenčič.

»Prijazen pozdrav že kulturni šoli in se-
veda vsem vam pobudnikom in podpor-
nikom, ki veste, da je kultura rdeča nit na-
roda. In ki veste, da je še kako pomembno, 
da vsem nam, še posebej pa najmlajšim, 
povemo, da vanjo verjamemo,« je deja-
la ministrica dr. Maja Makovec Brenčič. 
Ravnateljicam, ravnateljem, učiteljicam 
in učiteljem je dejala, da se verjetno niti 
ne zavedajo, kako pomembni so ti koraki 
za naše najmlajše, kaj vse jim pustijo za 
življenje. In ko bodo naši najmlajši nekoč 
odrasli stopali po kulturnih poteh, ki si 
jih bodo zaželeli v gledališču, s knjigo, 
koncertom, tudi z umetnostjo in še čim, 
kar jih bo navdihovalo, bodo vedeli, da 
so nekaj dobrega pustili ne le v šoli, am-
pak tudi v življenju. In prav to je tisto, v 
kar vsi skupaj verjamemo, k čemur si ve-
dno in znova prizadevamo.

Predno pa smo prešli k razglasitvi naj-
bolj kulturnih šol v letu 2017, smo si ogle-
dali bogat kulturni program z naslovom 
Pujte, pujte vsi ljudje, ki so ga pripravili 
učenke in učenci Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje, najbolj kulturne šole 
leta 2016. Scenarij je oblikovala kulturna 
koordinatorka, slavistka Betka Jamnik s 
pomočjo glasbenice Andreje Bolklovič 
in ob podpori mentorjev Olge Gruden, 
Marte Steklasa, Mateje Erjavec Mihovec, 
Karmen Steklačič, Nives Kemperle, Sabi-
ne Benedik, Barbare Struna in ob glas-
beni spremljavi Lovra Freliha, Roberta 
Kuhlja in Benjamina Grudna.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
je v sodelovanju z Osnovno šolo Louisa 
Adamiča Grosuplje na zaključni priredi-
tvi razglasil imena 70 osnovnih šol, ki so 
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si letos prislužile naziv »kulturna šola«, 
med njim pa tudi najbolj kulturno šolo 
leta v kategoriji velikih šol, srednje veli-
kih šol, malih in podružničnih šol ter naj-
boljšo med vsemi, najbolj kulturno šolo 
leta 2017.

Kulturna šola leta v kategoriji velikih 
šol je postala Osnovna šola Janka Modra 
iz Dola pri Ljubljani, v kategoriji srednje 
velikih šol Osnovna šola Griže, v katego-
riji malih in podružničnih šol pa Osnovna 
šola Anice Černejeve Makole. Za najbolj 
kulturno šolo leta 2017 je bila po mnenju 
strokovne komisije razglašena Osnovna 
šola Franceta Prešerna iz Maribora.

Jana Roštan

20 let Big banda Grosuplje
Big band je, na pobudo takratnega di-

rektorja Glasbene šole Grosuplje Franca 
Korbarja, v šolskem letu 1997/98 usta-
novil Braco J. Doblekar. V njem je zbral 
izključno mlade glasbenike iz okolice 
Grosupljega. Že prvi nastop Big banda 
Grosuplje 18. februarja 1998 je bil med 
številnim občinstvom zelo lepo sprejet. 
Topel odziv publike pa je dal Big bandu 
še večji zagon. Na vsaki vaji je bil opazen 
napredek in vsak nastop je publika moč-
neje nagradila. Šele v oktobru 2001 se je 
Big band Glasbene šole Grosuplje prei-
menoval v KD  Big band Grosuplje in se 
vključil v ZKD Grosuplje. Ob koncu leta 
2003 se je zamenjalo celotno vodstvo 
društva, vodenje orkestra je prevzel odli-
čen glasbenik, kitarist, skladatelj in aran-
žer Igor Lunder. Leta  2012 je  umetniško 
vodstvo prevzel mag. Klemen  Kotar, ki 
zasedbo vodi še danes. 

Big band Grosuplje je v svojih 20 le-
tih obstoja sodeloval z vsemi slovenski-
mi jazz in popularnimi glasbeniki, med 
drugimi z Vladom Kreslinom, Otom Pe-

stnerjem, Eldo Viler, Alenko Godec, Nušo 
Derenda, Heleno Blagne, Juretom Iva-
nušičem, Tuliom Furlaničem, Janezom 
Bončinom - Benčem, Jadranko Juras, 
Nino Pušlar, Kristino Oberžan, Klemnom 
Slakonjo, Evo Sršen, Vidom Jamnikom, 
Igorjem Lumpertom, Petrom Miheličem, 
Juretom Puklom, Ano Čop, Small To-
kkom in s skupinami Elvis Jackson, Pepel 
in kri, Pop design, Hazard, Nula Kelvina, 
Prifarski muzikanti.

Sodelovali so tudi s priznanimi tujimi 
glasbeniki: Rick Stitzel, Gwen Hughes, 
Arthur Lipner, Western Jazz Quartet 
(ZDA), Boško Petrović, Saša Nestorović, 
Davor Križić (HR), Marko Đorđević (SRB), 
Sigi Feigl (AUT), Peter Savizon (VB) idr.

Od začetka do danes so izvedli že 
okoli 300 koncertov po vsej Sloveniji, pa 

tudi v tujini, na festivalih na Hrvaškem, 
v Grčiji in Nemčiji, večkrat so nastopili 
v studiu 14 RTV Slovenija in v različnih 
televizijskih oddajah RTV Slovenije. S 
priznanimi slovenski jazz glasbeniki so 
pripravili koncert ob 50. obletnici jazza 
na Bledu. Sodelovali so na prireditvah 
ob dnevu državnosti v Ljubljani  in dne-
vu pomorstva v Kopru, nastopali na kon-
certih v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani, večkrat za ameriško 
ambasado, za katero so izvedli tudi kon-
cert ob Dnevu neodvisnosti ZDA, sode-
lovali so na glasbenem festivalu Noči v 
stari Ljubljani in izvedli turnejo s glasbo 
Franka Sinatre po Avstriji.

Če si želite zvedeti še več o zasedbi, 
vabljeni na spletno stran www.bigband-
-grosuplje.com.

Big band na Novem Trgu v Ljubljani z aktualnim dirigentom Klemnom Kotarjem  
(Foto Peter Zakrajšek)

Naš drugi umetniški vodja in dirigent 
Igor Lunder
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Koncert ob 20. obletnici Big banda Grosuplje:  
To noč boš moja, Gvendolina!

Poslanstvo takšnega sestava ni le v 
nastopih, neprecenljiva je tudi njegova 
vloga pri vključevanju mladih v kori-
stne prostočasne dejavnosti, kjer zorijo 
glasbeno in osebnostno, učijo se sode-
lovanja v skupini, pridobivajo znanje in 
izkušnje. Visok nivo kvalitete se kaže v 
njihovih izobraževalnih dogodkih. Pisa-
na mednarodna druščina pedagogov 
vsako leto razveseli znanja željne glas-
benike. Konsistentnost v delu je garan-
cija poslušalcem, da lahko na veliki jazz 

orkester ali Big band Grosuplje stavijo 
tudi v prihodnje. Zgledno sodelovanje 
orkestra z lokalno skupnostjo in širše pa 
že zdaj kaže na ugled, ki so si ga pridobili 
s trdim delom in profesionalnim pristo-
pom. Njihova organizacijska prodornost 
in kvaliteta izvedenih programov je sple-
tla trajno mednarodno vez med Občino 
Grosuplje oz. ZKD Grosuplje ter ameri-
škim veleposlaništvom v Ljubljani. Prav 
tako je zasedba ponosna, da lahko na 
številnih koncertih in prireditvah pope-

stri dogajanje v lokalnem okolju in s tem 
pripomore k kvalitetnemu preživljanju 
prostega časa prebivalcev občine Gro-
suplje.

Kvaliteten, obsežen in širok repertoar, 
mladost in energičnost članov, preda-
nost glasbi in nenazadnje izkušnje z naj-
večjih prireditev pa so garancija, da ob 
nastopih nihče ne ostane ravnodušen.

Big band Grosuplje

V petek, 15. septembra 2017, je v dvo-
rani Kulturnega doma Grosuplje zadonel 
veliki koncert ob 20. obletnici Big banda 
Grosuplje, ki so ga poimenovali: To noč 
boš moja, Gvendolina!

Zbrane v polni dvorani, posebej pa 
župana dr. Petra Verliča in direktorja ob-
činske uprave mag. Dušana Hočevarja, 
je na koncertu uvodoma lepo pozdravil 
dirigent Big banda Grosuplje Klemen 
Kotar. S svojo prisotnostjo nas je poča-
stila tudi Nje. eksc. ga. Sophie Honey, ve-
leposlanica Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske.

Prisostvovali smo bogatemu koncer-
tnemu repertoarju, ki so ga za ta po-
seben večer pripravili člani Big banda 
Grosuplje. V prvem delu koncerta smo 
prisluhnili jazzovski verziji Mozartove 
Simfonije št. 40 v G-molu z odličnim kla-
rinetistom Tomažem Zevnikom, Elling-
tonovi Ad Lib On Nippon, pri kateri so 
se izkazali Neža Pajek Arambašič za kla-

virjem, kontrabasist Janez Krevel in klari-
netist Tomaž Zevnik. O ljubezni na sto in 
en način sta pela Urška Strnad in gost iz 

Velike Britanije, Peter Savizon, bivšemu 
dirigentu Igorju Lundru pa so se poklo-
nili z njegovo skladbo Blues Lee.

V drugem delu koncerta je po mno-
gih letih dirigentsko paličico prevzel 
Braco Doblekar, eden od ustanoviteljev 
in tudi prvi dirigent Big banda Grosuplje. 
Prepustili smo se lepim skladbam Jane-
za Gregorca, ki sta jih vokalno obogatila 
Nina Strnad in Janez Bončina – Benč.

Skozi prireditev nas je z nekaj komič-
nimi vložki popeljal kar sam dirigent 
Klemen Kotar, predsednik KD Big banda 
Grosuplje Žan Pajek Arambašič pa je pri-
ložnost izkoristil za zahvalo Občini Gro-
suplje, ki je koncert omogočila.

Jana Roštan
foto: Brane Petrovič
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Mentorica Urška Strnad, Eva Šašek, mentor 
Jani Lipičnik (od leve proti desni)Maj Vrhovec (vokal, kitara)

Glasbena šola Emil Adamič in Godba Dobrova-
Polhov Gradec spet sodelujeta 

Učenci in mentorji Glasbene šole Lipičnik očarali in 
obarvali dan podjetnicam in umetnicam

Koncert mladih glasbenikov

Po lanskoletnem uspešnem koncertu 
ob 5-letnici Godbe Dobrova-Polhov Gra-
dec, na katerem so v veliki večini nasto-
pali tudi učenci Glasbene šole Emil Ada-
mič iz enote Šmarje - Sap, se tudi letos 
kmalu obeta še boljši spektakel. 

Večer bo obarvan v preplet godbene 
in narodno-zabavne glasbe, kjer se bodo 
godbenikom na odru pridružili številni 
slovenski narodno-zabavni ansambli, 
med njimi tudi Ansambel Petra Finka, 
Ansambel Bitenc, Ansambel Stil in še 
nekaj uveljavljenih ansamblov. Seveda 
ne gre povedati vseh skrivnosti in pre-
senečenj, ki čakajo gledalce na koncertu, 
a nekaj je jasno – učenci Glasbene šole 
Emil Adamič iz enote Šmarje - Sap bodo 
tudi letos sooblikovali koncert in prispe-
vali svoj delček v mozaik množice mla-
dih glasbenikov. 

Letos poteka pouk v Šmarju - Sapu 

šele drugo leto, a enota ob velikem in-
teresu postaja že druga po številu učen-
cev v Glasbeni šoli Emil Adamič. Počasi 
se že izoblikujejo obrisi posameznih ko-
mornih sestavov in pihalnega sestava, ki 
bodo združevali učence. Malo bo vseeno 
še potrebno počakati, zato do takrat ne 
pozabite na petek, 27. oktobra, ko bo 

ob 20. uri v dvorani OŠ Dobrova zgoraj 
omenjeni koncert.

Mladi glasbeniki vam bodo hvaležni 
za obisk in podporo.

Janez Dolinar
GŠ Emil Adamič

V četrtek, 5. 10. 2017, se je v Družbe-
nem domu v Grosupljem zbralo okoli 
petdeset podjetnic iz Grosupljega in 
okolice. Po uvodnem govoru organi-
zatorke Martine Šetine Čož  je s svojim 
vokalom in kitaro navzoče očaral učenec 
Glasbene šole Lipičnik, Maj Vrhovec. 

Dogodek pod imenom Srečanje pod-
jetnic in poslovnih žensk že četrto leto 
uspešno povezuje in navdihuje ženski 
poslovni svet v občini. Veseli in ponosni 
smo, da smo lahko bili del tega dogodka.

V četrtek popoldan pa se je predstavi-
la komorna zasedba v triu, v bolj klasični 
preobleki, in sicer na otvoritvi območne 
razstave Velika črta v Mestni knjižnici 
Grosuplje. Tam smo poleg vmesnih glas-
benih vložkov igrali tudi improvizirano 
otvoritveno glasbo ter glasbo kot spre-
mljavo ob branju poezije. 

Urška Strnad,
Glasbena šola Lipičnik
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Literarni večer so oblikovali (z leve proti desni): moderator Marko Bauer in pisatelja Kazimir 
Kolar in Andrej Tomažin.

Literarni večer z Grosupeljčanom Andrejem 
Tomažinom

Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje…

Mestna knjižnica Grosuplje v okviru 
svojega domoznanskega poslanstva skr-
bi, da se na literarnih večerih s svojimi 
deli predstavijo tudi ustvarjalci mlajše 
generacije iz naših krajev. Andreja Toma-
žina smo že spoznali leta 2014 ob pred-
stavitvi njegovega prvenca Stramorjevi 
koraki. Lani pa je pri mariborski založbi 
Litera izdal svoje drugo delo Črvi. Na ve-
čeru v knjižnici v ponedeljek, 9. oktobra 
2017, se je domačemu avtorju pridružil 
Kazimir Kolar, ki je predstavil svoj roman 
Glas noči. Z mladima pisateljema se je 
pogovarjal Marko Bauer, avtor spremne 
besede v Tomažinovi knjigi.

Oba romana nista klasična, s premo-
črtno zgodbo, sta filozofska romana z 
zgodbo, ki razpada, ki pa jo bralec lahko 
med branjem sproti oblikuje sam. Oba 
avtorja zaznamuje poseben odnos do 
jezika, ki se jima je oblikoval ob procesu 
pisanja. 

Taka literatura je težje berljiva, je po-
vedal Andrej Tomažin, a še vedno se gi-

blje v okviru človeškega. S tehnologijo 
vzpostavlja čustva in odnose. Tomažin 
imenuje kraj le z oznako G, vendar pre-
poznamo, da je del dogajanja postavil v 
mesto Grosuplje, ki ga pozna še kot vas, 
saj je bil tu rojen, in kjer opaža pozitiv-
ne in negativne spremembe. Svet je na-

mreč vržen iz tirov, v njem vlada moški 
princip nasilja, tudi spolnega nasilja.                 

Črvi so zelo inovativen roman, name-
njen zahtevnejšim bralcem.

Marija Samec

Vid Valič: Tvoj bodoči bivši mož
Sobota, 4. november 2017, ob 

19.00, Kulturni dom Grosuplje
Vid Valič bi se rad poročil. Že od nek-

daj. Ampak, kaj narediš, če se hočeš po-
ročiti, pa ne najdeš prave? Kaj narediš, če 
najdeš pravo, pa se ona noče poročiti s 
tabo? Kaj narediš, če zasnubiš 20 žensk v 
dveh letih in ti vsaka reče NE?! In kaj na-
rediš, če ti kakšna dejansko reče DA? 

V osebnoizpovedni komediji bo Vid 
Valič iskal odgovore na ta in mnoga dru-
ga vprašanja …

Vabljeni!
Informacije: ZKD Grosuplje,  

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

Koncert zbora duhovnikov Sankt 
Peterburške metropolije

Petek, 20. oktober 2017, ob 19.00, 
Kulturni dom Grosuplje

Zbor duhovnikov Sankt Peterburške 
metropolije je bil ustanovljen že leta 
1971 po zaslugi metropolita Nikodima. 
Nova zgodovina zbora pa se je začela 
leta 2008 zahvaljujoč prizadevanjem 
skupine diplomantov sanktpeterburške 
teološke akademije za oživitev zbora. 
Od leta 2010 je glavni dirigent zbora 

duhovnik Spaso-Preobraženske cerkve 
Juri Gerasimov. V zadnjih letih zbor iz-
vaja aktivno koncertno, turnejno in litur-
gično dejavnost, nastopa po cerkvah in 
koncertnih dvoranah v Rusiji in po celem 
svetu. 

Na začetku nam bodo predstavili ne-
kaj cerkvenih pesmi, glavni del pa bo za-
sedala posvetna ruska glasba.

Vabljeni!
Informacije: ZKD Grosuplje, T:01/786 

40 28, grosuplje@kultura.si
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VABILO

Mestna knjižnica Grosuplje in Društvo general Maister 
Grosuplje vabita v sredo, dne 18. 10. 2017, ob 18h, na večer 

domoljubja, ki bo v Mestni knjižnici Grosuplje. 

Tema večera bo: SITUACIJA V SLOVENIJI V LUČI 
ODHAJANJA MLADIH V TUJINO

Gost večera bo prof. dr. Franjo Štiblar.

Vljudno vabljeni!

Vabljeni na 

pevski večer Ženskega pevskega zbora Magdalena 
in Komornega pevskega zbora Šutna iz Kamnika, v 

petek, 17. 11. 2017, ob 19.00, 
v Kulturnem domu Grosuplje.

Popeljali vas bomo po slovenskih pokrajinah in se 
prepustili barvitosti narečnih ljudskih pesmi.

ŽPZ Magdalena Grosuplje in MePZ Šutna Kamnik

Gozdne raziskovalnice društva Preplet

V GROŠ-u se že dogaja

Prvi vikend v oktobru so naše člani-
ce – Kristina, Eva in Kaja – preživele ob 
Bohinjskem jezeru, kjer je potekala med-
narodna konferenca Gozd – najlepša in 
najboljša učilnica. Glavna tema konfe-
rence je bila gozdna pedagogika in z njo 
povezan pomen izobraževanja ter igre 
na prostem. Ker tudi sami izvajamo šte-
vilne aktivnosti v naravi, ena izmed njih 
so gozdne raziskovalnice, smo na konfe-
renci predstavili video s posnetki naših 
aktivnosti. V video smo vključili gradnjo 
bivaka, spuščanje po zip-linu, gradnjo 
katapulta, žaganje, plezanje v hrib in 
najbolj popularen – blatni tobogan. 
Konferenca je zajela vse vidike gozdne 
pedagogike, od prikaza pouka posame-
znih vrtcev in šol na prostem do prikaza 

dobrih praks tujih institucij.
Naše članice so najraje v gozdu, zato 

so se tudi udeležile različnih delavnic na 

prostem, kjer so dobile ogromno idej, 
ki jih bodo lahko uporabile na gozdnih 
raziskovalnicah. Ena od idej je vključitev 

Po počitnicah smo se GROŠ-evci hitro 
ogreli na delovno temperaturo in pričeli 
z organizacijo dogodkov. Žal nam vreme 
letos ni bilo naklonjeno za izvedbo naše 
največje prireditve GROŠ na ulici 2017, 
za katero že iščemo nov datum. Smo pa 
zato pripravili enodnevne dogodke. V 
soboto, 14. 10., vas vabimo na karting, 
28. 10. pa na paintball. Cena posame-
znega dogodka je 10 evrov. Ob začetku 
študijskega leta ne smemo izpustiti že 
tradicionalnega GROŠ-evega brucova-
nja, ki se bo v prostorih kluba odvijalo v 
soboto, 21. oktobra. 

Še vedno lahko brezplačno posta-
nete člani ŠK GROŠ in se z nami ceneje 
zabavate. Vsi dijaki in študenti iz uprav-

ne enote Grosuplje za članstvo oziroma 
podaljšanje članstva prinesite potrdilo 
o vpisu na novo šolsko/študijsko leto 
2017/18. Vpis poteka do 13. 10. 2017 na 
študentskem servisu na Kolodvorski ce-
sti v Grosupljem, z veseljem pa vas po 13. 
oktobru pričakujemo na uradnih urah v 

naših prostorih na Industrijski cesti 1g v 
Grosupljem, in sicer vsak torek in četrtek, 
med 10.00 in 12.00, ter v ponedeljek, sre-
do in petek, med 18.00 in 20.00.

Več informacij v zvezi z dogodki in 
ugodnostmi boste pravočasni našli na 
naši spletni strani (www.klub-gros.com), 
spremljajte pa nas tudi na facebooku 
(www.facebook.com/sk.gros). Bodite 
pozorni, približujejo se tudi občni zbor in 
volitve, ki bodo v torek, 24. oktobra, ob 
19.00, v prostorih kluba GROŠ. Vse infor-
macije v zvezi z volitvami so objavljene 
na naši spletni strani.

Groševcu ni nikoli dolgčas!
Urša Košak, ŠK GROŠ



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Oktober 2017 49Društva

ZŠAM Grosuplje uspešno pri varovanju otrok 
v letu 2017 

angleščine v igro ter sledenje živalskim 
stopinjam in izdelava odlitkov. Ostale pa 
naj ostanejo skrivnost.

Gozdne raziskovalnice potekajo že 
od septembra, vsak ponedeljek od 16.00 
–18.00, v gozdu na Koščakovem hribu. V 
uvodnem delu se najprej predstavimo. 
Sledi kratek pogovor o določeni temi, 
npr. o gozdnih živalih – katera je naša 
najljubša in kako se oglaša … Nato sku-
paj z otroki predstavimo tri etike; skrb za 
naravo, skrb za ljudi ter pravična delitev. 
Sledi krajša vodena aktivnost, skupaj ali 

sami izvedejo neko nalogo ali uganko, 
da jih spodbudimo k razmišljanju, nato 
pa sledi prosta igra. V okviru proste igre 
lahko počnejo, kar želijo, seveda pod 
našim budnim očesom. Običajno gradi-
jo, raziskujejo, se učijo in kar je najbolj 
pomembno, ob tem se zabavajo. Verje-
tno smo že vsi slišali, kako pomembno 
je gibanje in da ljudje nismo prilagojeni 
celodnevnemu sedenju, ki pa je žal po-
stalo del našega vsakdana, tudi vsak-
dana otrok. Gibanje in dihanje svežega 
zraka, sprostitev in igra, poleg tega pa 
še učenje, katerega se niti ne zavedajo, 

so ene izmed mnogih prednosti gozdne 
pedagogike. 

Naša skupina trenutno šteje 5-8 goz-
dnih raziskovalcev. Aktivnost se izvaja 
celo leto in v vsakem vremenu, obvezna 
je le primerna oprema. Prijave sprejema-
mo celo leto, več informacij pa dobite na 
naši spletni strani: www.preplet.org ali 
na facebook strani Preplet – društvo za 
ustvarjalno skupnost.

Kristina Sever

Združenje šoferjev in avtomehanikov 
Grosuplje, ali skrajšano ZŠAM Grosuplje, 
ki pokriva občini Grosuplje in Dobre-
polje, sodi med uspešna društva Zveze 
ZŠAM Slovenije, saj v tem prostoru na 
mnogih področjih zaseda visoko me-
sto. Društvo šteje 176 članov. Prepriča-
ni pa smo, da bodo z novimi vsebinami 
dela povečali članstvo, kljub temu da 
trenutna situacija ni naklonjena prosto-
voljstvu in da ljudje ob vključitvi  v neko 
društvo od njega predvsem nekaj priča-
kujejo.

V svoje akte je društvo zapisalo, da 
se bo posvetilo v prvi vrsti delu za bolj-
ši položaj profesionalnega voznika in za 
večji vpliv na odločitve glede varnosti v 
prometu. Aktivno se bo ukvarjalo tudi z 
druženjem članov, s prometno kulturo, z 
vzgojo mladih voznikov v lastni šoli vo-
žnje in z varovanjem otrok.

Zelo hiter razvoj prometa prinaša na-
predek na eni strani, na drugi pa ga spre-
mljajo tudi negativne posledice. Otrok 
se sreča s prometom že ob rojstvu. Od 
rojstva do prvih let šolanja, ko začne sa-
mostojno sodelovati v prometu, pa leta 
minejo kot trenutek, ki se ga velikokrat 
sploh ne zavemo. Pa vendar so ta prva 
leta najpomembnejša za pridobivanje 
znanj, izkušenj in načel, ki bodo vodila 
otroka v prometu vse življenje. Zato je 
nujno, da smo otroku dober zgled ve-
dno: na sprehodu, na poti do vrtca ali 
šole, na kolesu in v avtu. Pa ne le starši. 
Vsi, ki sodelujemo v prometu, od pešcev 
do voznikov.

V društvu se zavedamo pomena var-
nosti otrok, zato temu posvečamo po-

sebno pozornost. V okviru raznih akcij in 
predavanj starše opozorimo na njihove 
obveznosti, da otroke dobro pripravijo 
na samostojno sodelovanje v prome-
tu, jih seznanimo z varnimi potmi in jih 
opozorimo na nevarna mesta v šolskem 
okolišu.

Tudi letos smo bili na tekmovanjih 
»Kaj veš o prometu« in kolesarskih izpi-
tih petošolcev, ki jih organizirajo šole, 
prisotni člani ZŠAM Grosuplje. 80 učen-
cev Osnovne šole Louisa Adamiča Gro-
suplje je bilo v aprilu in maju razvrščenih 
v 7 skupin. Vsaka skupina je opravila 5 
šolskih ur praktičnega učenja vožnje v 
gostem prometu po ulicah Grosupljega. 
Program v isti obliki je bil med petošol-
ci izpeljan tudi po podružničnih šolah v 
občini Grosuplje. Za znanje predpisov 
in varnost otrok pri vožnji s kolesom so 
v celoti uspešno poskrbeli učitelji, v ve-
liki meri skupaj v sodelovanju s šolo vo-

žnje in našimi uniformiranimi člani, ki so 
opravili 52 ur prostovoljnega dela.

Glede varnosti v cestnem prometu pa 
so za otroke še posebej nevarni začetek 
in zaključek šolskega leta in počitnice, ko 
so otroci veliko bolj razigrani, polni pri-
čakovanj, a veliko manj pozorni in pazlji-
vi na cesti. Zato jim skušamo v društvu 
ZŠAM z načrtnimi akcijami, v katerih so-
delujemo s šolami, policijo in tudi starši, 
zagotoviti večjo varnost, ne glede na in-
frastrukturo in druge okoliščine.

Letos je v akciji »Prvi šolski dan« va-
rovanje trajalo 7 dni, dvakrat dnevno ob 
prihodu in odhodu otrok v šolo in iz šole. 
Izvajali smo ga v Grosupljem in Dobre-
polju. Grosuplje ima 3 šole in do njih je 
9 najbolj obremenjenih prehodov v sa-
mem kraju. Tudi okoliškim šolam v Žalni, 
v Št. Juriju, v Šmarju in na Polici je dru-
štvo varovanje zagotavljalo v polni meri. 
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V Dobrepolju pa so na 4 prehodih varo-
vali otroke uniformiranci, ki so naši člani 
iz te lepe zelene doline. V tej odmevni 
akciji za  večjo varnosti otrok je sodelo-
valo ali sodeluje običajno 24 do 27 uni-
formiranih članov ZŠAM Grosuplje.

V sodelovanju z Agencijo za varnost 
prometa Republike Slovenije smo letos 

ob začetku šolskega leta po novih zami-
slih, načinu in pravilih varovali otroke 10 
delovnih dni na dveh zelo obremenjenih 
prehodih pred osnovno šolo na Škofljici, 
saj po njih prečka cesto vsak dan dvakrat 
okoli 650 otrok. Kako se bo prijela zami-
sel o varovanju skozi celotno šolsko leto, 
bo pokazal čas in vsestranski dogovori. 

ZŠAM Grosuplje je v 70-ih letih prejšnje-
ga stoletja na pobudo tedanjih članov 
društva prvo v nekdanji državi začelo va-
rovati otroke in je tudi pri tem projektu 
s svojimi predlogi in velikimi izkušnjami 
pripravljeno sodelovati. 

Mirko Škrjanc

Izlet krvodajalcev in prostovoljcev RKS – 
Območnega združenja Grosuplje

Srečanje upokojencev in drugih starejših iz občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje

Na lepo sončno soboto, 30. septem-
bra 2017, se je avtobus krvodajalcev in 
prostovoljcev RKS – OZ Grosuplje odpe-
ljal na izlet proti Primorski. Najprej smo 
se ustavili v Lokvi na Krasu, kjer smo se 
okrepčali z rogljički, dar pekarne DON 
DON, potem pa si ogledali vojaški muzej 
Tabor. Ob zanimivi razlagi smo si pogle-
dali množico eksponatov, predvsem iz 

prve in druge svetovne vojne. Zelo pa 
so nas pritegnile tudi freske v tamkajšnji 
cerkvi, ki jih je 1942. in v začetku 1943. 
poslikal rojak iz Dobrepolja Tone Kralj. S 
svojo umetnostjo se je v tej in še mnogih 
cerkvah na Primorskem boril prosti fašiz-
mu in nacizmu. Svetopisemske prizore 
je naslikal tako, da je slabe in zlobne like 
oblekel v barve italijanske zastave, dobre 

in trpeče pa v barve slovenske trobojni-
ce.

Na Debelem Rtiču nam je vrtnarka 
Nataša razkazala park in predstavila 
najbolj tipične mediteranske rastline, 
za vsakega pa je pripravila tudi dišeči 
šopek iz mirte, lovorja in rožmarina. Po 
kosilu smo se skozi Trst in mimo gradu 
Miramar odpeljali do Sesljana, kjer so 
bolj športni stopili na Rilkejevo pot, osta-
li pa smo jih pričakali na pečini ob gradu 
Devin. Občudovali smo sinjino morja in 
se pustili božati soncu in nežnemu mor-
skemu vetriču. Nazadnje smo obiskali še 
Sredipolje - veličastno kostnico 100.187 
italijanskih vojakov in ene same ženske 
- bolničarke, ki so v prvi svetovni vojni 
padli na kraškem bojišču soške fronte. 
Koliko nesmiselnega trpljenja in koliko 
mladih življenj so terjale vojne! Odhajali 
smo z upanjem in željo, da bi se podob-
ne morije nikoli več ne ponovile.

Sekretarka RKS - OZ Grosuplje                                 
Anica Smrekar        

V soboto, 30. septembra 2017, je v 
Športni dvorani Osnovne šole Stična 
potekalo kulturno družabno srečanje 
upokojencev in drugih starejših iz občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepo-
lje. Skoraj 500 se jih je zbralo. Srečanju 
pa so prisostvovali tudi številni gostje, 
med njimi župan Občine Grosuplje dr. 
Peter Verlič, župan Občine Ivančna Gori-
ca Dušan Strnad in podžupanja Občine 
Dobrepolje Nevenka Dolgan.

Prijetno dobrodošlico je vsem zbra-
nim izrekla predsednica Koordinacije 
društev upokojencev občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje Malči Ži-
tnik. Dejala je, da se bodo ta dan zago-
tovo imeli lepo in da glede na namen 
prireditve težkih tem ne bodo odpirali.

Je pa vseeno z vsemi zbranimi delila 
nekaj svojih misli. Danes govorimo o dol-
goživi družbi, največjem dosežku člove-
štva. Podaljšala se je mladost in skladno 

z njo tudi zrela leta in starost. In če velja, 
da z leti raste modrost, bi bilo logično, da 
je modrosti tudi v Sloveniji kot starajoči 
se družbi vedno več. Vprašala se je, ali 
se zavedamo, kaj vse nam je s tem dano. 
Manjka nam morda le nekaj več pošte-
nosti in pravičnosti do slehernega. In če 
pomislimo na osebni nivo, imamo na 
primer dovolj hrane, včasih je zaužijemo 
še preveč, zato morebitno prepuščanje 
slabemu razpoloženju, mislim, ni rešitev.
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Razmišljala je, da zmagujejo tisti, ki 
delujejo skupaj, pri tem pa je imela v 
mislih tudi upokojenska društva iz občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, 
ki so v dosedanjem delovanju in razvoju 
pripomogla k socialni aktivaciji velikega 
dela naših občanov, v smislu slogana, ki 
ga rad omenja predsednik Mestne zve-
ze upokojencev Ljubljana in predsednik 
Osrednjeslovenske pokrajinske zveze 
društev upokojencev Marjan Sedmak: 
»Nikomur ni treba samevati, pridruži se 
nam.«

Še dodatni motiv in dodana vrednost 
pa so številni projekti, ki se izvajajo pred-
vsem na prostovoljni ravni, ko si poma-
gajo in hkrati bogatijo medsebojne od-
nose, medsebojno komunikacijo, ko se 

ob navidezno drobnih dejanjih in dejav-
nostih poleg veliko humanosti ustvarja 
blagodejen občutek pripadnosti in spre-
jetosti.

Pomen organiziranih družbenih sku-
pin, kot so tudi oni sami, je torej v naši 
družbi resnično velik.  

Zbrane upokojenke in upokojence iz 
vseh treh občin je nagovoril tudi župan 
dr. Peter Verlič. »Kako hitro čas teče. Že je 
eno leto naokrog in spet se vidimo. Prav 
vesel sem, da vas vidim vse dobre volje, 
polne energije,« je dejal in jim ob tej pri-
ložnosti na kratko povedal, kaj vse se v 
naši občini dogaja, kaj vse se v naši ob-
čini gradi.

Tudi letošnje srečanje je pospremil 
bogat glasbeni program. Nastopili so 

učenci 3. A in 3. B razreda Osnovne šole 
Stična, mlada pevka Ana Hudorovac iz 
Osnovne šole Brinje Grosuplje, instru-
mentalna skupina Gross upi, tenorist Mi-
loš Genorio s harmonikarjem Janezom, 
predstavili pa so se tudi združeni pevski 
zbori društev upokojencev, in sicer: Žen-
ski pevski zbor Večerna zarja Društva 
upokojencev Šmarje – Sap, Ženski pev-
ski zbor Lastovke Društva upokojencev 
Grosuplje, Mešani pevski zbor Sončni 
žarek Društva upokojencev Šentvid pri 
Stični in Mešani pevski zbor Škrjanček 
Društva upokojencev Dobrepolje.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Kot jesen v naravi, ki se odene v tiso-
čere odtenke barv, je tudi jesen življenja 
lahko zelo barvita. Obarvamo si jo lahko 
predvsem sami. Še lepše pa je, če nam 
pri tem pomagajo tisti, ki jih imamo naj-
raje. V njihovi družbi in družbi prijateljev 
in znancev  bodo tudi dnevi jeseni življe-
nja iz temnih turobnih tonov zažareli v 
vsej pestrosti barvne palete.

Za takšen lep jesenski dan poskrbi 
vsako leto tudi Društvo upokojencev 
Grosuplje. Vse svoje člane, ki v tekočem 
letu dopolnijo 80 let, povabi na celo-
dnevno druženje. 

Letos je bilo takšno druženje 30. sep-
tembra. Osemdesetletnice in osemdese-
tletniki so se zjutraj zbrali pred prostori 
Društva upokojencev, od koder so se v 
spremstvu predsednika društva Draga 
Andročca in še nekaterih članov Uprav-
nega odbora odpeljali proti Ljubljani.

Na Levstikovem trgu so izstopili iz 
avtobusa ter se peš podali do Novega 

trga, kjer so se vkrcali na ladjico, ki pluje 
po Ljubljanici. Pri tem je potrebno po-
vedati, da so se za to, da prehodijo sicer 
ne preveliko razdaljo, odločili starostniki 
sami, saj so imeli na voljo tudi brezplačni 
prevoz z ljubljanskim Kavalirjem.

Na barki jih je prijazno sprejel in poz-
dravil kapitan ter jih popeljal po Ljublja-
nici. Med vožnjo proti Ljubljanskemu 
barju je potnikom vseskozi razlagal o 
ljubljanskih znamenitostih in njenih le-
potah. Pogled na Ljubljano s čisto druge 
perspektive je bil za vse nekaj posebne-
ga.

Po končani vožnji in krajšem spreho-
du po stari Ljubljani s seveda obveznim 
fotografiranjem pred Robbovim vodnja-
kom in na Levstikovem trgu so se odpe-
ljali novim dogodivščinam naproti.

  S krožno vožnjo okoli Športno-re-
kreacijskega centra Stožice so imeli ide-
alno možnost zunanjega ogleda tega 
pomembnega športnega objekta. Na-

daljevali so vožnjo po severni in vzhodni 
ljubljanski obvoznici ter zavili na Litijsko 
cesto, kjer so si v gostilni »Pri Micki« pri-
voščili opoldansko kavico in  »nekaj slad-
kega«. Sledila je še kratka vožnja skozi 
Sostro v Podlipoglav, do tamkajšnjega 
Dolenčevega mlina. 

Tu sta jih poleg prijaznih domačinov 
pozdravila tudi predstavnika grosupelj-
skega Rotary kluba. Predsednik je vsem 
starostnikom zaželel še veliko zdravih 
in zadovoljnih let ter jim predal že kar 
tradicionalna darila, kozarec domačega 
medu. Ta ima namreč tudi globok sim-
bolni pomen. Po okusnem kosilu so se 
udeleženci srečanja še nekaj časa zadr-
žali na prijetnem klepetu. Prijazni lastniki 
mlina pa so jim razkazali še njegovo de-
lovanje. Mlin spada namreč med objekte 
tehniške kulturne dediščine. 

Po ogledu mlina so se poslovili od go-
stiteljev ter se bogatejši za nova spozna-
nja, zadovoljni, da so preživeli čudovit 
jesenski dan, odpravili proti domu.  

Franci Zorko

14. akademsko leto Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Grosuplje  

V ponedeljek, 2. oktobra 2017, smo 
se zbrali v Družbenem domu ob začetku 
14. šolskega leta UTŽO Grosuplje. MePZ 
U3, ki ga vodita dirigentka Gabrijela Ce-
dilnik in korepetitor Primož Cedilnik, je 
zapel nekaj na našem repertoarju novih 
pesmi, tudi v tujih jezikih in ob spremlja-
vi Orffovih instrumentov, in za konec 
še našo GROSUPELJSKO HIMNO, ki jo je 
napisal skladatelj, violončelist profesor 

Edvard Adamič, za mešani zbor pa sta jo 
priredila naša zborovodja. Solista sta bila 
tenorist Tone Zalar in basist Tine Zibel-
nik ob instrumentalni spremljavi Primo-
ža Cedilnika.

Vodja UTŽO Grosuplje Andreja Smo-
lič je predstavila delo treh umetniških 
skupin UTŽO: likovne, literarno-recitacij-
ske in MePZ U3. Likovna skupina ustvarja 
zase, svoja dela pa razstavlja v različnih 

ustanovah v Grosupljem. Recitatorji z 
izborom umetniških besedil obogatijo 
koncerte Barve glasbe in besede, nasto-
pali pa so skupaj z glasbeniki tudi v Aj-
dovščini in v Novi Gorici. Tudi MePZ U3 
nima namena tekmovati z drugimi zbori, 
ampak s samim seboj in uživati v petju 
in druženju. 

V literarnem delu srečanja pa smo 
ponovno slišali besedni del baročnega 

Lepa je lahko tudi jesen življenja
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Vojašnica že dolgo ni več grožnja varnosti Grosuplja
Na severovzhodnem obrobju Gro-

supljega leži predel, imenovan Kamna 
gorica. Tu, nekoliko odmaknjeno, pa 
vendarle blizu mesta, že dolga desetletja 
stoji grosupeljska vojašnica. V času pred 
slovensko osamosvojitvijo je tu imela 
Jugoslovanska ljudska armada svoje 
skladišče, v katerem so bile shranjene 
ogromne količine predvsem minsko-
-eksplozivnih sredstev ter artilerijskega 
streliva. Zato je vojašnica, predvsem v 
času slovenske osamosvojitvene vojne, 
predstavljala za Grosuplje in njegovo 
okolico izredno veliko potencialno ne-
varnost. Obstajala je namreč utemeljena 
bojazen, da bi v primeru, ko bi slovenska 
Teritorialna obramba napadla in zavzela 
vojašnico, JLA  to območje želela uničiti. 
S tem pa bi povzročila popolno razde-
janje v dobršnem delu Grosupljega in 
njegove okolice. Na srečo je prevladal 
razum in do  takšnega črnega scenarija 
ni prišlo.

Danes je v tej vojašnici Slovenska voj-
ska. Točneje njena enota za elektronsko 
bojevanje. 

Območno združenje Veteranov voj-
ne za Slovenijo Grosuplje se je s povelj-
stvom  dogovorilo za obisk enote. Zbrali 
smo se pred Gasilskim centrom Grosu-
plje, kjer je sedež našega združenja, ter 
se zapeljali do Kamne gorice. Tam nas je 
sprejel prijazni poveljnik enote s svojimi 
pomočniki. Za začetek nam je pojasnil, 
kakšna sta namen in naloga njihove eno-
te. Enota namreč skrbi za zagotavljanje 

elektronskega zbiranja obveščevalnih 
podatkov iz virov elektromagnetnega 
sevanja na strateški, operativni in tak-
tični ravni ter pogojev za vzpostavitev 
nadvlade v elektromagnetnem spektru. 
Na kratko nam je tudi pojasnil, kako to 
počnejo. Seveda samo tisto, kar ne pred-
stavlja vojaške skrivnosti. 

V nadaljevanju pa so za nas pripravi-
li tudi manjši praktični prikaz. Ogledali 
smo si tri sklope. Prvi je bil splošni. V njem 
je bila predstavljena vojakova bojna 
oprema, ki jo uporabljajo predvsem pri 
sodelovanju v mirovnih misijah v okviru 
NATA. V drugem delu so nam pokazali, 
kako s pomočjo elektronskih sredstev 
lahko preprečijo daljinsko aktiviranje na-
stavljenih eksplozivnih sredstev. Kar so 
uspešno opravljali na nekaterih misijah. 

V tretjem delu pa so nam prikazali de-
lovanje in praktično uporabo vodikovih 
gorivnih celic. Te so plod domačega zna-
nja predvsem strokovnjakov Inštituta Jo-
žef Stefan in so namenjene proizvodnji 
električne energije. Njihova prednost 
pred klasičnimi agregati je predvsem v 
tem, da ne proizvajajo hrupa in odvečne 
toplote, kar je za vojaške potrebe poseb-
nega pomena. Je pa verjetno to tudi ena 
izmed tehnologij proizvodnje električne 
energije v prihodnosti.

  Tako smo zaključili svoj obisk v vo-
jašnici Grosuplje v prepričanju, da le-ta 
in v njej delujoča enota ne predstavlja-
ta nikakršne nevarnosti za Grosuplje in 
njegove prebivalce, čeprav sobiva v naši 
neposredni soseščini.

Franci Zorko

koncerta, ki ga je 14 akademsko izobra-
ženih glasbenikov izvedlo v stari Mihae-
lovi cerkvi v Grosupljem. Pesem Toneta 
Pavčka Preproste besede je recitirala 
Rozi Fortuna, posodobljen mit o grškem 
kralju Midasu, ki si je zaželel, da bi vse, 
česar bi se dotaknil, postalo zlato, je po-
vedal Martin Oblak, Katja Bricelj pa je 
prevedla nekaj odlomkov iz pridige pisa-
teljice Janette Winterson o pohlepu.

Pred prireditvijo in po njej je potekal 
vpis v 14. študijsko leto UTŽO. Program 
izobraževanj  si lahko ogledate na naši 
spletni strani www.utzog.si. 

Marija Samec
Foto: Franci Zorko
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Člani Strelskega društva Grosuplje v 
poletnih mesecih niso imeli kaj prida po-
čitka. Intenzivno so se namreč pripravlja-
li na dve različni državni prvenstvi, ki sta 
potekali v mesecu septembru.

2. septembra so se Žiga Habjan, An-
ton Lesar in Franci Ivanc udeležili 27. 
državnega prvenstva s pištolo na 25 m. 
Nastopili so v dveh disciplinah, in sicer s 
standardno pištolo in pištolo s središč-
nim vžigom. V obeh disciplinah so osvo-
jili ekipno tretje mesto in bili nagrajeni z 
bronastim pokalom. Žiga Habjan pa je v 
konkurenci 32 tekmovalcev v disciplini s 
standardno pištolo zasedel odlično dru-
go mesto. Največji uspeh so v SC Gaj Pra-
gersko poželi strelci iz SD Dušan Poženel 
Rečica, ki so nastopili s kar 20 tekmovalci.

Teden kasneje se je 16 naših članov s 
skupno 22 nastopi udeležilo 27. držav-
nega prvenstva s puško in pištolo na 

50 m. 12 članov je nastopilo v disciplini 
malokalibrska puška 50 m leže, 6 članov 
– MK puška 50 m trojni položaj in 4 čla-
ni – MK pištola 50 m.  Tekmovanja so se 
odvijala v dveh zaporednih dnevih v SC 
Gaj Pragersko.

V disciplini 50 m leže je pionir Matej 
Urbas zaključil svoj nastop z osebnim 
rekordom in se uvrstil, v eni od najšte-
vilčnejših skupin, na sedmo mesto. Roku 
Ivancu se je s pištolo na 50 m uspelo uvr-
stiti v finale, svoj nastop pa je zaključil z 
uvrstitvijo na osmo mesto. Ekipno so se 
člani s pištolo uvrstili na 4. mesto.  Ama-
dej Slak je nastopil v kategoriji kadetov 
discipline 50 m leže in osvojil četrto 
mesto.  Mladinka Rebeka Slak je v isti di-
sciplini osvojila 2. mesto, članica Renata 
Oražem  pa 3. mesto. Pionirke v sestavi 
Laura Erjavec, Maruša Vidic in Sara Slak 
so v disciplini 50 m leže osvojile odlično 
2. ekipno mesto, Laura in Maruša pa sta 

v svoji prvi sezoni z MK orožjem pokazali 
izjemen talent.  Nastopila je tudi ekipa 
kadetinj v sestavi Zala Katarinčič, Najla 
Durdžić in Olja Kolenc, vendar brez eki-
pne konkurence.

V kraljevski strelski disciplini na 50 m 
v trojnem položaju je Klavdija Jerovšek 
v članski konkurenci osvojila naslov pr-
vakinje. Sara Slak je v kategoriji pionirk 
osvojila 2. mesto, Zala Katarinčič pa 3. 
mesto. Ekipno so članice v sestavi Klav-
dija Jerovšek, Renata Oražem in Rebeka 
Slak osvojile prvo mesto, ekipa pionirk 
pa je ostala brez konkurence v tej di-
sciplini. Največji uspeh so na državnem 
prvenstvu na 50 m dosegli tekmovalci iz 
naše regije, člani SD Olimpija.

Čestitke in uspešno v prihajajoči strel-
ski sezoni.

Mateja Kernjak Slak, 
foto: arhiv SD Grosuplje

Klavdija prvakinja

Pionirke trojni položaj

Pionirke leže

2. mesto Žiga 
Habjan, pištola 25m

3. mesto, člani 
pištola 25m

September v znamenju dveh državnih prvenstev
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Svetovno prvenstvo v lokostrelstvu
Bronasta medalja Marjana 
Kocmana

V francoskem mestu Robion je med 
19. in 24. 9. 2017 potekalo svetovno pr-
venstvo v 3D lokostrelstvu. Kot repre-
zentant je Slovenijo zastopal tudi član 
lokostrelskega kluba Taborska jama 
Marjan Kocman, in sicer v disciplini in-
stiktivni lok. V tej panogi je tekmovalo 41 
tekmovalcev iz 21 držav. Po dveh dneh 
kvalifikacij in dnevu eliminacij se je Mar-
janu uspelo uvrstiti med najboljše štiri 
na svetu. V sobotnem polfinalu je moral 
dopoldne priznati premoč Madžaru Fe-
rencu Molnarju, popoldne pa je v boju za 
bron suvereno in z nasmeškom opravil z 
Avstrijcem Aleksandrom Parschiskom z 
rezultatom 41-28 in osvojil tako želeno 
bronasto medaljo. Osvojil je tudi naj-
boljšo slovensko uvrstitev na prvenstvu, 
saj je kot edini Slovenec prišel do finala. 
Velja poudariti, da je to prva medalja v 
instiktivnem loku za Slovenijo na svetov-
nih prvenstvih v zgodovini.

Ko so v nedeljo po 13 urah vožnje 
(1150 km) prispeli v domovino, smo Mar-
jana pred sedežem LZ Slovenije pričakali 
njegovi domači in prijatelji. Po nekaj ob-
jemih in stiskih rok smo se skupaj od-
pravili proti domu. Na začetku domače 
vasi so bronastega lokostrelca pričakali 
gasilci PGD Ponova vas in ga sirenami 
pospremili do gasilskega doma. Tam ga 

je kljub pozni uri pričakalo veliko sova-
ščanov in slavje ob spremljavi harmoni-
ke se je začelo.

Ob tej priložnosti se v Marjanovem 
imenu zahvaljujem prijateljem, sosedom 
in predvsem ponovskim gasilcem za lep 
prisrčen sprejem, ker vem, da mu to ve-
liko pomeni!!!

HVALA!

Tina Kocman 

Evropski dan civilnega prava  - vabljeni v notarske pisarne
Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2003 odločila, da naj bo okoli 25. oktobra v vseh državah, članicah EU, en 

dan posvečen dnevu civilnega prava. Temeljni namen tega dneva je, da se evropski državljani seznanijo s civilnim 
pravom in da bi le-to postalo dosegljivo vsem državljanom.  Glede na to, da je civilno pravo prisotno v vsakdanjem 
življenju državljanov z delovno-pravnimi razmerji,  porokami, ločitvami, dedovanjem, izmenjavo blaga ali storitev, je 
potrebno zagotoviti, da bo to enako dostopno vsem, ne glede na kraj bivanja. 

V »Evropski dan civilnega prava« se v zadnjih letih vključujejo tudi slovenski notarji, ki vam bodo 26. oktobra 2017 
v času uradnih ur (od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00) na voljo za odgovore na vsa vaša vprašanja, ki jih imate 
v zvezi z dedovanjem, oporokami, nepremičninami in ostalimi zadevami, ki se nanašajo na vaše premoženje. Oglasite 
se v eni od najbližjih notarskih pisarn in spoznajte, kaj lahko notar naredi za vas.

Notarska zbornica Slovenije
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Spomini in zahvale

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Solza, žalost in bolečina

te zbudila ni.
Ostala je praznina,

ki hudo boli.

ZAHVALA

ob boleči izgubi dragega 
moža, očeta in dedka

FRANCA GORENCA
s Spodnje Slivnice (9. 1. 1935 – 1 .9. 2017).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, sveče ter darove 
za sveto mašo in cerkev.
Zahvala tudi župniku g. Janezu Šketu za lepo opravljen obred 
in sveto mašo, gospe Hemi za skrbno pripravljeno vežico in 
cerkev.
Hvala Sonji in Jožetu Drobnič za pomoč v vseh teh hudih 
trenutkih.
Zahvaljujemo se ŽPZ Lastovke, MPZ Samorastniki za izbrano 
petje in g. Adamiču za pogrebne storitve.
Hvala PGD Spodnja Slivnica in vsem gasilskim društvom, ki 
so ga pospremili na zadnji poti, g. Janezu Zupančiču pa za 
poslovilni govor in organizacijo.

Žalujoči vsi njegovi

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala. 
Naj bo srečno tvoje potovanje

in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA

Po dolgoletni bolezni nas je v 92. 
letu zapustila draga mama, babica, 

prababica, sestra, tašča in teta

MARIJA VIDIC
(6. 7. 1926 – 10. 9. 2017),

po domače Primčeva mama, s Police pri Grosupljem.

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. maše in darove 
za cerkev.
Posebna zahvala vsem duhovnikom, ki so jo v teh letih obiskovali 
vsak prvi petek v mesecu, gospodu msgr. dr. Jožetu Plutu za zadnji 
obisk na domu in poslovilni obred s sv. mašo, Jožetu Pečjaku za 
ganljive besede slovesa, pogrebni službi Marjan Makše, pevcem, g. 
Emilu Kovačcu za zaigrano poslovilno pesem.
Hvala tudi osebju ZD Grosuplje za zdravstveno oskrbo, še posebej 
patronažni službi.
Še prav posebna zahvala vsem socialnim oskrbovalkam in 
oskrbovalcem DSO Grosuplje za pomoč na domu v vseh teh letih.
Domači smo vam neizmerno hvaležni.

Žalujoči vsi njeni

SRCE JE OMAGALO, TVOJ DIH JE ZASTAL,
A NATE SPOMIN BO VEČNO OSTAL …

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti 
sklenila naša draga mama, stara mama, 

prababica, sestra in teta

IVANKA MATJAŽIČ
iz Velikega Mlačevega.

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

ter darove za svete maše in cerkev. Zahvaljujemo se tudi osebju ZD Grosuplje in 
patronažni sestri ge. Romani.
Hvala g. župniku Andreju Šinku za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo 
ter pevskemu zboru Samorastnik  za odpete pesmi. Zahvaljujemo se tudi pogrebni 
službi Perpar.                                                                                        

Vsi njeni

Čudno, kako prazen je svet, ko umre en sam človek. 
(Dante)

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta 

in starega ata ŠTEFANA PUHOVSKEGA  
(24. 5. 1952 - 11. 9. 2017)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za pisno ter ustno izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 

sveče in darovane maše. Hvala vsem zdravnikom Onkološkega inštituta v Ljubljani, 
zdravnikom in osebju ZD Grosuplje. Hvala g. Kerinu za poslovilni obred in sveto 
mašo, g. Adamiču za organizacijo pogreba ter pevcem za poslovilne pesmi.

Vsi njegovi



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

Leopold Sever

Kako so se fantje orožništva ubranili

Po zadnji vojni, ko so se močno razredčile vrste krepkejšega spola, je 
povsod manjkalo moške delovne sile. 
Celo pri policiji, tedaj so ji rekli ljudska milica, se je to čutilo. Pa so na 
sekretariatu ukazali komandirjem okrajnih milic, naj novačijo fante, 
ki so odslužili vojaški rok. »Ti so vajeni discipline in znajo z orožjem,« 
je stalo v okrožnici. Ukaz je dobil tudi komandir v Upljah in pozval 
deset fantov, naj postanejo varuhi ljudske oblasti. Toda fantje so bili 
siti orožja, zato so le trije s kislimi obrazi pristali, da postanejo možje 
postave. 
Franceta, ki je bil med vsemi najbolj »kerlc«, je komandir še posebej 
vprašal, zakaj noče postati miličnik. Naivni France mu je kar narav-
nost povedal: »Zato ne, ker nisem take sorte, da bi ljudi zajebaval.«  
Komandirju je kar sapo zaprlo: »Ven, takoj ven,« je kričal na ves 
glas. Če se je kateri obotavljal, mu je z brco pomagal na cesto. Ko je 
»stražmojster« prišel do sape, se je ozrl še na tri odbrance in s prstom pokazal na vrata: »Marš ven, še vi trije!« Fantje so jo tako urno ucvrli 

na plano, da ni bilo 
časa za pospešek z 
okovanim čevljem. 
Tako je bil neuspe-
šno končan »razpis« 
za mesto miličnika v 
Velikih Upljah.  
                                                                                                                                                 
Leopold Sever

Hudomušnice

Sosed  Tine: »Ej, slišiš, Jože, zakaj sta se sinoči tako 

obdelovala z ženo, da se je prav do nas  slišalo?«

Sosed Jože: »Veš, hotel sem se ji prikupiti, a sem vse 

pomešal in ji rekel, da je njena tašča dosti boljša od moje; 

potem je bil pa cel hudič.«

Možakar pride v zasebno ordinacijo in se usede. Kmalu 

pride sestra in vpraša: »Kaj pa imate?«

»Kamne, veliko kamnov.« »Pojdite naprej in se slecite. 

Zdravnik pride, ko bo utegnil,« je razložila doktorjeva 

pomočnica. V pol ure je zdravnik tu: »No, kje imate 

kamne?« »Zunaj na kiparju, saj ste rekli, da boste delali 

škarpo.«

Anton obišče zdravnika in mu potoži, da v spanju pogosto 

glasno govori. »Moti to vašo ženo pri spanju?« vpraša 

zdravnik.

»Ne, saj sploh nisem poročen, ampak v službi imam zaradi 

tega težave, ker me hitro zalotijo.«

»Igorček, daj tetici ljubčka, ko odhaja od vas,« prosi teta 

Slavica svojega nečaka. »O, to pa ne,« se upre fantiček. 

»Zakaj pa ne,« je teta začudena?

»Ata je včeraj rekel, da imaš strupen jezik.«

Če ga zmažeš, se izkažeš
(KVIZ, ki skuša biti hudomušen)

1. Kateri literarni junak BABA je bil res ženska?

a) ALI BABA
b) BABA DIJEN
c) BABA BABARUHA

2. Koliko »kosmatih« je v znanem ljudskem vzkliku:

a) 150
b) 300
c) 500

3. Označi čutilo, s katerim mačke najprej zaznajo klobaso!

a) vid
b  sluh
c  voh
d  tip

4 Kaj starejši v zadnjem času vse bolj postajamo?

a) pripovedovalci pravljic za lahko noč

b) izkušeni svetovalci, ki jih vse posluša

c) obrati za razgradnjo tablet

5. Kako upodobljeni gospod očitno zre v prihodnost?

a) optimistično
b) pesimistično
c) realistično

- Ti, že večkrat sem te mislil vprašat, od kdaj pa si tukaj?

Rešitve: 1c, 2. b, 3. c 4. c, 5. a.

So dragocenost, zato jih je 

bilo treba skriti.
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vinotoč in vinoteka BAKHUS
Seliškarjeva 2, Grosuplje               041 736 413

  Spet trte so rodile vince nam sladko...

Od 1. do 30. novembra nižje, promocijske cene vina:
                CVIČEK                                         1,70 EUR
                DOLIČ (belo, mešano, polsuho)    1,80 EUR
                CUVE (belo, mešano, suho)          1,60 EUR

 V vinotoču BAKHUS  lahko kupite domača točena
vina slovenskih vinarjev. Z novembrom bomo razširili
ponudbo. Dosedanjo ponudbo: cviček, refošk, teran,

malvazija, rumeni muškat, renski rizling, Dolič

razširjamo za primorska vina: zelen, rebula, pinela, sivi

pinot, laški rizling, cabrnet-sauvignon in merlot.

V soboto, 11. novembra vabljeni na pokušino vin.

Delovni čas od 16. do 19.,  ob sobotah od  9. do 13. ure.
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Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.
Zasebna zobozdravstvena ordinacija

Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje

telefon: 041 780 741

• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• NOVO: laser terapija, laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij
• estetsko zobozdravstvo

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

CASTING THE FUTURE

NOVO NOVO NOVO

UGODNE
CENE

Frizerski salon Čopek vas vabi,
da nas obiščete v 1. nadstropju

TRGOVSKEGA CENTRa tuš, grosuplje

Prepustite se mojstricam striženja, barvanja, stiliranja… 

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 



DATUM / URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

vsak torek od 17.30. 
do 18.30. ure Ure pravljic za otroke od 4. do 9. leta starosti Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

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

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

Mestna knjižnica Grosuplje 
v sodelovanju s hrvaškim 
ministrstvom za izobraževanje

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

torek, 17. 10. od 10. do 12. ure 
(tudi 24. 10.) Kuharska delavnica v Zlatem kotičku Mercator supermarket Grosuplje VGC Skupna točka Grosuplje

sreda, 18. 10. od 9. do 10. ure Tečaj slovenskega jezika za Rome in priseljence Večgeneracijski center Grosuplje VGC Skupna točka Grosuplje

sreda, 18. 10. od 11. do 12. ure 
(tudi 15. 11. in 29. 11.) S knjižnico v svet - za otroke, ki ne obiskujejo vrtca Pravljična soba Mestne knjižnice 

Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

sreda, 18. 10. ob 17.30. uri 
(tudi 25. 10., 8. 11. in 15. 11.) Z igro do branja z Viljenko Jalovec Pravljična soba Mestne knjižnice 

Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

sreda, 18. 10. ob 18. uri Situacija v Sloveniji v luči odhajanja mladih v tujino - 
predava prof. dr. Franjo Štiblaja Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje v 
sodelovanju z Društvom General 
Maister

četrtek, 19. 10. ob 17. uri
Odprtje razstave Po Ljubljanskih ulicah. V sodelovanju z Muzejem 
novejše zgodovine in Zvezo šoferjev in avtomehanikov Grosuplje 
ob 60. letnici delovanja.

Prostori Mestne knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje, 
Muzej novejše zgodovine ter 
Zveza šoferjev in avtomehanikov 
Grosuplje

petek, 20. 10. ob 19. uri Koncert zbora duhovnikov Sankt Petersburške Metropolije, Rusija Kulturni dom Grosuplje Zveza kulturnih društev Grosuplje

sobota, 21. 10. ob 15. uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE – ZAGORJE  
(3. liga - center – 10. krog) Stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

sobota, 21. 10. ob 17.30. uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE – CINKARNA CELJE  
(1. liga – 3. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarskarski klub Grosuplje

sobota, 21. 10. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE – LTH CASTING (2. liga – 3. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

ponedeljek, 23. 10. 
od 7. do 13. ure KRVODAJALSKA AKCIJA Družbeni dom Grosuplje RKS - Območno združenje 

Grosuplje

ponedeljek, 23. 10. od 
9. do 10.30. ure (tudi 30. 10.) Joga v Zlatem kotičku Mercator supermarket Grosuplje VGC Skupna točka Grosuplje

ponedeljek, 23. 10. 
od 10. do 11. ure Družabne igre Večgeneracijski center Grosuplje VGC Skupna točka Grosuplje

torek, 24. 10. ob 18. uri BRALEC BRALCU. Ana Vatovec bo delila izkušnjo z energijsko 
medicino, kako odpraviti stres ter dnevni rutini. Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

torek, 24. 10. ob 18. uri Odprtje razstave Petra Sokoliča: Kamen in kovina. Drug pogled. Galerija Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

četrtek, 26. 10. od 17. do 18. 
ure (tudi 9. 11. in 23. 11.) Pravljično igralne urice za otroke od 2. do 4. leta starosti Pravljična soba Mestne knjižnice 

Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

sobota, 28. 10. ob 17.15. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE – AQUAWATT ŽIROVNICA 
(2. liga zahod – 3. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip-Flop

sobota, 28. 10. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE – CELJE (2. liga – 4. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

četrtek, 2. 11. od 10. do 12. ure 
(tudi 3. 11.) Počitniške delavnice za osnovnošolce Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

sobota, 4. 11. ob 14. uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - BOHINJ (3. liga - center - 12. krog) Stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

sobota, 4. 11. ob 17.30. uri KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - JEŽICA (1.B liga - 7. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkaški klub Grosuplje

sobota, 4. 11. ob 19. uri VID VALIČ: Tvoj bodoči bivši mož Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje in Jaba daba d.o.o.

sobota, 4. 11. ob 20. uri ROKOMET: GROSUPLJE - SVIŠ IVANČNA GORICA (1. B liga - 7. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

torek, 7. 11. ob 18. uri Siniša P. Minardi - Moja močna (ne)želja po podaljšanju svojega 
življenja. Fenomen NLP programiranja uma.

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

četrtek, 9. 11. ob 18. uri BRALEC BRALCU. Ana Vatovec bo predstavila energijski sistem 
žarečih krogov - osmih krogov energije.

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

sobota, 11. 11. ob 17.15. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - SIP ŠEMPETER (2. liga zahod - 5. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip-Flop

sobota, 11. 11. ob 20. uri KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - BRINOX MEDVODE  
(2. liga - 6. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Košarkarski klub Grosuplje

ponedeljek, 13. 11. ob 17. uri Krošnje nebes - predstavitev pesniške zbirke Patricije Šašek Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

torek, 14. 11. ob 17.30. uri Pripovedovalski večer z Andrejem Rozmanom Rozo Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje v 
sodelovanju s CŠOD in Društvom 
Preplet

torek, 14. 11. ob 18. uri

Siniša P. Minardi - Dozorevanje in osebna zrelost kot pogoj za 
uresničitev pomembnih stvari. Pričakovanja, sposobnost za 
razlikovanje energij, sposobnost za osvobajanje in kreativno 
obnašanje. 

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

petek, 17. 11. ob 19. uri Pevski večer Ženskega pevskega zbora Magladena in Mešanega 
pevskega zbora Šutna Kamnik Kulturni dom Grosuplje Ženski pevski zbor Magladena in 

ZKD Grosuplje

sobota, 18. 11. ob 13.30. uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - KOČEVJE 
(3. liga - center - 14. krog) Stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

sobota, 18. 11. ob 17.15. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - UOK LJUBLJANA 
(2. liga zahod - 7. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip-Flop

sobota, 18. 11. ob 20. uri ROKOMET: GROSUPLJE - JADRAN HRPELJE-KOZINA 
(1. B liga - 9. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

nedelja, 19. 11. ob 14. uri DOBRODELNA PRIREDITEV Z ROKO V ROKI Kulturni dom Žalna Krajevna organizacija Rdečega 
križa Žalna 

ponedeljek, 20. 11. ob 17. uri Dan splošnih knjižnjic - brezplačen vpis. 
Podelitev bralne značke Bralni klub

Koščakova soba Mestne knjižnice 
Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

sreda, 22. 11. ob 18. uri Dan splošnih knjižnic; Zgodovina in zanimivosti 
mojega domačega kraja - razstava. Prostori Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje




