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KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA
GLASBENE ŠOLE GROSUPLJE

HAPPY OL’MCWEASEL, ZGREŠENI PRIMERI

Petek, 14. 9. 2018

Sobota, 15. 9. 2018

Cetrtek, 13. 9. 2018
KONCERT BIG BANDA GROSUPLJE

DAN PODJETNOSTI Z OOZ
GROSUPLJE

OTROŠKI ŽIV ŽAV

GROSUPELJSKI TEK

ZELENO, AKTIVNO, ZDRAVO - FIT GROSUPLJE 
UČNA POT PO SLEDEH VODOMCA

Nedelja, 16. 9. 2018
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ZA AKTIVEN ODDIH:
športni park s trim stezo, 
tenis igriščem, igriščem za 
odbojko, pohodnimi in
kolesarskimi potmi...

    + DARILO ZA STARŠE: wellness storitev*

  Do 2 otroka bivata BREZPLAČNO
    + počitniški klub za najmlajše

POČITNICE ZA 
VSE GENERACIJE
V TERMAH DOBRNA

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

POLETNE POČITNICE
do 02. 09. 2018

 ✓ živa glasba vsak petek in soboto
 ✓ otroški mini klub: izlet do farme jelenov,   

 vodne igre, mini disko, pižama party,   
 aktivnosti v naravi, kreativne delavnice

 ✓ DARILO: storitev za sprostitev in   
 razstrupljanje telesa Alpha Oxy Spa   
 kapsula v vrednosti 40 €*

 ✓ doplačilo za 1 x polni penzion le 8,90 €

1 x polpenzion + kopanje, že od 
39,90 € oseba / noč, min. 2 noči

DO 2 OTROKA BREZPLAČNO!

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku +    
 zdravstvene storitve

 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega doma   

 do Term Dobrna in nazaj

NA POČITNICE Z DEDKOM IN BABICO
do 30. 09. 2018
5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

DO 2 VNUČKA BREZPLAČNO!

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
Spoštovana, spoštovani,

lepo pozdravljena. Upam, da uživata v zasluženem dopustu ali 
počitnicah, za tiste, ki še čakate na dopust, pa upam, da uživa-
te tudi v delu, ki ga opravljate, in se veselite prostih dni, ki so 
pred vami. Tudi v uredništvu si bomo privoščili nekaj počitka, 
saj, kot je že znano, v avgustu glasilo ne izide, v septembru pa 
se oglasimo nekoliko prej, saj bo letos tradicionalna prireditev 
Grosuplje v jeseni že od 13. do 16. septembra.

Čeprav smo že globoko v poletnih dneh, se letos ne moremo po-
hvaliti s pretirano lepim in toplim vremenom, nimamo pa zato 
pomanjkanja vode, pa tudi večja neurja so nas nekako obšla, 
želimo pa si lepšega vremena v naslednjih mesecih. 

Kar zadeva dogajanje v naši občini, lahko vidimo kar nekaj gradbišč, eno večjih je vsekakor 
gradnja nadvoza v Sončne dvore, ki lepo napreduje in kaže, da bo zaključena v predvidenem 
roku, če ne še prej. 

Primerno smo proslavili državni in občinski praznik 25. junija in ob tej priložnosti podelili 
občinska priznanja najzaslužnejšim občanom in organizacijam. V občinskih prostorih smo 
prvič gostili sejo Državnega sveta Republike Slovenije, katerega predsedujoči je naš krajan 
Alojz Kovšča. Ob tej priložnosti se je predsednik v mestni knjižnici vpisal tudi v spominsko 
knjigo. 

Poletje je čas,  ko si večina društev vzame prosto, kar pa ne velja za gasilce, saj organizirajo 
gasilske veselice in ker imamo v občini kar 18 gasilskih društev, je dogajanja toliko več, dve 
društvi pa sta še posebej praznovali, in sicer gasilsko društvo Mala Ilova Gora 65–letnico in 
krst novega gasilskega vozila ter gasilsko društvo Ponova vas s praznovanjem 90–letnice ob-
stoja. Naj omenim tudi zgledno posredovanje gasilcev v Šmarju – Sapu, ki so profesionalno in 
hitro posredovali v prometni nesreči. 

Ob vseh lepih dogodkih pa sem bil pred nedavnim tudi neprijetno presenečen, saj sem na 
sprehodu v bližnjem gozdu naletel na velik kup odpadkov, verjetno pripeljan s traktorjem. 
Človek bi pomislil, da kaj takega v 21. stoletju v čisti Sloveniji ni mogoče. V upanju, da se še 
zadnji neodgovorni občani zavedo vrednote čistega okolja, vas lepo pozdravljam in želim lepe 
poletne dni.

Srečno!

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 3. septembra na e – naslov:

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



Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih odme-
vov!

Verjamem, da je poletje zakorakalo z vso močjo v vaše vsakdanje 
življenje, čeprav se zdi, da je julij glede vremena kar malce mu-
hast. No, do septembra je še daleč, zato sem prepričan, da se bo-
ste vsi lahko dodobra odpočili in si privoščili kaj sproščujočega za 
dušo in telo. Pred nami je še cel mesec avgust in sonca bo zagoto-
vo dovolj za vse. 

Na Občini julijskega dopustniškega utripa skoraj nismo čutili, saj 
se je veliko dogajalo, o čemer lahko več preberete na notranjih 
straneh Odmevov. Sam bi rad izpostavil projekt izdelave Celovite prometne strategije Ljubljanske urbane regije, 
h kateremu je pristopila tudi naša občina. Potem ko smo z evropskimi sredstvi dokončali in tudi na občinskem 
svetu sprejeli občinsko prometno strategijo in jo lahko najdete na naši spletni strani, se sedaj izdelava strategi-
je seli na regionalno raven, projekt pa je ravno tako financiran z evropskim denarjem. Pomembno je, da bo ta 
strategija podlaga za izdelavo novega, dolgoročnega razvoja prostorskega načrta občine Grosuplje. 

Za občino Grosuplje bo z vidika razvoja cestne infrastrukture pomembna zlasti umestitev južne obvoznice v 
prostor in njena izgradnja do leta 2030.

Od ostalih ukrepov sledijo ureditev odseka državne kolesarske povezave 4P (Prijetna pot prijateljstva in pove-
zovanja) Ljubljana – Žužemberk, ki bo po naši občini potekala od meje s Škofljico mimo Tlak in Gajnič do ce-
ste na Hudo Polico in zavila proti šmarskemu pokopališču ter dalje potekala ob južnem gozdnem robu Šmarja 
mimo Sel do Sončnih dvorov in od tam dalje preko središča Grosupljega mimo Mlačevega vse do Luč, kjer bo 
zapustila našo občino in jo nadaljevala naprej po dolini Krke do Žužemberka. V strategiji bodo zajete tudi vse 
kolesarske povezave za dnevno kolesarjenje od središča Grosupljega proti zalednim naseljem, enako tudi vsi 
pločniki ob regionalnih in ostalih lokalnih cestah, ki vodijo iz središča Grosupljega. 

Železniška povezava Ljubljana–Grosuplje bo postala dvotirna in elektrificirana, vztrajali pa bomo na razširitvi 
avtoceste Ljubljana–Grosuplje v šestpasovnico.  

Na področju javnega potniškega prometa bomo v strategiji predlagali, da se vse linije, tudi šolske, preoblikujejo 
v javne linije, s privlačnimi voznimi redi in povečano dostopnostjo do postajališč. 

Za konec pa še odgovor na razloge, zakaj posvečamo tako skrb in pozornost pripravi in dobri izdelavi tovrstne-
ga dokumenta. Regijska celostna prometna strategija bo skladno z evropskimi usmeritvami postala dejanska 
podlaga za črpanje evropskih sredstev za izvedbo načrtovanih ukrepov. Občina Grosuplje brez evropskega de-
narja vsega tega ne bi zmogla.

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Slovesnost ob občinskem in državnem prazniku dnevu 
državnosti

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, 
direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, minister za infrastrukturo  

dr. Peter Gašperšič

V sredo, 20. junija 2018, je v Kulturnem 
domu Grosuplje potekala slovesnost ob 
občinskem in državnem prazniku dnevu 
državnosti slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Grosuplje. Praznovali smo 
23. rojstni dan občine Grosuplje in 27. 
rojstni dan naše domovine Slovenije.

Slovesnosti so prisostvovali: predse-
dnik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, 
minister za infrastrukturo dr. Peter Ga-
šperšič, župan občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič, direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar, župan občine Škoflji-
ca Ivan Jordan, župan občine Trebnje 
Alojzij Kastelic, župan občine Velike La-
šče Anton Zakrajšek, dobitniki priznanj, 
občinski svetnice in svetniki Občine 
Grosuplje, predsednice in predsedniki 
krajevnih skupnosti, župniki, vodje ura-
dov občinske uprave Občine Grosuplje 
in direktorji zavodov Občine Grosuplje.

Med nas vsako leto zelo rad pride 
tudi poslanec Državnega zbora RS Janez 
Janša, ki pa je ta dan zaradi drugih ob-
veznosti svojo prisotnost opravičil, kljub 
temu pa je vsem občankam in občanom 
Grosupljega ob dnevu državnosti iskre-
no čestital in nam zaželel ponosno pra-
znovanje. Vsem rojakom iz občine Gro-
suplje je zaželel tudi veselo praznovanje 
občinskega praznika. »Naj bosta praznika 
čas, ko bodo po naših domovih ponosno 
plapolale slovenske zastave. V upanju, da 
bo Slovenija postala in ostala prijazna do-
movina za vse,« so bile še besede, ki nam 
jih je namenil poslanec Janez Janša.

Slovesnost sta naznanili slovenska in 
evropska himna, nato pa smo prisluhnili 

pozdravnemu nagovoru predsednika 
Državnega sveta RS Alojza Kovšče, ki 
je tudi naš občan, slavnostno nas je ob 
prazniku nagovoril tudi župan dr. Peter 
Verlič.

Ob praznovanju občinskega prazni-
ka so bila podeljena priznanja Občine 
Grosuplje. Priznanje Občine Grosuplje z 
bronastim znakom Občine Grosuplje je 
prejel dr. Matjaž Barbo, priznanje Obči-
ne Grosuplje s srebrnim znakom Občine 
Grosuplje je prejel mag. Marjan Adamič, 
dobitnik priznanja z zlatim znakom Ob-
čine Grosuplje pa je bil Pihalni orkester 
Glasbene šole Grosuplje.

Za prijetno glasbeno popestritev so 
poskrbeli mala zasedba Pihalnega orke-

stra Glasbene šole Grosuplje, Mladinski 
pevski zbor Glasbene šole Grosuplje ter 
učenci Podružnične osnovne šole Polica 
in Osnovne šole Šmarje – Sap.

Skozi prireditev, ki je v nas tudi tokrat 
s toplimi besedami, petjem in glasbo 
vzbudila veliko lepih, pa tudi radostnih 
občutkov do naše domovine, nas je po-
peljala Tadeja Anžlovar, ki jo je sklenila 
z mislimi nekdanjega premierja in mini-
stra dr. Andreja Bajuka. »Danes sedimo 
za isto mizo z drugimi narodi sveta, tudi 
z najštevilčnejšimi in najmogočnejšimi, in 
vsakomur lahko mirno pogledamo v oči. 
Naša kultura in blaginja nista plačani s tu-
jimi žulji in tujo krvjo. Ponosni smo lahko 
na svoj miroljuben odnos do ostalih naro-

Zbrani na slovesnosti
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Skozi prireditev nas je popeljala  
Tadeja Anžlovar.Mala zasedba Pihalnega orkestra Glasbene šole Grosuplje

dov. Ne pozabimo tega, ko se sprašujemo, 
kaj lahko nudimo mednarodni skupnosti,« 
je dejala, k tem besedam pa dodala: »Naj 
bo še veliko priložnosti za krepitev medse-
bojnega sodelovanja in povezovanja«.

Predsednik Državnega sveta Alojz 
Kovšca je v svojem govoru, tudi 
kot naš občan, izpostavil nekaj 
zanimivih dejstev, ki zbujajo veliko 
optimizma ter naši občini, občankam 
in občanom napovedujejo lepo in 
uspešno prihodnost.

Občina Grosuplje letos v novih občin-
skih mejah, ki so jih začrtali z reformo lo-
kalne samouprave v prvih letih naše na-
cionalne suverenosti, praznuje 23 let. Ni 
naključje, da 25. junija, ob dnevu sloven-
ske državnosti, slavimo tudi rojstni dan 
občine Grosuplje. Praznovanja so po eni 
strani priložnost, da se poveselimo, po 

drugi strani pa so tudi priložnost, da oce-
nimo prehojeno pot in pogled obrnemo 
naprej v prihodnost.

Predsednik Državnega sveta Alojz 
Kovšča je ob pogledu na že prehojeno 
pot dejal, da smo v Sloveniji v zadnjem 
četrt stoletju doživeli veliko lepih pa tudi 
težkih trenutkov. »Zagotovo smo lahko 
srečni, da smo si izborili lastno domovi-
no. Osamosvojitev je epohalni dogodek v 
zgodovini vsakega naroda in vsi mi, ki smo 
imeli zgodovinski privilegij doživeti veliča-
stnost rojstva nove države, smo lahko tega 
iskreno veseli. Te spomine in občutke s po-
nosom negujmo, kajti po njih so hrepeneli 
naši predniki, mnogi za domovino dali 
tudi svoja življenja, a je nikoli niso doživeli 
v polni meri, kot jo lahko doživlja naša in 
prihodnje generacije. Z osamosvojitvijo pa 
smo prevzeli veliko odgovornost za preži-
vetje in razvoj novorojene države, ki je že 
stopila v čas odraslosti. Slovenci smo se 
skozi celotno zgodovino za svoje težave 
izgovarjali na druge. Sedaj smo sami od-
govorni zase in odgovorni za prihodnost 
naših zanamcev.«

Na lokalni ravni, v občini Grosuplje, 
je bilo narejenega zelo veliko. Na uspe-
šni poti občina zasleduje potrebe in že-
lje občanov in občank vseh generacij. 
Posebno ga veseli, da se v Grosupljem 
lahko s ponosom postavimo ob bok ti-
stim slovenskim občinam, ki ne skriva-
jo razvojnih želja. Možnosti so številne, 
mnoge med njimi so že uspešno reali-
zirane, veliko izzivov pa prinaša s seboj 
prihodnost.

Grosuplje se lahko v marsičem zgle-
duje, lahko pa je tudi vzgled naši drža-
vi, za katero smo si ob osamosvojitvi 
vsi skupaj srčno želeli, da bi se razvila v 
moderno, uspešno in prijazno skupnost, 
ki bi prehitevala druge, in bi se bila spo-

sobna uspešno spoprijeti z izzivi seda-
njosti in prihodnosti.

Vendar pa statistika v grobem kaže, 
da je četrtstoletni razvoj v Sloveniji med 
drugim prinesel višji bruto družbeni pro-
izvod, spremenjeno strukturo gospodar-
stva, večji delež ločeno zbranih odpad-
kov, a tudi staranje prebivalstva, manj 
učencev in več upokojencev.

V občini Grosuplje od te slike precej 
odstopamo. V pozitivnem smislu. Demo-
grafska struktura po starosti prebivalstva 
je ugodna, saj je prebivalstvo relativno 
mlajše, kot je povprečno v Sloveniji. Med 
prebivalstvom je enkrat več mladine kot 
starejših. Povprečna izobrazbena raven 
prebivalstva v naši občini je višja od pov-
prečja, šola se več mladih in tudi življenj-
ski standard občanov je v povprečju višji.

Za nadaljnji gospodarski razvoj pa je 
zagotovo najbolj pomembno, da bodo 
mladi imeli možnost zaposlitve v doma-
čem okolju in da bodo lahko prispevali h 
gospodarskemu razvoju občine, države 
in predvsem k blaginji svojih družin.

Perspektive so odlične. Občina ima 
ugodno geografsko lego, hitre in kratke 
povezave do vseh večjih in pomembnej-
ših mest, urejeno infrastrukturo in velik 
potencial gospodarskih subjektov, tako 
domačih kot tujih investitorjev in podje-
tnikov. Vse to so podatki, ki zbujajo veli-
ko optimizma in občini ter občanom na-
povedujejo lepo in uspešno prihodnost.

Predsednik Državnega sveta Alojz 
Kovšča je še čestital vsem prejemnikom 
občinskih priznanj, pa tudi županu, ob-
činski upravi in vsem tistim, ki skrbimo 
za urejanje in upravljanje zadev javnega 
pomena na način, ki ustvarjajo prijazno 
življenjsko bivalno in delovno okolje. 
Zahvala gre tudi vsem občankam in ob-
čanom, ki kot posamezniki ali v okviru 

Predsednik Državnega sveta RS  
Alojz Kovšca
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Mladinski pevski zbor Glasbene šole Grosuplje

številnih društev skrbijo, da je naša ob-
čina uspešna, ustvarjalna, živahna, polna 
energije, prijazna domačinom in tudi 
obiskovalcem.

Župan dr. Peter Verlič je s svojim 
nagovorom v vseh nas vzbudil lepa 
občutja ljubezni do domovine.

»Ali ste morda že kdaj doživeli tisti ob-
čutek, ko ste odšli iz naše domovine, iz 
Slovenije, v tujino, morda na kratek izlet, 
ali pa daljši, morda tudi na službeno pot, 
vedno je polno adrenalina, gremo, potu-
jemo, obiskujemo nove kraje, srečujemo 
nove ljudi, spoznavamo navade, vendar 
po določenem času pa se vendarle spo-
mnimo in se vprašamo, pomislimo, kako 

pa je zdaj doma, za hišo, v senci, kako bi 
bilo prijetno spiti pivo, s prijatelji poklepe-
tati, pa kako so lepe naše zelene doline ... 
in takrat začutimo tisti občutek, malo do-
motožja,« smo se zamislili ob besedah 
župana dr. Petra Verliča.   

Omenil je oddajo Pričevalci, ki smo 
jo lahko spremljali na Televiziji Sloveni-
ja, v kateri je spregovorilo tudi kar nekaj 
naših izseljencev, ljudi, ki so danes stari 
90 let in so se morali zaradi takšnih in 
drugačnih razlogov izseliti iz Slovenije, 
iz svoje domovine. V Avstraliji, Ameriki, 
Argentini so si ustvarili krasne družine. A 
ob gledanju oddaje nato slišimo gospo 
pri 90. letih reči, kako je lepa Slovenija in 
kako bi rada zaspala v domači grudi. »To 
je Slovenija, dragi moji, naša domovina,« 
je na to dejal župan in ob tem zagotovo 
prav v vsakemu izmed nas vzbudil tista 
domoljubna občutja.

Leta 91 smo jo ustvarili. Ne samo do-
movino, ustvarili smo državo. In takrat 
je bil res potreben pogum ljudi. In zato 
smo ponosni, da ima eden od velikanov 
osamosvojitve dr. Jože Pučnik v naši ob-
čini svojo ulico, da imamo našega rojaka 
Janeza Janšo, ki je eden izmed tvorcev te 
osamosvojitve, zato da smo lahko tukaj 
doma, da smo v svoji domovini, v svoji 
državi. In zato smo veseli, da vihrajo na 
naših hribih in ob vstopu z avtoceste v 
našo občino slovenske zastave. In ne 
samo to, mi smo del velike evropske de-
mokratične družine in zato je prav, da 
plapola tudi evropska zastava.

Košček te lepe domovine je tudi ob-
čina Grosuplje. Ki želi biti uspešna, ki želi 
biti še boljša, ki se razvija in ki želi, da se 

razvije gospodarno, gostoljubno in glo-
balno.

Beseda gospodarno za nas pomeni 
odgovorno ravnanje s proračunskimi 
sredstvi, zato se je naša občinska uprava 
kot prva odločila, da bo vpeljala v svoje 
poslovanje podjetniško logiko.

Smo tudi gostoljubni do vseh, ki tu 
živimo in delamo. Dokončanih je veliko 
projektov, polni načrtov, optimizma smo 
tudi za naprej. Že se veselimo, da bomo 
v prihodnjih letih v središču Grosupljega 
prišli do moderne železniške postaje, 
da bomo preuredili Kolodvorsko cesto 
v peš cono, pločnike, kolesarske steze 
bomo urejali po vsej občini. Gostoljubni 
bomo tudi do vseh naših obiskovalcev. 
Razširjena naravoslovna učna pot Po sle-
deh vodomca je prvi tak korak, ki bo po-
časi tudi turiste privabil v našo občino. 
Po mir in tišino. Po počitek. In turizem 
bomo razvijali tudi naprej. Želimo se raz-
vijati globalno, želimo se povezovati. S 
sosednjimi občinami in širše.

»Požegnaj Bog Slovenijo, naj živi obči-
na Grosuplje. Srečno,« je še dejal župan.

Priznanje Občine Grosuplje z zlatim 
znakom Občine Grosuplje je prejel 
Pihalni orkester Glasbene šole 
Grosuplje.

Pihalni orkester Glasbene šole Gro-
suplje je bil ustanovljen leta 1987, ko je 
Marjanu Sajovicu, takratnemu ravnatelju 
Glasbene šole Grosuplje, uspelo zbrati 
30 učencev in jih navdušiti za igranje v 
orkestru. Najprej so sodelovali na lokal-
nih prireditvah, leta 1992 pa so se prvič 

Župan občine Grosuplje  
dr. Peter Verlič
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Dean Telič Zavašnik

Mag. Marjan Adamič
Dr. Matjaž Barbo

Mitja Dragolič

udeležili regijskega tekmovanja v kon-
certnem programu, kjer so kot najmlajši 
orkester osvojili srebrno plaketo. Ob pra-
znovanju 10-letnice orkestra je Marjan 
Sajovic predal taktirko Vladimirju Škrle-
cu. Orkester se je leta 2005 lotil zahtev-
nejše orkestralne literature z novim diri-
gentom Boštjanom Dimnikom. Z njim je 
orkester izvedel dva odmevna koncerta 
v Slovenski filharmoniji, na mednaro-
dnem tekmovanju v Schladmingu pa 
je prejel 2. nagrado. V začetku šolskega 
leta 2006/2007 je postal vodja orkestra 
zdajšnji dirigent Mitja Dragolič. Z njim je 
orkester prestavil v še višjo prestavo in 
uspehi so se začeli vrstiti. Maja 2012 je na 
državnem tekmovanju Zveze slovenskih 
godb v koncertnem igranju v 4. kategori-
ji osvojil 1. nagrado in zlato plaketo s po-
sebno pohvalo. Istega leta je v Italiji v 2. 
težavnostni stopnji dosegel 2. mesto in 
zlato plaketo, dirigent Mitja Dragolič pa 
je bil imenovan za najboljšega dirigenta 

celotnega tekmovanja. Leto je orkester 
zaključil z izdajo zgoščenke Zgodba iz 
Grosupljega in jubilejnim božično-novo-
letnim koncertom ob 25-letnici obstoja. 
Na državnem tekmovanju mladinskih 
godb v Mariboru leta 2015 je v najstarej-
ši kategoriji dosegel najvišje število točk 
in pokal za absolutno 1. mesto tekmo-
vanja. Lani je Pihalni orkester Glasbene 
šole Grosuplje praznoval okroglih 30 let, 
ki jih je decembra obeležil s slavnostnim 
koncertom v avli Osnovne šole Louisa 
Adamiča Grosuplje. Lahko rečemo, da 
smo bili priča pravemu glasbenemu 
spektaklu. V 30 letih obstoja je pihalni 
orkester tehnično napredoval in lahko 
izvaja tudi zahtevno koncertno literatu-
ro. Poleg tega pa rad popestri marsikate-
ro prireditev, marsikateri dogodek v naši 
občini in tako z glasbo prinaša med ljudi 
radost in veselje.

Priznanje Občine Grosuplje s 
srebrnim znakom Občine Grosuplje 
je prejel mag. Marjan Adamič.

Mag. Marjan Adamič je s 45-letnim 
uspešnim organizacijskim in umetniško-
-poustvarjalnim delom na kulturnem 
področju pomembno prispeval k razvo-
ju in popularizaciji ljubiteljske kulture, 
medgeneracijskega sodelovanja, izobra-
ževanja in promociji slovenske narodne 
in krščanske omike. Poleg tega je z vode-
njem in »trženjem« kulturnih projektov 
navezal prijateljske vezi in utrdil sodelo-
vanje s kulturnimi skupinami in posame-
znimi kulturniki v domači in v sosednjih 
občinah ter širše po Sloveniji. S tem je 
prispeval k promociji Občine Grosuplje 
in njene kulture.

Leta 1973 se je vključil v gledališko 
skupino PGD Gatina, ki jo je pozneje 25 
let tudi vodil. Pred desetimi leti je usta-
novil KD sv. Mihaela z gledališko skupi-
no. Kot predsednik tega društva je usta-
novil še odraslo in mladinsko folklorno 
skupino, literarno skupino, tamburaški 
orkester in nazadnje še mešani mladin-
ski pevski zbor. Mag. Marjan Adamič se 
je uveljavil kot scenarist, režiser, igralec, 
vodja zahtevnejših gledaliških projek-
tov, pevec, kontrabasist in tamburaš. Z 
gledališko, literarno in tamburaško sku-
pino je nastopal na mnogih krajevnih in 
cerkvenih prireditvah v domačem oko-
lju, širši ljubljanski regiji ter v Italiji, na 
Hrvaškem in v Avstriji. Nagrajenec sode-
luje tudi že 40 let v cerkvenem pevskem 
zboru grosupeljske župnije, že 30 let pa 
– glede na priložnost – upodablja like sv. 
Miklavža, dedka Mraza, Božička, Abraha-
ma in Krjavlja.

Priznanje Občine Grosuplje z 
bronastim znakom Občine Grosuplje 
je prejel dr. Matjaž Barbo.

Dr. Matjaž Barbo je zaposlen na Od-
delku za muzikologijo na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani. Kot redni profesor 
predava estetiko glasbe in novejšo glas-
beno zgodovino. Predaval je na več tujih 
univerzah. Bil je glavni urednik Muziko-
loškega zbornika, predsednik Slovenske-
ga muzikološkega društva, vodi cerkveni 
pevski zbor v župniji Marijinega oznanje-
nja v Ljubljani.

Kot estetik se ukvarja s konceptom 
glasbenega dela, z vprašanji glasbene 
recepcije in njene zgodovine, v zadnjem 
času pa predvsem z možnostmi razume-
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vanja glasbe s stališča različnih referenč-
nih sistemov. Glasbo preteklih obdobij in 
glasbene pojave v zgodovini interpretira 
upoštevajoč novejša dognanja sistema-
tične muzikologije in lastna spoznanja s 
področja glasbene estetike. V tem smislu 
je izhodišče njegovega zgodovinskega 

razpravljanja vzpostavitev zgodovinskih 
kontekstov, v okviru katerih opazuje 
glasbo in zbrane historiografske podat-
ke. S tem metodološkim pristopom se je 
uveljavil kot eden najvidnejših predstav-
nikov sodobne muzikologije v sloven-
skem prostoru.

Dr. Matjaž Barbo je močno vpet v de-
lovanje v kraju Šmarje – Sap in občini 
Grosuplje, saj aktivno deluje pri številnih 
pevskih zborih kot vodja ali organist in 
tako obogati številne prireditve.

Jana Roštan

Združena pevska zbora OŠ Brinje - Podružnične šole Polica in OŠ Šmarje - Sap
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V Grosupljem smo gostili sejo Državnega sveta

Državni svet se je v sredo, 4. julija 
2018, sestal na 9. redni seji, ki je pred par-
lamentarnimi počitnicami tradicionalno 
potekala na terenu, tokrat je to bilo v 
Grosupljem. Šlo je za prvo terensko sejo 
Državnega sveta v tem mandatu, ko mu 
predseduje naš občan Alojz Kovšca.

Župan dr. Peter Verlič je s sodelavce-
ma, vodjem urada za komunalno infra-
strukturo Urošem Močnikom in vodjem 
urada za prostor Mihom Simončičem, že 
pred pričetkom seje v svojih prostorih 
sprejel predstavnike Državnega sveta: 
predsednika Alojza Kovšco, podpred-
sednika Matjaža Švagana, sekretarja dr. 
Dušana Štrusa in vodjo kabineta predse-
dnika Državnega sveta Ariano Debeljak.

Seja Državnega sveta je nato potekala 
v dvorani Družbenega doma Grosuplje. 
Državne svetnice in svetnike ter prisotne 
goste je kot gostitelj uvodoma pozdravil 
župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič 
in jim v naši občini zaželel prijetno do-
brodošlico. »Lepo vas pozdravljam v svo-
jem imenu in tudi v imenu preko 20.000 
občank in občanov naše občine,« je dejal.

Smo večja občina, dobro infrastruk-
turno povezana s prestolnico z avtoce-
sto, regionalnimi in ostalimi cestami in 
tudi z železniškimi povezavami.

Predvsem v zadnjih 8 letih smo si zelo 
prizadevali za izboljšanje prometne in-
frastrukture. Uredili smo precej novih 
krožišč, zelo nam koristi tudi nov priklju-
ček na avtocesto. Veliko pozornosti smo 
namenili javnemu potniškemu prometu. 
Našo občino je z Ljubljano povezala li-
nija Ljubljanskega potniškega prometa 

3G, veseli smo, da se bo uresničil projekt 
vzpostavitve železniškega prometa med 
Grosupljem in Kočevjem.

Ugodna lega občine ponuja veliko 
možnosti za razvoj gospodarstva, podje-
tništva. Registriranih imamo preko 1000 
poslovnih subjektov, tudi nekaj večjih. 
Pekarna Grosuplje, ki je zdaj v sistemu 
Don Dona, zelo uspešno posluje, naša 
velika podjetja so tudi Avtotranspor-
ti Kastelec, Logo, Komunalne gradnje. 
Imamo pa tudi nekaj tujcev, Belimed, 
švicarsko podjetje z medicinsko opremo, 
pri nas je tudi podjetje iz Južne Koreje, 
Wooshin Lapache, ki 95 % svoje proi-
zvodnje izvaža v tujino, gre predvsem za 
medicinske obliže.

Župan je izpostavil uspešno črpanje 
evropskih sredstev. Energetsko smo 
sanirali številne naše javne objekte, naj-
večja investicija je bila čistilna naprava. 
Radi pa bi se razvijali naprej, zato bi si 
želeli, da bi se evropska kohezijska po-
litika vrnila nazaj na trde infrastrukturne 
projekte. Potrebujemo kanalizacije, vo-
dovode, prometno infrastrukturo, in to 
verjetno lahko reče v imenu vseh 212 žu-
panov. Prav tako lahko v imenu vseh žu-
panov pove, da bi jim bilo veliko lažje, če 
bi občine prejele 630 evrov glavarine. »In 
morda tukaj tudi manjša prošnja, spošto-
vani državni svetnice in svetniki, da nam 
pri tem pomagate in ste naš glas tam, kjer 
nas včasih ne slišijo,« je še dejal župan ter 

Sekretar Državnega sveta dr. Dušan Štrus, župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, predsednik 
Državnega sveta Alojz Kovšca in podpredsednik Državnega sveta Matjaž Švagan
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V Spominsko knjigo Občine Grosuplje se je vpisal tudi 
predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca

opozoril na birokratske postopke v naši 
državi, s katerimi se soočamo, ko želimo 
izvesti različne, potrebne projekte.

Župan je državnim svetnicam in sve-
tnikom ter prisotnim gostom zaželel pri-
jetno počutje, uspešno delo, seveda pa 
jih je povabil, da nas še kdaj obiščejo.

Državni svetnice in svetniki so tokrat 
na seji obravnavali nekatere pobude in 
vprašanja ter se seznanili s predvidenimi 
spremembami skupne kmetijske politi-
ke Evropske unije po letu 2020, z Ope-

rativnim načrtom o sodelovanju mini-
strstev pri pripravi regionalnih razvojnih 
programov za obdobje 2021–2027 in z 
Letnim poročilom Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
za leto 2017.

Predstavniki Predstavništva Evropske 
komisije v Sloveniji, Generalnega direk-
torata Evropske komisije za regionalno 
in mestno politiko ter Generalnega di-
rektorata Evropske komisije za zaposlo-
vanje, socialne zadeve pa so predstavili 

Proračun za prihodnost - Regionalni ra-
zvoj in kohezija.

Po končani seji je župan dr. Peter Ver-
lič predsednika Državnega sveta Alojza 
Kovšco povabil še k vpisu v našo spo-
minsko knjigo, ki jo hrani Mestna knjižni-
ca Grosuplje, tam je sledila tudi manjša 
pogostitev ob spremljavi Godbe Stična.

Jana Roštan

V sredo, 4. julija 2018, se je v Spo-
minsko knjigo Občine Grosuplje v 
Mestni knjižnici Grosuplje vpisal 
predsednik Državnega sveta Alojz 
Kovšca, naš občan, ob priložnosti, ko 
smo v Grosupljem gostili prvo teren-
sko sejo Državnega sveta v mandatu 
2017–2022.

V Mestni knjižnici Grosuplje sta pred-
sednika Državnega sveta Alojza Kovšca 
sprejela župan dr. Peter Verlič in direkto-
rica knjižnice Roža Kek, pri vpisu v spo-
minsko knjigo pa se mu je pridružilo tudi 
več državnih svetnic in svetnikov, ki jim 
je ob tej priložnosti povedal, da je po-
nosen, da je občan Grosupljega, občine, 
ki nosi kar nekaj prestižnih certifikatov, 
nagrad in pohval, smo starejšim in mla-
dim prijazna občina, razvojno naravnana 
občina.

»Županu in njegovi ekipi gre zahvala za 
to, da so z veliko dela in veliko truda, s pre-

cej znanja, ki mogoče kje drugje manjka, 
uspeli občino popeljati iz nekega stanja 
stagnacije in iz spalnega primestnega lju-

bljanskega naselja v pravo mesto, mesto, 
ki počasi dobiva svojo dušo in se razvija 
ne samo v gospodarskem, pač pa tudi v 
športnem in kulturnem smislu,« je še dejal 
predsednik Alojz Kovšca ter še povedal, 
da je bil zato kot ponosen občan že ta-
koj ob prevzemu mandata odločen, da 
župana zaprosi za gostoljubje za prvo 
terensko sejo Državnega sveta.

Predsednik Državnega sveta Alojz 
Kovšca je v spominski knjigi ob svo-
jem podpisu zapisal: 

Ob prvi terenski seji Državnega sveta 
Republike Slovenije v mandatu 2017–2022 
v prostorih Družbenega doma Grosuplje, 
iskrena zahvala za gostoljubje županu dr. 
Petru Verliču, občinski upravi in direktorici 
knjižnice, gospe Roži Kek.      

Jana Roštan
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Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska sredstva za 
projekt VEZI NARAVE

Občina Grosuplje je v sodelovanju z 
Občino Rogaška Slatina in Zavodom RS 
za varstvo narave ter hrvaškimi partnerji 
Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, 
Udruga Hyla in Krapinsko zagorska župa-
nija v sredo, 27. septembra 2017, na jav-
ni razpis Programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija–Hrvaška prijavila projekt 
VEZI NARAVE, v petek, 15. junija 2018, pa 
smo dočakali objavo rezultatov javnega 
razpisa. Med 88 prijavljenimi projekti jih 
je bilo odobrenih 17, med njimi tudi naš 
projekt VEZI NARAVE.

Celotna vrednost projekta VEZI NA-
RAVE je 2.553.908 evrov, financiranje 
za Občino Grosuplje pa znaša 776.700 
evrov, od tega je 85 %, torej 660.195 
evrov, evropskih sredstev, 15 %, torej 
116.505 evrov, pa predstavlja lastna 
udeležba. Občina Grosuplje sicer v pro-
jektu VEZI NARAVE sodeluje kot vodilni 
partner.

Glavni cilj projekta je zagotoviti traj-
nost ohranjanja in obnove tarčnih vrst 
v Naturi 2000 na območjih Sotle, Kolpe, 
NP Risnjak, Radenskega polja in kanjona 
Kamačnik. Na skupni površini 3.159 ha 
bomo tako med drugim izboljšali stanje 
ohranjenosti vider, rogača, hrastovega 
kozlička, travniškega postavneža, mo-
čvirskega cekinčka in dvoživk.

Pomemben prispevek k dolgoročne-
mu ohranjanju narave bo vzpostavitev 
mreže točk VEZI NARAVE za osveščanje 
o pomenu narave, s ciljem, da se prika-
že pogosto nevidna povezanost ekosi-
stemov ter človekove povezave z njim. 
Na Radenskem polju bomo vzpostavili 
center narave Šica, v Rogaški Slatini bo 
nastal center narave Sotla, na območju 
naravnega spomenika Zelenjak ob Sotli 
in kanjona Kamačnik pa bosta vzposta-

vljeni interpretacijski dostopni točki.
Projekt VEZI NARAVE tako odpira 

nove priložnosti za postopno in trajno 
spremembo odnosa družbe do varova-
nja in ohranjanja narave ter prepoznanja 
njene ključne vloge za dobrobit priho-
dnjih generacij.

Občina Grosuplje je sicer že v letu 
2007 v sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje in prostor aktivno pristopila k za-
varovanju območja in ustanovitvi Krajin-
skega parka Radensko polje. V sodelova-
nju s strokovnimi institucijami, Centrom 
za kartografijo flore in favne ter Zavo-
dom za varstvo narave RS, smo pripravili 
strokovne podlage za zavarovanje ob-
močja, popis vrst ogroženih habitatov in 
strokovne podlage za območje NATURA 
2000. Center Grajski vrt Boštanj, ki ga je 
financirala Občina Grosuplje, pa je koor-
diniral delo strokovnih institucij, Ministr-
stva za okolje in prostor in Občine Gro-
suplje na eni strani, ter na drugi strani 
sodeloval s prebivalci na tem območju. 
Rezultat koordinacije je bilo zavarovano 
območje in ustanovitev Krajinskega par-
ka Radensko polje leta 2012.

Ključna dodana vrednost projekta 

VEZI NARAVE je tako za našo občino 
nadaljevanje in konkretizacija procesa 
razvoja območja Radenskega polja, in 
sicer na treh nivojih: 1.) izboljšanje sta-
nja habitatov, ki so osnova za dolgoročni 
razvoj Radenskega polja, 2.) izboljšanje 
infrastrukture, ki bo omogočala pri-
vlačnejšo predstavitev in interpretacijo 
naravnega bogastva v podporo ohra-
njanju narave; uredili bomo objekt na 
izviru Šice, ki bo postal naravovarstveno 
središče za Radensko polje, ter vzpo-
stavili informacijske in vstopne točke 
za zavarovano območje, in 3.) krepitev 
sodelovanja v lokalnem okolju s ciljem 
izobraziti lokalne deležnike o pomemb-
nosti ohranjanja naravnega bogastva 
Radenskega polja na eni strani in na dru-
gi strani aktivnega vključevanja lokalnih 
deležnikov v razvojne aktivnosti na tem 
območju.

Razvoj zelenega turizma je v naši obči-
ni trenutno velika prioriteta. Nenazadnje 
smo turizem tudi v svojem dolgoročnem 
strateškem načrtu izpostavili kot eno od 
velikih priložnosti za občino Grosuplje 
ter ustanovili Zavod za turizem Grosu-
plje. Da bo naša občina kar najbolj ra-
zvojno usmerjena, priložnosti pa bomo 
znali kar najbolje izkoristiti, smo ustano-
vili tudi Medobčinski razvojni center ob-
čin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, 
ki je odigral pomembno vlogo tudi pri 
uspešni prijavi projekta VEZI NARAVE.

Jana Roštan

Projekt RECOV - Občina Grosuplje participirala na mednarodni 
konferenci v Skopju

V okviru projekta REthniking COllabo-
rative Values for public services - RECOV 
se je že zgodil prvi izmed štirih medna-
rodnih dogodkov, od 26. do 28. junija 
2018 je bila organizirana mednarodna 
konferenca v Skopju, ki se je je udeležila 

tudi skupina predstavnikov občine Gro-
suplje.

Projekt RECOV, ki ga Evropska unija 
sofinancira iz programa Evropa za dr-
žavljane, se je sicer začel 1. marca 2018 
ter bo trajal vse do 29. februarja 2020. V 

projekt, katerega osrednji cilj je krepitev 
zavesti državljanstva ter ciljev Evropske 
unije, je vključenih deset partnerjev iz 
držav Makedonije, Francije, Italije, Slove-
nije, Portugalske, Srbije, Albanije, Latvije 
in Romunije. Projekt se izvaja preko se-
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minarjev, razprav in delavnic, pri čemer 
bo vseskozi poudarek na sodelovanju in 
komunikaciji vseh partnerjev.

Osrednja tema mednarodne konfe-
rence v Skopju je temeljila na dialogu in 
aktivni participaciji državljanov na ravni 
Evropske unije, razumevanju evropskih 
politik in izmenjavi dobrih praks pri so-
očanju z izzivi sodobne demokratične 
družbe na lokalni, nacionalni in tudi 
mednarodni ravni. Z mednarodnimi 
in lokalnimi aktivnostmi se bodo tako 
vzpostavile lokalne mreže, ki prinašajo 
priložnost za učenje novih metod, brain-
storming-a in izboljšanja mehanizmov.

Mednarodna konferenca v Skopju je 
bila razdeljena na dva sklopa. V prvem 
delu smo se sprva predstavili vsi partner-
ji, Občina Centar, kot vodilni partner, pa 
je predstavila cilje projekta RECOV in 
osrednji program konference – upora-
ba IKT orodij in odprto vladanje. Dobra 
praksa participacije državljanov v občini 
Centar so sprejete strategije, državljan-
ski forumi pa primer dostopnosti, kjer 
občani izberejo prioritete in tako direk-
tno vplivajo na porabo sredstev v prora-
čunu občine.

Po predstavitvi je sledila delavnica, ki 
je bila namenjena osebnemu spozna-
vanju vseh partnerjev, in mednarodni 
seminar, kjer je v razpravi poleg članov 
državnih institucij Makedonije, pred-
stavnikov evropskih institucij in nevla-
dnih organizacij sodelovala tudi Občina 
Grosuplje. Predstavili smo dobro prakso 
uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (IKT) pri sodelovanju z obča-
ni, hkrati pa je bila to tudi lepa priložnost 
za predstavitev uspešno zaključenih 
projektov ter projektov, ki se bodo izva-
jali v prihodnosti v naši lokalni skupnosti.

Drugi del konference je bil posvečen 
aktivnemu sodelovanju vseh udeležen-

cev, kjer smo skozi mreženje razvijali 
ideje, kako z uporabo IKT orodij izbolj-
šati transparentnost in dostopnost jav-
nih storitev.  Ogledali smo si tudi center 
Skopja, mesto moderne arhitekture in  
bronastih kipov z bogato zgodovinsko 
in kulturno dediščino. Tako smo poleg 
izmenjave dobrih praks in mreženja bili 
tudi del medgeneracijskega in medkul-
turnega povezovanja na mednarodni 
ravni.

Uporaba IKT orodij in vzpostavitev 
platform, ki se uporabljajo pri dvosmer-
ni komunikaciji med občinsko upravo, 
državljani in drugimi deležniki, lahko 
izboljša stopnjo vključenosti in poveza-
nosti državljanov na lokalni, državni in 
tudi na evropski ravni, hkrati pa prispeva 
k povečanju trajnosti in transparentnosti 
lokalnih samouprav. Cilj je dostopnost 
javnih storitev vsem državljanom ter 
izboljšanje njihove kvalitete življenja, k 
čemur stremi tudi Občina Grosuplje, ki s 
svojimi strateškimi dokumenti dolgoroč-
nega in trajnostnega razvoja – VIZIJA 3G 
Gospodarnost, Gostoljubnost in Global-
nost ter Grosuplje Goes Green, ustvarja 
ugodno okolje za zdravo in produktivno 
življenje občanov.

 
Luka Puš, strokovni sodelavec in 

član KD Big band Grosuplje:
Mednarodni dogodek na temo odpr-

tega vladanja je bil zame nova izkušnja. 
Naučil sem se, na kakšne vse načine lahko 
državljani in občani sodelujejo in se pove-
zujejo z namenom izboljšanja našega ži-
vljenjskega okolja. Predavatelji so izposta-
vili zanimive teme in probleme, izpostavil 
bi predvsem, da se prebivalci občin in dr-
žav in nenazadnje Evropske unije ne zave-
dajo, v kolikšni meri in na kakšne načine 
lahko pripomorejo in vplivajo na izboljša-
nje svojih lastnih življenjskih pogojev, če se 

v svojem okolju aktivirajo in organizirajo. 
Dogodek me je spodbudil k razmišljanju, 
kaj vse lahko posameznik ali organizacija 
stori, če se angažira in razmišlja o svojem 
kraju in državi ter že z majhnimi spremem-
bami in akcijami pozitivno vpliva  na dob-
robit  vse družbe.

Anja Maver, študentka in članica 
Kulturnega društva Lotos Grosuplje:

V Skopju smo se udeležili zanimivih de-
lavnic o različnih problemih, s katerimi se 
spopadajo občine v drugih državah. Sku-
paj smo razmišljali in iskali možne rešitve. 
Prav tako smo spoznali nove ljudi in upa-
mo, da bomo ostali v kontaktu.

Betka Simonič, upokojenka in pod-
predsednica Rdečega križa Slovenije 
– Območnega združenja Grosuplje:

Projekt RECOV je pomemben predvsem 
zato, ker se prične pri osnovi – to je pri od-
nosu med prebivalci in občinskimi upra-
vami. Ko je zadovoljno osnovno prebival-
stvo, lahko gradiš naprej in konec koncev 
dobiš homogeno celoto Evropske unije in 
odličen medsebojni odnos med prebival-
stvom ter upravo. Zanimivo se mi zdi, da 
se v ta projekt vključi čim več občanov na 
osnovni ravni, predvsem pa različne staro-
stne skupine. S tem bi pridobili širok krog 
udeležencev ter idej o izboljšanju simbioze 
odnosov lokalne samouprave in prebival-
stva.

Tjaša Pleško, vodja projekta
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Stanovanjska skupina društva Novi paradoks na obisku pri 
županu dr. Petru Verliču

Že dobro leto in pol je minilo, ko sta 
župan dr. Peter Verlič in predsednik Kra-
jevne skupnosti Šmarje – Sap Janez Pin-
tar na Malem Vrhu obiskala stanovanj-
sko skupino društva Novi paradoks in se 
stanovalcem pridružila pri jutranji kavi, 
brez katere, kot pravijo sami, preprosto 

ne gre. Ob kavi in prijetnem klepetu je 
župan dr. Peter Verlič med drugim izve-
del, da se stanovalci večkrat odpravijo 
na sprehod, tudi do Tlak, kjer stanuje 
župan. In že takrat je župan dejal, da bo 
ob priložnosti tudi on njih povabil, da ga 
obiščejo, da ko bodo na sprehodu, in na-

redijo kratek postanek pri njemu doma.
In torek, 3. julij 2018, je bil eden izmed 

tistih dni, ko so se člani društva Novi pa-
radoks odpravili na sprehod, a ta spre-
hod si bodo gotovo zapomnili. Na poti 
jih je pred svojo domačo hišo pričakal 
župan, pridružil se mu je tudi predsednik 

Naša občanka Antonija Perovšek praznovala 103. rojstni dan

Župan dr. Peter Verlič in predsednik 
Društva upokojencev Grosuplje Drago 
Andročec sta naši občanki Antoniji Pero-
všek iskreno čestitala za njen 103. rojstni 
dan ter ji zaželela veliko zdravja, osebne-
ga zadovoljstva, predvsem pa naj jo še 

naprej spremljajo ti njeni lepi iskreni na-
smehi. »Cela občina je ponosna na vas,« je 
Antoniji še dejal župan.

Rojstni dan Antonije Perovšek je sicer 
8. junij, a v torek, 26. junija 2018, so se 
Antonija in njeni domači zbrali v slašči-

čarni Royal v Grosupljem.
Skupaj z županom in predsednikom 

društva upokojencev smo nazdravili ob 
njenem prazniku ter se ob prijetnem kle-
petu posladkali z rojstnodnevno torto. 

Jana Roštan
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POT PRIJATELJSTVA Vukovar–Ljubljana 2018

V počastitev dneva državnosti so-
sednjih in prijateljskih držav Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške je letos 
že 16. leto zapored potekala kolesarska 
karavana »Pot prijateljstva Vukovar–Lju-
bljana«. Kot nam že ime pove, so se ko-
lesarke in kolesarji odpravili na pot vse 
od Vukovarja do Ljubljane, na poti pa 
naredili tudi nekaj postankov, kjer so se 
srečali z župani in drugimi predstavniki 
mest in občin.

Svojo pot so pričeli v četrtek, 21. junija 
2018, in se iz Vukovarja odpravili do Osi-
jeka, Našic, Slatine, Virovitice in po 210 
prevoženih km ta dan svojo pot zaključili 

v Đurđevcu.
Naslednji dan jih je 140 km dolga pot 

vodila proti Bjelovarju in nato do Vrbov-
ca, Zagreba, Sv. Nedelje in Samobora. V 
soboto, 23. junija 2018, jih je čakala še 
150 km dolga pot. Svoj prvi postanek 
so naredili v Sevnici, nato v Trebnjem, 
na poti do Ljubljane pa še v Grosupljem, 
kjer jim je dobrodošlico zaželel naš žu-
pan dr. Peter Verlič, kolesarke in kolesarji 
pa so se lahko na poti tudi okrepčali in 
osvežili, da so bili zadnji kilometri neko-
liko lažji.

Kot je dejal vodja projekta Milan Pa-
velić, si želi Hrvaško društvo Ljubljana s 

to že tradicionalno potjo graditi medkra-
jevne ter meddržavne mostove in pri-
spevati k še bolj slavnostnemu vzdušju 
ob praznovanju dneva državnosti obeh 
držav.

Župan dr. Peter Verlič pa je kolesar-
kam in kolesarjem povedal, da smo ob-
čine, ki ležimo na trasi železniške proge 
Ljubljana–Novo mesto–Metlika–držav-
na meja s Hrvaško, nedavno podpisale 
s Karlovačko županijo dogovor o revita-
lizaciji železniške proge med Ljubljano, 
Novim mestom, Karlovcem in Zagre-
bom.

Dogovor sta podprli tudi obe pristojni 

krajevne skupnosti Janez Pintar, nekoli-
ko pozneje pa sta jih prijazno pozdravila 
še županova sinova Andraž in Aljaž.

Ob klepetu, in tudi tokrat ni šlo brez 
kave, je čas prav hitro minil. Dobrovoljni 
in zgovorni člani društva so povedali, kaj 
vse ponavadi postorijo čez dan. Ali bodo 
šli tudi letos kam na morje, še ne vejo, 
glede na to, da Šmarje – Sap oz. Mali Vrh 
in Grosuplje danes povezuje varen ploč-
nik, pa se zna zgoditi, da bodo mogoče 
župana kdaj obiskali tudi na Občini.

Na prijeten obisk članov društva pri 
županu bo tako njih kot župana spomi-
njala tudi skupinska fotografija, ki smo jo 
naredili ob koncu obiska.

Društvo Novi paradoks je sicer orga-

nizacija, ki deluje na področju dušev-
nega zdravja. V okviru društva delujejo 
tudi stanovanjske skupine, to so manjše 
bivalne enote za tiste ljudi z duševno 
motnjo, ki potrebujejo občasno ali stal-
no podporo pri bivanju in organiziranju 
vsakdana. Ena takšnih stanovanjskih 
skupin je tudi v naši občini, na Malem 
Vrhu.

Naj omenimo še misel predsednika 
Krajevne skupnosti Šmarje – Sap Janeza 
Pintarja, ki jo je z nami delil po obisku: 
»Obisk poudarja poseben odnos župana 
in Občine do starejših, onemoglih, invali-
dov in drugih posameznikov, ki potrebu-
jejo posebno skrb družbe. Gre za naklo-
njenost do skupin ljudi, ki bi bili radi kakor 

drugi, pa jim to ni dano – za razliko od sku-
pin ljudi, ki svojo drugačnost poudarjajo, 
da bi imeli materialne koristi.« K temu je 
še dodal: »V tem duhu se je župan zavzel 
tudi za odpravo arhitektonskih ovir, ki na 
pločniku skozi Šmarje – Sap otežujejo pot 
invalidskim in otroškim vozičkom.« Ob 
tem pa naj povemo, da so te arhitekton-
ske ovire že skoraj odpravljene. Gre za 
znižanje robnikov, za kar je dal pobudo 
Šmarčan Aleš Kastelic, ki je kot invalid 
na te ovire gotovo bolj pozoren. Bodo 
pa urejene peš površine v Šmarju – Sapu 
tako še bolj prijazne tudi do vseh ostalih, 
bolj prijetni bodo tudi sprehodi za ma-
mice z vozički.

Jana Roštan
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Nadvoz Brezje čez železniško progo v Grosupljem dobiva 
končno podobo

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

Ta so trajala vse do 27. marca 2018 
in naknadno še od 7. do 9. maja 2018. 
Raziskali so območje, veliko 7000 m2. 
Predviden čas del se je sicer zaradi večje 
količine arheoloških ostankov od priča-
kovanih in tudi zaradi vremenskih po-
gojev nekoliko podaljšal, kljub temu pa 
smo v četrtek, 5. aprila 2018, za gradnjo 
nadvoza Brezje čez železniško progo v 
Grosupljem že položili temeljni kamen.

Od tega dne dalje gradnja nadvoza 
intenzivno poteka, v sredo, 27. junija 
2018, pa so, skladno s terminskim pla-
nom, že ob 6. uri zjutraj pričeli betonirati  
ploščo na nadvozu.

Vgrajevanje betona je izvajala eki-
pa 15 delavcev, uporabljali so 10 hrušk 
za prevoz betona iz dveh betonarn, pri 

vgrajevanju pa so uporabljali 4 vibracij-
ske igle in vibracijsko desko za ravnanje. 
Kako potekajo dela, ki so potekala ves 
dan in se zaključila okoli 18. ure, si je 
ogledal tudi župan dr. Peter Verlič.

Nadvoz Brezje čez železniško progo 
je monolitna okvirna konstrukcija, dol-
žine 45 m, s posameznimi razponi med 
podporami dimenzij od 14 do 16 m, brez 
dilatacij. Debelina plošče je 1,2 m, z obo-

jestranskima konzolama razponov 2 x 
3,5 m.

V cementnobetonsko ploščo je bilo 
vgrajenih okoli 90 ton armature in 520 
m3 betona.

Gradnja nadvoza, ki bo Grosuplje po-
vezal z naseljema Sončni dvori in Brezje 
pri Grosupljem, bo zaključena še v leto-
šnjem letu.

Jana Roštan

ministrstvi za infrastrukturo na slovenski 
in hrvaški strani, obeta pa se tudi ustano-
vitev posebnega evropskega združenja 
za teritorialno sodelovanje med Slove-
nijo in Hrvaško ter angažiranje dodatne-

ga evropskega in državnega denarja za 
vzpostavitev modernih železniških sto-
ritev v potniškem in tovornem prometu.

Preden smo se poslovili, kolesarkam 
in kolesarjem zaželeli prijetno in varno 

pot naprej ter si zaželeli lepo in ponosno 
praznovanje dneva državnosti, je nastala 
še skupinska fotografija.

Jana Roštan
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Župan dr. Peter Verlič si je ogledal gradbišča na območju 
Krajevne skupnosti Šmarje – Sap

Župan dr. Peter Verlič si je v torek, 3. 
julija 2018, v družbi predsednika Krajev-
ne skupnosti Šmarje – Sap Janeza Pintar-
ja ogledal več gradbišč na območju te 
krajevne skupnosti, in sicer v Tlakah in na 
Malem Vrhu, na Velikem Vrhu ter v Selih 
pri Šmarju.

Javno komunalno podjetje Grosuplje 
je že konec maja 2018 na delu območja 
Malega Vrha in Tlak zaključilo gradnjo 
sanitarne kanalizacije. V sklopu tega je 
bilo zgrajenega 100 m gravitacijskega in 
66 m tlačnega kanalizacijskega omrežja, 
pa tudi kanalizacijsko črpališče. Novo 
omrežje bo omogočalo izvedbo 4 hišnih 
priključkov, v prihodnosti pa vsaj še do-
datnih 8 hišnih priključkov.

Mali Vrh je sedaj v celoti pokrit s kana-
lizacijskim omrežjem, odvajanje in čišče-
nje komunalnih odpadnih voda je ureje-

no. Sočasno z gradnjo kanalizacije smo 
območje dodatno opremili s 6 svetilkami 
javne razsvetljave in kabelsko kanalizaci-

jo za optično omrežje.
Naslednje gradbišče, ki sta si ga ogle-

dala, je urejanje priključkov javnih poti 
na Velikem Vrhu na avtocestni priklju-
ček. Sočasno se bo uredilo še del cestne 
razsvetljave, še nekatere površine za pe-
šce in prometno signalizacijo.

Da bo prometna varnost večja, je raz-
širjeno tudi križišče ter zgrajen podporni 
zid. Prav tako bo urejen ekološki otok.

V Selih pri Šmarju pa na javni poti gra-
dijo komunalne vode in sanirajo ceste. 
Uredili bodo del novega vodovoda ter 
zgradili elektro kabelsko kanalizacijo in 
tudi del cestne razsvetljave.

Dela poleg Občine Grosuplje finan-
cirajo tudi Krajevna skupnost Šmarje 
– Sap, Elektro Ljubljana ter Javno komu-
nalno podjetje Grosuplje.

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 foto-
grafije počitniških objektov.  

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

Želimo vam prijetno počitnikovanje!                            Občina Grosuplje
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3. vikend v septembru - festival Grosuplje v jeseni
Festival GROSUPLJE V JESENI se bo letos pričel že v četrtek, 13. septembra 2018, s koncertom Big banda Grosuplje, 
temu bo v petek sledil koncert Pihalnega orkestra Glasbene šole Grosuplje, center Grosupljega pa bo tudi letos re-
snično zaživel v soboto z otroškim živžavom, Manco Špik, na svoj račun bodo prišli ljubitelji teka in rekreacije, saj bo 
v sklopu festivala Grosuplje v jeseni potekal Grosupeljski tek ob Evropskem tednu športa. Predstavili se nam bodo 
tudi naši podjetniki in društva. 

Vsa društva, ki bi bila pripravljena sodelovati na prireditvi, to sporočite koordinatorju prireditve Urošu Permetu 
na uros.perme@grosuplje.si ali na 01 788 87 74, in sicer najkasneje do petka, 31. avgusta 2018 (število stojnic je 
omejeno).

Sobotni večer bo tudi letos v znamenju Groša na ulici, ko bodo med drugim oder zavzeli Zgrešeni primeri in Happy 
Ol' McWeasel.

Zeleno, aktivno, zdravo - FIT Grosuplje pa bo prišlo do svojega izraza v nedeljo. To nas bo letos popeljalo po naravoslov-
ni učni poti Po sledeh vodomca, ki nas bo iz Loga pod vasjo Cerovo vodila vse do Županove jame in Tabora Cerovo.

3. vikend v septembru si torej rezervirajte čas za FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI!

Vabljeni!

Počitniško varstvo v občini Grosuplje

Občina Grosuplje sofinancira počitniško varstvo otrok 
med poletnimi počitnicami.

Na javnem razpisu za  izvedbo programa počitniškega var-
stva sta bila izbrana dva izvajalca, in sicer:

Zavod Neva, zavod za razvoj otrok, Trubarjeva cesta 24, 1293 
Šmarje – Sap in
Društvo Preplet, Zagradec 10 a, 1290 Grosuplje.

Zavod Neva bo program počitniškega varstva izvajal v pro-
storih in okolici OŠ Brinje Grosuplje, v dveh terminih, od 13. 
8. 2018 do 17. 8. 2018 in od 20. 8. 2018 do 24. 8. 2018.

Kontaktna oseba:
Irena Kuntarič Žibert, telefon 040 601 977, zibert.irena@
gmail.com. 

Društvo Preplet bo program počitniškega varstva izvajalo 
pod Boštanjem, Veliko Mlačevo 57, prav tako v dveh termi-
nih, od 30. 7. 2018 do 3. 8. 2018 in od 6. 8. 2018 do 10. 8. 2018.
Prijave potekajo preko spletnega obrazca na povezavi 
https://goo.gl/rJKRNp

Kontaktna oseba:
Darja Koščak, telefon 031 259 738, drustvo.preplet@
gmail.com.

Program obsega organizirano varstvo otrok in celodnevne 
aktivnosti med 7. in 16. uro.

Prehrana je vključena, doplačilo staršev znaša 8 EUR na dan 
za otroka. Vpis je omejen.

Prijave otrok zbirata izvajalca na zgoraj navedenih kontak-
tnih številkah, prav tako vam bodo posredovali vse dodatne 
informacije.

Občina Grosuplje
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Število glasov: %

1 LISTA MARJANA ŠARCA MATIJA PODRŽAJ 2.082 11,66%

2 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS JANEZ (IVAN) JANŠA  7.020 39,30%

3 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI ROBERT ILC 1.365 7,64%

4 KANGLER & PRIMC ZDRUŽENA DESNICA - GLAS ZA 
OTROKE IN DRUŽINE, NOVA

MIHAEL JARC 19 0,11%

5 GIBANJE SKUPAJ NAPREJ TOMAŽ SOJER 64 0,36%

6 PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE TINA DEBELJAK TRBIČ 376 2,11%

7 ZDRUŽENA LEVICA IN SLOGA DUŠAN DIVJAK 75 0,42%

8 SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA ALOJZIJA FINK 576 3,22%

9 LEVICA JANEZ JANŠA 1.107 6,20%

10 GAS - GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA POLONA ADAMLJE KRESNIK 61 0,34%

11 ZA ZDRAVO DRUŽBO BILJANA DUŠIĆ 128 0,72%

12 DD DOBRA DRŽAVA MITJA VILAR 242 1,35%

13 SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO ANDREJ PODOBNIK 37 0,21%

14 GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA TATJANA DEMEC 61 0,34%

15 LISTA NOVINARJA BOJANA POŽARJA SAMANTA REJC 137 0,77%

16 SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA MARJETA PROSIČ 22 0,12%

17 SOCIALNI DEMOKRATI MARIJA KOŠČAK 1.018 5,70%

18 ANDREJ ČUŠ IN ZELENI SLOVENIJE ALEŠ PRAZNIK 111 0,62%

19 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS ERIKA BRUMEN 491 2,75%

20 STRANKA ALENKE BRATUŠEK BRANKO PAVLIČ 642 3,59%

21 SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE BRANKA GOMBAČ 35 0,20%

22 SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA DR. PETER GAŠPERŠIČ 1.661 9,30%

23 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

MILAN VEHOVEC 532 2,98%

Volilna enota: 4 LJUBLJANA-BEŽIGRAD
Volilni okraj: 3 GROSUPLJE

Vpisanih v vol. imenik: 31.591 Glas. volivcev po imeniku: 18.055
S potrdilom je glasovalo: 0 Glas. volivcev s potrdili: 0
SKUPAJ VOLIVCEV: 31.591 SKUPAJ GLASOVALO: 18.055 57,15%

Oddanih glasovnic: 18.054
Neveljavnih glasovnic: 192 1,06 %
SKUPAJ VELJAVNIH: 17.862

Rezultati volitev v državni zbor 2018

DRŽAVNA 
VOLILNA KOMISIJA

OB 15. AVGUSTU – VELIKEM ŠMARNU – PRAZNIKU MARIJINEGA VNEBOVZETJA

vsem občankam in občanom ter prijateljem krščanske demokracije občine Grosuplje iskreno čestitamo ob prazniku. 
Za kristjane je 15. avgust največji cerkveni Marijin praznik, zato ima v našem verskem izročilu velik pomen.
Želimo prijetno praznovanje praznika, polno veselja in druženja.

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski demokrati Grosuplje
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Medobčinsko srečanje vodstev OO NSi s predsednikom 
Toninom

Dragi prijatelj Marcelino!

Grosuplje - v ponedeljek, 2. julija 
2018, je Pr' Mrtinet v Lučah potekalo 
medobčinsko srečanje vodstev občin-
skih odborov krščanskih demokratov 
občin Dobrepolje, Ivančna Gorica in 
Grosuplje. Namen srečanja je bil v tem, 
da smo skupaj s kandidatom omenjenih 
treh občin, Robertom Ilcem, pregledali 
rezultate predčasnih volitev, analizirali 
volilno kampanjo in se usmerili v priho-
dnje delovanje. 

Srečanja se je v nadaljevanju udeležil 
tudi novoizvoljeni predsednik Državne-
ga zbora RS in predsednik Nove Slove-
nije Matej Tonin, podpredsednik Nove 
Slovenije Valentin Hajdinjak in poslanec 
Državnega zbora Jernej Vrtovec. Prav 
tako pa je bil navzoč predsednik sveta 
stranke in predsednik Občinskega odbo-
ra NSi Grosuplje Matjaž Trontelj.  

V vseh treh občinah je kandidat Ro-
bert Ilc povečal število glasov v primer-
javi z volitvami leta 2014, zato je upra-
vičeno prevladovalo zadovoljstvo. V 

razpravi smo udeleženci razpravljali o 
trenutni politični situaciji in o prihodnji 
vlogi krščanskih demokratov v luči skle-
panja koalicij. Prevladovala je ocena, da 
je rezultat na volitvah dobra podlaga in 
motivacija za nadaljnje delo predvsem 
pri uveljavitvi programa stranke, ki je 

razvojno naravnan in prinaša številne re-
šitve za mnoga področja, ki so potrebna 
sprememb, da bo naša prihodnost bolj 
varna. 

Tajništvo OO Nove Slovenije
Krščanski demokrati Grosuplje

Ne boš verjel! Letos sem se udeležil 
oratorija v Žalni. Veliko sem izvedel o 
tvojem življenju skozi igrico, kako te je 
mama pustila pred samostanskimi vrati, 
o tem, kako si prijazen do ljudi in do Je-
zusa, ko si mu nosil kruh. Takšen okusen 
Marcelinov kruhek nam je spekla tudi 
Mojca. 

V nedeljo, 24. 6., smo se spomnili na 
god Janeza Krstnika. Veš, on je bil tisti, ki 

je krstil Jezusa. Spomnil sem se tudi dne-
va, ko sem bil krščen jaz. Naslednji dan 
pa sem prejel še en sveti zakrament - sv. 
spoved. Obiskal nas je Jože Kastelic, s ka-
terim smo prepevali pesmi, ki nas jih je 
naučil. Sem ti jo kar priložil k pismu, tako 
boš tudi ti znal refren.  Z njo smo se spo-
mnili na praznik naše domovine, Jože pa 
je z njo obudil spomine na mladostna 
leta.

Oh, skoraj bi pozabil! Obiskali so nas 
še žalski gasilci in nam razkazali svojo 
opremo in opisali delo gasilcev. Ker je 
cel dan potekalo vse na temo vode, smo 
dan zaključili, tako kot se spodobi - z vo-
dnimi igrami. Zelo smo se zabavali! Tako 
kot so tebe redovniki frančiškani sprejeli 
z odprtimi rokami, so tudi nas tako spre-
jeli frančiškani v Ljubljani in ker vem, da 
imaš rad živali, smo obiskali tudi živalski 
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vrt. Celo kačo sem držal za vratom! Del-
ček tvoje življenjske zgodbe sem upodo-
bil na papir z ogljem. Razstavo vseh risb 
pa so si ogledali tudi starši in preizkusili 
kruhek. Med dogajanjem smo se veliko-
krat spomnili na Jezusa, vsak dan pa nas 

je obiskal gospod župnik in nas nago-
voril ter spremljal v cerkvi, razveselil nas 
je tudi s sladoledom in svojimi modrimi 
mislimi.

Ta teden je bil res odličen začetek po-
čitnic in upam, da si užival v branju mo-

jega pisma. Oratorija se udeležim tudi 
drugo leto. Imaš kakšen predlog, koga bi 
spoznavali v prihodnje?

Tvoj prijatelj Mihec

Varnost v cestnem prometu

Javna agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa je v sodelovanju s Poli-
cijo v času od 2. do 8. julija 2018 še po-
sebej opozarjala na varnost motoristov 
v prometu, v tem času je zato potekala 
tudi nacionalna preventivna akcija, na-
menjena večji varnosti motoristov.

Število motoristov narašča in postaja-
jo vse pogostejši udeleženci v cestnem 
prometu, zato moramo biti nanje pozor-
ni, še posebej poleti, ko se z večjo gosto-
to prometa ter raznovrstnostjo udele-
žencev v prometu poveča tudi možnost 
za nastanek prometne nesreče.

Ker z opozorili želijo doseči čim šir-
ši krog ljudi, nedavno pa smo bili hudi 
prometni nesreči z motorjem priča tudi 
v Šmarju – Sapu, smo se v uredniškem 
odboru odločili za objavo nasvetov za 
večjo varnost motoristov. 

Želeli bi še enkrat pohvaliti naše ga-
silce, ki so prvi oskrbeli ponesrečenca v 
Šmarju – Sapu, in se jim zahvaliti, ker so 
dobro usposobljeni in so nam vedno pri-
pravljeni pomagati.

Sicer pa velja, da moramo vsi udele-
ženci v prometu vedno ravnati odgovor-
no.

Brane Petrovič

Nasveti za večjo varnost motoristov

AVP motoriste poziva k uporabi zašči-
tne opreme in čelade, vedno naj imajo 
prižgane luči ter uporabljajo svetla in 
odsevna oblačila, da jih bodo drugi voz-
niki lažje in hitreje opazili. Hitrost vožnje 
naj prilagodijo svojim sposobnostim in 
razmeram na cesti, saj je lahko ravno pot 
ustavljanja motornega kolesa pri različ-
nih hitrostih odločilna pri preprečevanju 
prometnih nesreč in njenih posledic. Na 
prisotnost motoristov pa morajo biti pri-
pravljeni tudi drugi vozniki. Pozorno mo-
rajo spremljati promet tako v vzvratnih 
kot tudi stranskih ogledalih, predvsem 
pa naj vsakokrat preverijo  t. i. mrtvi kot, 
saj so motoristi zaradi ozke silhuete slab-
še vidni.

Javna agencija RS za varnost prometa

Nesreča v Šmarju - Sapu

V petek, 29. 6. 2018, smo gasilci PGD 
Šmarje - Sap pripravljali prostor za vese-
lico, ko je nekaj po 20. uri počilo. Prišlo 
je do prometne nesreče s samoudeležbo 
motorista, ki ga je odneslo v betonsko 
vrtno ograjo. Motorist je obležal na ce-
sti, nekaj deset metrov stran od motorja. 
Nesreča se je zgodila v križišču Partizan-
ske in Ljubljanske ceste v Šmarju – Sapu.  

Ko smo gasilci zaslišali pok, smo ne-
mudoma odhiteli na pomoč. Nekateri 
smo takoj začeli ponesrečencu nuditi 
prvo pomoč, drugi smo šli po torbo s 
prvo pomočjo, tretji smo zavarovali kraj 
dogodka z gasilskimi vozili in nekdo je 
poklical številko 112. Ker ni šlo za tehnič-
no zahtevno intervencijo, se nismo tru-
dili z zaščitnimi oblačili, čeprav bi se po 
pravilih morali.

Motorista smo oskrbeli in mu nudili 
prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP 
Ljubljana. Zavarovali smo kraj dogodka, 
odklopili akumulator in posuli razlite 
motorne tekočine z absorbentom. Ob 
prihodu reševalcev je bil motorist že 
imobiliziran, na nosilih in pripravljen za 
transport v UKC Ljubljana.

Gasilci se usposabljamo za različne 
primere nesreč. Usposobljeni smo za 
različna tehnična posredovanja, kot so 
odpiranje vrat zaklenjenih vozil ter težje 

tehnične intervencije, kot so reševanje 
ukleščenih oseb iz vozil, različne prome-
tne nesreče z zveriženo pločevino in vo-
zil, obrnjenih na strehe … Prav tako smo 
usposobljeni za gašenje različnih vrst 
požarov in za nudenje pomoči pri od-
pravljanju posledic neurja, pa naj bodo 
to poplave, vetrolom ali druga neurja.

Zato, da lahko to strokovno počne-
mo, se odrekamo svojemu prostemu 
času, svojemu času z družino, svojemu 
letnemu dopustu in ga namenjamo za 
izobraževanja, da lahko izvajamo nalo-
ge zaščite in reševanja ob naravnih in 
drugih nesrečah. Za to ne dobimo nobe-
nega nadomestila. Da lahko opravljamo 
naloge zaščite in reševanja in da smo 
lahko člani operativne enote, moramo 
opraviti najmanj 183-urni tečaj, da smo 
lahko operativni gasilci in lahko priso-
stvujemo na intervencijah. Za vsako 
dodatno specialno usposobljenost mo-
ramo v povprečju nameniti od 16 do 45 
ur. Nekateri tečaji obsegajo tudi 130 ur 
izobraževanja.

Zato da je imel ta motorist (in seveda 
tudi drugi primeri poškodovanih oseb), 
hitro, strokovno in pravo oskrbo na kra-
ju nesreče, gre zahvala tistim gasilcem, 
ki so se odrekli še 71 uram svojega la-
stnega časa, da so opravili tečaj za cer-
tificiranega prvega posredovalca in da 
so sposobni nuditi strokovno pomoč 
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Praktična delavnica UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR), 12. 6. 2018, 
predavateljica Nataša Bogme Kirn, podjetje KingS, d.o.o. 

Ustanovna seja Skupščine OOZ Grosuplje 2018–2022, 21. 6. 2018. 

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško  
zbornico Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI na OOZ Gro-
suplje, več informacij in prijave na www.
ooz-grosuplje.si:
• Festival »GROSUPLJE V JESENI«, 

sobota, 15. 9. 2018. Ste podjetje iz 
občine Grosuplje in bi se z svojimi 
izdelki in storitvami želeli predstaviti 
na stojnici na omenjenem dogodku, 
ki ga občina Grosuplje organizira v 
centru Grosupljega in ga spremlja bo-
gat družabni program? V tem primeru 
nam najkasneje do 29. 8. 2018 pošljite 
izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete na 
www.ooz-grosuplje.si. Pohitite, števi-
lo mest oz. stojnic je namreč omeje-
no. 

• Mednarodni obrtni sejem v Celju, 
11. – 16. 9. 2018. V okviru razstav-
nega prostora OOZ Grosuplje se bo 
predstavilo podjetje Avtoservis Boh iz 
Grosupljega.

• VARSTVO PRI DELU, sreda, 19. 9. 
2918, ob 15.00, v Domu obrtnikov.

Javno povabilo podjetjem iz občine 
Grosuplje z do 50 zaposlenimi k oddaji 
vlog k sofinanciranju individualnih izo-
braževanj in usposabljanj v letu 2018. 
Rok: 31. 10. 2018. Javno povabilo finan-
cira občina Grosuplje iz proračunskih 
sredstev in zanj namenja do 6.000 EUR. 
Več na www.ooz-grosuplje.si 

NOVO VODSTVO OOZ GROSUPLJE: 
Na ustanovni seji Skupščine OOZ Grosu-
plje, dne 21. 6. 2018, je bilo na podlagi 
volitev, ki so po pošti potekale konec 
maja, za prihodnje štiri  leta imenovanih 
15 poslancev skupščine zbornice, ki pri-
hajajo iz obrtniških oz. podjetniških vrst 
iz občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Do-
brepolje. Za predsednika zbornice je bil 
izvoljen MILAN SAŠEK iz podjetja Sašek, 
d.o.o., mizarskega podjetja z Zgornje 
Slivnice. Imenovan je bil tudi sedem-
članski upravni odbor v sestavi: JOŽE 
MEHLIN, ANDREJ KADUNC, MARKO PE-

TRIČ, MILAN SAŠEK (vsi občina Grosu-
plje), FRANC SREBERNJAK, MARJAN KLE-
MENČIČ (oba občina Ivančna Gorica) ter 
FRANCI ŽNIDARŠIČ (občina Dobrepolje). 
Konstituiran je bil tudi tričlanski nadzor-
ni odbor, ki bo bdel nad poslovanjem 
zbornice. 

Novoizvoljeni poslanci Skupščine 
OOZ Grosuplje so ustanovno sejo za-
ključili s sprejetjem sklepa, s katerim so 
svojim stanovskim kolegom na OOZ Čr-
nomelj zaradi nedavne vremenske ujme 
za sanacijo škode na poslovnih objektih 
namenili 1.000 EUR denarne pomoči. 

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

obolelim ali ponesrečenim osebam. Se-
veda pa samo znanje tudi ni dovolj. Da 
si lahko uspešen, moraš imeti tudi ustre-
zno opremo, ki jo sproti dopolnjujemo. 
Imamo avtomatski eksterni defibrilator, 
kisik, dihalni balon, zajemalna nosila in 
drugo opremo za nudenje prve pomoči 

(obvezni material, folije, oksimeter, me-
rilnik sladkorja v krvi itd.).

Gasilci PGD Šmarje – Sap smo že po-
sredovali pri dveh reanimacijah, ki so 
bile žal neuspešne, oskrbeli smo že več 
poškodovanih oseb na težko dosto-
pnem terenu. Vedno se trudimo po naj-

boljših močeh, da smo kar se da učinko-
viti in da delamo v dobro tistih, ki pomoč 
potrebujejo. 

Pa naj bo našega posredovanja čim 
manj. Gasilski pozdrav NA POMOČ!

PGD Šmarje – Sap
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Noč z netopirji pri Županovi jami
Doživimo Županovo jamo kot življenjski prostor za prav posebna bitja - netopirje.

SOBOTA, 8. september 2018, ob 16. uri

Le kako letijo med kapniki v popolni temi? In zakaj visijo s stropa z glavo navzdol?
Ob mednarodnem dogodku Noč netopirjev bomo spoznavali skrivnostne jamske prebivalce in raziskovali njihov prostor za 
zimsko spanje - jamo. 

• ob 16. uri: raziskovalne in ustvarjalne delavnice: izdelajmo netopirja in zavetje zanj - netopirnico
• ob 17. uri: voden ogled Županove jame; ZA OTROKE: animiran voden ogled Županove jame z netopirjem Brankom
• ob 18.15. uri: predavanje o netopirjih; ZA OTROKE: pravljična animacija
• ob 19. uri: prisluhnimo zvokom netopirjev - z zvočnimi detektorji

Vabljeni v našo družbo!
Županova jama, turistično in okoljsko društvo Grosuplje

Dan tabora
NEDELJA, 9. september 2018, na Taboru Cerovo
- ob 16. uri: lokostrelstvo
- ob 17. uri: srednjeveško dogajanje

Vabljeni!

JAMA-LAB
PRI ŽUPANOVI JAMI

Več informacij na
www.zupanovajama.si
    Županova jama
041/407-705

28. 7.,11. 8., 25. 8.
ob 14.00

animiran ogled 
jame ob 15.00

IZDELAVA KOPIJ FOSILOV
KEMIJSKI POSKUSI
in še veliko več!

S SVETILKAMI
PO ŽUPANOVI JAMI

Več informacij na
www.zupanovajama.si

    Županova jama
041/407-705

21. 7., 4. 8., 18. 8.
ob 15.00

Raziščite 
podzemlje z 

naglavno svetilko. 
Če je nimate, jo 

dobite ob obisku.
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Morje za en dan

Na žalost srečamo 
v gozdu tudi take 
prizore

Na prvi poletni dan, 21. 6. 2018, smo 
se zbudili  v sončno jutro, ki je obetalo 
lep in nadvse vesel dan. Kot na mravlji-
šču smo čakali na avtobus, ki nas bo 
popeljal do želenega cilja. Ko je prispel, 
smo naložili dobrote in ohlajeno pijačo 
v prtljažnik in že pohiteli na avtobus, da 
si zagotovimo dobro mesto.  Vzdušje 
je bilo že na začetku vožnje enkratno. 
Mimo Ljubljane smo bili, kot bi trenil. 
Polni humorja in petja se ustavimo, malo 
prigriznemo, razgibamo noge in roke in 
že je tu cilj – Debeli Rtič. Kot magnet nas 
je vabilo na obalo. Temperatura 30° C, 
morje pa kot naročeno 26° C. Idealno 
tudi za tiste malo manj mlade. Nekateri 
so se samo namakali, drugi so si zaželeli 
kavico ali osvežilno pijačo, tretji, najbolj 
pogumni, pa skok v morje. In tako se je 
začelo uživanje lepega dne. Bili smo kot 
ena velika družina. Že je bila ura ena in 

odhiteli smo na kosilo. Po prijetnem 
vzdušju in dobrem kosilu, sladici in pijači 

bi se prilegel počitek, ki pa ga ni bilo, kaj-
ti toplo in popolnoma mirno morje nas 
je vabilo tudi popoldan. Kar malo utru-
jeni smo se okoli 17.00 odpravili domov. 
Polni lepih vtisov in srečnih obrazov, 
ob petju in hudomušnih pripovedih je 
čas do Grosupljega minil, kot bi trenil. Z 
mislimi smo bili že pri naslednjem izletu 
»MORJE ZA EN DAN«. 

Hvala vsem donatorjem in sponzor-
jem, ki so nam omogočili tako lep izlet. 
Fundacija Drevored nam je plačala stro-
ške prevoza, Občina Grosuplje in drugi 
donatorji pa kosilo, malico, sladoled … 
Mnogi udeleženci si tega izleta ne bi mo-
gli privoščiti, za to zaključujem to pisanje 
z mislijo: »Kako malo je potrebno, da so 
ljudje srečni.«

Milena Mušič

Na fotografiji je kup odpadkov, ki ga 
je oseba brez odgovornosti in čuta za 
okolje odvrgla v gozdu blizu peskokopa 
Šmarje - Sap.

Brane Petrovič
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Večer pod šmarsko lipo

V petek, 8. junija, je Moški pevski zbor 
Šmarje – Sap priredil letni koncert, ki ga 
je poimenoval »Iskanje ljubezni v kresni 
noči«. Letos je bil Večer pod šmarsko 
lipo že tretjič in tako je postal tradicio-
nalen, žal pa je slabo vreme preprečilo 
nastop na trgu pred cerkvijo in tako je 
ves koncert potekal v cerkvi, za kar gre 

velika zasluga gospodu župniku Bojanu 
Korošaku. 

Gostje večera so bili klapa Lavanda, 
ŽKUD Tine Rožanc iz Ljubljane in Miha-
elovi tamburaši iz grosupeljskega KUD 
sv. Mihaela. Scenarij in vezni tekst je 
pripravila zborovodkinja Tina Jerman in 
program tudi povezovala. Kljub slabemu 

vremenu je bila cerkev skoraj polna za-
dovoljnih poslušalcev, prijetno druženje 
pa se je nato nadaljevalo v Družbenem 
domu.

Že zdaj lepo vabljeni junija naslednje 
leto v upanju, da bo lepo vreme, na trg 
pred cerkvijo.

Ljubo Vilar



Vsako leto se pevski zbori Zveze kul-
turnih društev Grosuplje v počastitev 
državnega in občinskega praznika, 25. 
junija, v petek zvečer pred praznikom 
zberejo in zapojejo po dve pesmi in eno 

skupno ter slovensko in evropsko hi-
mnmo. V letošnjem  letu je organizacijo 
prevzel Ženski pevski zbor Biser Kultur-
nega društva Lotos skupaj z ZKD Grosu-
plje. Večera se je udeležilo deset pevskih 

zborov, prireditev sta povezovali Alenka 
Adamič in Štefka Zaviršek, članici literar-
ne skupine Kulturnega društva Sv. Miha-
ela Grosuplje.

Brane Petrovič
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Priznanje MoPZ Šmarje – Sap za 45. nastop

Večer pod lipo v počastitev državnega in občinskega praznika

Moški pevski zbor Šmarje – Sap je bil letos že 
46. na Taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. 
Zbor je prejel priznanje za 45. nastop in samo zbo-
ra iz Šentvida pri Stični sta bila na taboru prisotna 
večkrat. 

Ljubo Vilar
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Ženski pevski zbor Lastovke Moški pevski zbor Korona

Ženski pevski zbor NasmehMešani oktet Polica

Moški pevski zbor Samorastnik

Mladinski pevski zbor Brevis

Ženski pevski zbor Brinke Ženski pevski zbor Biser

Ženski pevski zbor Magdalena

Moški pevski zbor Šmarje-Sap
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Slovenija na Ohridu

Starodavno mestece Ohrid, nekda-
nja prestolnica velikega Samuelovega 
cesarstva, je najdragocenejša zakladni-
ca makedonske kulture in umetnosti, ki 
leži na SV delu obale Ohridskega jezera. 
Njegovi bogati ostanki so vidni na vsa-
kem koraku, z muzeji in številnimi cer-
kvami, ozkimi ulicami starega dela me-
sta in tradicionalno arhitekturo skupaj 
s prijaznimi prebivalci tvorijo podobo 
enega najzanimivejših balkanskih mest. 
Je najbolj priljubljena turistična točka v 
tem delu Evrope, ki vsako leto privabi na 
svoje ozemlje veliko gostov iz Japonske, 
Skandinavije, Nemčije, Poljske, Srbije, 
Turčije  ... in v zadnjih letih tudi Slovenije. 
Ohrid ni samo zgodovinsko in kulturno 
bogato mesto, ampak mesto doživetij in 
zabave. 

Jezero je znano po svoji kristalno či-
sti vodi. Površina jezera je 358 km2, naj-
večja širina je skoraj 15 km, dolžina 31 
km, dolžina celotne obale pa 87,5 km. 
Festival Slovenija na Ohridu je Asociacija 
ART Vivendi organizirala že 3. leto v so-
delovanju s Kulturnim centrom Ohrid in 
Veleposlaništvom Republike Slovenije v 
Makedoniji. Ta 4-dnevni kulturni festival 
je letos potekal od 23. do 27. junija.

Po naporni nočni vožnji, točno 20 ur 
s postanki, smo prispeli v hotel, odda-
ljen 15 km od Ohrida. Že prvi večer je 
potekal spoznavni »beach party« za vse 
udeležence. Skupaj nas je bilo 780. Pred-
stavnike skupin so sprejeli župan občine 
Ohrid, slovenski direktor festivala in naš 
veleposlanik v Makedoniji, nj. eks. prof. 
dr. Milan Jazbec, kjer smo dobili festival-
ske table z imenom skupine in izmenjali 
darila. Naslednji dan, v nedeljo po zajtr-
ku, smo se sprehodili po sončno oblač-
nem mestu z bogato kulturno dediščino, 
ki se je ohranila od prazgodovine. Tu sta 
sv. Kliment in sv. Naum osnovala prvo 
vseslovansko univerzo. Z obale smo kre-
nili po ozkih ulicah do cerkve sv. Sofije z 
bogatimi freskami v notranjosti in lepo 
urejeno in zasajeno zunanjo podobo. Za 
cerkvijo je tudi star poletni amfiteater, ki 
so ga prenavljali, kakor nam je razložil 
naš makedonski vodič. Pot smo nadalje-
vali do Samuelove trdnjave, od koder je 
bil prekrasen razgled na jezero in vse tja 
do Albanije. Nazaj v center mesta smo se 
spuščali ob visoki skalnati pečini ob robu 
jezera, kjer je nekaj prijetnih lokalov.

Na predvečer praznika je sledil 1. fe-

stivalski dan »Slovenija na Ohridu«, ki je 
potekal v okviru prireditve v čast dneva 
državnosti Republike Slovenije na enem 
od poletnih gledališč nad Ohridskih 
jezerom, kjer smo bili zbrani vsi udele-
ženci festivala. Zadonela je naša himna 
Zdravljica iz skoraj 800 grl v spremljavi 
orkestra iz Šoštanja. Sledil je nastop ma-
žoretk in treh skupin iz Slovenije z na-
govorom slovenskega veleposlanika in 
župana Ohrida. 

Program sta povezovali prijetni go-
spe iz Slovenije in Makedonije. Pred 
prireditvijo je bil še enkrat sprejem ne-
katerih predstavnikov skupin pri našem 
veleposlaniku in celotni slovenski ekipi, 
ki je pripravljala festival skupaj z make-
donskim profesorjem psihologije, ki celo 
predava v Sloveniji na visokih šolah v 
Novem mestu.

Ker se je bližala nevihta, smo odhi-
teli v hotel, kjer je sledil »cviček party« 
ob prepevanju domoljubnih pesmi 
ob spremljavi naših godcev in godcev 
folklorne skupine iz Trebnjega, ki se je 
zavlekel pozno v noč. Skoraj v jutranjih 
urah smo legli k počitku, saj nas je čakal 
ogled samostana sv. Nauma. Bilo je veli-
ko presenečenje za dobro jutro, saj smo 
zajtrk naročili ob 7. uri. Naših gostiteljev, 
uslužbencev hotela pa takrat še ni bilo 
na delo. Na srečo so prišli v petnajstih 
minutah in z našo pomočjo smo pripra-
vili zajtrk, ga hitro pojedli in pravočasno 
prišli v pristan na ladjo. Bilo je veliko 
smeha in zabave na ta račun, vendar se 
uslužbenci hotela s tremi zvezdicami s 
tem niso obremenjevali. To je njihova 
posebnost. Tu smo spoznali, kako smo si 
različni in tudi to smo sprejeli z nasme-

škom. Vodja kuhinje je bila navdušena in 
nas je pohvalila z besedami: »V gostin-
stvu delam že 15 let, pa še nisem srečala 
tako prijetne skupine.« Uslužbence smo 
sprejeli medse, jih učili plesati in peti. 
Imeli smo se zelo lepo, čeprav so se nam 
zdele navade posebne.

Po zajtrku smo si ogledali starodavni 
samostan z dragocenimi ikonami z izje-
mno lepo urejenim parkovnim delom, 
kjer je poziral pav z razprtim repom. V 
notranjosti samostana je tudi krstni ka-
men, ki ga uporabljajo še danes. Zunaj v 
parku je tudi poročni ambient s številni-
mi cvetovi nežnih vrtnic. Pod samosta-



30 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Julij 2018 Kultura

nom so nas domačini gostoljubno pope-
ljali s svojimi čolnički do izvira reke Beli 
Drim in pripovedovali o neprecenljivih 
lepotah Ohrida. 

Na poti z ladjo tja in nazaj smo opa-
zovali tudi muzej na vodi, gre za izjemen 
arheološki kompleks, imenovan muzej 
kosti (Bay of bones), to je avtentična re-
konstrukcija bivališč na kolih, ki so se v 
letih od 1200 do 700 pr. n. št. raztezali na 
1500 km2.

2. festivalski dan naj bi se nadaljeval 
s povorko vseh nastopajočih skozi glav-
no mestno čaršijo. Žal je močno dežev-
je preprečilo povorko, zato so folklorne 
skupine nastopile v kulturnem domu, 
ostali zbori in skupine pa v prelepi novi 
akustičnih katoliški cerkvi. Med progra-

mom, ki je trajal 3 ure in pol, se je vsaka 
skupina imela priložnost predstaviti v 
petnajstih minutah. Vmes smo bili tudi 
pri sv. maši, ki je vsak večer. Gospod žu-
pnik je bil zelo ganjen ob polni cerkvi in 
našim sodelovanjem. Na koncu obreda 
nas je 500 pevcev zapelo še lepo Mari-
jino pesem Lepa si, lepa si roža Marija. 
Nepozabno! Po obredu se je nadaljeval 
program, v katerem je nastopila tudi 
Zarja, ki je zastopala Slovenijo in obči-
no Grosuplje. Poželi smo velik aplavz, 
saj smo zapeli pesem Moja Slovenija in 
venček ljudskih ob spremljavi naših god-
cev. Polni izjemnih vtisov smo se vrnili 
v hotel, kjer smo imeli kljub pozni uri še 
»Suhe žemlje party«. Le-te so nam ostale 
s poti in smo jih seveda še ob drugih me-

snih dobrotah z veseljem pojedli.
Zadnji dan smo imeli prost, zato smo 

se takoj zjutraj odpeljali v center Ohrida, 
se sprehodili po mestni čaršiji, opazovali 
utrip mesta, njihove gostoljubne prebi-
valce, trgovce in seveda z njimi pokle-
petali, saj so prijetni in odprti. Nismo 
pozabili na ohridske bisere kot spomin 
na ta dogodek. Na festivalu smo se sre-
čali z ljudmi, ki so izžarevali ljubeznivost, 
prijateljstvo, domačini pa tudi vroč ma-
kedonski temperament. Polni prelepih 
vtisov in spominov smo se radi vrnili v 
našo prelepo Slovenijo.

Za Ljudske pevce in godce Zarja  
KD Franceta Prešerna Račna, Marija Kavšek

Izšel je jubilejni 30. Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Dobrepolje

V četrtek, 28. junija 2018, smo v Me-
stni knjižnici Grosuplje prisluhnili pred-
stavitvi jubilejnega 30. Zbornika občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje.

»Danes je poseben dan, uspelo nam 
je izdati 30. številko Zbornika občin Gro-
suplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje,« je 
zbrane nagovorila odgovorna urednica 
zbornika in direktorica Mestne knjižnice 
Grosuplje Roža Kek ter še poseben poz-
drav namenila predstavnikoma občin, 
vodji urada za finance, gospodarstvo in 
družbene dejavnosti na Občini Grosu-
plje Jelki Kogovšek in podžupanu ob-
čine Ivančna Gorica Tomažu Smoletu, 
glavnemu uredniku zbornika dr. Mihae-
lu Glavanu, članom uredniškega odbora, 
avtorjem prispevkov in predstavnikom 
medijev.

Povedala je, da je že skoraj pol sto-
letja, odkar je začela izhajati ta naša 
temeljna domoznanska publikacija v 
takratni občini Grosuplje. Občina Gro-
suplje je nastala v začetku 60. let, prva 
številka zbornika je izšla leta 1969. Sku-

pina iniciatorjev, da bi o svojem prostoru 
pisali v svoji publikaciji, se je, kot pišejo 
v svoji prvi številki zbornika, kar nekaj 
časa sestajala in razmišljala o tem, da je 
to okolje, ki je tako v zgodovini, kot v ti-
stem času, pomembno prispevalo k ra-
zvoju celotne države, posebej pa še tega 
okolja. Tukaj je presečišče prometnih 
poti, tako v zgodovini kot sedaj, tukaj so 
znamenita arheološka najdišča iz pre-
tekle zgodovine, od halštata pa preko 
rimskega obdobja, tukaj je branik tur-
ških vpadov, branik Evrope pred Turki, 
in nenazadnje, tukaj so živeli in ustvarjali 
ljudje, ki so pomembno prispevali k bla-
gostanju družbe na različnih področjih 
kulture in gospodarstva. In to so bili tisti 
temelji, na osnovi katerih je nastala prva 

številka zbornika in kontinuirano izhaja 
že skoraj 50 let.

Direktorica Roža Kek se je ob tej pri-
ložnosti zahvalila vsem trem občinam, 
ki zbornik od leta 2010, odkar je tudi del 
domoznanske dejavnosti Mestne knji-
žnice Grosuplje, finančno podpirajo v 
okviru javne službe. Seveda pa vsebina 
ne bi bila takšna, kot je, aktualna in za-
nimiva za različne bralce, če se za to ne 
bi potrudili člani uredniškega odbora in 
avtorji iz našega okolja. Posebna zahvala 
gre tudi glavnemu uredniku dr. Mihaelu 
Glavanu, ki že od 16. številke zbornika 
dalje skrbi, da je pravočasno pripravljen 
in predstavljen javnosti. Prvi urednik 
zbornika je sicer bil dr. France Adamič.

Več o vsebini zbornika nam je v na-
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daljevanju povedal glavni urednik zbor-
nika dr. Mihael Glavan. Kot je dejal, se 
njegova vsebinska podoba skozi dese-
tletja pravzaprav ni bistveno spremenila. 
Zbornik je domoznanska publikacija, saj 
pokriva ustvarjalnost na območju občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje 
in se tako v precejšnjem delu posveča 
ljudski in umetni ustvarjalnosti, po drugi 
strani pa je to tudi strokovna znanstvena 
publikacija, ki ves čas, vseh pet desetletij, 
prinaša tudi zelo tehtne strokovno znan-
stvene prispevke s področja zgodovine, 
kulturne, gospodarske zgodovine, na-
ravnih danosti. »Se pravi, gre za dvodelno 
vsebinsko podobo. Po eni strani je to tisto 
domoznanstvo, ki v ožjem smislu pomeni 
zbirateljstvo, popisovanje, obdelovanje, 
varovanje, publiciranje, analiziranje lo-
kalne ustvarjalnosti, po drugi pa je to teh-
tnejše strokovno znanstveno pisanje,« je 
pojasnil dr. Mihael Glavan.

Jubilejni 30. Zbornik občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Dobrepolje vsebuje 26 
prispevkov, ki jih je ustvarilo 17 avtorjev.

V prvem razdelku »Področna politič-
na, gospodarska in kulturna zgodovina« 
si lahko preberemo članek o čebelarstvu 
in lovstvu na območju treh občin, ki sta 
ga napisala Vida in Anton Koželj, o 70 let 
Lovske družine Dobrepolje piše Bojan 
Zgonc, o zgodovini pošte pa Valentin 
Skubic. O ukinitvah manjših podružnič-
nih šol v občinah Grosuplje, Ivančna Go-
rica in Dobrepolje piše Tatjana Hojan, o 
Črnelskem ribniku pa Valerija Ravbar. V 
drugem razdelku »Naše občine in obča-
ni« beremo o poročila o razvoju oz. o pro-
jektih posameznih občin v zadnjih dveh 
letih ter o pomembnejših dogodkih, 
praznovanjih, jubilejih in drugih zanimi-
vostih. Tovarno Motvoz in platno skozi 
zgodovino stotih let je v seminarski na-
logi prikazala Maja Kovač. Zanimiv opis 
poplav, vzrokov zanje in možne rešitve 

te problematike je prispeval Mitja Peček. 
Poglavje zaključuje zapis Ivana Grandov-
ca o zaprtju šole v Ponikvah. Vsebino, 
vredno branja, najdemo tudi v razdelku 
»Znanost, kultura, književnost«. Domo-
znansko dejavnost v Knjižnici Ivančna 
Gorica je predstavil bibliotekar Roman 
Rozina, Jakob Müller pa je zbral zapise 
o grosupeljskih učiteljih pod naslovom 
Učiteljski biografski krokiji. O preselitvah 
pokopališča v Šmarju – Sapu in o napi-
sih na nagrobnikih je pisal Drago Samec, 
Marija Samec pa je prispevala zapis ob 
90-letnici odkritja Županove jame in o 
zgodovini razglednic Županove jame in 
okolice. Zadnji prispevek Julie Balint Čeh 
pa se osredotoča na pomenska osebna 
imena v Jurčičevi Kozlovski sodbi v Višnji 
Gori in njihove prevode v različne jezike 
s poudarkom na madžarskem prevodu. 

Sledi razdelek »Kronika, jubileji, kul-
turni dogodki«, kjer se v njegovem pr-
vem delu spominjamo pokojnih duhov-
nika Karla Škulja in sociologa prof. dr. 
Staneta Možine, Jakob Müller pa piše o 

ravnatelju in političnem delavcu Lojzetu 
Kiklju. V drugem delu pa so predstavljeni 
naši jubilanti, ki so v zadnjih dveh letih 
praznovali 80-letnico, na njihovo delo pa 
smo lahko upravičeno ponosni. Drago 
Samec je predstavil dr. Antona Nadraha 
in Pavla Groznika, Marija Samec pa dr. 
Petra Čeferina.

Zbornik zaključujeta dve bibliografiji. 
Drago Samec je zbral bibliografijo do-
moznanskih publikacij, Marija Samec pa 
bibliografijo člankov, ki govorijo o žitju 
in bitju treh občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje za leti 2016 in 2017. 
Zapisi ohranjajo spomin na pretekli dve 
leti, pričajo o pestrosti življenja in dela 
ljudi, ki tu prebivajo in ustvarjajo.

Lepo povabljeni k branju jubilejnega 
30. Zbornika občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica, Dobrepolje.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Likovna razstava in predstavitve knjige BELI ZAJČEK

Šmarje - Sap, 20. 6. 2018

Klara Maver je učenka OŠ Šmarje – 
Sap. Letos je končala 6. razred. Že od 
malega uživa v risanju in ustvarjanju. In 
ko je učenec pripravljen, se pojavi pravi 
učitelj. V tem šolskem letu sta s sosedo 
Katjo Bricelj, upokojeno pedagoginjo, 
ki zdaj poučuje na Univerzi za tretje ži-
vljenjsko obdobje, ustvarjali skupaj in 
spoznavali različne tehnike risanja in sli-
kanja. 

Gospa Katja je Klaro motivirala tudi 
pri ustvarjanju ilustriranega lika – bele-
ga zajčka, o katerem je sama gospa Ka-
tja napisala dve kratki zgodbici. Tako je 
zgodba dobila ilustracije. In porodila se 
je ideja, da ustvarita knjigo za naše naj-
mlajše – BELI ZAJČEK. 

Po nekaj mesecih ustvarjalnega dela 
je prišel čas, da knjiga dobi svojo fizično 
podobo. Na začetku medsosedski pro-
jekt je kot dober primer medgeneracij-

Zaključni večer Barve glasbe in besede A SI ZA PLES?

Zaključni koncert 5. sezone cikla Bar-
ve glasbe in besede smo organizirali na 
prostem, v atriju Mestne knjižnice Gro-
suplje v četrtek, 5. julija 2018, in jo na-
slovili A si za ples?, saj so glasbeniki poi-
skali klasično in sodobno plesno glasbo, 
recitatorji Mestne knjižnice Grosuplje in 
Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Grosuplje: Katja Bricelj, Rozi Fortuna, 
Martin Oblak, Ivo Puhar, Marija Samec 
in Franci Zorko pa so izbrali pesmi Nika 
Grafenauerja in Borisa A. Novaka. Kot vo-
diteljski par sta se izkazala Katja Bricelj in 
Ivo Puhar, vezno besedilo pa je napisal 
violončelist Martin Sikur.

Pet plesnih skladb različnih ruskih av-
torjev iz zbirke Les Vendredis (Ob petkih) 
je uvedel Natašin ples iz Tolstojevega ro-
mana Vojna in mir.

M.ARS kvartet je zaigral še tri sklad-
be iz zbirke Stari dunajski plesi Fritza 
Kreislerja: Liebesfreud (Ljubezensko ve-
selje), Liebesleid (Ljubezenska bolečina) 
in Schön Rosmarin (Lepi rožmarin), nato 
pa smo poslušali še Tango balet Astorja 
Piazzolle in iz filma Vonj po ženski znani 
tango Carlosa Gardela Por una cabeza.

Za konec so zaigrali še skladbo doma-
čina, našega prijatelja Edvarda Adamiča, 
dolgoletnega prvega violončelista Orke-
stra Slovenske filharmonije. Pred petimi 
leti je našim glasbenikom prinesel sklad-

bo, ki je v okviru dosedanjih glasbeno–
literarnih večerov niso mogli uvrstiti v 
program, ker so programske smernice 
zahtevale drugačno glasbo. Ta večer 
plesne glasbe pa je bil kot nalašč pravi 
čas za njegovo Polko za vas. Katja Bricelj 
je pozvala gledalce, naj tudi zaplešejo, in 
nekaj parov se je opogumilo in se zavrte-
lo v ritmu polke.

Vremenska napoved ni bila ravno na-
klonjena prireditvi na prostem, vendar 

nas kljub oblačnemu nebu dež ni pre-
gnal. Odlični glasbeniki so nam pričarali 
čudovit svet plesnih skladb iz različnih 
zgodovinskih obdobij vse do sodobne-
ga časa. 

V letošnjem letu smo naše večere 
posvetili ženski, za naslednje leto pa je 
glasbenik Martin Sikur napovedal, da bo 
tema v glasbi in besedi »moški«. 

Marija Samec, foto: Vera Puhar 

Spredaj stojijo recitatorji: Rozi Fortuna, Marija Samec, Katja Bricelj, profesor Edvard 
Adamič, Franci Zorko in Ivo Puhar, zadaj so glasbeniki M.ARS kvarteta: Mojca Menoni 

Sikur, Nina Pirc, Mateja Ratajc in Martin Sikur. 
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Slovesnost ob 65. obletnici ustanovitve Prostovoljnega 
gasilskega društva Mala Ilova Gora in prevzem novega 
gasilskega vozila

skega sodelovanja, učenja in prenosa 
znanja podprla tudi Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Grosuplje. K sode-
lovanju je pristopila tiskarna Mišmaš iz 
Šmarja – Sap. Klara je bila vključena v 
vse faze grafične postavitve knjige in sa-
mega natisa, od ideje do fizične podobe 
knjige. Ko je bila knjiga še »vroča«, smo 
določili datum predstavitve knjige ter 
risb, slik in drugih del, ki so nastala v tem 

letu, tudi javnosti. 
Povabljeni so bili najožji prijatelji in 

sorodniki ter Turistično društvo Šmarje 
– Sap, tiskarna Mišmaš, Univerza za tre-
tjo življenjsko obdobje Grosuplje, učitelji 
OŠ Šmarje – Sap.

Vsi so se z veseljem odzvali povabilu 
in v velikem številu prisluhnili gospe Ka-
tji, ki je predstavila njuno leto likovnega 
učenja. Skladno z letnim programom 

sta razstavo pomenljivo naslovili »Od 
črte do knjige«. Ker se Klara v glasbeni 
šoli uči igrati violino, je ob tej priložnosti 
zbranim gostom tudi zaigrala. Po koncu 
kratkega programa je bila likovna pred-
stava odprta za vse. Z veseljem so gostje 
pogledali njene umetnine, še najbolj pa 
so bile aktualne njene knjižne ilustracije.

Klementina Zupančič Maver

Prostovoljno gasilsko društvo Mala 
Ilova Gora je praznovalo 65. obletnico 
ustanovitve društva, prireditev je po-
tekala v soboto, 23. junija 2018, ob tej 
priložnosti so prevzeli tudi novo gasilsko 
vozilo GVM-1, ki jim bo omogočilo lažje 
posredovanje na intervencijah.

Prireditve so se udeležili predstavnik 
občine Grosuplje in občinski svetnik Ja-
nez Pintar, predsednik Gasilske zveze 
Grosuplje Andrej Bahovec, poveljnik 
Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc, 
predsednik regije Ljubljana II Uroš Gač-
nik, dobrepoljski župnik Franc Škulj, čla-
nice in člani ostalih gasilskih društev ter 
ostale krajanke in krajani.

PGD Mala Ilova Gora leži na vzhodnem 
delu Gasilske zveze Grosuplje. Društvo je 
bilo leta 1953 ustanovljeno na pobudo 
vaščanov zaradi zavedanja nevarnosti, 
ki je pretila naselju in njegovi okolici, še 
posebej v dolgotrajnih sušnih obdobjih. 
Ob ustanovitvi je PGD Mala Ilova Gora 
štelo le 28 članov in je spadalo pod Ga-
silsko zvezo Dobrepolje. V društvu so bili 

vseskozi zelo aktivni. Vsako leto se ude-
ležujejo tekmovanj, kjer dosegajo dobre 
rezultate, njihovi operativni člani pa se 
nenehno izobražujejo.

Nekaj besed je spregovoril predse-
dnik PGD Mala Ilova Gora, Martin Jamnik. 
Zahvalil se je Gasilski zvezi Grosuplje in 
Občini Grosuplje za finančno podporo 

pri tako pomembni pridobitvi. Dejal je, 
da jih kljub nenehnemu trudu čaka še 
veliko dela, načrti za prihodnost so ve-
liki, vendar jim bo z voljo in zavzetostjo 
uspelo doseči zastavljene cilje. Meni, da 
je v današnjih časih, ko ima vsak posa-
meznik vse manj časa, pomembno, da 
ohranimo čut prostovoljstva in solidar-
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nosti. »Naj ostane naše društvo še naprej 
kraj, ki se ga bomo spominjali po druženju, 
povezovanju in ohranjanju prijateljstva,« 
so bile njegove vzpodbudne besede ob 
koncu nagovora.

»Gasilci Male Ilove Gore ste vzorčni pri-
mer modernega razvoja gasilstva z najve-
čjo racionalnostjo,« je dejal Andrej Baho-
vec, predsednik GZ Grosuplje, ob tem 
pa dodal, da imajo sedaj izpolnjene vse 
predpogoje za dober razvoj gasilstva v 
tem kraju in jih spodbudil k sodelovanju. 
Nekaj vzpodbudnih besed je gasilcem 
namenil tudi Uroš Gačnik, predsednik 
regije Ljubljana II.

»Kaj je lepšega kot to, da človek pride v 
vas, na Malo Ilovo Goro – na desni strani 
cerkev, malo naprej kapelica in pa gasilski 
dom s podobo sv. Florijana. Domačini ste 
jasno označili prostor. Tukaj je Sloveni-
ja, tukaj smo doma tisti, ki nam vredno-
te naših prednikov veliko pomenijo,« je 
dejal Janez Pintar in nas spomnil, kako 
pomembno je ohranjati tradicijo in za-
puščino naših prednikov, obenem pa jo 
povezati s prihodnostjo ter nadaljnjim 
razvojem domovine.

Sledil je blagoslov in slavnostni pre-
vzem novega gasilskega vozila Volkswa-
gen transporter 4motion GVM-1 in nato 
še veselo druženje pozno v noč.

Klavdija Mehle, foto: Brane Petrovič
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Slovesnost ob 90-letnici Prostovoljnega gasilskega društva 
Ponova vas

V nedeljo, 24. junija 2018, je v Ponovi 
vasi potekala slovesnost ob praznova-
nju 90-letnice Prostovoljnega gasilske-
ga društva Ponova vas. Ta se je pričela 
s svečano parado gasilk in gasilcev ter 
gasilskih vozil ob spremljavi Godbe Do-
brepolje, pričetek prireditve je nato na-
znanila zaigrana slovenska himna.

Slovesnosti so prisostvovali gostje: 
župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, 
član upravnega odbora Gasilske zveze 
Slovenije in predsednik Regije Ljubljana 
II Uroš Gačnik, predsednik Gasilske zve-
ze Grosuplje Andrej Bahovec, poveljnik 
Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc, 
predsednica Krajevne skupnosti Št. Jurij 
Darja Devetak ter seveda gasilke in gasil-
ci PGD Ponova vas, gasilke in gasilci so-
sednjih in prijateljskih gasilskih društev, 
krajanke in krajani.

Zbrane na slovesnosti je ob prazno-
vanju tega visokega jubileja nagovoril 
predsednik PGD Ponova vas Jože Kocjan 
in se v svojem govoru ozrl vse do leta 
1928, ko je bilo PGD Ponova vas ustano-
vljeno, oz. celo do leta 1902, ko je bilo 
ustanovljeno sosednje PGD Št. Jurij. Prvi 
gasilci iz vasi so bili namreč člani tega ga-
silskega društva.

Predsednik PGD Ponova vas Jože Ko-
cjan je še povedal, da gasilci iz Ponove 
vasi vsako leto prirejajo tekmovanja in 
veselice, s temi prireditvami pridobijo 
tudi potrebna finančna sredstva za na-
bavo nove opreme in obnovo gasilske-
ga doma. Gasilska oprema in tehnika se 

namreč nenehno razvija, spreminja in 
če se ne sledi razvoju, oprema kaj hitro 
zastara.

Vsa oprema in vsa tehnika pa ne bi 
pomenila nič, če ne bi bilo gasilk in gasil-
cev, ki z njo upravljajo. Tega se v društvu 
še kako zavedajo in zato redno skrbijo 
za izobraževanja in usposabljanja svojih 
članov za izvajanje reševanja ob različ-
nih naravnih in drugih nesrečah.

»Če se vprašamo, po čem smo prepo-
znavni ponovski gasilci, so to prav gotovo 
hitri izvozi na intervencije, organiziranje 
tekmovanj in nenazadnje po vseh tek-
movalnih ekipah, ki se redno uvrščajo na 
regijska in državna gasilska tekmovanje. 
Tu moram izpostaviti tudi ekipo starejših 

gasilcev, ki je v zadnjih desetih letih nare-
dila izreden preskok, in se uvrstila v sam 
slovenski vrh ter ponesla prepoznavnost 
društva po celi Sloveniji,« je še dejal pred-
sednik Jože Kocjan.

Svoj govor je zaokrožil z mislijo, da 
so gasilci PGD Ponova vas z razvojem 
in napredkom društva lahko vsekakor 
zadovoljni, saj so v preteklih 90 letih re-
snično veliko dosegli. To dokazuje tudi 
priznanje Civilne zaščite, ki so ga prejeli v 
začetku leta. »Kljub temu pa nas to ne sme 
uspavati in se moramo še naprej truditi, da 
postanemo še boljši in še strokovnejši,« je 
še dejal.

Ob koncu se je spomnil vseh pokojnih 
članov društva, ki so pripomogli k na-
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predku in razvoju društva ter se zahva-
lil vsem sedanjim članom društva in jim 
čestital za skupno prehojeno pot. Hvala 
tudi donatorjem in krajanom, Krajevni 
skupnosti Št. Jurij ter vodstvu Gasilske 
zveze Grosuplje in Občine Grosuplje za 
dodeljena finančna sredstva in moralno 
podporo.

Zbrane gasilke in gasilce, krajanke in 
krajane je lepo pozdravil tudi župan dr. 
Peter Verlič, članicam in članom PGD 
Ponova vas pa ob praznovanju visokega 
jubileja tudi iskreno čestital ter se jim za-

hvalil za vso opravljeno delo.
»To delo, ki so ga opravljali vaši predho-

dniki, pa tudi sedaj vi, je šlo, če lahko tako 
rečemo, čez tri države in čez tri različne 
družbene sisteme, ampak to delo je ves čas 

temeljilo na tisti besedi, ki jo vaše društvo 
nosi v začetku svojega imena, prostovolj-
no. In res, tukaj ni denarja, tukaj ni profita, 
tukaj gre preprosto za pomoč, pomagati 
rojakom v stiski, čuvati domove, skrbeti za 
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varnost nas vseh. In zato še enkrat iskrena hvala,« je 
dejal župan.

Društvo je danes sestavni del Gasilske zveze Gro-
suplje, ki svoje delo odlično opravlja, na občini pa 
bomo gasilstvo v naši občini tudi v bodoče podpirali.

Župan je še povedal, da to njihovo praznovanje 
lepo sovpada z dnevom državnosti, ko praznujemo 
tudi naš občinski praznik. »To je praznik, ko se pov-
prašamo tudi o naših vrednotah. In velika vrednota je 
zagotovo domoljubje. Gasilci pa ste ves čas, ko ste po-
udarjali humano noto, poudarjali tudi to, da je treba 
imeti našo domovino rad. In vi jo imate na najbolj ne-
posreden način radi. Iskrene čestitke tudi ob državnem 
in občinskem prazniku in veselo praznovanje želim. 
Srečno,« je še dejal župan.

Gasilkam in gasilcem Ponove vasi sta ob njihovem 
prazniku iskreno čestitala tudi predsednik Gasilske 
zveze Grosuplje Andrej Bahovec in predsednik Regi-
je Ljubljana II Uroš Gačnik. Pohvalila sta delo društva 
ter jim zaželela veliko uspeha tudi v prihodnje.

Poleg Godbe Dobrepolje so prireditev z glasbo 
obarvali tudi nadebudni mladi glasbeniki iz Ponove 
vasi, povezovala pa jo je Sara Primec.

Svečani prireditvi je nato sledila še gasilska veseli-
ca z Ansamblom Stil.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Ljubezen do domovine

Ljubezen do domovine je bila rdeča 
nit slovesnosti, ki jo je v počastitev dne-
va državnosti in 50–letnice Teritorialne 
obrambe pripravilo 23. 6. 2018 Območ-
no Združenje veteranov vojne za Slove-
nijo Grosuplje.

Že dve uri pred pričetkom slovesnosti 
so se na pot podali pohodniki iz grosu-
peljskega in nekaterih sosednjih območ-
nih združenj ZVVS.  Na pohodu v spomin 
pokojnega Viljema Podržaja so obiskali 
kar nekaj krajev v okolici Grosupljega ter 
se pred začetkom slovesnosti vrnili na 
prireditveni prostor pred spominskim 
tetraedrom ob Gasilskem centru Grosu-
plje.

Slovesnost se je začela z državno hi-
mno, ki jo je zapel pevski zbor Samora-
stniki pod vodstvom Draga Zakrajška. 
Nato pa sta spregovorila oba slavnostna 
govornika, župan občine Grosuplje dr. 
Peter Verlič in predsednik OZVVS Grosu-
plje Mirko Zupančič.

Sledil je krajši kulturni program. v 
katerem so sodelovali: pevski zbor Sa-
morastniki in recitatorja Univerze za 3. 
življenjsko obdobje Grosuplje Ivo Puhar 

in Franci Zorko, ki je tudi povezoval ce-
lotno prireditev. Vse točke kulturnega 
programa so bile izbrane tako, da je bila 
njihova osnovna tema ljubezen do do-
movine. Takšen izbor pesmi in recitacij 
sicer ni bil naključen, saj je eno od ključ-
nih programskih vodil Združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo negovanje in širi-
tev domoljubja in domoljubnih vrednot.

Slovesnost se je zaključila z zahvalo 
vsem sodelujočim in ostalim udeležen-

cem prireditve ter seveda pokrovitelju 
Občini Grosuplje, sponzorju podjetju 
Don-Don ter radiu Zeleni val in PGD Gro-
suplje za pomoč in podporo pri organi-
zaciji slovesnosti. 

Udeleženci slovesnosti pa so se nato 
preselili pred Gasilski center, kjer so na-
daljevali z druženjem ter seveda tudi 
nazdravili domovini ob njenem prazni-
ku.

Franci Zorko



38 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Julij 2018 Društva

Novice iz Društva upokojencev Šmarje – Sap

Dogajanje spomladi in načrti za 
poletje

NAJBOLJ SE VESELIMO NAŠIH IZ-
LETOV. Aprila smo si ogledali Nuklear-
no elektrarno Krško in grad Brestanico. 
Junija smo bili najprej na Studencu na 
gledališki predstavi Mama Mia, potem 
pa še na Štajerskem na ogledu Celjske 
koče, fontane piva v Žalcu, rimskih izko-
panin v Šempetru in cestnega učnega 
poligona na Vranskem. Vse zanimivo in 
nepozabno. Tudi nagradni izlet za vod-
stvo društva na grad Lisičje in piknik pri 
Žefranu na Škofljici.      

PEVSKI ZBOR VEČERNA ZARJA, 
petindvajset deklet in harmonikar Tone. 
Nastopali smo na našem občnem zboru, 
v domovih starejših občanov Hrastnik in 
Grosuplje, na prireditvi šmarskega Rde-
čega križa za starostnike in spominski 
slovesnosti Zveze borcev. Preprosto pe-
tje lepih znanih pesmi. Povsod je uspe-
šno naše povabilo poslušalcem: Zapojte 
z nami.

REKREATIVNI ŠPORT nam nudi veli-
ko zadovoljstva. Redno smo se dobivali 
na šahu, pikadu, namiznem tenisu in 
na rekreaciji v telovadnici. Šest ekip se 
je udeležilo pokrajinskih športnih iger. 
Ženska ekipa za pikado je zmagala in 
gre septembra na državno prvenstvo. 
Poleg Županovega pohoda od Škofljice 
do Grosupljega in še nekaterih drugih 

smo se povzpeli tudi na Kurešček, Krim, 
Sinji vrh in Slivnico. 

VISOKI ŽIVLJENJSKI JUBILEJI: Le-
tos smo obiskali že enajst članov. Takole 
lepo nasmejana nas je ob 90. rojstnem 
dnevu sprejela Nada Zupančič.     

VODSTVO DRUŠTVA brez proble-
mov prijazno deluje pri izpeljavi dru-
štvenega programa. Ožje vodstvo, po-
verjeniki in vodje dejavnosti. Po potrebi 
sodelujemo tudi z drugimi društvi, z Ob-
močno zvezo društev upokojencev, s 

krajevno skupnostjo in občino. Slednji 
čestitamo ob prejemu priznanja Prosto-
voljstvu prijazna občina. Res si ga zaslu-
žijo.

IN NAČRTI ZA POLETJE: 27. julija 
gremo na Studenec na ogled predstave 
Lepo je biti muzikant, 1. septembra pa 
za en teden na morje v Izolo. Povzpeli se 
bomo na  Smrekovec, Stari vrh nad Ško-
fjo Loko in Vogar, šli po Bornovi poti na 
Ljubelju in iz Šmarja na Orle.

Anka Fabjan

Najbolj se veselimo naših izletov

Pevski zbor Večerna zarja

Visoki življenjski jubileji
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GROŠ na ulici 2018

Damjan Mišmaš državni veteranski prvak v judu

Vsako leto »GROŠ-evo poletje« zaključimo z »GROŠ-em na uli-
ci« in tako bo tudi letos. V soboto, 15. 9. 2018, v večernih urah 
lepo vabljeni v Grosuplje, kjer boste brezplačno deležni glasbe-
nega dogodka. Letos bodo poleg lokalnih zasedb nastopili Ha-
ppy Ol' McWeasel in Zgrešeni primeri. Naj bo vstop v jesen spro-
ščen in glasbeno obarvan!

V času počitnic ŠK GROŠ pripravlja še izlet v Istralandio (28. 7. 
2018), paintball (18. 8. 2018) in  rafting na Savi (1. 9. 2018). Vse 
športne in adrenalinske navdušence vabimo, da izkoristijo pro-
ste sobote in jih preživijo z nami. 

Ob vpisu v novo šolsko/študijsko leto pa je potrebno obnoviti 
članstvo v ŠK GROŠ, za kar boste imeli možnost že od konca av-
gusta. Seveda pa se nam lahko dijaki in študentje občin Dobre-
polje, Grosuplje in Ivančna Gorica pridružite tudi na novo. Če ste 
šele postali »fazani« oz. dijaki prvega letnika srednje šole, si lahko 
z vpisom »v Groša« ugodno popestrite prosti čas in se marsikaj 
tudi naučite. Članstvo je brezplačno, potrebujete le potrdilo o 
vpisu v novo šolsko/študijsko leto 2018/19.

Več informacij v zvezi z dogodki in ugodnostmi boste pra-
vočasno našli na naši spletni strani (www.klub-gros.com), spre-
mljajte nas na facebooku (www.facebook.com/sk.gros). 

Pričakujemo pa vas tudi na uradnih urah v prostorih ŠK Groš, 
in sicer vsak ponedeljek, sredo in petek med 18. in 20. uro.

Z GROŠ-em ni nikoli dolgčas!

Urša Košak, ŠK GROŠ

GROŠ-EVO

6. 7. TURNIR ODBOJKE NA MIVKI

14. 7. KARTING HITRI DIRKAC KRSKO

28. 7. ISTRALANDIA

18. 8. PAINTBALL

1. 9. RAFTING NA SAVI

ˇ ˇ

V soboto, 9. 6. 2018, sta bila v Kopru 
na skupni prireditvi izpeljana dva do-
godka: 2. festival Jože Škraba - državno 
prvenstvo v inkluzivnem judu in SLO 
Open Master - odprto državno veteran-
sko prvenstvo. Na prireditvi je nastopilo 
okoli 200 judoistov in judoistk različnih 
skupin in generacij.

Kot predstavnik Športnega društva 
GIB Šiška se je tekmovanja SLO Open 

Master udeležil nekdanji aktivni tekmo-
valec, trener in sedaj nacionalni sodnik 
DAMJAN MIŠMAŠ. Damjan je v svoji 
starostni in težnostni kategoriji do 66 kg 
osvojil 1. mesto.

Prav tako so organizatorji določili ab-
solutno starostno kategorijo, kjer so bile 
združene kategorije -66 kg, -73 kg in -81 
kg, ne glede na starost. Tudi v tej kate-
goriji je Mišmaš pometel s konkurenco. 

Prva dva nasprotnika iz Italije je prema-
gal po tehničnih točkah z wazarijem. 
Tretjo borbo je zaključil z najvišjo tehnič-
no točko in takojšno zmago - ipponom, 
s parterno tehniko (končni prijem). V 
zadnji borbi pa je slovenskega predstav-
nika premagal prav tako predčasno z 
ipponom, s telesnim metom (yoko shu-
mi gaeshi). 

Damjan Mišmaš je s štirimi zmagani-
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Najmlajše plesalke na zaključnem nastopu v dvorani Brinje; foto: Maja Štojs

Grosupeljske hiphoparke v družbi Trkaja in Nipketa;  
foto: Klara Muller

Članska cheer skupina TIAL na državnem prvenstvu;  
foto: Cheerleading zveza Slovenije

Športni klub Tial uspešno zaključil že svojo 16. plesno sezono

mi borbami osvojil 1. mesto tudi v odprti 
kategoriji in tako že drugič postal držav-
ni veteranski prvak Slovenije. Z osvoji-
tvijo naslova je Damjan Mišmaš izpolnil 
pogoje za udeležbo na svetovnem pr-
venstvu za veterane, ki bo letos potekalo 
v mehiškem mestu Cancun.

Damjan Mišmaš je že dolgoletni član 
(27 let) judo sekcije - Športnega društva 

GIB Šiška, ki ima dolgo tradicijo vzga-
janja izvrstnih judoistov, ki nastopajo 
na tekmovanjih doma in v tujini. Cilji 
delovanja so otrokom nuditi kvalitetno 
vadbo juda, prilagojeno njihovi starosti 
in interesom, gojiti tekmovalni judo na 
strokovni in telesu zdrav način za vse 
starostne kategorije, vzgajati vrhunske 
športnike ter nuditi možnost rekreacije s 

programom juda za odrasle.
Vadba za odrasle v judo sekciji  je na-

menjena vsem, ki bi se radi učili juda. 
Program vsebuje učenje osnovnih judo 
tehnik in judo pravil, prilagojen pa je sta-
rosti in sposobnostim vadečih.

Ponosni smo, da smo del športnih 
vključevalnih procesov - JUDO ZA VSE!

Marko Prodan

Grosupeljski ŠK Tial je uspešno za-
ključil že svojo 16. plesno sezono in 
ta ni varčevala s plesnimi uspehi! Naši 
plesalci so nastopili na številnih prire-
ditvah po Sloveniji (Festival plesa v Su-
pernovi, Otroški bazar, Poletne državne 
igre in 50-letnica Svetovne specialne 
olimpijade, MAF: Music & Art Fest, itd). 
Posebno pa izstopajo dekleta iz cheer 
plesnih skupin TIAL, ki so v letošnji se-
zoni kar 11-krat stopile na zmagovalne 
stopničke na tekmovanjih pod okriljem 
Cheerleading zveze Slovenije! 

Več o nas lahko izveste na: www.ples-
-tina.com.

Maša Anžur, ŠK TIAL

ZATIRANJE ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA

V letu 2010 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. list RS, št. 36/10), na podlagi kate-
rega je bila izdana Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. list RS, št. 63/10). Ta določa, da je posebno nadzorovano 
območje celotno ozemlje Republike Slovenije, imetniki zemljišča pa morajo na zemljišču, na katerem rastejo škodljive rastline iz rodu Ambrosia, z 
namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljivih rastlin izvesti naslednje ukrepe:

• odstraniti škodljive rastline vključno s koreninami ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne 
obraste več;

• opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra.
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdalo zgibanko, s katero seznanja javnost o navedeni agresiv-

ni in alergeni rastlini ter o njenem zatiranju. Zgibanka se nahaja na spletni strani občine ter v tiskani obliki na vložišču Občine 
Grosuplje, Kmetijski zadrugi Grosuplje in na kmetijski svetovalni službi ter na sedežih krajevnih skupnosti. Več podatkov o ambro-
ziji najdete tudi na spletni strani www.uvhvvr.gov.si.

Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti
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Spomini 
in zahvale

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši …

ZAHVALA

Za vedno se je poslovil  
naš dragi

PAVEL ŽAGAR
(13. 9. 1931–10. 6. 2018) s Perovega.

Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej za izrečeno sožalje, 
za stisk roke, objem, vzpodbudno besedo, za podarjeno 
cvetje, sveče in sveto mašo.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pogrebni slovesnosti, še 
posebej ZŠAM Grosuplje, in vsem, ki ste ga pospremili na 
zadnji poti.

Dedi, za vedno boš z nami. 

Tvoji: Fani, Meta, Miro, Tina, Irena, Ema, Filip, Jaka, Nejc in Andrej

Srce je onemoglo, tvoj dih je zaostal,
a nate spomin bo za vedno ostal …

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame

MARIJE NOVLJAN,  
roj. ROZMAN

(6. 5. 1930–30. 6. 2018) iz Žalne.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, sveče, svete maše in darove 
za cerkev. Zahvala velja g. župniku Andreju Šinku za lepo opravljen poslovilni 
obred ter šentjurskim pevcem za lepo zapete pesmi. Zahvaljujem se vsemu osebju 
iz DSO Grosuplje. Hvala vsem pogrebcem, Blažu Jaketiču in Tonetu Javorniku za 
poslovilne besede. Še posebej pa se zahvaljujem družinama Jaketič za podporo v 
težkih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.        Žalujoči vsi njeni

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane 
od včeraj in kdo ve kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev, pojdem v maj.

Ob slovesu naše drage mame

ANE JAGER
(11. 1. 1922–24. 5. 2018)

s Spodnje Slivnice pri Grosupljem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem. Hvala vsem, ki 
ste nam izrekli sožalje, darovali sveče in svete maše. Posebna zahvala velja osebju 
DSO Grosuplje, hvala vsem, ki ste jo spremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo za vedno ostal.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega moža,  

očeta in dedka

JANEZA TOMŠIČA
(19. 5. 1949–23. 6. 2018) iz Gornjega Rogatca

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 

sveče in svete maše.
Zahvala zdravstvenemu osebju, ki ste mu v času bolezni lajšali bolečine.
Iskrena hvala pevcem, g. župniku Janezu Sketu in pogrebni službi Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje.
Še posebej se zahvaljujemo Lovski družini Taborska jama in vsem ostalim lovskih 
družinam za spremstvo in poklon s prapori, kot tudi rogistom in vsem pogrebnikom.
Posebna zahvala g. Jožetu Sivcu za govor ob slovesu in vso pomoč.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.

Žalujoči: žena Katarina, sinova Matjaž in Klemen z družinama



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

Leopold Sever

Kako sta se Poljákova dva v tihih tednih 
»pogovarjala«

Če se zakonca kujata, je danes lažje. Gresta v službo, si v zaupnem krogu sodelavcev dasta duška na račun »zludjeve« babe, oziroma »fr-damanega« dedca; doma pa se medtem stvari postopoma zmehčajo. Nekdaj pa ni bilo tako: delo na domačiji je zahtevalo sprotno reševa-nje. No, pa sodeluj, če »zludjeva« in »frdamani« ne govorita drug z dru-gim. V takih primerih so bili zakonci jako domiselni.  Poglejmo primer Poljákovih dveh, Katarine in Alojza, ki sta pogosto »kuhala rilec«.Dokler so bili doma otroci, se je slišalo: »Tončka, povej mami, da je treba to in to«; ali pa: »Jožko, reci atu, da  mora jutri tja in tja.« Hudič je bil, ko je zadnji otrok odšel po svetu. V stiski je človek iznajdljiv in sta našla rešitev – posredništvo je prevzel maček Muri. Odsihmal se je v tihi bližini »obeh strank v postopku« slišal nagovor: »Muri, jutri bomo sejali v Lazih, glej, da bo seme pripravljeno za setev, Muri, Kocmurje-vi bi radi naših orehov za potico, sporoči, da jih dobijo, Muri, strgane hlače imam, treba jih bo zašiti,« in podobno. Muri je vsakič pomigal s konico repa, kar je pomenilo, da je naročilo razumel in življenje je teklo dalje. Včasih se je zdelo, da je Muri komaj čakal novega spora; v obdobju posredovanja je namreč  od obeh »strank« dobival priboljšek in bil ljubkovalno imenovan Murček, v »mirnem času« je pa dobival le brce v rit.

Dandanes v podobnih primerih 
posredujejo šolani strokovnja-
ki, družinski terapevti imeno-
vani. Vendar sem prepričan, da 
so bili mački cenejši, predvsem 
pa učinkovitejši, pa recite, kar 
hočete. 

Leopold Sever

Hudomušnice

Gost na kmečkem turizmu gospodinji: Petelin, ki ste mi 

ga sinoči pripravili za večerjo, mi ni storil dobro; točno 

ob treh sem se zbudil zaradi prebavnih težav.«

Gospodinja: »Veste, to je storil iz navade; ko je bil še živ, 

je tudi nas ob treh zbujal s kikirikanjem.« 

Mali Tinko pred svojo sestro na glas razmišlja o molitvi: 

»Ne vem, zakaj kar naprej prosimo - daj nam danes naš 

vsakdanji kruh – bolj praktično bi bilo naročiti tedensko 

pošiljko.«
»Bodi no pameten,« mu pojasni sestra, »kruh mora biti 

vendar vsak dan frišen.«

Vnuk smeje opazuje dedka in ga končno pobara: 

»Dedek, si bil ti kdaj otrok?« 

»Seveda, vsak odrasel je bil nekoč otrok.«

»To si moral biti smešen s temi tvojimi brki in pristriženo 

bradico.«

Ženin z muko prenese zajetno nevesto čez prag in jo 

odloži na posteljo. 

»Dragi, zanesljivo vem, kaj bo tvoja prava želja,« dahne 

nevesta. 
»Ne, ni tisto, kar misliš,« odvrne upehani ženin, »moja 

prva želja je, da bi shujšala!« 

Rešitve:  1. a, 2. c, 3. b, 4. a, 5. b. Najdete jih na skritem kraju.

Kdor ga reši, ta v glavi ni revež

Kviz, ki skuša biti hudomušen

1. Od kod so naši predniki slišali »božji glas«?
    a) izza oblakov
    b) iz bistrih studencev
    c) iz dimnika

2. Ob težavah  v zdravstvu se spominjamo vzklika:  
»O domovina, ti si kakor zdravje.« Kdo je misel zapisal?
     a) Tone Partljič
     b) Simon Jenko
     c) Ivan Cankar

3. Kateri izraz je iz muslimanskega sveta?
     a) barka
     b) burka
     c) borka 

4. Poišči vladarja, ki bi imel ob toči na prostem najmanj 
buškasto glavo ?

    a) kralj
    b) knez
    c) cesar

5.  Kdo je v vsej naši zgodovini ob krizah vedno »takratko 

potegnil«?    

                  a)                   b)                c)    
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SERVISER-AVTO ELEKTRIČAR-MEHATRONIK (M/Ž) 

Pridružite se najboljšemu!

Teknoxgroup Slovenija d.o.o. je ekskluzivni zastopnik podjetja Caterpillar, vodilnega proizvajalca gradbene in rudarske opreme ter ladijskih in 
industrijskih motorjev na svetu. Kot del mednarodne verige podjetij pokrivamo območje Slovenije, kjer prodajamo novo in rabljeno gradbeno 
mehanizacijo Cat, motorje in generatorje ter preko servisa in distribucije rezervnih delov nudimo kupcem vso potrebno tehnično podporo. 
Razvijamo svoje lastne rešitve z visoko dodano vrednostjo za kupca. Svoj ugled in uspeh gradimo tudi na servisni odličnosti, saj je doseganje 
najboljše možne rešitve za kupce ključno. Za profesionalno skrb za gradbeno  mehanizacijo Cat v Sloveniji nudimo zaposlitev kandidatu na 
delovnem mestu.

DELO OBSEGA:
•  diagnosticiranje, popravilo in vzdrževanje gradbene mehanizacije 
    in ostalih zastopanih produktov, tako v delavnici kot tudi na terenu
•  varno, profesionalno in kvalitetno opravljeno storitev

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:
•  tehnično izobrazbo stopnje avtomehanik, avto električar, serviser 
    delovnih strojev
•  veselje do vzdrževanja gradbene mehanizacije oziroma strojev
•  inovativnost, iznajdljivost, komunikativnost
•  pripravljenost za učenje in razvoj 
•  kandidat je lahko začetnik

NUDIMO:
•  zaposlitev za nedoločen čas
•  dinamično delo, urejeno in ustvarjalno delovno okolje, ki 
    sprejema nove ideje in spoštuje vsakega posameznika
•  stimulativno dodatno plačilo za dobro opravljeno delo z 
    možnostjo napredovanja
•  prijetno delovno vzdušje v mladem kolektivu
•  veliko možnosti za dodatno usposabljanje in izobraževanje 
    za zahtevnejša dela v stroki z odlično tehnično podporo
•  servisno vozilo s specializiranim orodjem

Za dodatne informacije o prostem delovnem mestu nas lahko vsak delovnik od 8. do 16. ure 
pokličete na telefonsko številko 01/781 83 26 oziroma na GSM 041 688 783 ali pišete na e-naslov 
career@teknoxgroup.com.

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

Andreja Hribar Hostnik, dr. dent. med.
Zobozdravstvena ordinacija

Pod hribom cesta II 24a, 1290 Grosuplje

telefon: 041 780 741
• splošno zobozdravstvo
• fiksna in snemna protetika
• endodontska zdravljenja
• laser terapija, laserski žarek

namesto svedra in skalpela
• zdravljenje paradontopatij

PARTNER GRAF zelena tiskarna, d.o.o.
Gasilska cesta 3 | SI-1290 Grosuplje | T: 01 7861 177  
info@partnergraf.si | www.partnergraf.si

»Vsi cvetovi bodočnosti 
so v semenu sedanjosti.«

CMYK

www.partnergraf.si www.partnergraf.si

www.partnergraf.si

www.partnergraf.si www.partnergraf.si

www.partnergraf.si
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DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

ponedeljek, 23. 7. - 
petek, 27. 7.  
od 10. do 14. ure

Brezplačne počitniške dejavnosti za šolarje
VGC Skupna točka 
Grosuplje

VGC Skupna točka 
Grosuplje

sobota, 28. 7., 11. 8.  
in 25. 8. ob 14. uri

POČITNIŠKI JAMSKI LABORATORIJ PRI 
ŽUPANOVI JAMI

Županova jama
TOD Županova jama 
Grosuplje

petek,  3. 8. in 31. 8.  
od 17. do 19. ure Razgibajmo možgane s šahom

Čitalnica Mestne 
knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica 
Grosuplje

sobota, 4. 8. in 18. 8.  
ob 18. uri

POLETNI OBISK ŽUPANOVE JAME Z 
NAGLAVNIMI SVETILKAMI

Županova jama
TOD Županova jama 
Grosuplje

sobota, 4. 8. ob 20. uri Gasilska veselica z ansamblom NEMIR Št. Jurij PGD Št. Jurij

ponedeljek, 6. 8. - 
petek, 10. 8.  
od 10. do 12. ure

Počitniške delavnice za osnovnošolce 
Pravljična soba Mestne 
knjižnice Grosuplje

Mestna knjižnica 
Grosuplje

sobota, 11. 8.  
ob 19. uri Veselica na Gatini - MAMBO KINGS Gatina PGD Gatina

torek, 14. 8.  
ob 19.30. uri STANE VIDMAR; koncert

Turistična kmetija 
Gioahin, Peč pri 
Grosupljem

KS Polica

sobota, 8. 9.  
ob 16. uri NOČ Z NETOPIRJI PRI ŽUPANOVI JAMI Pri Županovi jami

Županova jama, 
turistično in okoljsko 
društvo Grosuplje

nedelja, 9. 9.
ob 16. uri

DAN TABORA – LOKOSTRELSTVO IN 
SREDNJEVEŠKO DOGAJANJE Tabor Cerovo TD Št. Jurij

sobota, 15. 9.  
ob 9.30. uri

FESTIVAL GROSUPLJE V JESENI: OTROŠKI ŽIV 
ŽAV, DAN PODJETNOSTI Z OOZ GROSUPLJE, 
MANCA ŠPIK, GROSUPELJSKI TEK, GROŠ NA 
ULICI Z GLASBENIMA SKUPINAMA ZGREŠENI 
PRIMERI IN HAPPY OL` McWEASEL

Kolodvorska in Taborska 
cesta v Grosupljem 

Občina Grosuplje, OOZ 
Grosuplje, ŠK Groš

vsak dan med 8. in 19. 
uro (četrtek med 11. in 
19. uro) 

Portreti – razstava slik Likovne skupine Paleta
Galerija Mestne knjižnice 
Grosuplje

Likovna skupina Paleta, 
KD Teater Grosuplje, 
ZKD Grosuplje

vsak dan med 8. in 19. 
uro (četrtek med 11. in 
19. uro) 

Živa in neživa narava – razstava fotografij 
udeležencev XII. fotografske delavnice UTŽO 
Grosuplje 

Dvorana Mestne 
knjižnice Grosuplje

UTŽO Grosuplje

Vsak dan med 8. in 19. 
uro (četrtek med 11. in 
19. uro) 

Avtoportret – razstava slik UTŽO Grosuplje
Prostori Mestne 
knjižnice Grosuplje

UTŽO Grosuplje

Vsak dan med 8. in 19. 
uro (četrtek med 11. in 
19. uro) 

Dežela Astrid Lindgren – razstava izdelkov na 
temo literarnih del Astrid Lindgren učencev 
OŠ Brinje

Mladinski in otroški 
oddelek Mestne 
knjižnice Grosuplje

OŠ Brinje Grosuplje




