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ODDIH V KRAJU Z VEČ KOT
610-LETNO TRADICIJO

Terme Dobrna, že od leta 1403

TERME DOBRNA

SENIOR ODDIH
5 x polpenzion + kopanje, že od

205,00 € na osebo za 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ od doma in nazaj

Z
VAMI
IN ZA
VAS

že

25 let

✓
✓
✓
✓
✓

1 x storitev za zdravje,
1 x storitev za dobro počutje,
aktivnosti in družabni večeri,
neomejen vstop v bazene,
BREZPLAČEN PREVOZ od doma do Term Dobrna in
nazaj, brez omejitve kilometrov, po vsej Sloveniji.

Paket velja do 30. 12. 2018.

080 22 10

info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si
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OBOŽUJEŠ SVET
AVTOMOBILIZMA?
PRIDRUŽI SE NAM.

KDO SMO?

NUDIMO ZAPOSLITEV ZA:

KONTAKT

Smo uspešen kolektiv z dolgoletno
tradicijo na področju servisiranja in
prodaje vozil in motornih koles znamk
BMW, BMW Motorrad, MINI in Renault.

- SERVISNI SPREJEMNIK
- PRODAJALEC VOZIL
- AVTOLIČAR
- AVTOKLEPAR
- ČISTILEC
Več informacij o prostih delovnih
mestih najdete na www.avtoval.si

Avtoval d.o.o.
Pod jelšami 2
1290 Grosuplje
E-mail: info@avtoval.si
tel.: 01 781 13 00
www.avtoval.si
FB: facebook.com/Avtoval

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev nam do 30.11.2018 pošljite na naš naslov.
Naj vaša služba ne bo zgolj rutina! Pridružite se dinamični ekipi z velikimi cilji, ekipa Avtoval.

DOBRODOŠLI
V SOBOTO 24.11. VAS PRIČAKUJEMO
PRED TRGOVINO SPAR V GROSUPLJU

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

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

www.panjan.si
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Uvodnik / 4
Nagovor župana / 5
Iz občinske hiše / 6
Iz naših krajev / 12
Gospodarstvo / 14
Turizem / 15
Ekologija / 16
Zdravje in sociala / 16
Dobrodelnost / 17
Izobraževanje / 19

Najprej, kot se spodobi, oba lepo pozdravljena v predzadnji
številki Grosupeljskih odmevov v letu 2018. Kot sem v zadnji
številki že omenil, smo tokrat pohiteli, da se izognemo kaki nevšečnosti ob morebitni kršitvi volilnega molka, pa še strankam
in kandidatom smo dali možnost, da objavijo oglase pred volitvami. Tokrat so po navodilu računskega sodišča tudi vsi volilni
oglasi plačljivi. Prejšnja številka je bila zaradi objavljenih razpisov za volitve in tudi kasnejšega izida nekoliko obsežnejša, zato
je sedanja toliko tanjša, saj se moramo držati poprečja, ki je 56
strani na številko glasila.
Končno smo le dočakali dan odprtja novega nadvoza v Sončne dvore, ki bo omogočil mnogo
lepšo in varnejšo pot do mnogih domov omenjenega naselja. Kar nekaj časa je trajalo, da so
odgovorni državni organi dali zeleno luč za uporabo, saj brez uporabnega dovoljenja v današnjih časih pač ne gre. Ker smo morali vsebino glasila zaključiti že pred uradnim odprtjem, bo
več o tem napisanega v naslednji številki glasila.
Na omenjenem delu poti je lepo zarisana tudi kolesarska steza in upamo lahko, da se bo ta
kmalu nadaljevala tudi po ali ob drugih poteh po naši občini. Slej ko prej se bomo morali vsi
začeti obnašati bolj prijazno do narave, sicer se nam bo ta še bolj maščevala, kot se že. Ko smo
že pri cestah in vožnji, se mi zdi primerno, da tudi na tem mestu opozorim na opažanja, ko
se po avtocesti peljemo v Ljubljano, žal večinoma vsak sam. Nekateri namreč ne ločijo med
voznim in prehitevalnim pasom. Mediji so posvečali tudi veliko pozornosti primerni varnostni razdalji in medtem ko se nekateri prilepijo na vozilo pred sabo, drugi držijo konstantno
razdaljo okoli sto metrov in več, neglede na hitrost. Primerna razdalja je taka, kolikor jo
prevozimo v dveh sekundah pri dani hitrosti, kar je nekako dvakratni poprečni reakcijski čas.
Pri hitrosti 20 metrov na sekundo oz. 72 km/h je razdalja 40 m več kot dovolj, seveda, če med
vožnjo ne pišemo SMS sporočil in telefonarimo, kar se na žalost tudi prepogosto videva na
cestah. Zavedati se moramo, da s tem ne ogrožamo le sebe. Že večkrat smo izkusili, kolikšen
zastoj na avtocesti povzroči že najmanjša nesreča. Če to preračunamo v izgubljene ure, kar je
tudi denar, bi se lahko zamislili.
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Vse dobro in optimistično naprej,
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NAVODILA

Spomini in zahvale / 35
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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 podpisana 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.
GROSUPELJSKI ODMEVI – GLASILO PREBIVALCEV OBČINE GROSUPLJE
Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič • Uredniški
odbor: Gregor Steklačič, Janez Pintar, Marija Samec, Matjaž Trontelj, Maja Zajc Kalar, Zlatko Jagodič • Naslov
uredništva: Občina Grosuplje, 1290 Grosuplje, Taborska 2 (hišna centrala 788 87 50) • Elektronski naslov:
odmevi@grosuplje.si • Lektoriranje: Marija Samec (oglasi in razpisi niso lektorirani) • Fotografija na naslovnici:
Peter Zakrajšek • Oblikovanje in tisk: PARTNER GRAF d.o.o., Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila.
Vaše prispevke pričakujemo do 7. decembra, na e – naslov:
odmevi@grosuplje.si ali grosupeljski.odmevi@gmail.com

Iz naših krajev
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Nagovor župana
Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih
odmevov!

Obeležujemo stoletnico konca prve svetovne vojne. Najbrž ni
kraja, kjer se ga ta morija, v kateri je izgubilo življenje 10 milijonov vojakov, ne bi dotaknila. Na vojsko so odhajali naši
dedje in pradedje za cilje imperialnih držav in monarhij. Za
slovenske fante je bil to verjetno še hujši udarec, saj so prijeli za orožje v imenu tujih oblastnikov, ki so nam tedaj vladali. V naši občini predajamo v spomin na
prvo svetovno vojno lepo obnovljeno spominsko ploščo z imeni padlih v tej vojni. Spominsko obeležje se
nahaja na pročelju farne cerkve v Šmarju. Lepo je vidno z glavne ceste. Tudi če smo ga do sedaj morda
spregledali, nas bo od sedaj, lepo obnovljeno, za vedno opozarjalo na grozote vojne in hvaležno spominjalo na tiste domačine, ki so v tej grozni vojni padli.
Morda je zato tudi v mesecu novembru čas, da se spomnimo vseh tistih, ki so bili včasih z nami in so
odšli v večnost. Spomnili smo se jih prvega novembra. Za tisto, kar so za časa svojega življenja ustvarili, se jih moramo s hvaležnostjo spominjati in poskusiti vse to ohranjati in prenašati na naše naslednike. To je tisti življenjski krog, ki se s smrtjo ne konča, ampak se vrti v neskončnost. Res, vsi se moramo potruditi, da strpno, sodelovalno in povezovalno v našem življenjskem krogu poskušamo delati po
najboljših močeh. K tej odgovornosti smo še zlasti poklicani tisti, ki smo v družbenem življenju najbolj
aktivni.
Ko pa se bo november prevesil v december, se bomo že razveselili nove luči in novega upanja, ki ga s seboj prinese veseli december in pričakovanje v novem letu. Ne pozabimo torej stkati dobrega prijateljstva
drug z drugim, še posebej s svojimi domačimi, in naredimo si december res vesel in sproščen ter se veselimo vsega dobrega, kar nam bo prineslo novo leto doma in v občini Grosuplje!
Lepo Vas pozdravljam in Vam želim vse dobro!

Vaš Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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Iz občinske hiše

Izgradnja pločnika pri Logotu
Krožišče pri Logotu je lepo urejeno,
prav tako bi lahko rekli, da Perovo z Grosupljem že nekaj let povezuje pločnik in
ob njem urejena javna razsvetljava. A da
bo res tako, ga je bilo potrebno v dolžini
cca 120 m, od krožišča pri Logotu do križišča naslednjega uvoza, še dograditi. V
torek, 23. oktobra 2018, smo pločnik že
asfaltirali, uredili pa tudi prehod za pešce.
Jana Roštan

Rekonstrukcija dela Taborske ceste proti Ponovi vasi
Na Taborski cesti proti Ponovi vasi
smo obnovili cesto v dolžini cca 250 m
med križiščem s Cesto Toneta Kralja in
križiščem proti Brezju pri Grosupljem.
Izvedli smo frezanje asfalta, na najbolj
poškodovanih mestih pa še zamenjali
tamponski material. Čez celoten odsek
smo položili nov asfalt z muldo in bankinami, prav tako smo dodali talne označbe.
Vrednost investicije znaša 48.742,38
evrov z ddv.
Jana Roštan

Pri šoli na Polici dve novi grbini za bolj varno pot v šolo
Da bo pot v šolo čim bolj varna, smo
konec oktobra 2018 tudi na dovozni poti
do Podružnične osnovne šole Polica, ki
sicer vodi tudi s Police proti Peči ali Zgornjim Duplicam, zgradili dve grbini za
umirjanje prometa. Gre sicer za območje, kjer velja omejitev hitrosti 30 km/h
(cona 30).
Sočasno pa se je na omenjenem odseku izvedla tudi inštalacija za dodatno
javno razsvetljavo.
Jana Roštan

Iz občinske hiše
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Izgradnja pločnika pri Nogometnem igrišču Brinje Grosuplje
Da bo mesto Grosuplje čim bolj povezano tudi z urejenimi peš površinami,
pločniki, smo konec oktobra 2018 zgradili tudi manjkajoči del pločnika ob Prešernovi cesti v dolžini 90 m, in sicer od Nogometnega igrišča Brinje Grosuplje do ulice
Ob Grosupeljščici. Izgradnja pločnika na
omenjeni lokaciji je posebej pomembna
tudi zato, ker tam poteka šolska pot, tako
pa bo tudi pot v šolo bolj varna.
Sočasno z izgradnjo pločnika smo povečali parkirišče in uredili 11 novih parkirnih mest in uredili mesto za odpadke
oz. ekološki otok.
Vrednost investicije je znašala 48.740
evrov z ddv.
Jana Roštan

Perovo dobiva prijetno urejen center
Na Perovem se bo uredil lep center
vasi. Zaradi stare enostanovanjske porušene hiše smo v kraju dobili večjo preglednost križišča ter širšo manipulativno
površino vozišča. Z razvojem kraja se je
namreč pojavila potreba po širši cestni
površini, v preostalem delu pa bomo
uredili parkovno površino za druženje,
srečanja in počitek krajanov ter sprehajalcev in kolesarjev.
V parku bomo zasadili lipo, uredili
vodnjak s pitnikom, postavili klopco z
nadstreškom in informacijsko tablo, ter
v delu, ki ga bomo ozelenili, postavili še
eno klopco.
Jana Roštan
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Na Koščakovem hribu kmalu Pot sreče, z njo pa se pričenja tudi
ureditev mestnega parka Koščakov hrib
V Grosupljem smo pred nekaj leti dobili Pot zdravja, družbo pa ji bo po novem v mestu delala tudi Pot sreče. Ta bo
potekala preko Koščakovega hriba, od
parkirišča pri zdravstvenem domu do
Kongota. Trenutno se ureja v dolžini cca.
400 m in širini cca. 2 m, od zdravstvenega doma pa do vrha Koščakovega hriba.
Ob poti bomo namestili klopce, predpri-

pravljajo pa tudi vse za razsvetljavo.
Pot sreče predstavlja začetek urejanja
rekreacijskih poti na Koščakovem hribu,
oziroma kot rad pove župan dr. Peter
Verlič, dobili bomo svoj Rožnik. Koščakov
hrib se bo v prihodnje razvil v športno rekreativno središče, namenjeno druženju,
zelenemu, aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa meščank in me-

ščanov, naših občank in občanov. Tam
bomo uredili tudi trim stezo, pustolovski
park, prostor za piknik, otroško igrišče,
pasji park in druge vsebine, ki nas bodo
prijazno vabile in prijetno obogatile naš
vsakdan.
Jana Roštan

Pločnik v Veliki Račni že skoraj končan
Pred dobrima dvema letoma, 27.
oktobra 2016, je bila med Občino Grosuplje, Direkcijo RS za infrastrukturo
in podjetjem IMP podpisana pogodba
za izgradnjo pločnika ob cesti Mlačevo–Rašica, med Malo Račno in Veliko
Račno. Šlo je za izgradnjo I. faze pločnika v dolžini 444 m, postavili smo tudi
novo cestno razsvetljavo, uredili dve
avtobusni postajališči in zgradili otok
za umirjanje prometa. In leto pozneje,
23. oktobra 2017, smo se skupaj s krajankami in krajani Male in Velike Račne
ob vseh novih pridobitvah, ki gotovo
prispevajo k večji varnosti v prometu in
k bolj prijetnemu bivanju v teh krajih,
tudi poveselili in jih z manjšo slovesnostjo predali svojemu namenu.
Ni še bilo leto naokoli, ko je bila 28.
avgusta 2018 med Občino Grosuplje,
Direkcijo RS za infrastrukturo in podjetjem KPL že podpisana pogodba tudi za
izgradnjo II. faze pločnika ob cesti Mlačevo–Rašica, tokrat skozi Veliko Račno,
v dolžini 443 m, kjer se bo nov pločnik
povezal z že obstoječim pločnikom.

Gradnja intenzivno poteka, hkrati
bomo obnovili tudi vozišče, uredili odvodnjavanje, položili telekomunikaciske vode in uredili cestno razsvetljavo.
Dela, so že skoraj končana, sta si v četrtek, 8. novembra 2018, ogledala tudi
župan dr. Peter Verlič in direktor ob-

činske uprave mag. Dušan Hočevar. Bivanje v teh krajih, ob robu Krajinskega
parka Radensko polje, bo za tamkajšnje
krajanke in krajane postalo še lepše in
še prijetnejše.
Jana Roštan

Iz občinske hiše
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Pričenja se gradnja športnega igrišča na Spodnji Slivnici
S projektom Športno igrišče Spodnja
Slivnica smo spomladi preko Lokalne
akcijske skupine Sožitje med mestom in
podeželjem (LAS SMP) pridobili sredstva
iz Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja (EKSRP), sedaj pa imamo
za izgradnjo, če ne bo pritožb, izbranega že tudi izvajalca. Z izgradnjo novega
športnega igrišča na Spodnji Slivnici, poznanega tudi pod imenom Športno rekreacijski park Zavrh, bomopredvidoma
pričeli že v tem mesecu.
Novo asfaltno športno igrišče bo zgrajeno v velikosti 20 x 40 m in bo krajanom
Spodnje Slivnice omogočalo zdravo in
aktivno preživljanje prostega časa. Poleg
igrišča bodo uredili tudi nekaj parkirnih
mest.
Jana Roštan

Obisk Krajevne skupnosti Mlačevo

V sredo, 17. oktobra 2018, sta se župan dr. Peter Verlič in direktor občinske
uprave mag. Dušan Hočevar na Velikem
Mlačevem srečala s predsednikom Janezom Svetkom in ostalimi člani Sveta Krajevne skupnosti Mlačevo.
Predsednik krajevne skupnosti se je
na srečanju sprva županu in direktorju
občinske uprave zahvalil za dobro sodelovanje. Kot je dejal, so na Mlačevem
posebej ponosni na slovensko zastavo

na boštanjskem gradu, zgledno urejeno
je tudi pokopališče, prav tako se je veliko naredilo na cestni infrastrukturi. Kar
zadeva njihove predloge, pobude za naprej oz. potrebe na območju te krajevne
skupnosti, pa je posebej izpostavil izgradnjo kanalizacije.
Župan je ob tem povedal, da se na občini zavedamo, da si center zasluži svojo
pozornost, a si prizadevamo za enakomeren razvoj celotne občine. »Mlačevo,

kot tudi nobena druga krajevna skupnost,
ne bo ostala pozabljena,« je dejal in še
dodal: »Ko bo zadnje gospodinjstvo priklopljeno na kanalizacijo, imelo optiko, lepo
urejeno cesto in javno razsvetljavo, potem
pa bomo res lahko rekli, zdaj pa smo nekaj
naredili.«
Glede izgradnje kanalizacije je povedal, da je na tem območju sprojektirana,
in vemo, da je za ta namen možno pridobiti evropska sredstva, zato upamo, da
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bo vlada čim prej poskrbela za ustrezno
pripravo razpisov za pridobitev evropskih sredstev, na katere se bomo seveda prijavili. Žal je bila vlada pri črpanju
evropskih sredstev zadnja leta zelo neuspešna.
Župan in direktor občinske uprave

sta z njimi ob tej priložnosti delila še informacijo, da se že projektira pločnik od
Velikega Mlačevega do Plešivice, križišče
na Velikem Mlačevem proti Veliki Račni
se bo preuredilo v krožišče, mimo Velikega Mlačevega pa bo potekala tudi državna kolesarska povezava 4P (Prijetna pot

prijateljstva in povezovanja) Ljubljana–
Žužemberk.
Po sestanku so se vsi skupaj odpravili
še na kratek terenski ogled po krajevni
skupnosti.
Jana Roštan

PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK IN MIKLAVŽEVANJE V GROSUPLJEM
Krajevna skupnost Grosuplje in Občina Grosuplje
vabita na PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK IN MIKLAVŽEVANJE
v torek, 4. decembra 2018, ob 18.00 uri,
na Taborski cesti, pri Občini Grosuplje.
Praznične lučke bomo prižgali skupaj z županom,
za tem pa nas bo s svojim prihodom razveselil še sv. Miklavž.
Za veselo decembrsko vzdušje bo poskrbel tudi
Dejan Vunjak.
Vabljeni!

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

Otvoritev novih pridobitev na Selih pri Šmarju
V soboto, 13. oktobra 2018, so se vaščani Sel pri Šmarju zbrali na svojem tradicionalnem letnem pikniku, ki so ga tokrat
oplemenitili še z razlogom več za veselje.
Svojemu namenu so slovesno predali nove
pridobitve v kraju: obnovljen del ceste, napeljavo komunalnih vodov in javne razsvetljave.
Slovesnega dogodka so se udeležili
župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič,

direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, občinski svetniki, predsednik Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janez Pintar,
direktor Komunalnih gradenj Grosuplje
Viktor Dolinšek in drugi gostje, pa seveda
tamkajšnji krajani, Selci, in njihovi prijatelji.
Selci so o sebi povedali, da se je pisalo
leto 1962, ko so vaščani po neuspelih poizkusih pridobitve vodovoda sami ustanovili
gradbeni odbor, načrtovali in uspešno iz-

vedli izkop, zaradi katerega je do leta 1963
25 vaških gospodinjstev že imelo vodovodno napeljavo. Leta 1975 se je vodovodni
napeljavi pridružila še asfaltirana pot, ki je
skozi desetletja pridobivala vsakokrat bolj
fino in razvejano asfaltno podobo. Spomladi leta 1987 je v vasi zasvetila javna
razsvetljava. Čez desetletje so se vaščani
lotili še priprav na gradnjo kanalizacije, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cest ter

Iz občinske hiše
izgradnjo igrišča, ki še danes privablja mladino iz vseh okoliških krajev.
Pod okriljem Turističnega društva Sela
pri Šmarju, ki v kraju deluje že 21 let, pa se
redno srečujejo vse generacije domačinov.
Kakšnikrat, da bi se delovno organizirali,
spet drugič, da bi se v družbi Selcev razbremenili skrbi. V obeh primerih, ko so razpoloženi udarniško ali bolj sproščeno, pa
so veseli družbe tistih, ki jih podpirajo od
samih začetkov povezanega delovanja v
vasi. Kot so dejali, je to tudi župan dr. Peter
Verlič, ki so ga ob tej priložnosti kot prijatelja in pokrovitelja vasi prijazno povabili, da
jih nagovori.
»Vesel sem tudi, da smo vsi skupaj lahko
srečni in zadovoljni krajani krajevne skupnosti Šmarje - Sap, srečni in zadovoljni občani
občine Grosuplje,« je dejal župan dr. Peter
Verlič.
Kot rad pove, v občini Grosuplje ni
majhnih in velikih projektov, pomembni so
vsi, ki prispevajo k lepšemu življenju, boljši
kvaliteti bivanja in tudi k enakomernemu
razvoju občine. Seveda je treba imeti občinski center, seveda je treba imeti krajevni
center, a ceste, vodovod, javna razsvetljava morajo biti urejeni po vsej občini in zato
bo v naslednjem mandatu več sredstev
namenjenih ravno za te obnove. Posebej
veseli pa bomo, če bomo z evropskimi
sredstvi uspeli zgraditi tudi kanalizacijo.
Ob tem, ko so nas Selci v uvodu srečanja nekoliko popeljali v zgodovino kraja,
se je tudi sam spomnil na nek dogodek,
pomemben za kraj, ko je bil sam še državni
sekretar na ministrstvu v takratni Janševi
vladi 2004–2008. Takrat so se uspeli s tedaj
še Agencijo za železnice in ministrstvom
dogovoriti, da se zavaruje železniški prehod, a so z vodstva Občine Grosuplje, kar
še danes težko verjame, na ministrstvo prejeli dopis, da temu nasprotujejo. Zadevo so
nato uredili in kar je danes pomembno, je
to, da je železniški prehod zavarovan.
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Župan dr. Peter Verlič, direktor občinske
uprave mag. Dušan Hočevar, predsednik
Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janez Pintar in predsednik Turističnega društva in
gradbenega odbora Sela pri Šmarju Andrej
Struna so slovesno prerezali trak in nove

November 2018

pridobitve na Selih pri Šmarju tudi uradno
predali v uporabo.
Vse zbrane je nato nagovoril še predsednik Turističnega društva in gradbenega
odbora Sela pri Šmarju Andrej Struna, ki
pa je to priložnost izkoristil, da se je lepo
zahvalil županu in izvajalcem, ki so sodelovali pri realizaciji gradbenega projekta, članom Turističnega društva Sela pri Šmarju
in ostalim vaščanom, ki jim je mar, kaj se v
vasi dogaja. Zahvala gre tudi družini Černič
in Dejanu Černiču za organizacijo srečanja
ta dan, družini Mehlin za vsa že kar letna
vaška srečanja v njihovih poslovnih prostorih, Janezu in Mateji Kadunc za sponzorski prispevek pri izvedbi piknika ter Janezu
Pintarju, predsedniku Krajevne skupnosti
Šmarje - Sap za pomoč. Hvala tudi Barbari
Struna za vse kulturne prispevke v vasi ter
najmlajšim Selcem in učencem Osnovne
šole Šmarje - Sap, ki so bili tudi ta dan del
prisrčne prireditve, ki ji je sledil še piknik in
seveda veselo tradicionalno letno druženje Selcev.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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Ob prihodu v Krajevno skupnost Polica vas bo po novem
pozdravila zastava RS
Ni naključje, da smo se odločili za takšno lokacijo postavitve zastave na drogu. Lahko rečemo, da smo sledili zgledu
Občine Grosuplje, ki je pred časom postavila podobno zastavo ob prihodu v
občino v naselju Šmarje – Sap.
Ideja za to pa se je porodila ob maši
za domovino, ki je potekala v cerkvi sv.
Jakoba na Polici, 26. decembra 2017. Takratni pobudniki: predsednik KS Polica
Mitja Gioahin, krajevni župnik dr. Jože
Plut, župan Občine Grosuplje dr. Peter
Verlič, direktor občinske uprave mag.
Dušan Hočevar, gasilci in gasilke PGD
Polica ter krajani in krajanke KS Polica
so sklenili, da se postavi drog z zastavo

kot simbol pripadnosti domovini. Izobešanje zastave je pomemben del tradicije
in izkazuje spoštovanje do države in pripadnosti le-tej!
Celotno investicijo nakupa in postavitve je krila Krajevna skupnost Polica.
Zahvala pa gre tudi družini Andročec s
Police, ki je dovolila postavitev droga z
zastavo.
Jan Einspieler, tajnik KS

Srečanje prve povojne generacije šentjurskih učencev
V soboto, 26. 10. 2018, se je v gostilni
Krpan zbralo 15 nekdanjih sošolcev, ki so
leta 1945 začeli obiskovati prvi razred. Vsako tretjo soboto v oktobru se zberejo, letos
že trinajstič.
Prvi razred so obiskovali v Goršičevi hiši,
levo od cerkve v Št. Juriju. V tej hiši sta bili
tudi gostilna in trgovina. Učila jih je Jožefa
Goršič iz te hiše. Otroci različnih starosti so
obiskovali šolo, saj med vojno ni bilo pouka. Tudi učitelji so po vojni naredili le nekaj
tečajev in so jih poslali učit v šole. Učenci
so hodili v šolo peš. Ivan Hribar iz Bičja je
imel do šole pol ure, Jožica Sklepič s Tabora Cerovo po vsaj tri četrt ure in to v vsakem vremenu.
Drugi razred so obiskovali v hiši blizu
Doblekarjevih, začetek 3. razreda v kulturnem domu, ki je stal na mestu današnjega
župnišča. Pouk so imeli v dvorani, učiteljica je imela kateder pred odrom. Ko pa so
obnovili med vojno porušeno šolo, so 3.
in 4. razred zaključili v njej. Potem pa so se
razšli. Eni so nadaljevali šolanje v Ljubljani, drugi so si poiskali delo, tretji so ostali
doma.
Kljub časovni oddaljenosti je ostalo kar
nekaj zanimivih spominov. Učitelji so tepli,
Goršičeva s tanko palico po roki, učitelj
Trobeč celo z metrom po zadnji plati. Da
ne bi bolelo, so si otroci pod hlače namestili mape. Jožica Sklepič je pomislila na
učiteljico Mileno Golf, ki jo je kaznovala

tako, da ji je februarja dala negativno in
je ni mogla popraviti do konca leta. Tedaj
je veljal rek: »Sedi, nič ne znaš, mama naj
pa kokoš prinese v šolo,« se je spomnil Ivan
Hribar. Jožica pa je dodala, da njena mama
tega ni storila, ker pri njih niso imeli toliko
kokoši.
Malice niso imeli, sami so si prinesli kos
kruha in jabolko v šolo. »Včasih je Ivan prinesel polno torbo jabolk še za sošolce,« se je
spomnila Jožica. Pri 80 letih in več je res zanimivo pogledati nazaj v šolska leta.
Jožica Sklepič, ena od organizatork, je

za spomin na to srečanje za vsakega sošolca pripravila spominsko ovojnico, v kateri
je bila lično oblikovana kartica z zanimivimi datumi dogodkov, ki so se zgodili leta
1938, ko se je rodila večina njih. Vesele
trenutke srečanja so ovekovečili z obvezno
skupinsko fotografijo. Kot vsa leta je tudi
letos zbrane razveseljeval Zlatan Goršič s
svojo harmoniko. Vedno ostane nekaj denarja in tega dajo v dobrodelne namene in
tudi letos niso opustili te tradicije.
Marija Samec

Iz naših krajev
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Srečanje ob 40. obletnici valete sošolcev 8. A/B/C in D,
generacije 1977/78, Osnovne šole Louis Adamič Grosuplje
Ob zaključku letošnjega šolskega
leta je minilo 40 let, odkar smo zadnjič
skupaj sedeli v klopeh OŠ Louis Adamič
Grosuplje.
Zato smo se nekdanji sošolci in sošolke vseh 8. razredov (A, B, C in D) zbrali
v gostilni Lunca v Zagradcu in obudili
spomine na tiste brezskrbne dni. Takrat
je osmi razred končalo cca 115 učencev.
Na srečanje nas je prišlo 67. Žal novih
naslovov vseh sošolk in sošolcev nismo
uspeli pridobiti. Ugotovili smo, da sta
dva sošolca že upokojenca, pet pa jih
je žal pokojnih. Ravno na dan srečanja
smo pokopali sošolko Sašo Jelenčič,
nam znano kor Sadet Dautovič.
Povabilu na srečanje so se odzvale
tudi štiri naše tovarišice-učiteljice: Milka
Maver, Nada Kratovec, Marjana Pohar in
Zvonka Štrlekar.

Ob prijetnem klepetu, večerji, torti in
glasbi so ure hitro minevale. Razšli smo

se z obljubo, da se čez 10 let zopet srečamo.
Andrej Selan, predstavnik generacije

Že 50 let je minilo, odkar smo zaključili osnovno šolo

Okrogle obletnice so v življenju posameznika in skupine prelomne. Če drugega ne, nas opomnijo, kako tečejo leta.
Po koncu osnovne šole smo se srečali le
dvakrat, za 35. in 40. obletnico.
Leta 1968 smo trije osmi razredi zapustili Osnovno šolo Grosuplje. Razredi
niso bili posebej polni, šteli so od 25 do
27 učencev. Razšli smo se po grosupeljski okolici, nekaj pa se jih je razselilo po
Sloveniji ali celo v tujino. Organizatorji

smo razposlali 67 pisem z vabili; osem
sošolcev je, po naši evidenci, že pokojnih. Tudi dveh od treh razredničark ni
več med nami in le redki učitelji, ki so nas
učili, so še med živimi.
Srečali smo se pri Krpanu v petek, 19.
oktobra 2018. Niso prišli vsi, nekaterim,
kot smo izvedeli, bolezen preprečuje, da
bi se udeležili naše obletnice. Tisti pa, ki
smo se zbrali, smo si imeli veliko povedati. Ogledovali smo si naše sive glave,

»spremenjene« postave in ugotavljali, da
se po značaju pa nismo dosti spremenili.
Franci in Jože sta poskrbela, da so se na
televiziji vrteli posnetki z naših prejšnjih
srečanj. Lepo smo se imeli. Spet smo si
obljubili, da se bomo zdaj, ko smo že vsi
upokojeni, pa res večkrat srečevali.
Marija Samec; foto: Franci Zorko
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Praznik zakonskih jubilantov v Žalni

Tudi letos se je petindvajset parov v
cerkvi svetega Lovrenca v Žalni zahvalilo
Bogu in drug drugemu za lepoto skupne
prehojene poti. Tisti mlajši so se s hvaležnostjo ozrli na prvih pet let svojega zakona, drugi pa na deset, dvajset in več –
dva para na zlatih petdeset in eden celo
petinpetdeset let.
Lepo je videti polne klopi mož in
žena, ki so z zgledom ljubezni in potrpežljivosti največji pričevalci za vrednote
in lepoto zakonskega življenja! In enako
lepo je bilo videti v klopeh za njimi njiho-

ve otroke, vnuke ali pa starše in prijatelje.
Praznovanje zakonskih jubilejev je tako
praznik za vse domače, pa tudi za celo
župnijo in zlasti mlade, ki ob vsakoletnem
oktobrskem praznovanju spoznajo lepoto
zakonskega življenja, ki zori v medsebojni
povezanosti njihovih staršev ali starih staršev. Svojim staršem so v pesmi in besedi
voščili z zahvalo, za zgled ljubezni pa se
je vsem slavljencem zahvalil tudi župnik
Andrej Šink – z najlepšimi željami, da bi
medsebojno spoštovanje in ljubezen plemenitila njihova življenja tudi v prihodnje.

Misijon Grosuplje

S ponovno potrditvijo zakonske zvestobe, zgovornim knjižnim darilom in
veselju ob srečanju, so se slavljenci zbrali
v domu svetega Lovrenca, kjer so nadaljevali praznovanje ob dobrotah, za katere
so poskrbele pridne roke članic župnijskega pastoralnega sveta in ob harmoniki.
Iskrene čestitke vsem slavljencem – še posebej pa Olgi in Jožetu Vovk ter Tončki in
Francu Brlan za zlato obletnico ter Veri in
Jožetu Rus za skupnih petinpetdeset let.
Še na mnoga leta!
Maja Zajc Kalar; foto: Miha Zajec

Župnija Grosuplje vabi na
MISIJON
od 16. do 25. 11. 2018
Kaj je misijon?
– čas, ko intenzivno delam na svoji veri,
– priložnost, da doživim Božjo ljubezen,
– klic, da se na novo spreobrnem in osvobodim,
– kraj, kjer se povezujem z ostalimi kristjani.
Kako se lahko vključim?
– se udeležim dogodkov v pripravi na misijon,
– molim,
– naredim korak v svoji veri,
– povabim še druge!

• Slovesni začetek misijona v petek, 16. 11. ob 18. uri
v župnijski cerkvi Grosuplje
z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom
• Zaključek misijona nedelja 25. 11. ob 10.30 uri
v župnijski cerkvi Grosuplje
z upokojenim nadškofom msgr. Alojzom Uranom

Tedenski program misijona si lahko ogledate na spletni strani
www.misijon-grosuplje.si, www.zupnija-grosuplje.rkc.si
in FB Župnija Grosuplje.

Gospodarstvo / Turizem
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Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ GROSUPLJE, več informacij in obvezne predhodne prijave na www.ooz-grosuplje.si:
• Seminar »DELOVNO PRAVO ZA RAČUNOVODJE«, četrtek, 15. 11. 2018,
ob 9.00, v Domu obrtnikov, Grosuplje.
• Podjetniški zajtrk na OOZ Grosuplje,
petek, 30. 11. 2018, ob 8.00, v domu
obrtnikov. Predavanje in prikaz vaj na
temo »Hrbtenico imamo samo eno,

poskrbimo zanjo« z Miro Kadunc, inštruktorico aerobike.
• Brezplačno »DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE S TADEJO
BUČAR«, svetovalko za podjetništvo,
v petek, 30. 11. 2018, med 10.00 in
15.00 uro, Dom obrtnikov v Grosupljem. Projekt je izveden v okviru
SPOT, Osrednja slovenska regija.
• Usposabljanje iz Varstva pri delu,
sreda, 12. 12. 2018, ob 15.00, v Domu

obrtnikov v Grosupljem.
• Novoletno obdarovanje otrok s prihodom dedka Mraza, torek, 11. 12.
2018 ob 17.00, v Kulturnem domu
Grosuplje. Samo za člane OOZ Grosuplje in njihove zaposlene.
Dodatna pojasnila na OOZ Grosuplje, ooz.grosuplje@ozs.si, 01-786 51 30,
www.ooz-grosuplje.si, kjer smo Vam na
voljo tudi za kakršna koli vprašanja poslovne narave. Vabljeni!
Janez Bajt, sekretar OOZ Grosuplje

Obročkanje ptic v Sečoveljskih solinah

Naravni krajinski park Sečovlje je velik
približno 750 ha in leži na JV robu Slovenije, neposredno na meji z Republiko
Hrvaško ob reki Dragonji. Severni del
parka, kjer še pridobivajo sol, se imenuje Lera. Od južnega dela po imenu
Fontanigge je ločen s kanalom Grande.
V parku je zelo razvito živalstvo in rastlinstvo, predvsem ptice imajo na izbiro
obilo rastlinske in živalske hrane. Morje,
kopno, trsje in grmičevje so za ptice zelo
pomembni.
Kakšen je postopek obročkanja? Ptice smo lovili v stoječe najlonske mreže

znotraj obravnavanega območja, imenovanega Stojbe. Obročkanje običajno
poteka več dni. Ujete ptice ločijo že pri
samem pobiranju iz mrež v posebne vreče, ki jih položijo v luknjičaste, plastične
zabojčke. Takoj za tem se začne obročkanje. Pazljivo, nežno vzamejo iz vreče
posamično ptico. Najprej ji nataknejo
obroček s pripadajočo oznako in številko ter narahlo pritrdijo na nogo s posebnimi kleščami. Sledi opazovanje oziroma
ogled peruti, ki povedo, ali je ptica prvoletna, ki še nima obrušenih peruti, ali
odrasla. Peruti potem še izmerijo v širi-

no in, ptico stehtajo na prirejeni tehtnici.
Vse te podatke zapišejo v za to namenjeno evidenčno knjigo. Vse to postorijo v
nekaj minutah in ptico s prijetnim občutkom spustijo v njen svet.
Obročkanje ptic je v ornitologiji metoda za proučevanje selitve ptic in načina njihovega življenja. Iskrena hvala prijetnima članoma društva za opazovanje
ptic, ki sta svoje znanje z veseljem delila
tako na Cerovem kot v Sečovljah.
Marija Kavšek,
Društvo Cer
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DIMNIKARSKE STORITVE

Mineva drugo leto, odkar se je na področju dimnikarstva uvedla velika sprememba za uporabnike dimnikarskih
storitev. Glavna novost je ta, da si uporabniki sami izberejo svojega dimnikarja in so tudi sami odgovorni za to, da se
dimnikarske storitve redno opravljajo.
Vsem, ki ste nam že izkazali zaupanje in
nam poslali pristopno izjavo, se iskreno
zahvaljujemo. Prav zaradi dobrega odziva strank in velikega interesa po naših
storitvah smo zaposlili še enega dimnikarja, ki bo morda potrkal prav na vaša
vrata.
Če želite zamenjati dimnikarsko službo, lahko to storite z izpolnitvijo pristopne izjave, katero ste prejeli na dom s
Katalogom splošnih informacij o storitvah družbe Javno komunalno podjetje

Grosuplje - 2018. Izjavo lahko podpišete tudi osebno na sedežu JKP Grosuplje
ali jo izpolnite elektronsko na spletni
strani www.jkpg.si, kjer je dostopna v
obliki prijavnega obrazca. Rok za izbiro
dimnikarja v tekočem letu je 30. junij.
Tako bomo lahko od 1. julija dalje tudi
pri vas opravljali dimnikarske storitve.
Za vsa dodatna pojasnila in naročanje smo dosegljivi na tel. št. 01-7888956 vsak delovnik med 8.00 in 13.00
uro ali po elektronski pošti dimnikar@
jkpg.si.
Obstoječe stranke JKP Grosuplje
obveščamo, da s podpisom pristopne
izjave pri JKP Grosuplje nimajo več nikakršnih obveznosti do stare dimnikarske
družbe ter da JKP Grosuplje posluje
povsem samostojno in ne sodeluje z

drugimi dimnikarskimi družbami.
Postanite naš uporabnik in izberite
našega dimnikarja. Veselimo se sodelovanja z vami.
JKP Grosuplje, d. o. o.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
T 01 788 89 10
F 01 788 89 13
E info@jkpg.si
w www.jkpg.si

Svetovni dan duševnega zdravja v društvu Novi paradoks
Društvo Novi paradoks, kot stanovanjska skupina za osebe s težavami v
duševnem zdravju, je v občini Grosuplje prisotno z enoto na Malem Vrhu
pri Šmarju. Vsako leto 10. oktobra
obeležimo svetovni dan duševnega
zdravja. Tudi letošnje leto smo priredili
srečanje za naše uporabnike, prostovoljce, sosede in strokovne delavce.
V krajšem nagovoru sva zaposleni
Natalija Nose in Maja Pajk predstavili
namen našega druženja. Svetovni dan
duševnega zdravja je namreč dan, ki izobražuje in ozavešča o pomenu skrbi
za dobro duševno zdravje. Namen obeleževanja svetovnega dneva duševnega
zdravja pa je tudi opozarjati na številne
težave, s katerimi se soočajo ljudje z različnimi duševnimi motnjami.
Uvodnim mislim je sledil dramski nastop stanovalcev društva pod vodstvom
mentorice Marije Zaman. Predstavili so
se z recitalom Prešernove Lepe Vide. Poželi so gromek aplavz in bili pohvaljeni,
da so vsako leto boljši. Z Lepo Vido smo
se namreč že večkrat predstavili širši lo-

kalni skupnosti. Tudi ta dan so stanovalci
pokazali, da, ne glede na svoje težave,
zmorejo.
Zbrane je pozdravil tudi predsednik
društva Novi paradoks Srečko Brumen.
Zahvalil se je za vso pomoč in podporo,
ki so je uporabniki deležni, ter izrazil željo po nadaljnjem sodelovanju.
Veseli smo bili, da sta se nam tokrat
pridružili Nuška Mihalič, strokovna de-

lavka CSD Grosuplje ter Sonja Boh, predstavnica RK Grosuplje. Župan občine
Grosuplje dr. Peter Verlič, predsednik
KS Šmarje - Sap Janez Pintar in predsednik RK Grosuplje Franc Horvat se v
dopoldanskem času zaradi službenih
obveznosti niso uspeli udeležiti našega
druženja. Zaželeli so nam vse dobro ter
nam obljubili, da nas spet obiščejo ob
kaki drugi priložnosti ali pa se oglasijo

Zdravje in sociala / Dobrodelnost

na kavi.
Srečanje smo nadaljevali v sproščenem vzdušju s pogostitvijo, ki so jo pripravili uporabniki skupaj s prostovoljci in
z zaposlenimi.
Vsi se vsakodnevno soočamo z različnimi izzivi, ki smo jim bolj ali manj kos, s hu-

dimi stresnimi situacijami in življenjskimi
krizami. Zelo verjetno je, da bo vsak izmed
nas vsaj enkrat v življenju, posredno ali neposredno, soočen s težavami v duševnem
zdravju. V društvu Novi paradoks se nam
zato zdi pomembno, da poleg pomoči našim uporabnikom skrbimo tudi za redno
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osveščanje javnosti o našem delovanju, o
težavah, s katerimi se soočajo uporabniki
naših storitev in se povezujemo z lokalno
skupnostjo.
Natalija Nose in Maja Pajk

Drobtinica
Ob svetovnem dnevu hrane in svetovnem dnevu revščine smo v soboto,
13. oktobra letos, že desetič na našem
območju izvedli dobrodelno akcijo
Drobtinica. V trgovskih centrih so naši
prostovoljci zbirali prostovoljne prispevke za pomoč otrokom. Zbrana sredstva
nakažemo šolskim skladom na domačih
osnovnih šolah. Kako je težko staršem,
ko se nabirajo neplačane položnice,
kljub temu da hodijo na delo, a zaradi
prenizke plače ali kreditov ne morejo
poravnati obveznosti za svoje otroke! Z
malimi darovi smo mnogim pripravili veliko veselje, zato se zahvaljujemo za vse
prispevke in vsem sodelujočim prostovoljcem za podarjen čas.
Sekretarka RKS – OZ Grosuplje
Anica Smrekar

Svetovni dan oživljanja
Po naših krajih je že veliko javno dostopnih defibrilatorjev, kar nas navdaja z
upanjem, da bo ob morebitnem zastoju
srca vsak lahko deležen hitre in učinkovite pomoči. Vendar brez znanja temeljnih postopkov oživljanja in brez ljudi, ki
bodo pripravljeni pomagati, sami aparati
ne bodo naredili nič. Zato so člani naših
ekip prve pomoči tudi letos ob svetovnem dnevu oživljanja prikazovali, kako
pravilno ukrepati ob zastoju srca in poučevali oživljanje z uporabo defibrilatorja

v sredo, 17. 10. popoldne, pred upravno
enoto Grosuplje, v soboto, 6. 10., pa na
OŠ Brinje in na Podružnični OŠ Polica.
Veseli smo tudi, da letos delujejo
krožki prve pomoči na osnovnih šolah
Louisa Adamiča, Šmarje - Sap, Brinje in
na podružnični šoli Polica, kjer se je od
88 učencev kar 30 otrok prijavilo v krožek prve pomoči. Pridobili bodo zelo pomembna znanja za življenje.
Sekretarka RKS – OZ Grosuplje
Anica Smrekar
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Zahvala krvodajalcem

Veseli in ponosni smo na naše krvodajalce. V štirih dneh, od 22. do 25. oktobra
2018, so se odzvali 404 krvodajalci, med
njimi tudi mnogi mladi, ki so kri darovali
prvič. V vzpodbudo mladim krvodajalcem smo imeli nekaj dni pred krvodajalsko akcijo predavanje o krvodajalstvu
za dijake Srednje šole Josipa Jurčiča v
Ivančni Gorici.
Plemenitemu zgledu očetov sledijo
sinovi in hčere. Ne razmišljajo, kaj bodo

imeli od tega in da s svojo krvjo rešujejo življenja. Iskrena hvala vsem za vaš
zgled! Otroci prvega razreda OŠ Dobrepolje najbrž ne bodo nikoli pozabili
svoje dobre učiteljice Martine, ki so jo
gledali med odvzemom krvi in potem
smeli celo potipati vrečko z njeno toplo
darovano krvjo. Na OŠ Šentvid pri Stični
smo poleg krvodajalske akcije sodelovali
tudi na naravoslovnem dnevu za učence
osmih razredov. Predstavili smo jim po-

slanstvo Rdečega križa, spoznali so potek krvodajalske akcije, potem pa so se
učili še osnov prve pomoči.
Zahvaljujemo se tudi vsem za možnost uporabe prostora, prostovoljcem
za pomoč pri pripravi prostorov, strežbi
malice in ostalemu skritemu delu, da vse
lepo poteka.
Sekretarka RKS – OZ Grosuplje
Anica Smrekar

VABILO
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE
KRAJEVNA ORGANIZACIJA RK ŽALNA

Rože za mamo…
Vabimo vas na
dobrodelni koncert
priljubljenega pevca
STANETA VIDMARJA,
v petek, 23. novembra ob 19. uri
v župnijsko cerkev Grosuplje.
Izkupiček koncerta bo namenjen družinam v
stiski. Povabite tudi svoje domače, prijatelje in
znance.
Vabita Župnijska karitas in župnija Grosuplje

V Krajevni organizaciji Rdečega križa Žalna prirejamo
dobrodelno prireditev Z ROKO V ROKI. Zbrana sredstva
bodo namenjena ljudem, ki potrebujejo pomoč.
Prireditev bo v nedeljo, 25. 11. 2018 ob 14. uri, v dvorani
Krajevne skupnosti Žalna.
Nastopili bodo: Otroški pevski zbor Sv. Lovrenca,
otroci Podružnične osnovne šole Žalna, otroci vrtca
Kobacaj iz Grosupljega, Moški pevski zbor Samorastnik,
Ivan Zavržen, Otroška folklorna skupina Račna, Elizabeta
Košir in Sara Oven, dramska skupina Gledališče pod
mostom, skupina mladih harmonikarjev, Ansambel
Povratniki.
Vabimo tudi vas, da se nam pridružite in se ob
dobrosrčnosti nastopajočih, ki pomagajo pri izvedbi
prireditve, razveselite tudi vi.

Dobrodelnost / Izobraževanje
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RKS – Območno združenje Grosuplje ustanavlja novo ekipo prve
pomoči, zato vabimo prostovoljce k sodelovanju.
Ekipe prve pomoči predstavljajo pomembno enoto v sistemu civilne zaščite v izrednih
razmerah. Pridružite se prostovoljkam in prostovoljcem, ki pridobivajo in širijo znanje
prve pomoči. Prva pomoč rešuje življenja!
Več informacij na: http://www.grosuplje.ozrk.si/ in 051 380 351 ali grosuplje.ozrk@ozrks.si

Osnovna šola Brinje Grosuplje – gostiteljica državnega
tekmovanja iz logike

Ravnateljica Natalija Kotar je pozdravila
vse zbrane.

V soboto, 20. 10. 2018, je na 22-ih
osnovnih šolah po Sloveniji potekalo 33.
državno tekmovanje iz logike. Letos je bila
gostiteljica za dolenjsko regijo OŠ Brinje
Grosuplje. Tekmovalci, ki so tekmovali na
naši šoli, so učenci OŠ Vrhovci, OŠ Louisa
Adamiča, OŠ Ig, OŠ Škofljica, OŠ Šmarje Sap, OŠ Stična, OŠ Stična - PŠ Zagradec,
OŠ Stična - PŠ Višnja Gora, OŠ Ferda Vesela
Šentvid pri Stični, OŠ dr. Franceta Prešerna
Ribnica, JVIZ OŠ Dobrepolje, OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče, OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica, OŠ Antona Debeljaka, OŠ
Ob Rinži Kočevje, OŠ Zbora odposlancev
Kočevje, OŠ Stara Cerkev, OŠ Fara (pri Kostelu) in OŠ Brinje Grosuplje.
V brinjski avli se je zbrala množica 95
mladih glav, katerim je reševanje logičnih

Predstavnica ZOTKS Maja Pohar Perme zaželela veliko zabave pri reševanju nalog.

nalog bolj kot ne zabava. Tekmovanje so
pod vodstvom učitelja Emila Kovačca s
priložnostnim uvodnim programom popestrile učenke naše osnovne šole - Emely Nuhanović, Lucija Ivan, Karin Javornik
in Tanja Struna na otroških citrah.
Zbrane tekmovalce in njihove mentorje je nagovorila ravnateljica Natalija
Kotar, ki je na kratko predstavila šolo in
vsem zaželela veliko uspeha pri reševanju nalog.
Veseli smo bili, da je našo šolo letos
obiskala tudi predstavnica Zveze za
tehnično kulturo Slovenije Maja Pohar
Perme, ki že vrsto let sodeluje pri sestavljanju tekmovalnih nalog. Učence je nagovorila na igriv način in jim zaželela, da
se pri reševanju zabavajo vsaj toliko, kot

so se zabavali sestavljalci nalog.
Za sproščeno vzdušje pred tekmovanjem sta poskrbela naša učenca Jure
Zaviršek s harmoniko in Maša Zorc s
pesmijo. Celotni program je povezovala
devetošolka Nika Jarc.
Vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem smo pripravili simbolična darila,
ki jih bodo spominjala na sobotno dopoldne na naši šoli. Za pripravo 130 daril
gre zahvala grosupeljskim podjetjem,
ki so nam s svojimi izdelki velikodušno
priskočili na pomoč. Zahvaljujemo se:
Avtocentru Jerovšek Grosuplje, Tiskarni
Partner graf Grosuplje, podjetju Favn
Grosuplje in podjetju Pami.
Špelca Kastelic
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GROSUPELJSKI ODMEVI |

November 2018

Volilna priloga

VOLILNA PRILOGA
VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA,
ŽUPANA IN ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU
OBČINE GROSUPLJE 2018

Za
Grosuplje. naprej.
Delamo
Za
občino. 2022
za
Grosuplje
Zamojo
Grosuplje.
Za mojo občino.

Volilna priloga
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Tu smo doma ljudje, ki skrbno gospodarimo z
ustvarjenim in pazimo, da bi dediščina naših
naravnih in ostalih virov prešla v roke našim
zanamcem oplemenitena in še v boljšem stanju,
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Urša Leah
Predalič, zdravstveni tehnik
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Vera Šparovec,
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da Vas ponovno 20
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od Rupčič,
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V vsakem od izpeljanih 24
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Nives
prava
projektov, pa naj bodo tisti najmanjši ali pa tisti
največji, se zrcali Vaš prispevek. Odkrito se
zrcali v podpori, ki ste mi jo do sedaj izrekli na
volitvah, v Vaših iskrenih predlogih, pobudah,
nasvetih, prijaznem nasmehu in stisku rok, ki ste
mi ga namenili.

 Razvoj gospodarstva,
podjetništva,
LISTA SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

turizma in turističnih točk
Alojz
Bavdek, upokojenec
 Zdravstveni
programi za starejše
Iztok
Vrhovec,
mag.
 Novi prostori
NKekonomije
Brinje in novo strelišče
Urška Berlan, ekonomski tehnik
 Preureditev Kolodvorske ulice v peš
Danijel Nagelj, strojni tehnik
cono
Drago Andročec, upokojenec

Osrednji mestni trg Grosuplje
Karolina Lavrih, upokojenka

Izgradnja
povezav in
Jožef
Škrjanc,kolesarskih
šofer, mehanik
pločnikov
Tamara Rozman, univ. dipl. bibliotekarka

Anton
Lampret, elektrotehnik
Grosuplje
Martin
Tomažin,
elektrikar
 Izgradnja
novega
nadvoza pri Motvozu

 Pridobivanje evropskih

vaš kandidat za župana
dr. Peter Verlič,
vaš kandidat za župana

www.delamonaprej.si

Vaš glas je Vaša garancija za nadaljnji uspešen
razvoj občine Grosuplje in moja zaveza in
obveza, da z vsem svojim znanjem in energijo
DELAMO NAPREJ za GROSUPLJE 2022!
Vaš
dr. Peter Verlič

www.sds.si
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Izgradnja
centra Šmarja – Sapa
Damijan
Rot, policist
Marina
Rebolj,
doktorica
vet. medicine

Celovita
prenove
železniške
postaje

sredstev za razvoj
občine

Naročnik: Slovenska demokratska stranka (SDS) - Volitve županov 2018








dr. Peter Verlič,
drvaš. kandi
PeterdVerlat zaič,župana
vaš
kandi
d
at
za
župana
dr. Peter Verlič,
utripajoče srce mesta Grosuplje spogleduje
s spokojnostjo prelepega podeželja, tu smo
doma prijazni in veseli ljudje, ki gostoljubno,
s prijaznim nasmehom in toplim stiskom rok
sprejmemo medse prijatelje od blizu in daleč.

Naročnik: Slovenska demokratska stranka (SDS), Trstenjakova 8, 1000
Naročnik:
Ljubljana, www.sds.si Slovenska demokratska stranka (SDS), Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, www.sds.si

Naročnik: Slovenska demokratska stranka (SDS), Trstenjakova 8, 1000
Naročnik:
Ljubljana, www.sds.si Slovenska demokratska stranka (SDS), Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, www.sds.si

kjer se konča Ljubljana in prične mehkoba
“ Tu,
dolenjskih gričev in zelenih dolin, kjer se



Razširitev Osnovne šole Louisa Adamiča
Izgradnja nove športne dvorane
Izgradnja parkirne hiše P+R
Izgradnja zadrževalnika Veliki potok
Izgradnja športnega parka Brezje in
rekreacijskega središča Koščakov hrib
Izgradnja športnih igrišč na Zavrhu
na Sp. Slivnici in Veliki stari vasi, nova
otroška igrišča
Ureditev bajerja Zacurek v Šmarju – Sapu
Ureditev tržnice v Grosupljem
Plinifikacija občine
Optični priključek v vsak dom
Pospešena prenova lokalnih cest
Nova kulturna dvorana in glasbena šola

“

Naročnik: Slovenska demokratska stranka (SDS), Trstenjakova 8, 1000
Naročnik:
Ljubljana, www.sds.si Slovenska demokratska stranka (SDS), Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, www.sds.si

Drage volivke in
volivci, spoštovane
www.delamonaprej.si
občanke
in občani
občine grosuplje!
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Stranka modernega centra, Beethovnova ulica 2, 1000 Ljubljana

2

Volilna priloga

Volilna priloga
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Naročnik: Socialni demokrati, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

NAROČNIK: OO DESUS GROSUPLJE
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Življenje po meri ljudi.
SD Grosuplje
zagrosuplje.si

1

Smo občani te občine, tu živimo in nam
NE SME BITI VSEENO!
Odločate, kako bo potekal razvoj občine
v naslednjih štirih letih.

4
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MISLI RESNO

2

V nedeljo, 18. November 2018, so lokalne volitve na katerih bomo izvolili župana občine in občinski svet občine Grosuplje.
Krščanski demokrati se z veliko spodbudo rezultata na državnozborskih volitvah pripravljamo na lokalne volitve in sporočamo, da smo pripravljeni prevzeti odgovornost za prihodnji razvoj občine Grosuplje. V preteklem mandatnem obdobju smo Krščanski demokrati dosledno izponjevali svoj program, ki smo ga obljubili za vas, za vaše boljše bivanske pogoje v naši prelepi občini. To se odraža v višji kakovosti vsakodnevnega
življenja občank in občanov občine Grosuplje. Prepričani smo, da ste to opazili. Prepričani smo tudi, da ste v programu, ki smo ga predlagali tudi
novi vladi, prepoznali učinkovite ukrepe za boljše gospodarske in družbene razmere v republiki Sloveniji, ki se odražajo v večjem blagostanju
prebivalcev.
Osnove tega programa so nam vodilo tudi na lokalni ravni tako za gospodarstvo, kot tudi za ostale dejavnosti.
Podpora krščanskim demokratom, Novi Sloveniji, je podpora hitrejšemu razvoju, predvsem pa podpora učinkovitim odgovorom na izzive prihodnosti.
Želimo soustvarjati družbo, kjer bo v sožitju različno mislečih imel vsak posameznik priložnost in možnost za dostojno življenje. Znamo, zmoremo in hočemo narediti našo lokalno skupnost še bolj prijazno in pravično.
Naša kandidatna lista se nahaja pod zaporedno številko 2 združuje odlične kandidate, ki zrcalijo izkušnje in modrost, pa tudi smelost in
mladost.
Skupaj smo ekipa - ekipa ZA Grosuplje!

KANDIDATI NSI GROSUPLJE ZA OBČINSKI SVET:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TRONTELJ MATJAŽ, 28.5.1970, Šmarje Sap
ŠTEFKA ZAVIRŠEK DR., 16.12.1956, Brezje pri Grosupljem
JANEZ SVETEK, 22.9.1961, Veliko Mlačevo
BARBARA ČERNE STRGAR MAG., 9.2.1981, Šmarje Sap
MARJAN KASTELIC DR., 25.7.1970, Grosuplje
MOJCA GRUDEN, 9.5.1976, Grosuplje
JANEZ GERL, 1.11.1968, Ponova Vas
TATJANA BAVDEK, 14.1.1961, Spodnja Slivnica
DARKO STARC, 5.11.1964, Grosuplje
MARIA ANA SLAK TRONTELJ, 25.1.1970, Šmarje Sap
JANEZ TOMAŽIN, 17.12.1968, Veliki Vrh pri Šmarju
SMILJANA NOSE, 13.7.1962, Grosuplje

13. ANDREJ PETERLE, 17.6.1974, Zagradec Pri Grosupljem
14. MATEJA DUŠA, 25.12.1974, Veliko Mlačevo
15. DR. PETER HOSTNIK, 19.1.1960, Grosuplje
16. DAMJANA GERL, 1.10.1970, Ponova Vas
17. URŠKA PETAK, 25.2.1979, Mali Vrh Pri Šmarju
18. TOMAŽ CUNDER, 6.6.1967, Grosuplje
19. JASMINA PETERLE, 9.11.1987, Zagradec Pri Grosupljem
20. MARKO GRUM, 26.11.1993, Grosuplje
21. MARTA SMOLE, 20.2.1958, Male Lipljene
22. TOMAŽ PETAK, 26.3.1977, Mali Vrh Pri Šmarju
23. NATAŠA SPREIZER, 26.8.1976, Grosuplje
24. DARINKA VIRANT, 15.3.1958, Škocjan

KLJUČNI CILJI ZA NOVO MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

> Dograditev OŠ Luis Adamič z dodatnimi prostorskimi kapacitetami
> Gradnja nove športne dvorane
> Nadaljevanje urejenja lokalnih cest, kanalizacije, pločnikov, kolesarskih stez ter javne razsvetljave na
podeželju in mestu
> Vzpostavitev kulturnega centra grosuplje z novo glasbeno šolo in kulturno dvorano
> Nadgradnja storitev zdravstvenega doma grosuplje – » BREZ ČAKALNIH VRST«
> Razširitev glavnih in najbolj obremenjenih cest v občini
> Za mlade družine urediti možnost pridobitve občinskih zenljišč pod ugodnimi pogoji
> Dostop do optičnih omrežij za vsa gospodinjstva
> Medgeneracijsko sodelovanje s poudarkom na organizirani skrbi za ljudi
> V trtjem življenskem obdobju
> Razvoj kmetijstva za preživetje s sočasnim razvojem turizma kot dopolnilne dejavnosti
> Zagotoviti večjo pretočnost prometa
> Finančne olajšave za podjetja, ki uporabljajo alternativne vire energije za industrijsko uporabo

V NOVI SLOVENIJI občinskem odboru Grosuplje podpiramo kandidaturo
dr. Petra Verliča za župana Občine Grosuplje.

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA
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LISTA
SDS
- doktor
SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANKA
1 Dr. Peter
Verlič,
znanosti
13 Alojz Bavdek, upokojenec

2 Petra Zakrajšek, univ. dipl. pol.
13 Dr.
Peter
Verlič,
doktor znanosti
Mag.
Dušan
Hočevar,
magister znanosti
24 Petra
Zakrajšek,
univ.
dipl.
pol. ved
Sabina Roštan, mag. poslovnih
35 Mag.
Dušan
Hočevar,
magister
znanosti
Dr. Božo Predalič, doktor znanosti
46 Sabina
Roštan,
mag. poslovnih
vedtehnik
Urša Leah
Predalič,
zdravstveni
57 Dr.
Božo Hočevar,
Predalič, mag.
doktormarketinga
znanosti
Mihael
68 Urša
Predalič,
zdravstveni
tehnik
VeraLeah
Šparovec,
ravnateljica
vrtca
79 Mihael
Hočevar,
mag.
marketinga
Janez Pintar, profesor fizike
810Vera
Šparovec,
Marina
Rački, ravnateljica
ptt tehnik vrtca
911Janez
Pintar,
profesor
fizike
Žan Skubic, ekonomski
tehnik
10
Marina
Rački,
ptt
tehnik
12 Nives Rupčič, mag. prava
11 Žan Skubic, ekonomski tehnik
12 Nives Rupčič, mag. prava

14 Iztok Vrhovec, mag. ekonomije
13 15
Alojz
Bavdek,
upokojenec
Urška
Berlan,
ekonomski tehnik
14 16
Iztok
Vrhovec,
mag.
ekonomije
Danijel Nagelj, strojni
tehnik
15 17
Urška
Berlan,
ekonomski
tehnik
Drago Andročec, upokojenec
16 18
Danijel
Nagelj,
strojni
tehnik
Karolina
Lavrih,
upokojenka
17 19
Drago
Andročec,
Jožef
Škrjanc, upokojenec
šofer, mehanik
18 20
Karolina
Lavrih,
upokojenka
Tamara
Rozman,
univ. dipl. bibliotekarka
19 21
Jožef
Škrjanc,
šofer,
mehanik
Damijan Rot, policist
20 22
Tamara
Rozman,
univ.
dipl. bibliotekarka
Marina Rebolj, doktorica
vet. medicine
21 23
Damijan
policistelektrotehnik
AntonRot,
Lampret,
22 24
Marina
Rebolj,
doktorica
vet. medicine
Martin
Tomažin,
elektrikar
23 Anton Lampret, elektrotehnik
24 Martin Tomažin, elektrikar

dr. Peter Verlič,
dr. Peter Verlič,
vaš kandidat za župana
vaš kandidat za župana

www.
s
ds.
s
i
www.sds.si
www.sds.si
www.sds.si
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Volilna priloga

Pojdite na volitve in nam namenite svoj glas, da bomo
lahko vaš glas v občinskem svetu občine Grosuplje!
VAŠA OBČINA GROSUPLJE
▶ Ureditev cest in prometa v celotni občini
▶ Nova železniška postaja
▶ Več novih in urejenih kolesarskih in peš
poti
▶ Nova in sodobna kulturna dvorana
▶ Sprožitev postopkov za srednjo šolo v
Grosuplju
▶ Skrb za čisto in zeleno občino Grosuplje
VAŠE MESTO GROSUPLJE
▶ Ureditev centra Grosuplja s prostorom za
druženje in prireditve
▶ Športni center na lokaciji Brezje

SPODBUJANJE KMETIJSTVA IN TURIZMA
▶ Več sredstev za kmetijstvo
▶ Postavitev sodobne tržnice s poudarkom
na zdravi domači ponudbi
▶ Spodbujanje večje porabe lokalno
pridelane hrane v šolah in vrtcih
▶ Podpora turizmu preko Zavoda za turizem
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA GROSUPLJA
IN OKOLICE
▶ Zadrževalnik Veliki potok
▶ Redno čiščenje vodotokov

VAŠ KRAJ ŠMARJE - SAP
▶ Ureditev središča Šmarja s sodobnim
objektom za javne dejavnosti
▶ Ustrezna ureditev spominskega obeležja
na starem pokopališču

SKRBIMO ZA STAREJŠE
▶ Brez čakalnih vrst v Zdravstvenem domu
Grosuplje in uvedba stalnega dežurstva
▶ Povečati skrb za vsestransko kvalitetno
življenje starejših
▶ Spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja

VAŠE PODEŽELJE
▶ Več sredstev za vse krajevne skupnosti
▶ Ureditev vaških središč z otroškimi igrišči
▶ Hitri internet v vsako hišo

SKRBIMO ZA MLADE
▶ Nižji komunalni prispevek za gradnjo hiš
za mlade družine
▶ Večja podpora mladinskim društvom
Naročnik oglasa: Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana

Volilna priloga
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Zakaj naj bi izbrali prav Slovensko ljudsko stranko?

Grosuplje

6

▶ Ker smo stranka vseh ljudi: delavcev in inženirjev, mladih in
že upokojenih, kmetov, obrtnikov in podjetnikov, vendar vsi
zavezani moralnim vrednotam in poštenju
▶ Ker smo stranka z najmočnejšimi koreninami z več kot
30-letno zgodovino
▶ Ker znamo prisluhniti vsem in bomo delali za vas

LISTA KANDIDATOV SLS ZA OBČINSKI SVET
OBČINE GROSUPLJE

1. UROŠ VODOPIVEC, 1989, SELA PRI ŠMARJU
2. ALOJZIJA FINK, 1962, ČUŠPERK
3. JOŽE BERDAJS, 1973, ČUŠPERK
4. DARJA GIOAHIN, 1964, PEČ
5. GAŠPER KUS, 1992, GROSUPLJE
6. URŠKA MEHLE, 1979, GROSUPLJE
7. GREGA ŠTRUS, 1991, PECE
8. KATI VALENTINČIČ, 1976, BIČJE
9. MATJAŽ PERME, 1979, PRAPROČE PRI GROSUPLJEM
10. TATJANA NOVLJAN, 1959, MALA RAČNA
11. JANEZ HREN, 1962, SPODNJA SLIVNICA
12. MIHAELA PERČIČ, 1976, PARADIŠČE
13. ROK STAREC, 1990, VELIKA RAČNA
14. PETER ŠLAJPAH, 1957, ŠMARJE - SAP
15. IVANKA RAKOVEC, 1950, SELA PRI ŠMARJU
16. JOŽE PODERŽAJ, 1955, ČUŠPERK
17. ALEŠ PLANINŠEK, 1975, PARADIŠČE
18. TJAŠA STAREC, 1993, VELIKA RAČNA
19. ALJOŠA MUŠIČ, 1991, GROSUPLJE
20. MARIJA PERME, 1959, PRAPROČE PRI GROSUPLJEM
21. MATEVŽ VIDIC, 1943, POLICA
22. ANTON RIGLER, 1948, MALI VRH PRI ŠMARJU
23. LUČKA VIDIC, 1962, DOLENJA VAS PRI POLICI
24. JANEZ DOLINŠEK, 1956, PEČ

Pojdi na volitve in IZBERI SVOJEGA KANDIDATA,
ki bo TVOJ GLAS v občinskem svetu!
PRIMER, KAKO GLASUJEŠ za svojega kandidata:

6

Številka izbranega SLS kandidata npr.

1

7
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Čas za spremembo.
Odločitev je tvoja.

Lokalni
odbor
Grosuplje

3

Kandidatke in kandidati za Občinski svet Občine Grosuplje:
1. Nejc Kolmančič
2. Violeta Trontelj
3. Andrej Bahovec
4. mag. Natalija Duračak Bitenc
5. dr. Peter Gašperšič
6. Barbara Dragaš Hrovat
7. Željko Moičević
8. Špela Jovanovič-Gaberšek
9. Dejan Vuga
10. Simona Kaplan

11. Bogdan Kulić
12. Mirsada Duračak
13. Bojan Trontelj
14. Lazar Dragaš
15. Majda Gaberšek
16. Izidor Derganc
17. Jože Deržič
18. Jovanka Moičević
19. Janez Kraljič
20. Martin Jesih

Stranka modernega centra, Beethovnova ulica 2, 1000 Ljubljana

8

Lokalni odbor SMC Grosuplje
grosuplje@strankasmc.si
www.facebook.com/smc.grosuplje/

Volilna priloga
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Lista LMG – Mladi za Grosuplje
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nik Gorišek
Alja Knep
Toni Jeršin
Sabina Podržaj
Davor Kastelec
Tanja Kastelec
Klavdija Mehle
Tadej Skubic
Eva Drobnič

Program Mladih za Grosuplje


Boljši pogoji za mlade družine, več otroških igrišč,
sprehajalnih poti in parkov



Več finančnih sredstev za organizacijo dogodkov v
občini Grosuplje



Zavzemanje za lokalni turizem in boljšo promocijo
naših turističnih znamenitosti



Boljši pogoji za razvoj podeželja, mlade kmetovalce,
več subvencij in izobraževanj



Priprava podlag za "START-UP INKUBATOR" prostor za razvijanje idej mladih lokalnih podjetnikov



Ureditev kolesarskih poti v Grosupljem, trim steze, fitnesa
na prostem in drugih športno rekreativnih površin





Boljši pogoji za študente in več občinskih štipendij

omo:

Zavzemali se b

zno obcinsko
 za mladim prija
politiko
ost mladih
 za vecjo zaposlen
vizije
 za uresnicevanje
mladih
ladih
 za mobilnost m
ladih bolje
 da bo ivljenje m
prijazne
 za zelene, okolju
projekte

Urejeni pasji parki v Grosupljem
Več sredstev za prostovoljna gasilska društva v občini Grosuplje
NAROČNIK: LISTA MLADI ZA GROSUPLJE
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OBVESTILO O GLASOVANJU NA REDNIH
LOKALNIH VOLITVAH 2018
1. PREDČASNO GLASOVANJE
Volilci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo na volišču za predčasno glasovanje na sedežu Občinske
volilne komisije – Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje, in sicer v torek, 13. 11. 2018, v sredo, 14. 11. 2018, in v četrtek,
15. 11. 2018, od 7.00 ure do 19.00 ure.
2. NA DAN GLASOVANJA
V nedeljo, 18. novembra 2018, bo glasovanje potekalo na 22-ih voliščih v občini Grosuplje. Volivec lahko glasuje na volišču,
kjer je vpisan v volilni imenik od 7.00 ure do 19.00 ure.
									OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
									
OBČINE GROSUPLJE

Datum: 03.09.2018
Številka: 041-0001/2018

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 3 in
45/08, 83/12 in 68/17) in Razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št.
48/18), je Občinska volilna komisija Občine Grosuplje na 1. seji, dne 03.09.2018 sprejela
SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, ŽUPANA
IN ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE GROSUPLJE, ki bodo v nedeljo,
18.11.2018

Na območju občine Grosuplje se določijo naslednja volišča, sedeži in območja volišč, pri čemer se volilne enote
nanašajo zgolj na volitve članov svetov krajevnih skupnosti:
šifra
volišča
3201001

Volilna enota

Ime volišča

GROSUPLJE I.
VOLILNA ENOTA A

3201002

GROSUPLJE II.
VOLILNA ENOTA B

Družbeni dom I.
Taborska cesta 1,
Grosuplje
Družbeni dom II.
Taborska cesta 1,
Grosuplje

3201003

GROSUPLJE III.
VOLILNA ENOTA C

I.

Območje volišča

Stranska pot I/1A, 1B, 1C, 1D, Pod gozdom cesta I. do VIII
(razen Pod gozdom cesta III/ 26, 28 in 30), Stritarjeva
cesta.
Brezje pri Grosupljem, Brvace, Adamičeva cesta od št. 1a
do 15, Kadunčeva cesta, Kolodvorska cesta, Levstikova
cesta, Partizanska cesta od št. 4 do 16 (parne št.),
Taborska cesta od št. 1 do 24 (razen 17, 19, 21, 23),
Trubarjeva cesta od št. 1 do 15 (razen 13), Industrijska
cesta 3, 5 in 9
Osnovna šola Louisa Adamičeva cesta št. 24A in parne št. od 26 do 44, Cesta
Adamiča
na Krko, Hribska pot, Jurčičeva cesta od št. I do III,
Tovarniška cesta 14, Jurčičeva pot, Partizanska cesta od št. 18 do 39 (razen
Grosuplje
19 in 21), Pod hribom cesta I-III, Prečna pot št. 5, 5a, 7,
7a, 9, 11 in 15 (neparne št.), Pri nadvozu, Rožna dolina,
Taborska cesta 17, 19, 21, 23 in od 25 do 50, Tovarniška
cesta, Trubarjeva cesta 13, 17 in 17A, Veselova cesta
I do III, Jakhlova cesta, Obrtniška cesta, Župančičeva
cesta, Kovačičeva cesta, Kersnikova cesta, Gasilska cesta,
Industrijska cesta 1, 1a, 1 g, 1j, 1k, 1m, 1n in 1o, Cesta
Toneta Kralja, Kosovelova cesta

Volilna priloga
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3201004

GROSUPLJE IV.
VOLILNA ENOTA D

Osnovna šola Brinje
Grosuplje
Ljubljanska cesta 40a,
Grosuplje

3201005

GROSUPLJE V.
VOLILNA ENOTA E

Dom obrtnikov
Grosuplje
Ob Grosupeljščici 1 B,
Grosuplje

3201006

GATINA
VOLILNA ENOTA F

Gasilski dom Gatina
Gatina 21, Grosuplje

3201007

ILOVA GORA
1 VOLILNA ENOTA

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

3201008

VELIKO MLAČEVO
VOLILNI ENOTI A IN B

Gasilski dom Mala
Ilova Gora
Mala Ilova Gora 21,
Grosuplje

3201009

ZAGRADEC PRI
GROSUPLJEM
VOLILNI ENOTI C IN D

Zagradec pri Grosupljem, Lobček

3201010

VELIKA STARA VAS
VOLILNA ENOTA B

Gasilski dom
Zagradec
Zagradec pri
Grosupljem 33,
Grosuplje

3201011

POLICA
VOLILNE ENOTE
A,C,IN D

3201012

RAČNA
Družbeni dom Račna
VOLILNE ENOTE A, B, Velika Račna 24 b,
C IN D
Grosuplje

3201013

SPODNJA SLIVNICA
1 VOLILNA ENOTA

3201014

ŠKOCJAN
1 VOLILNA ENOTA

Adamičeva cesta od št. 16 do 24B (razen 24 A)
in neparne št. od 25 do 57, Brinje cesta I in II,
Ljubljanska cesta od št. 1 do 50 (razen 43, 45, 49), Ob
Grosupeljščici 1, 1A, 2, 4, 6, 6A, 8, 8A in 19, Partizanska
cesta od št. 1 do 21 (neparne št.), Prečna pot od št. 2 do
12 (parne št.), Pri mostu, Stranska pot I do III (razen
Stranska pot I 1A, 1B, 1C in 1D), Za gasilskim domom,
Murnova cesta, Ulica Ane Galetove, Kajuhov dvor,
Metelkov dvor, Valvazorjev dvor, Preska, Bevkova cesta,
Slomškova ulica (razen št. 1, 4, 6, 8), Hribarjeva cesta
17, 19, Pod gozdom cesta III/26, 28 in 30
Ljubljanska cesta od št. 43 do 83 (razen št. 44, 46, 48,
50), Ob Grosupeljščici 1 B in od št. 3 do 28 (razen
2, 4, 6, 6A in 8, 8A), Perovo, Jerova vas, Erjavčeva
cesta, Hribarjeva cesta od št. 1 do 14, Kozakova cesta,
Kozinova cesta, Prešernova cesta, Rodetova cesta,
Seliškarjeva cesta, Šuligojeva cesta, Vodnikova cesta,
Cesta Cankarjeve brigade, Hrastje pri Grosupljem, Pod
jelšami, Maistrova ulica, Slomškova ulica 1, 4, 6 in 8
Spodnje Blato, Spodnje Duplice, Gatina, Praproče pri
Grosupljem

Gasilski dom Veliko
Mlačevo
Veliko Mlačevo 6 a,
Grosuplje

Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo

Jože Ahlin
Velika Stara vas 4,
Grosuplje

Velika Stara vas, Mala Stara vas, Dobje, Gradišče, Dole
pri Polici

Gasilski dom Polica
Polica 41,
Grosuplje

Zadružni dom Spodnja
Slivnica
Spodnja Slivnica 16

Krajevna skupnost
Škocjan
Škocjan 20,
Turjak

Polica, Blečji Vrh, Kožljevec, Peč, Zgornje Duplice,
Dolenja vas pri Polici, Gorenja vas pri Polici, Mali
Konec, Troščine

Velika Račna, Predole, Mala Račna, Čušperk
Spodnja Slivnica

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

11
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Gasilski dom Ponova
vas
Ponova vas 27,
Grosuplje

3201015

PONOVA VAS
VOLILNA ENOTA E

3201016

ŠT. JURIJ
Osnovna šola
VOLILNA ENOTA A,B,C Št. Jurij
IN D
Št. Jurij14,
Grosuplje

3201017

VELIKA LOKA
VOLILNA ENOTA C

3201019

LUČE
VOLILNA ENOTA D

3201021

3201022

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

ŽALNA
Podružnična šola Žalna Žalna, Plešivica pri Žalni
VOLILNI ENOTI A IN B Žalna 1,
Grosuplje

3201018

3201020

Ponova vas, Cerovo

Gasilski dom Velika
Loka
Velika Loka 2,
Grosuplje

Gasilski dom Luče
Luče 22 a,
Grosuplje

Osnovna šola
Šmarje-Sap I.
Ljubljanska cesta 49,
Šmarje - Sap
ŠMARJE-SAP II.
Osnovna šola
VOLILNA ENOTA DELNO Šmarje-Sap II.
A IN DELNO B
Ljubljanska cesta 49,
Šmarje - Sap
ŠMARJE-SAP I.
VOLILNA ENOTA D

ŠMARJE-SAP III.
Osnovna šola
VOLILNA ENOTA DELNO Šmarje-Sap III.
A, C, E IN DELNO B
Ljubljanska cesta 49,
Šmarje - Sap

II.

Velika Loka, Mala Loka pri Višnji Gori
Luče
Ljubljanska cesta od 2 do 19, razen št. 18, Nad
predorom, Rimska cesta, Mali Vrh pri Šmarju, Veliki
Vrh pri Šmarju, Gajniče, Tlake

Aškerčeva cesta od 20 do 34 (parne), Gregorčičeva
cesta, Jurčičeva cesta, Lahova cesta, Ljubljanska
cesta od št. 18 do 56 (razen 19) in od št. 57 do 71
(neparne), Murnova cesta, Partizanska cesta od št. 2 do
20A (razen 3, 5), Pokopališka cesta, Šuligojeva cesta,
Trdinova cesta, Huda Polica, Lipoglavska cesta od 21do
29
Adamičeva cesta, Aškerčeva cesta od št. 1 do 11,
Jakhlova cesta., Kračmanova cesta., Lipoglavska cesta
od 1 do 19., Ljubljanska cesta od št. 58 do 70 (parne) in
št. 72 do 129, Partizanska cesta št. 1, 3 in 5, Trubarjeva
cesta, Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Cikava, Sela pri
Šmarju, Zgornja Slivnica

Občinska volilna komisija določa tudi posebna volišča, in sicer:
• volišče št. 23 za predčasno glasovanje, dne, 13.11.2018, 14.11.2018 in 15.11.2018 s sedežem na Občini
Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
III.

Ta sklep se posreduje Upravni enoti Grosuplje, pristojni izpostavi geodetske uprave in objavi v lokalnem glasilu in
na spletni strani Občine Grosuplje.
PREDSEDNIK
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Andrej Krašek, univ.dipl.prav.

Izobraževanje / Kultura
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Sajenje dreves na igrišču vrtca Mojca
»Nekdo danes sedi v senci, ker je nekdo,
nekoč, posadil drevo.«
Waren Buffet, ameriški človekoljub
V enoti Mojca si na igrišču želimo več
sence, zato smo tam 17. 10. 2018 dopoldne posadili dve mladi drevesi. Kmetijska zadruga Grosuplje nam je podarila
mlado drevo ambrovec, mamica deklice
iz skupine Metulji pa nam je podarila navadni javor. Pri sajenju nam je pomagal
naš hišnik, ki je izkopal dve jami, kamor
smo s skupnimi močmi posadili drevesi.
Otroci so bili pri sajenju ves čas aktivni in
so doživeto ter hkrati navdušeno sodelovali pri tej dejavnosti. Nekateri otroci so
držali drevo, teptali zemljo okoli dreves,
z lopatami dosuli zemljo, zalili drevesi z
vodo itd. To je bil poseben dogodek, na
katerega smo se pripravljali dalj časa.
K sodelovanju smo povabili tudi naše

vodstvo vrtca, ki nam je s strokovnimi
nasveti priskočilo na pomoč. Najprej
smo izbrali ustrezna drevesa in prostor,
kamor smo jih nato posadili. Predstavnice vrtca so bile povabljene in prisotne
tudi pri samem sajenju dreves. Izvedli

smo kratek kulturni program, saj smo ob
zvokih dveh kitar zapeli nekaj ljudskih
pesmi in družno zarajali okoli novo posajenih dreves. Otrokom je ta dan ostal v
lepem spominu, saj so naslednji dan po
zajtrku takoj stekli k mladim drevesom
in sodelovali še pri zasaditvi sivke okoli
javora. Na leseni opori pri javoru in ambrovcu smo pritrdili še sliki teh dveh dreves, zapisali datum saditve ter kdo nam
je drevesi podaril. Obe drevesci smo izmerili z merilnim trakom, zapisali naše
meritve in ju še enkrat zalili z vodo. Sedaj
se navajamo na lep odnos do dreves, jih
opazujemo, spoznavamo, iščemo nove
informacije, skrbimo zanje in se igramo
okoli njih. Od nekdaj je človek sobival z
drevesi, skrbel zanje, saj so koristna zanj,
za druga živa bitja in okolje.
Vida Kastelic

Žalna ima bogato domoznansko knjigo
Janez Koščak: Zapisi o Žalni, 2018, 562 str.
Med naselja v občini Grosuplje, ki
imajo svojo knjigo, se je uvrstila tudi
Žalna, vas in župnija, katere bogato zgodovino in izročilo spoznavamo preko te
publikacije.. Takšno domoznansko knjigo lahko sestavi samo domačin, ki ljubi
svoje rojstno okolje in vedenje o njem
skrbno pomni, zbira, nadgrajuje ter ga
tudi deli s hvaležnimi bralci.
Zbiranju izročila se je posvetil Žalčan
Janez Koščak (Finkov, 1931), ki sicer od
leta 1961 živi v Grosupljem, kjer je deloval na občini tudi kot - danes bi rekli
župan - tedaj pa je bil predsednik Skupščine občine Grosuplje (1982-1986). Po
upokojitvi se je ukvarjal z upravnim, dednim in rodbinskim pravom; sicer ga pa
zanimajo zgodovina, še posebej krajevna zgodovina ter rodoslovje. Sestavil je
več družinskih kronik ter vseskozi zbiral
gradivo o Žalni in njenih prebivalcih.
Publikacijo lahko označimo kot domoznansko zakladnico, saj pokriva vse
segmente, od geologije, geografije, etimologije, zgodovine skozi čas in odnosov prebivalcev v obravnavanem okolju.
Posebej se je posvetil graščini Boštanj:
od lastnikov, preko druge svetovne voj-

ne, do rušenja gradu ter farme pa do
prehoda v zasebno lastništvo.
Tudi župniji Žalna, ustanovljeni 1892,
ki je bila od leta 1787 duhovnija, je namenil precej pozornosti, saj podaja
množico podatkov o cerkvi, duhovnikih,
podružnicah, kapelicah, znamenjih ter
pokopališčih.
Veseli smo opisov upravnega življenja
nekdanjih občin Žalna, Luče, Velika Loka
ter Slivnica–Žalna, saj je to področje, ki
ga avtor še posebej obvlada.
V Žalni so šolo zgradili v letu 1866 in
odtlej dodaja poseben utrip kraju že poldrugo stoletje.
Promet je značilno opredeljeval naselja v preteklosti, predvsem od zgraditve
železniške proge naprej, zato se je avtor
posvetil še postajališčem ter posebej viaduktu v Veliki Loki, ki je bil porušen v letu
1943, ter njegovi obnovi po vojni.
Kulturne dejavnosti je zajel v vsej pestrosti vse od znanih začetkov; prav tako
tudi dejavnosti gasilskih društev ter drugih združenj.
Z narodopisnega področja je opisal
nekatere običaje skozi leto, od petja na
vasi, velike noči in jedi "aleluja" ter sekanja pirhov, o nošenju Marije in tepežkanju ter božiču; o kresu in navadah ob

svatbi. Zanimivi so opisi bivališč, poslopij ter kajž in kozolcev. Samo domačin,
ki je naselja poznal že pred vojno, je
lahko dodal takšen opis hlapcev, dekel,
dninarjev in vaških posebnežev, pa tudi
štirn, studencev, perilnikov, luž in korit.
Vnesel je tudi pregovore, anekdote, ljudske pesmi, celo kletvice. Le kako bi obšel
Žalske litanije, kjer so humorno označeni
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prebivalci domačij s hišnimi imeni.
Zbral je gradivo o času druge svetovne
vojne z udeleženci na obeh straneh. Tega
gradiva se je lotil celovito, iz literature in
pripovedovanj; dodal je padle na obeh
straneh. Še danes boleče teme so povojne zaplembe, agrarna reforma, obvezne
oddaje, zato tudi teh problemov ni obšel.
Na koncu je dodal še izstopajoče krajane in njihove potomce.
Na marsikatero vprašanje knjiga ve
odgovor, npr. na to, kdaj so elektrificirali

posamezna naselja. Manj nam je znano,
da so na tem območju izhajala kar tri glasila: Odmevi KS Žalna, Glas KS Mlačevo in
edino še živo Farno pismo Žalna.
Nemogoče je vsaj našteti vse teme, ki
se jim je posvetil ali se jih vsaj dotaknil,
saj že samo kazalo obsega 18 strani.
Slikovno gradivo je zajeto iz posameznih družinskih in osebnih arhivov,
največji delež pa je izbran iz avtorjevega
arhiva, ob katerem občudujemo njegovo pestro bogastvo vseh tematik. Takšen

arhiv lahko nastane samo, če ga domačin sestavlja vse življenje s spoštljivim
odnosom do vsega bitja in žitja okolja.
Knjige bodo veseli vsi domačini in odseljenci, saj kronika pokriva ves mozaik
bivanja in se dotakne vsakega domačina
ali bralca, ki ga vežejo spomini na Žalno
in okolico. Avtorju pa smo samo hvaležni, da je svoj dolgoletni trud zbiranja
pripravil za nas v tej izjemni v samozaložbi izdani publikaciji.
Drago Samec

FANTJE PO POLJ’ GREDO – 21 let ZARJE iz Račne

21 let se že srečujemo na odru Kulturnega društva Franceta Prešerna iz Račne
pevci, godci, kritiki ter zvesti poslušalci in
ljubitelji naše ljudske pesmi.
Sodobnemu načinu in velikim spremembam v načinu življenja navkljub
se velikokrat zgodi, da želijo ljudje pomembne življenjske mejnike praznovati
po starem, s prošnjo za srečo in blagostanje, za zdravje in za milost. Gre za resnično potrebo, da bi zopet vzpostavili notranji stik s slovenskim načinom obrednosti,
ki se je skozi stoletja razvijala in nas še
dandanašnji duhovno bogati in utrjuje v
samobitnosti in prepoznavnosti.
Letos so se na odru domačega kulturnega doma predstavili pevci in godci:
ZARJA iz Račne
ČUŠPERSKI GODCI
MLADA ZARJA iz Račne
KLASEK iz Izlak
PEVCI iz Tuhinjske doline
RAGLE iz Trebnjega
KAPELSKI PUBJE iz Kapel
ČEBELICE iz Mirne peči

… da Račna postane eno od evropskih središč ljudske pesmi in plesov, ker
imate pravo pozitivno energijo … je na
koncu prireditve dejal župan dr. Peter
Verlič, ki se mu prisrčno zahvaljujemo
za obisk, prav tako pa tudi mag. Dušanu
Hočevarju, direktorju občinske uprave.
Vesna Sever Borovnik, dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, pa je
s strokovne plati pojasnila pomen ljud-

skega večglasnega petja in prikazovanja
raznolikosti našega izročila.
Organizatorji se zahvaljujemo Občini
Grosuplje, DON DON, d.o.o., s Pekarno
Grosuplje, Krajevni skupnosti Račna in
vsem ostalim, ki ste kakorkoli pomagali
pri izvedbi našega enaindvajsetega srečanja.
Za ZARJO
Jožica Poderžaj
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Odprtje razstave fotografij Foto-kino kluba Picok-Đurđevac in
likovnih del Peski-Art Đurđevac

že kakšen dan prej, pa je tudi Đurđevac.
Da se bo »Pot prijateljstva Vukovar–
Ljubljana« še okrepila, da bodo mesta
in občine na tej poti še bolj povezane,
da se bomo prebivalke in prebivalci v
teh mestih in občinah med seboj vsi še
bolj spoznali, je društvo to pot prijateljstva nadgradilo z novim projektom. V
Mestni knjižnici Grosuplje nam je tako
vse do 30. novembra na ogled razstava
fotografij in umetniških slik ustvarjalcev
iz Đurđevaca, ki sta jo odprla župan naše
občine dr. Peter Verlič in župan občine
Đurđevac Hrvoje Janči.
»Dragi prijatelji, iskreno dobrodošli v
občini Grosuplje. Zelo sem vesel in počaščen, da ste nas obiskali in nas tako lepo
V petek, 26. oktobra 2018, smo v Mestni knjižnici Grosuplje odprli razstavo
fotografij Foto-kino kluba Picok-Đurđevac in likovnih del Peski-Art Đurđevac,
ki jo organizira Hrvaško društvo Ljubljana. Gre za društvo, ki je letos že 16.
leto zapored ob dnevu državnosti obeh
držav organiziralo kolesarsko karavano
»Pot prijateljstva Vukovar–Ljubljana«, ko
se kolesarke in kolesarji nekaj dni pred
praznikom odpravijo na pot vse od Vukovarja do Ljubljane, na poti pa naredijo
nekaj postankov, kjer se srečajo z župani
in drugimi predstavniki mest in občin.
Kolesarsko karavano na poti proti Ljubljani vsako leto pozdravi tudi župan
dr. Peter Verlič, med občinami, ki so na
njihovi poti, kjer sicer postanek naredijo

presenetili,« je dejal grosupeljski župan.
Ko se vsako leto pred državnim praznikom na poti iz Vukovarja proti Ljubljani
v Grosupljem ustavi karavana kolesark
in kolesarjev, je to za nas zelo prijeten
dogodek, saj povezuje sosednji državi
Hrvaško in Slovenijo. Na tej poti je nanizanih kar nekaj občin, draguljev, ki imamo kaj pokazati. In kot je dejal župan, je
vesel, da bodo kolesarjenje nadgradili
tudi kulturni dogodki, izmenjava izkušenj med občinami.
Župan Hrvoje Janči pa se nam je lepo
zahvalil za gostoljubje, za gostovanje
razstave v naši knjižnici.
Več o samem Đurđevacu, mestu picokov [petelinčkov], ki že deset let nosi
prestižni naslov EDEN, evropska destinacija odličnosti, nam je povedala Anđela
Lenhard Antolin ter nas prijazno povabila, da ga kdaj tudi obiščemo.
Jana Roštan
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Prižig oglarske kope
Bilo je vroče sobotno popoldne, 28.
julija 2018. Po zelo ovinkastih cestah
smo se pripeljali do posamičnih domačij
v odročno vasico Suhadole pri Litiji, kjer
se je nekaj članov TD Cerovo udeležilo
prižiga oglarske kopa.
Člani družine Medved se že vrsto let
poleg kmetijstva ukvarjajo z oglarjenjem. Tudi letos so zgradili ogromno
oglarsko kopo iz 200 volumskih metrov
drv.
Oglarski postopek se začne s pripravo
bukovega lesa, s sečnjo v gozdu. Sečnjo
opravijo pozimi, debelejši les razcepijo,
potem pa se suši. Zgodaj spomladi, ko
odleze sneg, opravijo zemeljska dela, da
jo v primeru daljšega deževja ne bi zalivalo. Najprej se postavi velik križ kot simbol ljubezni do gozda. Kotišče je pod kotom 45 stopinj. Potem sledi zlaganje in
osipavanje v pokončno kopo. Nadaljuje
se s črnjenjem, to pomeni, da se s črno
oglarsko zemljo od prejšnjih kop opravi
dobro zatesnitev.
Na posebno otvoritveno slovesnost,
na kateri so po pozdravnih nagovorih,
med katerimi je bil tudi predsednik klu-

ba oglarjev Jože Prah, ki je hkrati tudi
predsednik Združenja evropskih pešpoti, slavnostno prižgali kopo, je prišlo
precej domačinov in tudi obiskovalcev
od drugod, ki jim je ta zvrst kulturne in
naravne dediščine ljuba. Prijazni člani
družine Medved so pripravili tudi bogato pogostitev. Naj omenim še, da vse

kvalitetno oglje prodajo kar doma brez
posrednikov.
Kopo velikanko si je bilo moč ogledati
od 14. do 18. avgusta 2018. Naravna in
kulturna dediščina gresta vedno skupaj z
roko v roki. Poleg kope opravijo v mesecu maju pohod po oglarski deželi.
Marija Kavšek

Ljudski pevci s Police so navdušili poslušalce v ljubljanskem
Cankarjevem domu

Ljudski pevci s Police so nastopili v
Cankarjevem domu v Ljubljani, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Občinstvu so se predstavili s programom iz
njihove spevoigre »V gostilni pri Jožici«.
Začeli so z AVISOM, v katerem se s pesmijo predstavijo, kdo so, od kod prihajajo in da radi pojejo za prijatelje in vse

dobre ljudi. Avtor te skladbe je njihov
vodja profesor Edvard Adamič.
Nato so zapeli pesem ENA PTIČKA PRILETELA. Solo je z lepim nežnim glasom
zapela Darinka Zaletel. Sledili sta: DEKLE,
DAJ MI ROŽ RDEČIH in GREMO NA ŠTAJERSKO. Zvenelo je korajžno in prisrčno.
Gospod Adamič je v dvorani zagledal

svojega prijatelja, priznanega baritonista ljubljanske Opere, Zdravka Pergerja. Povabil ga je na oder, da se priključi
pevcem. Zapel je pesem SEM FANTIČ
ZELENEGA ŠTAJERJA, skupaj z zborom
pa je zapel EN STARČEK JE ŽIVEL. Tako je
bil program še zanimivejši in poslušalci
so ga z navdušenjem spremljali. Slišali
smo, kako lepo zveni slovenska ljudska
pesem, če jo zapoje operni pevec. Sledile so pesmi NA SVETU LEPŠE ROŽCE NI,
ki poje o vinski trti in PESEM O CVIČKU
pesnika Toneta Pavčka, kjer cviček opeva kot božjo kapljico troedino. Pesem je
uglasbil profesor Edvard Adamič.
Zbor je pel zelo srčno, ubrano in muzikalno. Pokazali so visok nivo prepevanja slovenskih ljudskih pesmi. Prijetno
jih je bilo poslušati!
Svoj nastop so pevci zaključili s pesmijo PESEM GROSUPLJU, ki jo je napisal
in uglasbil prof. Edvard Adamič.
Zapisala Anja Kastelic,
fotografiral je Stane Peternel
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Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje
BIG BAND GROSUPLJE ŠVICA ZA VAS
Dokler gnar ne skopni, koncert Janija Kovačiča in Combo zasedbe BBG v
sodelovanju z Godalnim orkestrom KD
Stična,
Tečka je rahlo cmoknil do sredine julija
z novo kravato - zibajoč se še s splavarjenja,
v hotel nazaj ne gre, ker se tam le kriči s prvo bom ostal, dokler dnar ne skopni,
zdaj pa: pa pa, punca, punca, pa pa!
(odlomek iz pesmi Toma Waitsa "Dokler gnar ne skopni", prevod Jani Kovačič)
Skoraj polna dvorana KD Grosuplje
je v soboto, 27. oktobra 2018, uživala
ob zvokih skladb Toma Waitsa v izvedbi
Combo zasedbe Big banda Grosuplje z
Janijem Kovačičem, Janezom Dovčem
in Godalnim orkestrom KD Stična. Marsikdo je tudi pripel ob kakšnem refrenu
ali dveh (Jersey Girl), nekaterim pa je ob
bolj čustvenih skladbah (Čas) tudi kaj padlo v oko. Mlajšim damam je v oko recimo padel naš mladi pozavnist Jakob Mohar (imenovani Dončič), malce starejše
pa je z vibrafonom, harmoniko in frizuro
ogrel Janez Dovč. A vendar, mnogo vas

Jani Kovačič in Combo BBG z gostom Janezom Dovčem

je prišlo zaradi enega in edinega Janija
Kovačiča, profesorja filozofije (potrjeno
dejstvo: Jani je učil tako Jakoba Moharja kot kapelmajstra Klemna Kotarja, ne
povsem potrjeno dejstvo: oba sta le s
težavo izdelala predmet) in glasbene legende. Kdor ga ne pozna, to je tisti, čigar
punca ima črno muco, on pa dela kot
zamor'c. Originalni Žare lepotec.
Za tiste, ki ste imeli tedaj opravke Combo zasedbo Big banda Grosuplje so
tokrat sestavljali: Janez Zrnec (bobni, konga, razna tolkala), Neža Pajek Arambašič
(klaviature, tolkala), Žiga Jevnikar (kitara),
Klemen Kotar (bas), Rudi Javornik, Luka

Puš, Žan Pajek Arambašič (saksofoni), Sebastijan Jermol (trobenta), Jakob Mohar
(pozavna), Janez Dovč (harmonika, vibrafon), Godalni orkester KD Stična (bilo je
prvič, upamo, da ne tudi zadnjič).
Zaradi silnega zanimanja bomo koncert zagotovo ponovili naslednje leto,
če pa nam bodo zvezde naklonjene (in
Občina ne ukinila financiranja), pa upamo tudi na koncert celotne zasedbe z
jazzovskimi skladbami Janija Kovačiča
(priredbe je spisal nihče drug kot Igor
Lunder, prejšnji dirigent in umetniški
vodja Big banda Grosuplje) in seveda
vsemi legendarnimi skladbami.

NAPOVEDUJEMO...
Sobota, 17. 11., ob 19.30
Kulturni dom Grosuplje
SiTi Teater BTC in Kreker: ČAKALNICA, komedija
Igrata: Janez Hočevar Rifle in Lado Bizovičar
Rifle in Lado se znajdeta na koncu tunela, v čakalnici za odhod v onostranstvo. V Čakalnici čas ni več dimenzija, ni novinarjev
in medijev, socialnih omrežij, telefonov in televizije. Dobrodošli v svet po smrti, v katerem sta naša junaka prisiljena razgaliti
svoji komedijantski duši. Priče smo soočenju dveh generacij, dveh karier in dveh osebnosti, ki sta med seboj skrivnostno
povezani. Na odru se o tako smrtno resnih stvareh še nikoli ni govorilo tako drzno in za crknit smešno. Pripravite se na napet
fantazijski večer, poln presenečenj in smeha, ki si ga boste zapomnili do konca - in še dlje!

Četrtek, 22. 11., ob 17.00 in 18.00 uri
Druga predstava otroškega abonmaja
Gledališče FRU-FRU: O BELEM MUCKU, KI JE BIL ČISTO ČRN
V družini Belimuc so bili od nekdaj vsi beli. Mama in oče sta bela, babici in dedka so beli, bratranci in sestrične, strici in tete
... Vsi so bili beli. Prav danes pričakujejo naraščaj. Očka se nestrpno sprehaja sem in tja, ko se končno iz košare zasliši nežno
mijavkanje. Mama in očka Belimuc si presrečna ogledujeta male mucke, nato pa osuplo obstojita, ko med samimi majhnimi
belimi kepicami zagledata drobno črno glavico. Kaj takega se v družini Belimuc še nikoli ni zgodilo. "Saj je prav tak kot košček
premoga na preprogi iz snega!." Predstava nagovarja najmlajše in jih na igriv in humoren način uči strpnosti in razumevanja
drugačnosti ter medsebojnega spoštovanja.
Predstava je primerna za otroke od drugega leta starosti dalje in traja 35 minut. Za abonma in izven.

25

26

GROSUPELJSKI ODMEVI |

November 2018

Kultura

Petek, 23. 11., ob 19.30
Kulturni dom Grosuplje
SVOBODNA SORTA, kantavtorski koncert Luke Gluvića
Grosupeljčan Luka Gluvić se pri ustvarjanju veže na intimistični minimalizem Townesa van Zandta in Blazea Foleyja (o
slednjem je letos nastal tudi igrani film), občasno prida še nekaj izročila angažiranega folka Greenwich Villagea (Van
Ronk), vse to pa podloži s countryjevsko-bluesovskimi zvoki, ki idealno sodijo k njegovi liriki. Pesem Svobodna sorta,
ki naslavlja pričujoči EP, je objavil še posebej kot samostojni digitalni singl.
Svojo ustvarjalno držo Gluvić v naslovni pesmi novega EP-ja naslovi kot samohodsko. Hitro nam postane jasno, da ne
gre zgolj za ustvarjalno, temveč za splošno bivanjsko držo, v kateri pa ne vidi žrtvene ali odrekovalne funkcije, ampak
je jasno, da je to edina možna etična odločitev, kjer obstaja zgolj ena izjema: “Dobro veš, da sem svobodna sorta, in
tvoj objem je ujetništvo, ki se mu rade volje vdam. A vse ostalo je težko kot tisoč verig in me duši in hlastam po svobodi …” Njegov verz je tu bolj razvezan, kar prispeva k bolj “bitniški” štimungi in nam v misli prikliče nekatere Waitsove pesmi, denimo Take One Last Look.
Gluvić je poleg Tomija Lorberja po Pengovu bržčas prvi samospevec pri nas, ki je to samohodsko držo sposoben udejaniti v umetniško zares prepričljivi
baladni formi. Letos je svojo glasbo predstavil občinstvu na festivalu Lent, v letu 2017 pa je s priredbo pesmi Karmen Vidmar sodeloval pri projektu Rokerji
pojejo pesnike.
"Omejiti besede in glasbo Luke Gluvića na folk/country rock bi bil seveda zgolj delček njegove glasbene zgodbe, ki se še širi in dopolnjuje, tako s prispevkom na že
omenjeni kompilaciji RPP 2017 kot s posebno zgodbo njegovega glasu, ki pa ne zveni country ali folkrockovsko belkantovsko, ampak bolj sandieško raskavo in
interpretativno; iz njegovih pripovednih liričnih utrinkov naredi pretresljivo lirično zgodbo, ki je sicer ne slišimo pogosto, morda pri Joshu T. Pearsonu iz leta 2011 ali
pri samem Waitsu na njegovem prvencu." (Matej Kranjc, recenzija albuma Vstopanje, revija Mentor, februar 2018)
Njegovo glasbo lahko poslušate na povezavi: www.lukagluvic.bandcamp.com ali na Facebook: @GluvicLuka

Četrtek, 29. 11., ob 19.30
Kulturni dom Grosuplje
TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ, avtorska komedija Vida Valiča
Vid Valič bi se rad poročil. Že od nekdaj. Ampak, kaj narediš, če se hočeš poročit, pa ne najdeš ta prave?
Kaj narediš, če najdeš ta pravo, pa se ona noče poročit s tabo? Kaj narediš, če zasnubiš 20 žensk v dveh
letih in ti vsaka reče NE?! In kaj narediš, če ti kakšna dejansko reče DA? V tej osebno izpovedni komediji
bo Vid Valič iskal odgovore na ta vprašanja in morda bo prav on tisti, ki bo na koncu rekel DA. Najbrž
ne….ampak mogoče… »Tvoj bodoči bivši mož« je komedija, kjer boste našli koščke svojega življenja, ki
jih boste lahko lepili skupaj in Valič vam bo priskrbel lepilo.

Petek, 30.11., ob 19.00
Kulturni dom Grosuplje
PO KOROŠKEM IN KRANJSKEM, folklorni večer
Folklorna skupina KD sv. Mihaela Grosuplje z gosti Folklornega društva Lukovica in Otroške folklorne
skupine vrtca Rožle iz Grosupljega vas vabimo na folklorni večer »Po Koroškem, po Kranjskem«. Vabljeni!

Petek, 7. 12., ob 19.00, Kulturni dom Grosuplje
EVA MARKUN: MENAŽERIJA, literarni večer
Eva Markun je dobitnica nagrade Založbe Goga za kratke zgodbe za leto 2018. Svojo knjigo kratkih
zgodb Menažerija bo predstavila v Cankarjevem domu, v Trubarjevi hiši literature in tudi v Kulturnem
domu Grosuplje.

Ponedeljek, 10. 12., in petek, 14. 12., ob 17.00, Kulturni dom Grosuplje
HOP V PRAVLJICO, novoletna predstava za otroke in obisk dedka Mraza
Vsako leto se mladi gledališki ustvarjalci Gledališča Hiška pridružijo decembrskemu vzdušju in prihod dedka Mraza popestrijo z novoletno gledališko predstavo. Že dvanajstič zapored bodo k čarobnosti decembra prispevali mladi igralci gledališkega ansambla OŠ Louisa Adamiča in KD Teater Grosuplje, ki ga že
petnajst let uspešno vodi mentorica Irena Žerdin.
Tokrat bomo spoznali deklico Tinko, ki si noče umivati rok. Ponjo pride čarovnica iz pravljice o Janku in Metki. Popelje jo v pravljični svet, kjer se sreča z junaki
iz Rdeče kapice in Sneguljčice. Kako se z zvijačami spretno reši, se vrne v resnični svet varnega doma, pa si boste lahko ogledali v predstavi.
Igro je napisal Tomaž Lapajne, za potrebe skupine pa jo je priredila mentorica in režiserka Irena Žerdin, pri režiji ji pomaga Jan Pirnat, ki skrbi tudi za tehnično
plat predstave.
Po predstavi nas obišče tudi dedek Mraz, ki otrokom razdeli darila.
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Prednovoletni mini festival glasbe - Big band Grosuplje z gosti
Sobota, 15. 12., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje
TRADICIONALNO PREDNOVOLETNO NORENJE Z BIG BANDOM GROSUPLJE
Šesti (sedaj že tradicionalni) prednovoletni koncert Big banda Grosuplje bo tokrat posvečen glasbi enega največjih
in najbolj vplivnih bobnarjev vseh časov.
Buddy Rich (za prijatelje gospod Bernard) je ameriška jazzovska legenda, sodeloval je namreč z velikani, kot so Ella
Fitgerald, Dizzy, Bird, Count Basie, Harry James in Tommy Dorsey (delodajalec mladega Franka Sinatre), kasneje pa
je (s trdo roko) vodil svoj lasten big band. Za vse, ki ste si uspeli ogledati film Whiplash - režiserjeva inspiracija za lik
voditelja je bil ravno Buddy Rich. Seveda je bil poleg specifičnega stila vodenja orkestra znan tudi po svoji tehnični
Miha Rebernik
briljanci, moči in hitrosti na bobnih. Za njimi je ostal (skoraj dobesedno) do svoje smrti, umrl je namreč med turnejo
po ZDA.
Big band Grosuplje se bo v instrumentalnem delu programa lotil najlepših in (za nas niti ne presenetljivo) najzapletenejših skladb iz opusa Buddyja Richa, zatem pa bomo na oder povabili gosta, vokalista Miho Rebernika, s katerim smo pripravili program rock skladb
(Nirvana, Van Halen, The Beatles, Oasis) v jazzovski preobleki. Malce glasnejši božično-novoletni program torej.
Vabljeni 15. decembra, ob 19.30, v Kulturni dom Grosuplje, prepričani smo, da nam boste všeč.

Sobota, 16. 12., ob 19.30, Kulturni dom Grosuplje
SMAAL TOKK in COMBO BBG
"Rajši izdam plošču ku domovinu," pravi Smaal Tokk, "še rajši bi pej mjw koncertt u Grosupplju. Zrd tega, ku usi vjeju, de če
se prebiješ u Grosupplju, si bel bedess, ku če bi šow u Njujorkk!"
Smaal Tokk se po uspešni predstavitvi druge plošče odpravlja na koncertno turnejo po Sloveniji. No, na serijo koncertov.
Pravzaprav na koncert tu in tam. No, pač - na koncert v Grosupljem, 16.12. ... kjer bo občinstvo v spremstvu vrhunskih glasbenikov, ki bi sicer raje igrali ob kakem bolj znanem imenu slovenske glasbene scene, razveseljeval in razsvetljeval z novimi
in starimi pridigarskimi skladbami ...
Smaal Tokk - pridige | Marko Boh - klaviature, spremljevalni glas | Klemen Kotar - bas kitara, spremljevalni glas
Enos Kugler - bobni, spremljevalni glas | zbrana bera godcev Big banda Grosuplje, predvidoma na instrumentih, ki jih znajo
igrat.
Vabljeni ! Vaš Big band Grosuplje

Smaal Tokk

Več o dogodkih: http://www.kultura.si/ in https://grosuplje.si/dogodki.
Info in rezervacije: Zveza kulturnih društev Grosuplje, T:01/786 40 28, grosuplje@kultura.si

Med 17. novembrom in 8. decembrom v Stični obilica
raznovrstnih kulturnih poslastic
Vsi, ki imate radi glasbo, gledališče, likovno umetnost in potovanja,
vabljeni na 19. festival Stična, ki bo
med 17. novembrom in 8. decembrom 2018. Festival Stična želi s kulturno ponudbo poskrbeti za čim širši
spekter obiskovalcev ter promovirati
prepoznavno in tudi še neuveljavljeno kulturno produkcijo. In tudi tokrat
bo festival mednaroden.

Vse dodatne informacije o natančnem sporedu prireditev, prizoriščih
in podrobnem opisu nastopajočih
najdete na spletnih straneh www.festival-sticna.si ali www.kd-sticna.si in
na facebook strani Festivala Stična,
za več informacij pa lahko pišete tudi
na info@kd-sticna.
Doživite Festival Stična!
Neža Mikelj v imenu KD Stična
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GROŠ-eve volitve
Že pred lokalnimi volitvami smo v
GROŠ-u izvedli redni občni zbor ter redne volitve v organe Študentskega kluba GROŠ. V prostorih Kluba Groš smo v
torek, 30. 10. 2018, volili člane dijaške
sekcije, nadzornega odbora in disciplinske komisije, svetnika Zveze ŠKIS in sveta
ŠOLS, člane upravnega odbora in predsednika upravnega odbora ŠK GROŠ.
Na mesto predsednika je bil ponovno
izvoljen edini kandidat Lovro Trilar, na
mesto svetnika pa Toni Krampelj. Na
mesta upravnega odbora ŠK GROŠ so
bili izvoljeni Anamarija Ahlin, Erik Rojec,
Samo Okorn, Luka Tomič, Maša Androjna, Lenart Lavrih in Franci Smrekar. Novi
ekipi želimo uspešno delovanje in veliko
svežih idej!
ŠK GROŠ je letos že peto leto zapored
sodeloval pri akciji Manj svečk za manj
grobov. Gre za vseslovensko dobrodelno
akcijo, ki spodbuja ljudi, da namesto prižiganja sveč pokojnikom s svojim darom
poskrbimo za tiste, ki so še vedno med
nami in potrebujejo pomoč. Sredstva
smo zbirali 31. 10 in 1. 11. 2018 na pokopališčih Resje v Grosupljem in Šmarje –
Sap. Na stojnicah je bilo zbranih 1572,99
€. Celoten znesek bo podarjen družini v

stiski. Vsem prostovoljcem in tistim, ki
ste darovali, se iskreno zahvaljujemo.
V novembru sledita dogodka: tečaj
fotografije (17. 11.) in Vid Valič –stand up
(29. 11.).
Več informacij v zvezi z dogodki in
ugodnostmi boste pravočasni našli na
naši prenovljeni spletni strani (www.
klub-gros.com), spremljajte nas na fa-

cebooku (www.facebook.com/sk.gros).
Pričakujemo pa vas tudi na uradnih urah
v prostorih ŠK Groš, in sicer vsak ponedeljek, sredo in petek, med 18.00 in 20.00.
Z GROŠ-em ni nikoli dolgčas!
Urša Košak, ŠK GROŠ

Gasilska reševalna vaja pri Domu starejših občanov Grosuplje

V petek, 19. oktobra 2018, v mesecu
požarne varnosti, je pri Domu starejših občanov Grosuplje potekala večja
gasilska vaja, s katero pa je, kot je dejal
predsednik Prostovoljnega gasilskega
društva Grosuplje Iztok Vrhovec, društvo
naznanilo tudi praznovanje 110-letnice
svojega delovanja. Zagorelo je v Domu

starejših občanov Grosuplje, v vaji pa je
sodelovalo kar 78 gasilcev iz 6 prostovoljnih gasilskih društev ter tudi policija,
osebje Zdravstvenega doma Grosuplje
in osebje Doma starejših občanov Grosuplje.
Vaja, ki jo je organiziral poveljnik PGD
Grosuplje Jošt Kadunc, je po prvih oce-

nah dobro uspela, so pa kasneje sledile
še njene natančnejše analize.
Po uspešno opravljeni vaji je namestnik predsednika GZ Grosuplje in
predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec vsem gasilcem, ki so sodelovali v
vaji, čestital za njihovo usposobljenost,
vsem ostalim sodelujočim pa se zahva-
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lil za sodelovanje. »Vemo, da je tukaj 184
prebivalcev, v treh nadstropjih. Gre za zelo
zahteven objekt,« je dejal ter se ob tej priložnosti še enkrat posebej lepo zahvalil
tudi poveljniku osrednjega društva Joštu Kaduncu za organizacijo in izvedbo
tako visoko tehnično zahtevne vaje.
V svojem imenu, v imenu občank in
občanov občine Grosuplje, se je vsem
sodelujočim v vaji, gasilcem, policistom,
osebju zdravstvenega doma in doma
starejših občanov lepo zahvalil tudi župan dr. Peter Verlič. »Le tako lahko tudi v
praksi preverite svoje znanje in morebitne
pomanjkljivosti,« je dejal ter še dodal:
»Z vašo pomočjo smo v naši občini varni.
Hvala lepa vam.«
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

Srečanje veteranov Gasilske zveze Grosuplje

V petek, 26. oktobra 2018, je v gasilskem domu v Ponovi vasi potekalo tradicionalno vsakoletno srečanje veteranov
Gasilske zveze Grosuplje. Srečanja so se
udeležili gostje župan dr. Peter Verlič,
predsednica Krajevne skupnosti Ponova
vas Darja Devetak, predsednik Gasilske
zveze Grosuplje Andrej Bahovec, namestnik predsednika Gasilske zveze Grosuplje Iztok Vrhovec, predsednik gostujočega gasilskega društva Jože Kocjan, pa
seveda predsednik komisije za veterane
pri Gasilski zvezi Grosuplje Jože Mehle
ter gasilke veteranke in gasilci veterani iz
vseh naših gasilskih društev.
»Vesel sem, da vas vidim tako polnoštevilne, tako dobre volje,« je zbrane starejše
gasilke in gasilce med drugim pozdravil
župan. Dejal je, da se naši mladi gasilci
lahko danes res veliko naučijo od starejših gasilcev. Ko pa bodo sami starejši, pa si bodo rekli, da tako, kot so njih
starejši gasilci učili gasilstva, tako kot so

pomagali ohranjati tradicijo gasilstva,
pomembnost gasilstva, bodo to počeli
tudi oni. »Zelo lepo je, ker ste gasilci tako
večgeneracijski,« je še dejal župan in
vsem zaželel prijetno srečanje.
Po pozdravnih nagovorih je sledilo

prijetno druženje, namenjeno predvsem
temu, da veteranke in veterani med seboj malo pokramljajo, si izmenjajo svoje
izkušnje, mogoče obudijo zanimive spomine, torej da se vsaj enkrat letno preprosto malo podružijo.
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Jan Mehle je zaigral nekaj poskočnih
pesmi na harmoniko, Janez Hribar pa se
nam je predstavil z dvema svojima pesmima, prva je govorila o zmagovalni
ekipi ponovskih gasilcev, ti so namreč
letos postali pokalni zmagovalci Gasilske
zveze Slovenije, druga pa o domačem
kraju, Ponovi vasi. In vzdušje je bilo res
veselo.
Jana Roštan

20 let delovanja društva Sožitje Grosuplje, Ivančna Gorica in
Dobrepolje
V petek, 19. oktobra 2018, je društvo
Sožitje Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje praznovalo 20 let svojega delovanja. Poleg članic in članov društva so
se njihovega praznovanja udeležili tudi
njihovi mentorji, prijatelji, starši in drugi
obiskovalci, pa tudi gostje župan Občine
Grosuplje dr. Peter Verlič, podžupan Občine Ivančna Gorica Tomaž Smole, predsednica Zveze Sožitje dr. Katja Vadnal in
direktorica Zveze Sožitje Mateja De Reya.
Društvo Sožitje Grosuplje, Ivančna
Gorica in Dobrepolje z različnimi programi in dejavnostmi sledi ciljem Zveze
Sožitje, željam članov in potrebam lokalne skupnosti. Pri izboru in izvajanju
aktivnosti sodelujejo vsi člani društva
ter strokovni sodelavci in prostovoljci,
saj je le tako izbor lahko pester in ima
vsak možnost sodelovanja v vsaj eni od
aktivnosti. V društvu še pravijo, da tako
kot vsak posameznik, morajo imeti tudi
osebe z motnjami v duševnem razvoju
možnost, da poskusijo zaživeti čim bolj
samostojno in kvalitetno življenje, in da

so pri tem deležni toliko pomoči, kolikor
je potrebujejo glede na stopnjo razvoja,
in so s tem enakovredni v vsakdanjem življenju, v lokalnem in širšem okolju.
Na praznovanju je uvodoma članice
in člane društva ter vse ostale prisotne
pozdravil župan dr. Peter Verlič ter društvu ob praznovanju 20. rojstnega dne
iskreno čestital. »Vaša zaletavost, energija, mladostnost, pa tudi zrelost vas je pripeljala do 20 let obstoja. Še enkrat iskrene

čestitke!« je dejal župan. Razmišljal je, da
nam s svojo drugačnostjo prav oni pokažejo, da mi kdaj ne znamo odpreti srca
za kakšno prostovoljno aktivnost, za kakšno dobro delo, za povezovanje, sodelovanje, pomoč v stiski, za to, da znamo
nekomu pogledati v oči, mu prisluhniti.
»Tukaj ste vi drugačni, zato vas prosim,
učite nas te drugačnosti še naslednjih 20
let, in še naprej, če bo treba. Srečno in vse
dobro vam želim,« je še dejal župan.
Iskrene čestitke je društvu ob 20-letnici njegovega delovanja izrekla tudi predsednica Zveze Sožitje dr. Katja Vadnal.
Zbrane pa je ob tej priložnosti nagovorila tudi predsednica društva Sožitje
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje
Barbara Škerlj. V teh 20 letih so v društvu doživeli mnogo sprememb in se
srečevali s stiskami, ki jih niso preplašile,
kvečjemu dodatno okrepile. Trenutno bi
društvo za svoje delovanje potrebovalo
večji prostor, v prihodnje pa bodo morali svoje aktivnosti usmeriti tudi v pridobivanje mlajših članov, saj je starostna
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struktura članstva starejša.
Kot je še povedala, se je sama društvu pridružila v letu 2000, ko so začeli
s klubsko dejavnostjo, nekaj let kasneje
so svoje delovanje nadgradili še z vikend
seminarji, plavanjem in pohodništvom.
V vseh teh letih je z njimi pot prehodilo
veliko prostovoljcev, ki so pri delu s člani
društva pridobili izkušnje, ki so jim kasneje pomagale pri karieri in na življenjski poti. Prostovoljka Nevenka Zrnec
pa je z njimi že od vsega začetka, ko je
bila skupaj z nekaj starši tudi pobudnica

ustanovitve društva, sedaj pa deluje kot
podpredsednica in vodja vikend seminarjev.
Pozdravnim nagovorom in čestitkam
je sledil prijeten plesno in glasbeno
obarvan kulturni program. Nastopila je
plesna skupina Čukec, ki deluje znotraj
društva, in se je pred 4 leti prvič seznanila z ohranjanjem ljudskega izročila,
pa tudi mlajša, njihova spremljevalna
skupina. Bogat kulturni program so s
svojimi nastopi dopolnili še učenke in
učenci Osnovne šole Toneta Pavčka iz
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Mirne Peči, učenke in učenci Podružnične osnovne šole s prilagojenim programom Brinje Grosuplje in pevski zbor Tinke, ki deluje v okviru Centra aktivnosti
Grosuplje. Povezovala ga je Tea Rozman.
Praznovanje je bilo tako prav veselo in
20-letnica delovanja društva resnično
lepo obeležena.
Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu
Preventivni dogodek za seniorje in upokojence

Komu je projekt namenjen?
Starejšim voznikom in voznicam, ki bi radi ostali čim
dlje mobilni in varni na cestah.
Kdaj in kje?
10. december 2018 ob 9.30 uri
Društvo upokojencev Grosuplje (Zlati kotiček),
Mercator center, Brvace 1a,
1290 Grosuplje
Kako?
Enodnevni dogodek v vaši regiji in svetovalne vožnje
po dogovoru.
Vsebina?
• Osvežitev znanj pravil cestnega prometa
• Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti
• Svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo
• Možnost svetovalne vožnje z ocenjevalcem na
vozniškem izpitu

9:30 – 9:35: Uvodni nagovor predstavnika AVP
g. Sebastijan Turk, vodja projekta Sožitje
9:35 – 10:30: Osvežitev znanj pravil cestnega prometa
predavatelj: g. Sebastijan Turk
10:30 – 10:45: Praktične izkušnje policije
predavatelja: g. Damjan Lenček, pom. kom. PP Grosuplje, g. Mitja Hrovat,
VPO
10:45 – 11:20: Temeljni postopki oživljanja
predavatelj: RKS OZ Grosuplje
11:20 – 11:50: Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti
predavatelj: ga. Mojca Bergauer, DARS
11:50 – 12:00: Odmor
12:00 – 13:00: Svetovalna vožnja z ocenjevalci na vozniškem izpitu
Preventivni dogodek je brezplačen. VLJUDNO VABLJENI!
Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite v pisarno DU Grosuplje,
tel. št. . 031 510 011

u

SOŽITJE za večjo varnost v cestnem

Pestra jesen veteranov OZVVS Grosuplje
Letošnja do sedaj vremensko relativno lepa jesen je za člane Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo
Grosuplje resnično zelo pestra. Zaznamovali so jo različni dogodki, ki smo se
jih udeležili veterani iz občin Dobrepolje,
Grosuplje in Ivančna Gorica. Med njimi je
bila v javnosti vsekakor najbolj odmevna
proslava ob 50. obletnici ustanovitve Te-

Komu je projekt namenjen?
ritorialne obrambe Slovenije. Sprožila je ne glede na to, da je bila sestavni del
in voznicam,
namreč številneStarejšim
polemike voznikom
in komentarje
enotnega obrambnega sistema, katerečim dlje
in
o tem, ali je bila ki
to bi
resradi
našaostali
slovenska
Te-mobilni
ga nosilec
je bila resnici na ljubo JLA, v
varni
ritorialna obramba
in na
ali cestah.
je bila res usta- sebi nosila zametke ter trdne temelje za
novljena že predKdaj
50. leti.
kasnejši nastanek Slovenske vojske. Leta
in kje?
Člani našega veteranskega združenja 1991 je v za Slovenijo prelomnih trenutpa tudi številni drugi
državljanke
in držakihuriskupaj s takratno Milico, Manevrsko
10. december
2018
ob 9.30
vljani republike Slovenije smo prepriča- strukturo Narodne zaščite in drugimi to
ni, da je Teritorialna
obramba
Slovenije
tudi dokazala
Društvo
upokojencev
Grosuplje
(Zlati v praksi. Skupaj so namreč
kotiček), Mercator center, Brvace 1a,
1290 Grosuplje
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storili odločilni korak pri zavarovanju slovenske suverenosti in samostojnosti.
Toda veterani OOZVS Grosuplje so
razen polemiziranja in dokazovanja resnice počeli še marsikaj drugega. Sodelovali so na številnih pohodih, ki so jih
organizirala druga združenja ter se aktivno udeležili kar nekaj proslav. Med njimi
tudi, kot soorganizator, tradicionalne
proslave v spomin na boje na Ilovi Gori.
Ker se veterani vojne za Slovenijo
zavedamo, da se slovenska zgodovina
ni začela šele leta 1991, naše združenje
organizira vsako leto tudi ekskurzije v
kraje, pomembne za našo zgodovino.
Tokrat smo obiskali Cerkno, kjer smo
si ogledali tamkajšnji muzej. Posebno
pozornost udeležencev te ekskurzije je
prav gotovo pritegnila zanimiva in nad
vse bogata zbirka, posvečena zgodovini Cerkljanskega ter še posebej cerkljanskim laufarjem in laufariji. Nato pa
je sledil še ogled partizanske bolnišnice
Franja v neposredni bližini Cerkna. Z zanimanjem smo prisluhnili pripovedi o
delovanju te bolnišnice v gotovo enih

najtežjih časov slovenske zgodovine. Še
posebej smo bili navdušeni nad njeno
obnovo, saj smo le s težavo razločili edino, v katastrofalnih poplavah ohranjeno
originalno zgradbo od obnovljenih oziroma na novo postavljenih.
Obogateni z novimi znanji in vedenji
o slovenski zgodovini smo se po kosilu
v bližnji gostilni preko z jesenskim son-

cem obsijanih hribov, skozi Železnike in
Škofjo Loko, dobro razpoloženi zapeljali
proti domu. Domov smo se vrnili še bolj
utrjeni v prepričanju, da je naša domovina Slovenija resnično lepa in ima bogato zgodovino, na katero ne smemo nikoli
pozabiti.
Franci Zorko

Dnevi spomina na območju Združenja borcev za vrednote NOB
Grosuplje
Zadnje oktobrske dneve smo člani ZB
NOB Grosuplje posvetili urejanju grobov in spominskih obeležij , ki nas spominjajo na vse padle partizanske borce,
talce in umorjene aktiviste v letih 1941–
1945. Podoba teh spominskih obeležij
vedno kaže tudi odnos prebivalstva , lokalne skupnosti in šol, do tega dela naše
zgodovine.
Združenje deluje na območju treh
občin in posebno pozornost namenja
tudi problematiki ohranjanja spominskih obeležij, ki so del naše zgodovine.
Kar 124 zgodovinskih mest je na našem
območju. V občini Grosuplje je 7 grobišč, v katerih počiva več kot 439 borcev, v občini Ivančna Gorica je 9 grobišč,
v katerih počiva 227 borcev in v občini
Dobrepolje so 4 grobišča, v katerih počiva 146 borcev. Za vsa grobišča je po
zakonu dolžna skrbeti lokalna skupnost.
Vse tri občine skupaj s pomočjo članov
društva zagotavljajo ustrezno celoletno
urejenost grobišč. Še posebno pa moramo pohvaliti krajane, ki lepo skrbijo za
grobove partizanov na pokopališčih Gatina in Boštanj.
Ob dnevu mrtvih smo pripravili ko-

memoracije z nagovorom in kulturnim
programom v Ambrusu, Ivančni Gorici,
Stični. V Grosupljem in Šmarju – Sapu je
na komemoracijah sodelovala tudi častna straža SV. Na vseh ostalih grobiščih
smo se poklonili spominu s polaganjem
cvetja in prižiganjem svečk.
Na vse te prireditve smo vabili tudi
predstavnike občin, krajevnih skupnosti
in cerkve. Pričakovali smo, da bodo župani občin izkoristili povabilo in v imenu
občin položili cvetje na večjih grobiščih.

Žal na naša povabila ni bilo pričakovanega odziva. Za položeno cvetje se lahko
zahvalimo samo županu občine Dobrepolje Janezu Pavlinu.
Tisti, ki ste v teh dneh obiskovali partizanska obeležja, ste lahko videli tudi
kakšno neurejeno spominsko obeležje,
ki ga člani ZB nismo uspeli urediti. Domačinov pa na primer neurejeno vaško
jedro v Mali vasi, neurejena parcela v
vasi Cesta in neurejen spomenik pred
šolo v Strugah v občini Dobrepolje ne

Šport
motijo. Člani bomo poskrbeli, da bodo
kmalu urejena tudi takšna mesta.
Na še eno bolečo rano v zvezi z
ohranjanjem zgodovinskega spomina
na našem območju moram spomniti. Iz
naše mladosti se spomnimo, da smo se z
zgodovino najprej seznanjali v šoli. Žal
danes v naših šolah temu delu naše
zgodovine ne posvečajo dovolj pozor-
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nosti. Le redke šole pripeljejo otroke do
posameznih spominskih obeležij in se
tam pogovarjajo o tem, zakaj posamezno obeležje stoji v tem okolju. Le tistim
domoljubnim učiteljicam, ki se zavedajo pomena ohranjanja naše zgodovine
upora proti okupatorju, se lahko zahvalimo, da nekateri učenci še spoznajo zgodovino svojih dedkov, babic, da šolski
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pevski zbor upa zapeti partizansko pesem. Ko hodimo na prireditve v druge
občine, vidimo, da v večini občin lokalna
oblast in učenci šol sodelujejo na prireditvah. Si naši občani ne zaslužijo enakega odnosa tudi v naših občinah?
Predsednik ZB NOB Grosuplje
Franc Štibernik

Golf klub Grosuplje - uspešna sezona
Grosupeljčani smo uspešno končali
že 19. sezono na različnih zelenicah v domovini in v soseščini. Največ igramo na
našem matičnem igrišču v Arboretumu.
Letos smo začeli v maju s prijetnim
srečanjem na manjšem golfskem igrišču
v Blatu pri Trebnjem, kjer se že več let
družimo z GK Trebnje. Junija smo imeli
spomladanski turnir in jeseni naš najpomembnejši klubski turnir v Arboretumu.
Oktobra smo igrali zanimivo tekmo skrajšano verzijo Ryder pokala - s prijatelji, imenovanimi Modri, veterani iz Smlednika. Seniorke so uspešno tekmovale
na pokalnih tekmah v Sloveniji.

Letošnja klubska zmagovalca sta
postala Ivana Jama pri damah in Iztok
Krumpak pri gospodih.
Tudi letos smo igrali tekmovanje v
parih in v tesni končnici sta slavila brata
Andrej in Franc Zalar.
Navkljub zmanjšanju članstva v GZS
je naš klub v dobri kondiciji in večina naših članov vztraja v naših vrstah. Vabimo
stare in mlade, da se nam pridružite, ker
se družimo in uživamo v naravi.
Golf je šport, primeren za vse generacije ter krepi moč in duševnost.
Rok Freyer, predsednik GK Grosuplje

Razpis priznanj Zveze športnih organizacij Grosuplje za leto 2018
Zveza športnih organizacij Grosuplje,
Ljubljanska cesta 40a, 1290 Grosuplje,
razpisuje za leto 2018 naslednja priznanja:
1. jubilejna priznanja
• zlati znak Zveze športnih organizacij
Grosuplje,
• srebrni znak Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• bronasti znak Zveze športnih organizacij Grosuplje.
2. priznanja za športne dosežke
a) v članski in mladinski kategoriji
• zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• srebrna plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
• bronasta plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
b) v kategoriji kadetov in kadetinj ter
starejših dečkov in deklic
• mala zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,

• mala srebrna plaketa Zveze športnih
organizacij Grosuplje,
• mala bronasta plaketa Zveze športnih
organizacij Grosuplje,
c) ostalo
• priznanje Zveze športnih organizacij
Grosuplje.
3. priznanje za pomemben prispevek
pri razvoju športa v občini Grosuplje
• zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje.
V skladu s Pravilnikom o priznanjih in
nagradah Zveze športnih organizacij Grosuplje lahko predloge za priznanja vložijo športna društva, organi Zveze špor-

tnih organizacij Grosuplje, javni zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja, organi
Občine Grosuplje ter druge organizacije
in posamezniki.
Predlogi za priznanja morajo prispeti na naslov Zveze športnih organizacij
Grosuplje (glej zgoraj) do petka, 7. decembra 2018. Kasneje prispelih predlogov ne bomo upoštevali. Predloge lahko
dostavite osebno, pošljete po pošti, ali
jih skenirate in pošljete preko elektronske pošte.
Predlog mora biti napisan na posebnem obrazcu in mora vsebovati vse
zahtevane podatke (podatke o predlagatelju, navedbo priznanja, podatke
o kandidatu za priznanje, obrazložitev
predloga). Priložiti je potrebno dokumentacijo, s katero se dokazujejo športni dosežki kandidata. Za posameznike
in športne ekipe je potrebno priložiti
tudi nekaj kvalitetnih fotografij v elektronski obliki (format JPG). Dostavite jih
lahko na CD-ju, USB ključu ali po elektronski pošti.
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Vse informacije o javnem razpisu
lahko zainteresirani dobijo na sedežu
Zveze športnih organizacij Grosuplje, od
ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro.
Kontaktna oseba je Andrej Cevc (telefon: 01 7864 745, e pošta: andrej.cevc@
zso-grosuplje.si), pri katerem lahko dvignete razpisno dokumentacijo in dobite

pravilnik, v katerem so navedeni kriteriji
za podelitev priznanj. Javni razpis, s povezavami do razpisne dokumentacije, je
objavljen tudi na spletnem portalu Občine Grosuplje.
Dobitnike priznanj bo izbralo predsedstvo Zveze športnih organizacij
Grosuplje, podeljena pa bodo v drugi

polovici januarja na prireditvi “Športni
dosežki v letu 2018”.
S pozdravi,
Zveza športnih organizacij Grosuplje,
vodja strokovne službe: Andrej Cevc

Aktivnosti ŠPORTNEGA DRUŠTVA POLICA

Na sliki od leve proti desni so glavni entuziasti in organizatorji
ŠD Polica: Katja Ličen Pajenk, Maja Samide, Nataša Zidar, Andrej
Pajenk in Franci Zidar.

Qi-gong vadbo je obiskal tudi ustanovitelj Shaolin Templja Slovenija
v Ljubljani, ki trenutno poučuje v Londonu - Milan Kapetan – skrajno
desno.

Qi-gong: Meditacija ali osredotočaŠportno društvo Polica nadaljuje z delom tudi v sezoni 2018-2019. Lanskoletni nje pozornosti na dih, z namenom, da
pestri izbiri vadb in rekreaciji smo, z ne- umirimo um. Za tradicionalne qi-gong
koliko spremenjenim urnikom, dodali še: vaje je značilen niz zaporedja in ponoŠport za najstnike: vadba je name- vitev, ritem in spodbujanje energijskega
njena otrokom ter mladostnikom med pretoka. Vaje, ki koordinirajo telo, diha11. in 17. letom, da se pod vodstvom nje in um, so osnovane na kitajskih sisvaditelja igrajo igre z žogo (nogomet, temih prepričanj in filozofij, tako kot tudi
košarka, odbojka), uporabljajo enostav- v tradicionalni kitajski medicini. Idealna
na orodja, ki so na voljo v okviru špor- vadba za ponedeljek zvečer, ko je pred
tnega društva, ali se rekreirajo na poli- nami še cel delovni teden.
gonih. Priporočamo jo vsem najstnikom
Plesna aerobika - za oblikovanje
za zdrav razvoj, še posebej pozimi, ko je celotnega telesa. Pustite se zapeljati na
možnosti za igro zunaj precej malo.
enourni vrtiljak različnih zvrsti glasbe,
Urnik za sezono 2018-2019

kjer boste v latinsko-ameriških ritmih
trenirale sproščenost duha in živahnost
telesa. Vadba je zabavna in tudi intenzivna.
Nekaj prostih mest se še najde na
skoraj vseh vadbah in če koga zanima,
je več informaciji na www.ks-polica.si ali
pa nam pišete na sdpolica@gmail.com.
Spremljate nas lahko tudi na Facebook-u: Športno Društvo Polica.
Katja Ličen Pajenk

Urnik za sezono 2018-2019
Ponedeljek
Ponedeljek

Torek

Sreda
16:00 - 17:00
Športne urice 3-6 let

Sreda

00 - 17:00
ne urice 3-6 let

00 - 18:00

t za najstnike

00 - 19:00
Pilates

00 - 20:30
Kung Fu

:30 -22:00
Košarka

16:45 - 18:00
16:45 – 18:00
Namizni
Četrtek
Petektenis –
vodeno otroci +
Badminton
16:00-17:00
odrasli
Ples Urnik
otroci je letos dopolnjen
s tremi
(v učilnici)

18:00za
- 19:00
vadbami: qi-gong, vadbo
najstnike
Joga

in plesno aerobiko. Ples, ki poteka ob
petkih zvečer, je letos razdeljen na
začetno
in nadaljevalno skupino. Nekaj
20:00 -21:00
prostih
mest je še povsod, razen na
Plesna
aerobika
19:00– 20:00
19:00 - 20:00
20:30 - 22:00
21:00 - 22:00kung-fu vadbi.
Funkcionalna vadba
Zdrava hrbtenica
20:00 Qi
– 21:00
Gong
Badminton
21:00 - 22:00
Badminton

Nogomet

20:00 - 21:00
Družabni plesi-začetni
21:00 - 22:00
Družabni plesi nadaljevalni

17:00 - 18:00
Šport za najstnike
18:00 - 19:00
Pilates

Torek
Četrtek
16:00-17:00
Ples otroci
16:45 - 18:00
(v učilnici)
Namizni tenis –
vodeno otroci +
odrasli

Sreda
Petek

16:00 - 17:00
Športne urice 3-6 let

16:45 – 18:00

17:00 - 18:00

Badminton

Šport za najstnike

18:00 - 19:00
Joga

Četrtek
16:00-17:00
Ples otroci
(v učilnici)

Petek

19:00– 20:00
Funkcionalna vadba
20:00 – 21:00
Badminton

19:00 - 20:00
Zdrava hrbtenica
20:00 - 21:00
Družabni plesi-začetni

21:00 - 22:00

21:00 - 22:00
Družabni plesi nadaljevalni

18:00 - 19:00
Pilates

19:00 - 20:30
19:00– 20:00
19:00 - 20:00 Kung Fu
19:00 - 20:30
20:00 -21:00 Funkcionalna vadba
Zdrava hrbtenica
Kung Fu
20:00 – 21:00
20:00 - 21:00
Plesna aerobika
20:30 - 22:00
20:30 -22:00
Badminton
Družabni plesi-začetni
21:00 - 22:00
Nogomet
20:30 -22:00
21:00 - 22:00
21:00 - 22:00 Košarka
Qi Gong
Košarka
Družabni plesi Badminton
nadaljevalni

Badminton

Spomini in zahvale
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Ne jočite ob mojem grobu,
le tiho pristopite,
pomislite, kako trpel sem,
in mi večni mir zaželite.

Spomini
in zahvale

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je v 75.
letu zapustil dragi mož,
oče, dedek, tast, brat, stric

ALOJZ BOH

(23. 6. 1944–30. 9. 2018)
iz Male vasi pri Grosupljem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste ga
pospremili na njegovo zadnjo pot. Hvala za izrečeno sožalje,
tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in
darove cerkvi. Hvala pevcem in gasilcem PGD Št. Jurij. Iskrena
hvala Rafku Kaduncu za poslovilne besede. Posebna zahvala
Zdenki Dremelj in Olgi Goršič za vso pomoč. Hvala tudi ZD
Grosuplje za skrb in nego, ki ste jo dajali pokojnemu v času
njegove bolezni.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.
Žalujoči vsi njegovi

Naša srca jočejo,
ker le tebe hočejo.
Čakamo tvoj iskreni smeh,
in veselje v očeh.
A tebe ni, nič več te ni,
ostali so le lepi spomini,
zaviti v bolečini.

Tiho sedaj si odšla
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

ZAHVALA

ZAHVALA

ob boleči izgubi naše drage
mame, babice, prababice
in tašče

ob boleči izgubi našega
dragega moža, atija,
dedija, brata in strica

JOŽICE HRIBAR

FRANCA KUMŠETA
(17. 12. 47–14. 10. 2018)
iz Podgorice pri Šmarju.

Iskreno se zahvaljujemo dr. Taseskemu in patronažni sestri
Andreji ter vsem sosedom in prijateljem, ki so nam pomagali v
težkih dneh pred izgubo našega dragega moža, atija in dedija.
Zahvaljujemo se vsem iz Javnega komunalnega podjetja
Grosuplje, g. župniku in pevkam za lepo pripravljen pogrebni
obred.
Iskreno se zahvaljujemo vsem za podarjeno cvetje, sveče in
maše.
Hvala tudi vsem, ki ste našega dragega Franca pospremili na
zadnjo pot.
Žalujoči vsi njegovi

(11. 2. 1927–1. 10. 2018).
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom
ter znancem, ki ste našo mamo pospremili na zadnjo pot in za
vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darovane maše.
Hvala g. župniku Janezu Šketu za poslovilni obred in sveto
mašo. Hvala pevskemu zboru Danica za lepo odpete pesmi
slovesa. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo spremljali
na zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni
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In memoriam – Prof. dr. Julija Smole (1930–2018) se je poslovila
Da mi biti je drevo,
bi bila spomladi češnja …
(po O. Župančiču)

Poslovila se je pedagoginja in sadjarka, zaslužna univerzitetna profesorica dr. Julija
Smole.
Njena največja raziskovalna ljubezen je bila češnja, o kateri v svoji knjigi Češnje in višnje
pravi: "Češnja je čudovito drevo, ne le ko je polno lepih rdečih plodov, pač pa tudi zgodaj
pomladi, ko cvete."
Cvetoča bela češnjeva drevesa, rožnato obarvane breskve, omamni vonj jablanovih
cvetov. To je pomlad – vigred. In prav v tem čudovitem letnem času je 25. aprila 1930 v
Ljubljani Julija Smole privekala na svet. Osnovno šolo je obiskovala v Šmarju (sedaj Šmarje – Sap, 1937–1942), gimnazijo pa v
Ljubljani. Leta 1949 se je vpisala na tedanjo Agronomsko in gozdarsko fakulteto in na njej junija 1955 diplomirala. 1. avgusta
1955 se je zaposlila v Sadni drevesnici in vrtnariji v Kamniku. Tu je ob nastajajočih nasadih uspešno opravila prakso in se v
štirih letih usposobila za vodenje pridelave; leta 1959 postala direktorica obrata. Leta 1961 je bila izvoljena na razpisano mesto asistentke na Katedri za sadjarstvo Biotehniške fakultete. S tem se je začela njena uspešna akademska kariera ter pot med
vodilne univerzitetne učitelje in učiteljice na fakulteti in med vrhunske strokovnjake v pomoloških vedah, v teoriji in praksi.
Prevzela je področje proučevanja in selekcije češenj v goriškem in istrskem sadnem okolišu. Njeni dosežki so zbrani v
letnih poročilih in zbirkah Pomološke raziskave slovenskega ozemlja ter v množici objavljenih razprav v domačih in tujih
publikacijah.
Leta 1971 je pridobila naziv magistrice, leta 1973 pa je bila promovirana za doktorico agronomskih znanosti. Njeno magistrsko delo, disertacija in druge razprave predstavljajo znanstvene temelje sodobnega izbora češenj in višenj za goriški sadni
okoliš ter priporočilo za vseslovenski perspektivni sadni izbor. Na temelju svojih raziskovalnih dosežkov je bila prof. dr. Julija
Smole leta 1974 habilitirana, leta 1976 izvoljena v naziv docentke, leta 1980 v naziv izredne profesorice in leta 1985 v naziv
redne profesorice za področje sadjarstva. Bila je namestnica predstojnika za agronomijo in dolgoletna predstojnica Katedre
za sadjarstvo in kasneje Inštituta za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. Leta 2005 ji je Univerza v Ljubljani dodelila
častni naziv zaslužne profesorice.
Delovno področje prof. dr. Julije Smole je bila vzgoja novih sort breskev in češenj ter proučevanje in uvajanje marelic v
posavskem in goriškem sadnem okolišu. Posebej uspešno je bilo tudi križanje češenj in kot rezultat je nova slovenska sorta
'Vigred'. Izsledki njenega raziskovalnega dela so objavljeni v knjigah Naš sadni izbor, Razmnoževanje sadnih rastlin, Češnje in
višnje. Sodelovala je na mnogih domačih in tujih konferencah in znanstvenih srečanjih, razprave in članke pa je objavljala v
kongresnih zbornikih, med drugimi v osrednjem fakultetnem glasilu Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, pa v
tuji strokovni periodiki: Acta horticulturae (The Hague); Acta pharmaceutica (Zagreb), Besseres Obst (Dunaj), Eucaropia (Wädenswil), Euphytica (Wageningen), L'Informatore agrario (Verona), Jugoslovensko voćarstvo (Čačak), Rivista di frutticoltura e
di ortofloricoltura (Bologna); od domačih glasil pa še v poljudnih revijah Moj mali svet, Naš vrt, Sad, Sodobno kmetijstvo, če
naštejemo samo nekatere.
K posebnim dosežkom pa lahko dodamo še uvrstitev njenih knjig Češnje in višnje ter Razmnoževanje sadnih rastlin na
seznam najbolj branih knjig ob izidu.
Prof. dr. Julija Smole je bila tudi mentorica številnim diplomantom in diplomantkam, pod njenim mentorstvom pa je magistriralo in doktoriralo 6 kandidatov oz. kandidatk. Prejela številna priznanja in odlikovanja, med njimi priznanje Biotehniške fakultete (1975), za raziskave na češnjah je prejela nagrado sklada Borisa Kidriča (1978), srebrni znak sindikatov Slovenije
(1978), od takratnega predsednika SFRJ pa red dela s srebrnim vencem (1979).
Bila je dejavna v mnogih strokovnih organizacijah, združenjih in društvih, bila je članica uredniškega odbora glasila Naš
vrt in revije Sad ter ustanovna članica Sadjarskega društva Slovenije in v njem delovala polnih 48 let. Svoje znanje je nesebično razdajala številnim generacijam sadjarjev. Njena velika želja je bila, da bi sadjarji držali skupaj, da med nami ne bi
prihajalo do nesoglasij. Vedno je znala pomiriti razgrete glave in najti ustrezne rešitve. Z veseljem je priskočila na pomoč z
idejami, komentarji, popravki, sadjarskimi nasveti in nasveti za vsakdanje življenje. Bila je odlična pedagoginja.
S svojimi sorodniki v Šmarju – Sap je vzdrževala pristne stike, prav tako s krajem; tudi v diplomski nalogi se je posvetila rojstni vasi (Gospodarska analiza vasi Šmarje, 1955). Vesela je bila vsake pridobitve v kraju. Sledila je dogajanjem ob šmarskem
simpoziju in se udeležila predstavitve Šmarske knjige (2007). Ta publikacija ji je bila tudi navdih, da je v interni publikaciji
rodbine Smole (Zapisi in spominjanja, 2010) ohranila spomin na čas, ki ga je v Šmarju sama doživljala. Njene pripovedi so
pristen dokument dogodkov okoli druge svetovne vojne v Šmarju, ki so se ji posebej vtisnili v spomin. Tudi njena odločitev
za poklic je zrasla v domačem okolju, saj je pomagala na kmetiji, znala je molsti, predvsem pa je rada vozila s konji – to opravilo ji je oče Jaka kot zanesljivi prvorojenki zaupal že kot majhni deklici.
Z našo drago profesorico dr. Julijo Smole smo njeni sodelavci izgubili čudovitega človeka in prijateljico, ki je z nami vedno
znala deliti lepe trenutke. Kot ljubiteljico češenj in breskev pa si jo lahko samo predstavljamo, kako v cvetočem češnjevem
sadovnjaku odhaja, ko se cvetovi osipajo ...
Po poslovilnem govoru prof. dr. Metke Hudina zapisal Drago Samec

Razvedrilo
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Kdor ga reši, bo med izvoljenimi
KVIZ, KI SKUŠA BITI HUDOMUŠEN
1. Poišči človeka, ki ima ime po pričeski!
a) Francoz
b) Kitajec
c) Eskim
2. Označi selišče, ki ima simbolično najsvetlejšo
prihodnost?
a) Lobček
b) Luče
c) Lužarji

Leopold Sever

Kako so se Jerinova mati že zdavnaj ekološko
obnašali
Jerinova mati Jera niso imeli bogatih dohodkov,
zato je bilo tudi njihovo gospodinjstvo bolj »na tamalo žlico«. Vsak
novec so morali dvakrat obrniti, preden so ga porabili. Včasih pa je
vendarle bilo treba k
trgovcu po nujno robo, kajpak v majhnih količi
nah: pol litra olja, liter
jesiha, liter petroleja in pet dag droži; soli, sladko
rja in druge razsute
robe pa samo »firkeljc«, to se pravi četrt kile. Enkra
t, ko so nekaj več
iztržili za jajca in petelinčke, pa so se odločili za
večji nakup: »Dve kili
sladkorja mi daj,« so naročili trgovcu Froncu. Stari
štacunar je v takih
primerih robo vsul v stožčasto vrečko, ki jo je spretn
o zvil iz starega časopisa. Tokrat pa je uporabil novost: narejeno vrečk
o iz rjavega papirja in na kos papirja napisal račun s svinčnikom,
ki si ga je bil potegnil
izza desnega uhlja:
Sladkor- 2 x 10 din je 20 din/ vrečka – 1 din / skupa
j - 21 din.
»Naaaak, so se uprli mati Jera,«
ko so si ogledali račun, »škrniclja pa ne bom plačevala – kar v
fertah mi nasuj cukra!« In Fronc
je moral stresti sladkor v privzdignjeni predpasnik in kajpak
zmanjšati »rajtengo«. Doma so
mati Jera skrbno otresli oslajen
predpasnik in se srčno veselili
prihranjenega dinarja.
Danes, ko se celo oceani dušijo
v neznanskih količinah odvržene embalaže, bi vsi morali postati matere Jere, pa bi svet spet
lahko zadihal, le meni verjemite.
Leopold Sever

3. Katero bitje te najbolj strastno objame?
a) medved
b) morska deklica
c) udav
4. Koliko nog ima pet polžev skupaj? ...
5. Pričujoča podoba prikazuje:
a) stroj za pomlajevanje žensk
b) stope za proseno kašo
c) napravo za tiskanje denarja

svetníki in svétniki?
Ata, kakšna pa je razlika med
biti prevelika, če bomo v
Hmm. Pravzaprav ne bi smela
o izbrali.
nedeljo, 18. novembra, praviln
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2. b, 3.
Rešitve: 1. b,

c, 4. pet, 5. a.
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Zobna ambulanta

PREnaDEnt

estetsko zobozdravstvo,
protetika,
implantologija,
otroško zobozdravstvo,
brezbolecinsko lasersko
zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne
bolezni
•
•
•
•
•

Že razmišljate, s čim boste obdarili svoje najbližje?
• V naši trgovinici smo vam pripravili ugodno
ponudbo darilnih knjig in nepogrešljivih priročnikov
za boljšo kakovost življenja.
• Blazine, žoge, trakovi za vadbo so lahko izvirno in
uporabno darilo.
• Darilni bon za sprostitveno masažo je lahko lepo
darilo.
Vabljeni v Žarek, PE Sončni dvori, Brezje pri
Grosupljem 75a.
Ponudbo si lahko pogledate na www.zarek-hc.si in nas
pokličete na 031 614 898. Veseli vas bomo.

www.lekarnaljubljana.si

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

Taborska cesta 36, 1290 Grosuplje
Tel.: +386 1 786 28 08,
Fax: +386 1 786 10 31
E-mail: woodtrade@siol.net

RAZPIS ZA NOVA DELOVNA MESTA
Zaradi povečanega obsega del v LESNI PROIZVODNJI,
iščemo nove sodelavce.

Upravljanje zahtevnih lesnoobdelovalnih strojev 2x
Upravljanje z viličarjem
1x
Pomožna dela
2x
Delo je za nedoločen čas s poizkusno dobo 3 mesecev.
Prijave z življenjepisom sprejemamo po pošti ali na mail.
Rok za prijavo je 15 dni od objave.
Wood trade d.o.o.

Veljavnost od 18. 10. do 26. 11. 2018.

in
energično
v pisano
jesen

izbrano iz kataloga ugodnosti
MALČEK MANDLJEVO OLJE
150 ml

redna cena: 6,22 €
cena s Kartico zvestobe

4,98 €

BETAGLUKAN PLUS
30 kapsul

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 17,89 €
cena s Kartico zvestobe

1

POPUST:

20%

14,31 €

3

WAYA® FORTE KAPSULE

VITAMIN C 180 MG

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

15 kapsul

3

20%

20 šumečih tablet

redna cena: 2,48 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 13,67
cena s Kartico zvestobe
€

12,30 €

POPUST:

POPUST:

10%

1,98 €

1

POPUST:

20%

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA
Osteoporoza in vpliv telesne vadbe na zdravje kosti. V torek, 13. 11. 2018, ob 18.00, Viteška dvorana, Križanke.

Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali prek e-pošte: kartica.zvestobe@lekarna–lj.si.
Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno
ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 18. 10. do 26. 11. 2018 oz. do prodaje zalog.
logotip Lekarna Ljubljana 200x201 1

2/5/2009 8:58:29 AM

DATUM/URA

DOGODEK

LOKACIJA

ORGANIZATOR

Torek, 13. 11. ob 18. uri

Odprtje razstave Adele Petan
Nakup psa - uganke in pasti - kinološko predavanje Mojce
Sajovic

Galerija Mestne knjižnice Grosuplje
Koščakova soba Mestne knjižnice
Grosuplje
Koščakova soba Mestne knjižnice
Grosuplje
Kultruni dom Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Športna dvorana Brinje Grosuplje

Rokometni klub Grosuplje

Sreda, 14. 11. ob 17.30 uri
Četrtek, 15. 11. ob 18. uri

Ko izgubiš - predstavitev knjige Anje Klančar

Petek, 16. 11. ob 19.30 uri

SLIKAR NA VASI, komedija
ROKOMET: GROSUPLJE - MOŠKANJCI - GORIŠNICA
Petek, 16. 11. ob 20.30 uri
(2. liga - 5. krog)
NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - BLED HIRTER
Sobota, 17. 11. ob 13.30 uri
(3. liga - center - 14. krog)
ODBOJKA: ATK GROSUPLJE II - LUKA KOPER MLADE
Sobota, 17. 11. ob 17. uri
(3. liga zahod - 6. krog)
ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - KRIM PIRNAR DOORS
Sobota, 17. 11 ob 19.30 uri
(1.B liga - 6. krog)
ČAKALNICA, komedija (Igrata: Janez Hočevar Rifle in Lado
Sobota, 17. 11. ob 19.30 uri
Bizovičar)
Spoznavamo znance - pogovor Boruta Hrovatina z Rudijem
Ponedeljek, 19. 11. ob 18. uri
Podržajem
Torek, 20. 11. od 8. do 19. ure
Dan slovenskih splošnih knjižnic - brezplačen vpis novih članov
Sreda, 21. 11. in 19. 12. ob 17. uri Bralni klub ''Bralna čajanka''
Vrnil se bom. "Lepa je ta zemlja" - večer Adamičevih doživetij iz
Sreda, 21. 11. ob 18. uri
dela Vrnitev v rodni kraj
S knjižnico v svet (pravljično - igralna ura za otroke, ki ne
Sreda, 7. 11. in 21. 11. ob 11. uri
obiskujejo vrtca)
OTROŠKI ABONMA: O belem mucku, ki je bil čisto črn, predstava
Četrtek, 22. 11. ob 17. in 18. uri
za otroke
Petek, 23. 11. ob 19. uri

Dobrodelni koncert pevca Staneta Vidmarja

Petek, 23. 11. ob 19.30 uri
Petek, 23. 11. ob 20.30 uri

Svobodna sorta, kantavtorski koncert Luke Gluvića
ROKOMET: GROSUPLJE - ALPLES ŽELEZNIKI (2. liga - 6. krog)
KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - CINKARNA CELJE
(1. liga - 8. krog)
KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - BRINOX MEDVODE
(2. liga - 8. krog)

Sobota, 24. 11. ob 17.30 uri
Sobota, 24. 11. ob 20. uri

Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Zveza kulturnih društev Grosuplje

Nogometni stadion Brinje Grosuplje NK Brinje Grosuplje
Športna dvorana Brinje Grosuplje

Odbojkarsko društvo Flip-Flop

Športna dvorana Brinje Grosuplje

Odbojkarsko društvo Flip-Flop

Kulturni dom Grosuplje

SiTi Teater BTC, Kreker in ZKD
Grosuplje

Koščakova soba Mestne knjižnice
Grosuplje
Mestna knjižnica Gropsuplje
Mestna knjižnica Gropsuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
KD sv. Mihael in Mestna knjižnica
Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje
Grosuplje
Pravljična soba Mestne knjižnice
Mestna knjižnica Grosuplje
Grosuplje
Lutkovno gledališče FRU - FRU,
Kulturni dom Grosuplje
ZKD Grosuplje
Župnijska Karitas in Župnija
Župnijska cerkev v Grosupljem
Grosuplje
Kulturni dom Grosuplje
ZKD Grosuplje
Športna dvorana Brinje Grosuplje
Rokometni klub Grosuplje
Športna dvorana Brinje Grosuplje

Ženski košarkarski klub Grosuplje

Športna dvorana Brinje Grosuplje

Moški košarkarski klub Grosuplje

Nedelja, 25. 11. ob 14. uri

Dobrodelna prireditev Z ROKO V ROKI

Kulturna dvorana v Žalni

Rdeči križ Slovenije - Območno
združenje Grosuplje

Torek, 27. 11. ob 20.45 uri

KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - JEŽICA
(Pokal Slovenije - 1. krog)

Športna dvorana Brinje Grosuplje

Ženski košarkarski klub Grosuplje

Četrtek, 29. 11. in 13. 12. ob 17.
uri
Četrtek, 29. 11. ob 19.30 uri
Petek, 30. 11. ob 19. uri

TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ, avtorska komedija Vida Valiča

Pravljična soba Mestne knjižnice
Grosuplje
Kulturni dom Grosuplje

PO KOROŠKEM PO KRANJSKEM, folklorni večer

Kulturni dom Grosuplje

Pravljično-igralna ura za otroke (2 - 4 let)

Torek, 4. 12. ob 18. uri
Četrtek, 6. 12. ob 18. uri

ODBOJKA: ATK GROSUPLJE II - TRIGLAV KRANJ II
(3. liga zahod - 8. krog)
ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - PIRAN (1.B liga - 8. krog)
PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK IN MIKLAVŽEVANJE V GROSUPLJEM Z
DEJANOM VUNJAKOM
Razstava mozaikov iz naravnih materialov - Tomaž Hartman
Življenje je kot cvetoče polje - predstavitev knjige Francija Zorka

Petek, 7. 12. ob 19. uri

Eva Markun: MENAŽERIJA, literarni večer

Sobota, 8. 12. ob 10. uri
Sobota, 8. 12. ob 17.30 uri
Ponedeljek, 10. 12. in petek, 14.
12. ob 17. uri

Sobota, 15. 12. ob 20. uri
Petek, 21. 12. ob 19.30 uri
Sobota, 22. 12. ob 17.30 uri

Tomaž Lapajne: HOP V PRAVLJICO, premiera otroške igre
KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - KONJICE (1. liga – 10. krog)
Tomaž Lapajne: HOP V PRAVLJICO, predstava za otroke in obisk
Dedka Mraza
Dobili smo pasjega mladička – kaj pa zdaj? - kinološko
predavanje Mojce Sajovic
ROKOMET: GROSUPLJE - AJDOVŠČINA
(Pokal Slovenije -1/16 finala)
ODBOJKA: ATK GROSUPLJE II - ANKARAN HRVATINI II
(3. liga zahod – 10. krog)
KOŠARKA - moški: GROSUPLJE - CELJE (2. liga – 10. krog)
AKORDIKA, večer muzikalov
KOŠARKA - ženske: GROSUPLJE - DOMŽALE (1. liga – 12. krog)

Vsak torek ob 17.30 uri

Ure pravljic za otroke (4 - 9 let)

Vsak petek od 10. do 12. ure

Biba se s knjigo ziba: srečanje za nosečnice in mamice z dojenčki

Vsak petek ob 15. uri

Učenje hrvaškega jezika

Vsako soboto od 10. do 12. ure

Razgibajmo možgane s šahom

Sobota, 1. 12. ob 17. uri
Sobota, 1. 12. ob 19.30 uri
Torek, 4. 12. ob 18. uri

Sreda, 12. 12. ob 17.30 uri
Sreda, 12. 12. ob 20.30 uri
Sobota, 15. 12. ob 17.15 uri

Športna dvorana Brinje Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje
Jaba daba d.o.o. in ZKD Grosuplje
KD sv. Mihaela Grosuplje in ZKD
Grosuplje
Odbojkarsko društvo Flip-Flop

Športna dvorana Brinje Grosuplje

Odbojkarsko društvo Flip-Flop
Krajevna skupnost Grosuplje in
Taborska cesta, pri Občini Grosuplje
Občina Grosuplje
Galerija Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
JSKD Republike Slovenije in ZKD
Kulturni dom Grosuplje
Grosuplje
Kulturni dom Grosuplje
KD Teater in ZKD Grosuplje
Športna dvorana Brinje Grosuplje
Ženski košarkarski klub Grosuplje
Kulturni dom Grosuplje

KD Teater in ZKD Grosuplje

Koščakova soba Mestne knjižnice
Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje

Športna dvorana Brinje Grosuplje

Rokometni klub Grosuplje

Športna dvorana Brinje Grosuplje

Odbojkarsko društvo Flip-Flop

Športna dvorana Brinje Grosuplje
Kulturni dom Grosuplje
Športna dvorana Brinje Grosuplje
Pravljična soba Mestne knjižnice
Grosuplje
Pravljična soba Mestne knjižnice
Grosuplje

Moški košarkarski klub Grosuplje
ZKD Grosuplje
Ženski košarkarski klub Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje
Računalniška soba Mestne knjižnice
v sodelovanju s hrvaškim
Grosuplje
ministrstvom za izobraževanje
Čitalnica Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

