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080 22 10
info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

  

   Okolica Term Dobrna nudi obilo     
priložnosti za aktiven oddih.
Pot do odličnega počutja.

Terme Dobrna, tradicija od leta 1403

PRVOMAJSKI ODDIH
V SRCU NARAVE

Paket Velikonočni in prvomajski oddih velja
od 19. 04. 2019 do 05. 05. 2019.

1 x polpenzion in kopanje, že od
41,90 € oseba / noč (min. 2 noči)

 - neomejen vstop v bazene
 - 20 % popust na storitve lepotnega centra
 - do dva otroka bivata brezplačno
 - polni penzion za doplačilo le 9,90 €
 - izposoja kopalnega plašča
 - otroški počitniški klub in aktivnosti v naravi

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa avtomobila 
prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete 
brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km. Število 
delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Vaš trgovec v Grosuplju
AVTOVAL d.o.o.
Pod jelšami 2, 1290 Grosuplje

www.avtoval-renault.si
e-mail: prodaja.renault@avtoval.si
tel: 01 78 11 305; 051 603 670

Renault priporoča

STANE KADUNC s.p.
Perovo 27, 1290 Grosuplje 
E: avtokadunc@gmail.com

T:    01 7864 751 
M:   031 742 335
www.kadunc.si

VABLJENI V

NOVE PROSTORE

• VULKANIZERSTVO

• PNEVMATIKE,  
PRODAJA

• POPRAVILO PLATIŠČ

• HRAMBA  
PNEVMATIK

• AVTOOPTIKA

• SERVIS VOZIL

• AVTO KLIMA 
 
NOVO:

• MONTAŽA 
TRAKTORSKIH 
PNEVMATIK DO 
VELIKOSTI 56 COL

LET Z VAMI
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Podjetje Avtotehna Vis d.o.o., katerega lastnik je eden največjih avtomobilskih trgovcev v Evropi podjetje 
AVAG Holding SE iz Augsburga, ponuja celovito storitev s področja vzdrževanja in prodaje motornih vozil 
znamke OPEL, CHEVROLET, PEUGEOT in CITROËN. Naša vizija je zagotavljanje kvalitetnih storitev in 
zadovoljstvo strank.
 
Objavljamo prosto delovno mesto v PE Grosuplje
 

PRODAJNI SVETOVALEC  M/Ž
za prodajo novih in rabljenih vozil
 

 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas eno (1) leto, s poskusno dobo tri (3) mesece,  
z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
 
 

Vaše delavno področje zajema:
• Prodaja vozil; 

• Sprejemanje naročil ter priprava 
   dokumentacije in navodil pred predajo  
   vozila kupcu; 

• Predstavitev in svetovanje strankam; 

• Skrb za stranke, za njihovo stalno 
   obveščanje o spremembah in novostih; 

• Izvajanje aktivnosti za pridobivanje novih  
   strank; 

Od vas pričakujemo:
• Najmanj srednja strokovna izobrazba (področje 
    ekonomije, trgovine, komerciale, splošno);
• Najmanj 3. leta delovnih izkušenj v prodaji;
• Znanje angleškega jezika;
• Vozniško dovoljenje B kategorije;
• Obvladovanje programskih orodij MS Office;
• Razvite prodajne, pogajalske in prezentacijske veščine; 
• Veselje do dela s strankami; 
• Dobre komunikacijske sposobnosti; 
• Organiziranost, Fleksibilnost, Urejenost;

V kolikor ste se v opisu prepoznali prav vi, se veselimo vaše vloge z 
življenjepisom na naslov Avtotehna Vis d.o.o., Celovška c. 228, 1000 Ljubljana 
ali prek e-pošte zaposlitev@avtotehna-vis.si. 
Vaše vloge sprejemamo do 7. aprila 2019.
Več informacij: ga. Andreja Volf, 01 58 18 621.

BREDENT 
IMPLANTANT

480,00 € 

Za sproščen nasmeh skrbimo že 20 let.



NAVODILA
Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word. Zaradi velikega števila 
prispevkov in zaradi želje uredništva, da čim večjemu številu ljudi omogoči povedati svoje mnenje, bomo 
objavljali prispevke, dolge do največ 30 tiskanih vrstic (cca. 2500 znakov). Vsa besedila morajo biti pod-
pisana s polnim imenom in priimkom. Digitalne fotografije naj ne bodo vstavljene med besedilo, ampak 
naj bodo posredovane samostojno. K fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) 
in obvezno avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da članke ustrezno skrajša in v primeru, 
če v skladu s programsko zasnovo časopisa ne sodijo v nobeno od rubrik, ne objavi. V uredništvu nismo 
zavezani, da se z vsemi prispevki tudi strinjamo.

DIMENZIJE IN DODATNA NAVODILA ZA PRIPRAVO OGLASOV:  celostranski pokončni 185 x 260 mm, 1/2 leže-
či 185 x 127,5 mm, 1/4 pokončni  90 x 127,5 mm, 1/8 ležeči 90 x 61 mm. Vsi oglasi so barvni. Format datoteke 
naj bo  *.PDF ali *.JPG.
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Uvodnik
Draga bralka, dragi bralec Grosupeljskih odmevov!

Lepo pozdravljena v začetku pomladi, čeprav smo letos po-
mladno vreme imeli praktično že februarja. Ker je marca kar 
nekaj praznikov, naj najprej voščim vsem mamam za mate-
rinski dan, pa vsem ženskam za dan žena, pa še Jožetom in 
Jožicam za god ter vsem za vsak dan posebej, saj je praznik 
lahko vsak dan, če se tako odločimo. Veselimo se vsakega 
dne. Tudi letos smo na več prireditvah proslavili kulturni 
praznik, med drugim z množično udeležbo na pohodu od Grosupljega do Kopanja ter s 
prireditvijo v cerkvi na Kopanju. Kot verjetno sedaj veste že vsi, je tu nekaj časa, dobri 
dve leti, živel pri svojem stricu mladi France Prešeren. 
Kot kaže, bo letošnje leto spet zelo aktivno na območju naše občine, saj se prične uresni-
čevati kar nekaj velikih projektov, kot kaže najprej garažna hiša, pa prizidek šole na To-
varniški in telovadnica in tako naprej, več o tem v nagovoru župana. Verjetno bo zaradi 
gradenj tudi kakšna ovira v prometu, a se za napredek splača tudi malo potrpeti.
Pomlad je tudi čas, ko se lotimo pospravljanja v hišah in okoli njih, organizirane pa bodo 
tudi čistilne akcije. Čeprav Slovenija slovi kot ena najbolj čistih držav, se še vedno najdejo 
posamezniki, ki brez občutka slabe vesti iz svojega jeklenega konjička odvržejo odvečno 
embalažo, še največkrat od pijač in cigaret. V upanju, da bo teh vsako leto manj, bomo 
pač odpadke pobrali in jih spravili, kamor spadajo. Še hujši pa so, resda redki posame-
zniki, ki za odlagališče svojih odpadkov izberejo kar gozd.  Zamislijo naj se nad sabo in 
spremenijo svoje obnašanje, hvala!
V naši občini v zadnjem času vse več pozornosti namenjamo razvoju turizma, saj imamo 
tudi kaj pokazati. Ustanovili smo Zavod za promocijo in turizem Grosuplje, pridobi-
li tudi kar nekaj evropskih sredstev, v zadnjem času usposobili večje število turističnih 
vodnikov, v načrtu so nove kolesarske in pohodniške poti in še več aktivnosti bo v teku. 
V občini imamo veliko število društev, naj samo spomnim, da je do konca marca rok za 
oddajo letnih poročil na AJPES, sicer so zagrožene kazni za odgovorne.
Srečno, vse dobro, srčno in optimistično naprej

Brane Petrovič, odgovorni urednik

Kazalo

Vabljeni k soustvarjanju občinskega glasila. 
Vaše prispevke pričakujemo do 9. aprila, na e – naslov:

grosupeljski.odmevi@gmail.com
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Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci Grosupeljskih  
odmevov!

Pred kratkim smo prejeli odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo zadrževalnika Veliki potok. S tem zadnjim korakom je na 
njegovi dolgi poti umeščanja v prostor bila dana zelena luč investi-
torju Ministrstvu za okolje in prostor, da prične z izgradnjo tega pre-
potrebnega objekta. Gradnja se bo pričela še letos, celotna investicija 
pa bo znašala okoli 11 milijonov evrov. Ko bo zadrževalnik zgra-
jen, bo močno izboljšal protipoplavno ogroženost mesta Grosuplje 
vzdolž Grosupeljščice. Z ukrepi v njeni strugi se bo skladno s spreje-
tim podrobnim prostorskim načrtom nadaljevalo z deli v drugi fazi, po izgradnji zadrževalnika.

Naslednji veliki projekt je celovita nadgradnja železniške postaje, s katero naj bi investitor Ministrstvo za infrastruk-
turo pričelo letos jeseni. Celoten projekt je vreden okoli 20 milijonov evrov. V celoti se bodo remontirali železniški 
postajni tiri ter vgradile sodobne signalno-varnostne naprave, med postajnimi tiri bodo izvedeni pokriti peroni, do 
katerih se bo dostopalo izvennivojsko s podhodom, ki bo potekal od postajne zgradbe preko vseh tirov do Industrij-
ske ceste. Podhod bo opremljen z dvigali za mobilno ovirane osebe. Poleg glavnega podhoda bo še dodaten podhod 
na mestu sedanjega nivojskega prehoda za lažje dostopanje prebivalcev Sončnih dvorov do centra mesta. Sedanji 
nadvoz pri Motvozu se podre in izgradi nov, razširjen nadvoz, ki bo omogočal neovirano srečevanje vseh vozil,  tudi 
pešcev in kolesarjev. Na novo se bo uredila Taborska cesta s pločniki in kolesarskimi pasovi. Sedanje skladišče se po-
dre in se ga skupaj s sedanjimi površinami za odlaganje hlodov preuredi v sodobno asfaltirano parkirišče za osebna 
vozila. Na nasprotni strani postaje se bo na novo uredila Industrijska cesta s kolesarskimi pasovi in pločniki, na ob-
močju sedanje okretnice pa bodo površine, namenjene prekladanju tovora. 

K ureditvi železniške postaje moramo dodati še izgradnjo parkirne hiše P+R za občino z vrednostjo preko 4 milijone 
evrov, za katero smo pridobili 1,7 milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev, ostalo bomo financirali iz občin-
skega proračuna. Z izgradnjo pričnemo spomladi. 

Spomladi se prične gradnja prizidka k osnovni šoli Louisa Adamiča na Tovarniški v Grosupljem, ki bo obsegal 8 
novih učilnic ter novo športno dvorano. Investicija, več kot 4 milijone evrov, bo v celoti zagotovljena iz občinskega 
proračuna.

Končajmo z nadaljevanjem projekta plinifikacije, ki ga bo v naslednjih dveh letih širil koncesionar Energetika Lju-
bljana v naših dveh največjih naseljih Šmarje – Sap in Grosuplje. Predvideno je, da se bo konec prihodnjega leta 
glavni plinski vod spojil z vodom s Škofljice, s čimer bo v občino Grosuplje tudi dejansko pritekel zemeljski plin. 

Če potegnemo pod črto, bo v prihodnjih treh letih v občini Grosuplje samo iz zgoraj opisanih projektov investirano 
okoli 60 milijonov evrov. Toliko denarja za investicije naša občina še nikoli v zgodovini svoje samostojnosti ni imela!

Nagovor župana

Vaš  Dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
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3. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje

V sredo, 13. februarja 2019, je v dvo-
rani Družbenega doma Grosuplje po-
tekala 3. redna seja Občinskega sveta 
Občine Grosuplje. Občinski svetnice in 
svetniki so na seji obravnavali kar 19 
točk, med točkami dnevnega reda, ki 
jo tokrat velja posebej izpostaviti, pa 
je bil tudi osnutek Odloka o proračunu 
Občine Grosuplje za leti 2019 in 2020.

Občinski svet Občine Grosuplje je 
sprejel osnutek Odloka o proračunu 
Občine Grosuplje za leti 2019 in 2020, v 
vsebini in višini, ki je potrebna za realiza-
cijo vseh nalog, ki smo si jih zadali v letu 
2019 in v letu 2020. Osnutek Proračuna 
Občine Grosuplje za leto 2019 je v višini 
23.777.791 evrov, osnutek za leto 2020 
pa v višini 20.953.950 evrov.

Župan dr. Peter Verlič je ob tej toč-
ki dnevnega reda pojasnil, da se v tem 
proračunu pravzaprav odraža 22 nosil-
nih projektov do leta 2022, ki jih je pred 
lokalnimi volitvami pripravil skupaj s 
svojo ekipo, danes kolegov svetnic in 
svetnikov Slovenske demokratske stran-
ke, pa tudi ob podpori Nove Slovenije in 
Slovenske ljudske stranke, prav tako so 
podporo tem projektom izrazili Mladi za 
Grosuplje in Desus. Če kateri izmed teh 
projektov ni posebej izpostavljen že v 
tem proračunu, pa ga lahko najdemo v 
načrtu razvojnih programov.

Kljub temu, da žal naša vlada pri čr-
panju evropskih sredstev ni uspešna, kar 
bi nam omogočilo več novih investicij, 
je proračun investicijsko naravnan. Naj-
večji obseg proračuna v tem delu seve-
da zasedata gradnja parkirne hiše P + 
R Grosuplje in gradnja novega prizidka 
k Osnovni šoli Louisa Adamiča z novo 
športno dvorano. Za parkirno hišo nam 
je sicer uspelo pridobiti tudi 1,6 milijona 
evrov evropskih sredstev. Obe investiciji 
sta zelo potrebni. Ena zvišuje družbeni 
standard, kvaliteta osnovnega šolstva 
v naši občini se bo še izboljšala. Druga, 
parkirna hiša, pa združuje parkiranje in 
prevoz do prestolnice z vlaki in avtobusi, 
kar nas bo počasi morda tudi preusme-
rilo z osebnega prevoza na javni prevoz. 
Občina Grosuplje s tem poudarja tudi 
svojo zeleno usmeritev.

Župan je z zadovoljstvom še povedal, 
da je tudi medobčinski razvojni center 
več kot opravičil svoje delovanje. Do-
bili smo sredstva za Radensko polje, 
ki jih sicer zagotovo ne bi, njegov velik 

doprinos je tudi sodelovanje z drugimi 
občinami po Evropi, prenos dobrih praks 
med občinami. Prostovoljno delo, ener-
gijo, ki ga v razvoj turizma že vlagajo 
naša turistična društva, bomo nadgradili 
še s strokovnim pristopom zavoda za tu-
rizem.

Občinski svetnik Žan Skubic (SDS) 
je čestital občinski upravi za zelo dobro 
pripravljen proračun, vseeno pa je pre-
dlagal, da bi se na proračunski postav-
ki, ki se nanaša na delovanje sistema za 
zaščito, reševanje in pomoč, še nekoliko 
povečala sredstva. Vemo, da je podpora 
gasilstvu v naši občini visoka in da se v 
predlaganem proračunu sredstva, na-
menjena gasilstvu, v primerjavi s pre-
teklim letom še povečujejo. Vendar pa 
imajo prostovoljna gasilska društva ve-
liko stroškov z vzdrževanjem opreme in 
gasilskih domov, poleg tega jih redno 
preverja tudi inšpekcija, ki jim izda nalo-
ge, da morajo morebitne napake, kot so 
zdravniški pregledi, ki niso popolni ozi-
roma so pretekli, ter neprimerna osebna 
zaščitna oprema prostovoljnega gasilca, 
odpraviti. To pa je povezano z dodatni-
mi stroški, ki jih društva in tudi zveza ne 
zmorejo financirati.

Občinski svetnik Janez Pintar (SDS) 
je bil mnenja, da lahko ob pregledu pro-
računa z lahkoto rečemo, da je ambici-
ozen, razvojno naravnan in da se lahko 
hitro vidi, da je vanj vloženega ogromno 
dela. Je pa kot možne izboljšave predla-
gal, da se podobne racionalizacije, kot 
so bile s skupnimi pozivi in naročanjem 
že izpeljane v občini Grosuplje (urejanje 
poljskih poti, ureditev javne razsvetljave, 
nabava električne energije, požarno in 
vlomsko zavarovanje objektov ter zava-
rovanje opreme, …), razširi še na skupno 

varovanje objektov, ki so v lasti Občine 
Grosuplje (šole, vrtci, pokopališča, igri-
šča, …). Zavzel se je,  da se v sodelova-
nju s Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu racionalizira šolske 
prevoze iz krajev, kjer so zgrajeni ploč-
niki (Veliki Vrh, zgornji del Malega Vrha 
in Tlak, Cikava, …), predlagal racionaliza-
cijo šolskih okolišev (Mala in Velika Ilova 
Gora, Gabrje) in smotrno rabo šolskih 
prostorov (brez neobveznih heteroge-
nih skupin). Zavzel se je še za racionali-
zacijo pri organizaciji prireditev na po-
dročjih kulture in športa.

Občinski svetnik Andrej Bahovec 
(SMC) je ob siceršnji pohvali proračuna 
predlagal, da bi se več sredstev nameni-
lo za požarno varnost, občinski svetnik 
Alojz Bavdek (SDS) pa je izrazil zado-
voljstvo nad delom proračuna, ki zade-
va krajevne skupnosti, na katerega se je 
posebej osredotočil. Meni, da je tudi za 
razvoj krajevnih skupnosti namenjen kar 
dobršen del pogače.

Občinski svetnik Mihael Hočevar 
(SDS) je želel spomniti še na projekte, 
ki se jih ni posebej izpostavljalo, saj ob-
čino z vidika vložka finančnih sredstev 
zadevajo v manjši meri, a so za občane 
izredno pomembni, prav tako igra ob-
čina pri njih pomembno vlogo. To je na 
primer rekonstrukcija železniške postaje 
Grosuplje ali pa gradnja zadrževalnika 
Veliki potok.

Občinski svetnik Matjaž Trontelj 
(NSi) pa je še dodatno utemeljil, da lah-
ko ob pregledu proračuna mirno reče-
mo, da je naša občina razvojno naravna-
na in gleda v prihodnost. Postavka, ki bi 
bila lahko po njegovem mnenju nekoli-
ko več ovrednotena, z vidika tistega, kar 
se bo delalo, pa je investicijsko vzdrže-
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vanje vrtca.
Občinski svetnice in svetniki so tokrat 

na seji sprejeli tudi Sklep o uveljavlja-
nju rezervacije v primeru odsotnosti 
otrok v javnem in koncesijskih vrtcih 
v občini Grosuplje. S tem sklepom se 
spreminja dosedanji način obračuna-
vanja odsotnosti otrok iz vrtca, ki je te-
meljil na postopnem zniževanju plačila 
staršev glede na trajanje odsotnosti in 
ni predvideval rezervacij. Uvaja se pole-
tna in zdravstvena rezervacija, starši pa 
za rezervacijo plačajo 30 % od njihovega 
z odločbo določenega dohodkovnega 
razreda. Z uvedbo rezervacij občina želi 
olajšati položaj staršev pri plačevanju 
vrtca.

Prav tako so sprejeli Sklep o določitvi 
cen programov vzgoje in izobraževa-
nja v vzgojno varstvenem zavodu Ke-
kec Grosuplje. V VVZ Kekec Grosuplje 
so namreč pripravili predlog povišanja 
cen za obe starostni skupini, s 1. marcem 
letošnjega leta, in sicer se cene v obeh 
starostnih skupinah dvignejo za 7,8 %. 
Vzroki povišanja cen so povišani osebni 
prejemki zaposlenih. Vlada Republike 
Slovenije in reprezentativni sindikati 
s področja vzgoje in izobraževanja so 
namreč podpisali Dogovor o plačah in 
drugih stroških dela v javnem sektorju, 
ki plače spreminjajo oz. jih povišujejo. 
Cena za prvo starostno skupino, to je od 
1 do 3 let, bo tako znašala 525,00 evrov 
mesečno na otroka, cena za drugo sta-
rostno skupino, to je od 3 do 6 let, pa v 
višini 410,00 evrov mesečno na otroka.

Občinski svetnice in svetniki so 
sprejeli tudi Odlok o določitvi takse 
za obravnavanje zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe prosto-
ra v Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Grosuplje, Odlok o določitvi 
stroškov lokacijske preveritve v občini 
Grosuplje, Odlok o spremembah in do-
polnitvah odloka o Krajinskem parku 
Radensko polje, Odlok o spremembah 
in dopolnitvah odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda Zavod za turizem 
in promocijo »Turizem Grosuplje« in 
Sklep o potrditvi programa obnove in 
vzdrževanja javne razsvetljave v občini 
Grosuplje v letu 2019.

Sprejeti pa so bili tudi naslednji skle-
pi: Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena št. 
I/2019; Sklep o ukinitvi statusa graje-
nega javnega dobra na nepremičninah 
parcelne št. 2241/6, 2241/7 in 2241/14, 
vse k.o. 1794 Račna; Sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičnini parcelna št. 1201/2, k.o. 
1787 Mali vrh; Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepre-
mičnini parcelna št. 1011/19, k.o. 1784 
Stranska vas; Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepre-
mičninah parcelni št. 2440/2 in 2440/3, 
obe k.o. 1791 Žalna; Sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičnini parcelna št. 2459/6, k.o. 
1791 Žalna; Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremič-
nini parcelna št. 1170/2, k.o. 1783 Gro-
suplje – naselje; Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremič-
ninah parcelne št. 1128/6 in 1128/12, 
obe k.o. 1786 Šmarje; Sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičnini parcelna št. 2024/16, k.o. 
1785 Sela.

Informacije, pobude in vprašanja 
svetnikov

Občinska svetnica Nives Rupčič 
(SDS) je zastavila vprašanje na temo 
prenove železniške infrastrukture v 
občini Grosuplje ter vzpostavitve linije, 
ki bo povezala Grosuplje s Kočevjem. 
Zanimalo jo je, kakšni so načrti občine za 
uresničitev tega projekta.

Župan dr. Peter Verlič je odgovoril, 
da bo do vzpostavitve železniškega pro-
meta iz Kočevja proti Ljubljani po naših 
informacijah prišlo, ko se bo uredilo še 
signalno varnostne naprave od Grosu-
pljega proti Kočevju, da bodo vlaki lahko 
varno vozili, in ko se bo izvedla rekon-
strukcija Železniške postaje Grosuplje 
kot osrednje vozliščne postaje. Gre za 
državno infrastrukturo in v preureditev 
železniške postaje se naj bi investiralo 
preko 20 milijonov evrov. Ta bo zajema-
la rekonstrukcijo vseh postajnih tirov, 
signalnovarnostnih naprav, peronov, 
uredila se bosta tudi dva izvennivojska 

dostopa do peronov.
Eden bo na območju postajne že-

lezniške zgradbe in bo povezoval ne 
samo perone, ampak tudi Taborsko in 
Industrijsko cesto, prehod bo tako mo-
žen preko cele železniške postaje. Kjer je 
zdaj urejeno začasno prečkanje pešcev 
in kolesarjev proti Sončnim dvorom, na 
območju starega nivojskega prehoda, 
pa bo nastal drugi podhod, namenjen 
pešcem in kolesarjem.

Območje, kjer lahko danes vidimo 
hlode, se bo v celoti preuredilo v parkir-
na mesta. Poleg 220 parkirnih mest, ki 
bodo v bodoči parkirni hiši, bomo tako 
dobili še preko 100 novih parkirnih mest. 
Središče mesta bo tako urejeno, z veliko 
parkirnimi mesti.

Župan nam je postregel še z infor-
macijo, da so na Slovenskih železnicah 
uspeli pridobiti tudi evropski projekt, ki 
bo poskušal kot pilotni urediti, da bi se 
del transporta avtomobilov, ki se zdaj 
opravlja s tovornjaki, preselil na železni-
ce. Ali bo to dodatni industrijski tir, ali bo 
to območje pri železniški postaji, bo po-
trebno še preučiti.

Spomnil pa nas je tudi na podpis do-
govora županov Karlovačke županije 
ter občin Grosuplje, Škofljica, Ivančna 
Gorica, Trebnje, Metlika in Mestne ob-
čine Novo mesto o pripravi čezmejnega 
projekta Slovenija - Hrvaška za pospeše-
no modernizacijo železniške proge Lju-
bljana - Novo mesto - Metlika - Karlovac. 
Ta seveda predvideva elektrifikacijo že-
lezniške proge in upamo tudi dodatna 
vozna sredstva.

Župan je svoj odgovor zaokrožil z be-
sedami, da bo čez štiri leta območje Že-
lezniške postaje Grosuplje povsem spre-
menjeno. Dobilo bo čisto novo podobo. 
Ko pa bomo preuredili še Kolodvorsko 
cesto v peš cono ter uredili mestni trg 
med Taborsko, Adamičevo in Kolodvor-
sko cesto, Grosupljega v sedanji obliki 
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skoraj ne bomo več prepoznali. Na novo 
središče občine Grosuplje bomo tako za-
gotovo lahko ponosni.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar pa je podal še nekaj infor-
macij glede nadvoza Motvoz, ki je prav 
tako del območja prenove železniške 
postaje. Ta predstavlja ozko grlo, res pa 
je, da se je promet na tem nadvozu, od-
kar smo zgradili nadvoz Brezje, precej 
zmanjšal. Kljub temu vemo, da ga mora-
mo urediti, da bo varen za največja vozi-
la, pa tudi pešce in kolesarje.

Pri prvem idejnem projektu, ki je bil 
velik, dober, se je pokazalo, da je tudi 
zelo drag. Zato smo začeli iskati drugo, 
bolj racionalno varianto. Skupaj z Direk-
cijo RS za infrastrukturo smo se nato od-

ločili, da bomo obstoječi nadvoz podrli 
in zgradili novega na mestu tega, seveda 
ustreznih profilov, ustrezne prometne 
varnosti, kar je bistveno bolj realno tako 
s cenovnega vidika kot tudi zaradi časov-
nice.

Pojasnil je še, da bo obstoječi nadvoz 
potrebno porušiti tudi zaradi rekon-
strukcije železniške postaje, saj spodnji 
profili tega mostu ne zagotavljajo ustre-
znega premika tirov.

Pobuda občinskega svetnika Alojza 
Bavdka (SDS) se je nanašala na potok 
Podlomščica, ki ga bi bilo potrebno oči-
stiti. Zaveda pa se, da bi se bilo potrebno 
zadeve lotiti dolgoročno.

Direktor občinske uprave mag. Du-
šan Hočevar je povedal, da si na občini 

prizadevamo za uresničitev te pobude. 
Za vzdrževanje in urejanje vodotokov je 
sicer zadolžena država, ki za ta namen 
namenja znatno premalo sredstev. Kljub 
temu pa se je stanje potoka bistveno iz-
boljšalo, odkar imamo novo čistilno na-
pravo.

Občinska svetnica Violeta Trontelj 
(SMC) pa je v razmislek podala smotr-
nost počitniških objektov, ki ju ima obči-
na v lasti v Kranjski Gori in v Čatežu, od-
govor na njeno pobudo pa je prav tako 
podal direktor občinske uprave mag. 
Dušan Hočevar.

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

Jana Roštan

2. partnerski sestanek projekta VEZI NARAVE

V torek, 12. 2., in v sredo, 13. 2. 2019, 
je v občini Radoboj (Krapinsko-zagor-
ska županija) na Hrvaškem potekal 2. 
partnerski sestanek v sklopu projekta 
VEZI NARAVE / VEZE PRIRODE, katere-
ga vodilni partner je Občina Grosuplje. 
Projekt je bil odobren v okviru programa 
Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014–
2020, ki ga je podprla Evropska unija in 
sofinanciral Evropski sklad za regionalni 
razvoj na prioritetnem področju varova-
nja naravne dediščine. S projektom smo 
pričeli septembra 2018, zaključili pa ga 
bomo konec februarja 2021. Skupna vre-
dnost projekta, ki bo trajal 30 mesecev, 
je 2.553.908,00 evrov, vanj je vključenih 
7 partnerjev.

Na slovenski strani poleg Občine Gro-
suplje v projektu sodelujeta še Občina 
Rogaška Slatina in Zavod RS za varstvo 
narave, na hrvaški strani pa so partner-
ji v projektu Nacionalni park Risnjak, 
Grad Vrbovsko, Udruga Hyla in Javna 
ustanova za upravljanje zaštićenim di-
jelovima prirode Krapinsko–zagorske 
županije.

S projektom Vezi narave / Veze 
prirode bomo prispevali k izboljšanju 
stanja izbranih habitatov živalskih in 
rastlinskih vrst, k okrepitvi zavedanja o 
pomembnosti biodiverzitete za deležni-
ke v lokalnem okolju  ter v sodelovanju 
z izobraževalnimi institucijami oblikovali 
izobraževalne in promocijske aktivnosti 
in s tem omogočili interaktivno učno iz-
kušnjo za vse obiskovalce (za)varovanih 
območij. 

V okviru projekta se med drugim 

predvideva oblikovanje naravovarstve-
nih ukrepov za skupno upravljanje habi-
tatnih tipov in vrst na čezmejnem obmo-
čju, oblikovanje vsebin za dvig zavesti o 
pomenu ekosistemskih storitev, pa tudi 
vzpostavitev mreže točk Vezi narave / 
Veze prirode, kjer bosta med projektom 
nastala dva centra, Naravovarstveni 
center Šica, na območju našega krajin-
skega parka, in Naravovarstveni center 
Sotla, ta se bo uredil v občini Rogaška 
Slatina. 

Po prvem projektnem sestanku v 
Grosupljem, na katerem so bile začrta-
ne vse aktivnosti, smo uspešno in dobro 
opravili delo na projektu v prvem šest-
mesečnem obdobju. Do konca febru-
arja bo delo v naši občini vezano še na 
pripravo potrebne dokumentacije za 
izvedbo planiranih aktivnosti, spomladi 
pa se bo že pričelo z različnimi aktivnost-

mi tudi na terenu. Na Radenskem polju 
so nekatere akcije že poznane kot naša 
dobra praksa varovanja narave, in sicer 
»Pomagajmo žabicam čez cesto« in 
»Družinsko žabanje«. Pričelo pa se bo 
tudi z raziskovanjem populacij vrst, ki jih 
obravnavamo med projektom, na podla-
gi katerega bomo pridobili pomembne 
podatke za upravljavske smernice za Ra-
densko polje.

Na drugem partnerskem sestanku 
smo partnerji v projektu pregledali opra-
vljeno delo preteklega obdobja ter začr-
tali aktivnosti, ki nas čakajo v naslednjem 
šestmesečnem obdobju. Ob prihodu so 
predstavniki gostujočega partnerja Jav-
ne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Krapinsko-zagor-
ske županije vsem udeležencem izrekli 
prijazno dobrodošlico ter podrobneje 
predstavili potek dvodnevnega sestan-
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ka. Vodja projekta Nataša Hribernik 
je nato povzela način dela na projektu 
in poudarila pomen komunikacije med 
partnerji za dobro sodelovanje, ta je 
ključnega pomena za doseganje kvali-
tetnih rezultatov. Pregledali smo opra-
vljeno delo na ukrepih za ohranitev in 
izboljšanje stanja tarčnih vrst ter potrdili 
terminski načrt izvedbe. Prav tako je bila 
predstavljena Komunikacijska strategija 
in razdeljen prvi promocijski material. 
Vzpostavljena je tudi spletna stran pro-
jekta www.vezinarave.si / www.veze-
prirode.hr, kjer bomo lahko redno spre-
mljali vse novice in aktivnosti v projektu 
ter pridobljene dosežke in rezultate. Ta 
dan smo si v Radoboju ogledali tudi do-
bre prakse ohranjanja naravne in kultur-
ne dediščine, med drugim Galerijo Antu-

na Agustinčića in Studio Galerije Antuna 
Agustinčića.

Naslednji dan je v Vili Zelenjak pote-
kala novinarska konferenca, ki sta se 
je udeležila tudi župan mesta Klanjec 
Zlatko Brlek in namestnica župana 
Krapinsko–zagorske županije Jasna 
Petek. Poudarila sta, kako pomembno 
je mednarodno sodelovanje ter izme-
njava izkušenj za iskanje skupnih rešitev 
pri soočanju s podobnimi izzivi, kako na 
eni strani ohranjati naravo za prihodnje 
generacije ter hkrati ozaveščati lokalno 
in širšo prebivalstvo o pomenu narave 

za dobrobit človeka.
Sledil je zaključni sestanek med par-

tnerji, na katerem smo si pogledali teh-
nična navodila za poročanje o delu na 
projektu in seznam posameznih nalog. 
Sestanek smo uspešno zaključili, pono-
sni na do sedaj dobro opravljeno delo 
in dosežene rezultate, ter polni svežega 
zagona in motivacije za nadaljnje dose-
ganje zastavljenih ciljev projekta Vezi 
narave / Veze prirode.

Tjaša Pleško

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje z izdelanim 
digitaliziranim načrtom šolskih poti

Občina Grosuplje 
se je uspešno prija-
vila na javni poziv 
Javne agencije RS 
za varnost prometa 
v okviru dodatne 
podpore občinskim svetom za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu. Med 
drugim smo tako v uporabo dobili več 
triopanov »Usposabljanje kolesarjev«, 
odsevnih brezrokavnikov za kolesarje 
in kolesarskih čelad, ki sta jih župan dr. 
Peter Verlič in direktor občinske uprave 

mag. Dušan Hočevar že v jesenskih me-
secih izročila učenkam in učencem ter 
njihovim učiteljicam in učiteljem v naših 
treh osnovnih šolah, Osnovni šoli Louisa 
Adamiča Grosuplje, Osnovni šoli Brinje 
Grosuplje in Osnovni šoli Šmarje - Sap. 
Pri opravljanju kolesarskega izpita so jim 
in jim še bodo vsi ti pripomočki gotovo 
prav prišli, da bo za varnost otrok v pro-
metu kar najbolj poskrbljeno.

Že takrat pa je bilo tudi rečeno, da bo 
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosu-
plje dobila tudi digitaliziran načrt šol-

skih poti. Ta je sedaj izdelan in dostopen 
na spletnem portalu Načrti šolskih poti, 
na povezavi: http://solskepoti.avp-rs.si/
solske_poti#Grosuplje&131.

Učenci te šole in njihovi starši si tako 
lahko pogledajo načrt šolskih poti svo-
je šole, poleg tega pa bodo na ta način 
lahko redno obveščeni o pomembnih 
spremembah na njihovi šolski poti (za-
pore, dobre prakse, spremembe voznih 
redov). Starši in otroci lahko poiščejo 
najprimernejšo šolsko pot. 

Jana Roštan

Obiskali so nas učenci 5. razreda Podružnične  
osnovne šole Žalna

V ponedeljek, 18. februarja 2019, so 
našo občinsko hišo skupaj s svojo učite-
ljico Tanjo Pogorelčnik Burger obiskali 
učenke in učenci 5. razreda Podružnične 
osnovne šole Žalna.

Župan dr. Peter Verlič jih je prijazno 
povabil v svojo pisarno in odgovoril na 
vsa njihova vprašanja, ki so mu jih zasta-
vili. Zakaj se je odločil, da bo kandidiral 
za župana, kako zgleda opravljanje nje-
gove funkcije?

Pokazal pa jim je tudi, kako bo videti 
šola Louisa Adamiča na Tovarniški, ko bo 
imela kar 8 novih učilnic, pa tudi novo 
športno dvorano. Prav v to šolo bodo 
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Nacionalni posvet v okviru evropskega projekta LOCAL4GREEN: 
Potenciali občinskega proračuna za promocijo obnovljivih 
virov energije

Grosuplje Goes Green. Da bo tudi pri-
hodnost naše občine zelena. Na strehah 
Osnovne šole Brinje Grosuplje in Špor-
tne dvorane Brinje Grosuplje smo name-
stili sončno elektrarno, energetsko smo 
obnovili naše vrtce, šole, pa tudi stari del 
zdravstvenega doma, postavili smo več 
polnilnih postaj za električna vozila s po 
dvema parkirnima mestoma ter pričeli s 

plinifikacijo občine. Nova moderna Či-
stilna naprava Grosuplje že več let skrbi, 
da se odpadna voda prečisti in tako vrne 
nazaj v naravo spet čista, uporaba javne-
ga potniškega prometa pa je za njegove 
uporabnike, občanke in občane naše ob-
čine, vsako leto bolj prijazna. Nov korak v 
smeri te trditve bo nova parkirna hiša P + 
R Grosuplje, z gradnjo katere pričnemo 

že to pomlad. Z zasledovanjem Celostne 
prometne strategije občine Grosuplje pa 
bomo z urejenimi pločniki in kolesarski-
mi stezami vedno več pozornosti name-
njali tudi pešcem in kolesarjem.

Kot zelena občina aktivno sodeluje-
mo v evropskem projektu LIFE Climate 
Path 2050 (Podnebna pot 2050), ki je 
namenjen spremljanju napredka in načr-

namreč vstopili naslednje šolsko leto, ko 
bodo uspešno zaključili 5. razred.

Učenke in učenci so županu ob tej 
priložnosti predstavili tudi svoj izdelek iz 
lego kock, ki v okviru dodatnega pouka 
nastaja preko programa Misija Luna in 
ga za Slovenijo organizira Zavod Super 
Glavce. Njihov cilj je sestaviti bazo na 
Luni, pri tem pa je treba upoštevati, da 

so razmere na Luni precej drugačne od 
teh na Zemlji, zato morajo dobro razmi-
sliti, kaj vse bodo potrebovali. Prav tako 
se morajo naučiti glavnih prvin progra-
miranja.

Županu so zaupali tudi, da jih še v 
tem šolskem letu čaka opravljanje kole-
sarskega izpita, in beseda je tako nanesla 
tudi na to, kako pomembno je varno in 

odgovorno ravnanje v prometu.
Preden pa smo se poslovili, so učenke 

in učenci županu izročili tudi darilce, ki 
so ga pripravili, simbol šole v obliki obe-
ska, in ga povabili na veliko praznovanje 
šole, ki bo 6. junija. Podružnična osnov-
na šola Žalna namreč letos praznuje ju-
bilejnih 10 let.

Jana Roštan

Maškarce iz vrtcev Kekec, Mojca, Pastirček, Kobacaj, Malček, 
Sonček in Tinkara obiskale občinsko hišo

»TRALALA, HOPSASA, PUSTNE SMO 
ŠEME«, ta in številne druge pesmice so 
na pustni torek, 5. marca 2019, odzvanja-
le pred našo občinsko hišo. S svojim obi-
skom in pravim pustnim rajanjem so nas 
prav lepo presenetile in razveselile ma-
škarce iz vrtcev Kekec, Mojca, Pastirček, 

Kobacaj, Malček, Sonček in Tinkara, pa 
tudi maškarce iz 2. razreda Osnovne šole 
Brinje Grosuplje. Res veliko jih je bilo.

Dobre vile, čarovnice, pikapolonice, 
čebelice, samorogi, gasilci, vojaki, poli-
caji, zajčki, tigrčki, pa celo božički in je-
lenčki, in še bi lahko naštevali. Pa dimni-

karčki iz Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje.  

Pomlad je prav gotovo že tik pred vra-
ti. Zvončki in trobentice ter lepi, prijetno 
topli sončni dnevi, ki se jih vsi veselimo. 

Jana Roštan
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tovanju podnebnih ukrepov za zmanjša-
nje emisij na področjih stavb, prometa, 
industrije, kmetijstva, gozdarstva in od-
padkov. V okviru projekta je bil med dru-
gim za občine vzpostavljen tudi Lokalni 
semafor podnebnih aktivnosti.

Sodelujemo pa tudi v evropskem pro-
jektu Local4Green - Local Policies for 
Green Energy (Lokalne politike za zele-
no energijo). V okviru tega projekta je v 
petek, 8. marca 2019, na Gospodarskem 
razstavišču, v okviru sejma DOM, potekal 
že drugi posvet, tokrat z naslovom Naci-
onalni posvet o potencialih občinskega 
proračuna za promocijo obnovljivih vi-
rov energije.

Aktivnosti na področju širjenja rabe 
obnovljivih virov energije (OVE) in učin-
kovite rabe energije (URE) so namreč na 
področju energetike ključnega pomena 

za uspešen prehod v trajnostno družbo. 
Zelo pomembno vlogo pri tem pa igrajo 
prav občine, ki so z izvajanjem različnih 
ukrepov za doseganje trajnostnih ciljev 
hkrati tudi vzor občankam in občanom, 
da bodo tudi njihova ravnanja odgovor-
na.

V prvem delu posveta smo se sezna-
nili z namenom in cilji projekta Lokalne 
politike za zeleno energijo in z metodo-
logijo pristopa k preoblikovanju fiskalne 
politike za spodbujanje rabe OVE. Spre-
govorili smo tudi o pozitivni in negativni 
davčni diskriminaciji. V drugem delu pa 

so predstavniki občin, ki v projektu so-
delujejo: Grosuplje, Ivančna Gorica, Ka-
mnik, Kočevje, Kranj, Križevci, Lenart in 
Trebnje, predstavili dejavnosti in načrte 
teh občin na področju rabe OVE.

Posveta se je udeležila tudi vodja 
Medobčinskega razvojnega centra ob-
čin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje 
Jasmina Selan, prav tako so na posvetu 
sodelovali strokovnjaki Gradbenega in-
štituta ZRMK in Fakultete za družbene 
vede Univerze v Ljubljani.

Projekt Local4Green bo sicer trajal do 
konca oktobra 2019, njegov namen pa je 
pomagati lokalnim skupnostim pri pri-
pravi in uveljavitvi inovativnih lokalnih 
fiskalnih politik, usmerjenih v promocijo 
rabe obnovljivih virov energije v javnem 
in zasebnem sektorju. 

Jana Roštan

Ljubljanska urbana regija tudi prihodnja štiri leta optimistično 
in ambiciozno z istim vodstvom

Konec februarja je potekala konstitu-
tivna seja Sveta Ljubljanske urbane regi-
je (Svet LUR), organa odločanja na ravni 
Osrednjeslovenske razvojne regije, ki ga 
sestavljajo župani 26-ih občin, med njimi 
Občine Grosuplje. Glede na to, da so ko-
nec leta 2018 potekale lokalne volitve, je 
prišlo do nekaj sprememb tudi v sestavi 
Sveta LUR. Regija je dobila sedem novih 
županov.

So pa člani Sveta LUR tudi v tem man-
datu za predsednika Sveta LUR soglasno 
potrdili župana Mestne občine Ljublja-
na Zorana Jankovića, namestnik pred-
sednika ostaja župan Občine Brezovica 
Metod Ropret. Prvi seji županov v no-
vem mandatu je prisostvoval tudi dr. Iz-
tok Purič, minister, pristojen za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo. Nav-
zočim je podal usmeritve za nadaljnje 

aktivnosti, ki čakajo regijo v pripravi na 
novo finančno perspektivo 2021–2027.

Naš župan, dr. Peter Verlič, sicer v 
Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske 
urbane regije sodeluje tudi kot predse-
dnik Koordinacijskega odbora za javni 
promet.

Regionalna razvojna agencija Lju-
bljanske urbane regije povezuje 26 ob-

čin osrednjeslovenske regije, v katerih 
podpira trajnostno naravnane gospo-
darske, infrastrukturne, socialne, kultur-
ne in kreativne dejavnosti. Ob tem spod-
buja povezovanje in razvoj partnerskih 
mrež med različnimi deležniki, ki s svoji-
mi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni 
razvoj regije. 

Jana Roštan
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Župan dr. Peter Verlič, podpredsednik KS Št. Jurij Peter Goršič, predsednica KS Št. Jurij Marinka 
Rebolj in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar

Veseli smo, da se štorklje v našo občino rade vračajo

Prihaja pomlad, z njo pa se v našo ob-
čino z afriške celine vračajo tudi štorklje. 
Njihovega prihoda se vsako leto znova 
razveselimo. To še posebej velja za tiste 
naše občanke in občane, ki stanujejo v 
bližini njihovih gnezd. Eno se nahaja v 
Ponovi vasi, kjer so nam tamkajšnji kra-
jani zaupali, da je štorklja letos s svojim 
prihodom pohitela, saj so jo že nekajkrat 
opazili. Kot pravijo, pa je štorklje najlep-
še opazovati takrat, ko se mlade štorklji-
ce učijo vzleteti iz gnezda.

Znano je, da v naši občini tudi skrbi-
mo, da štorklje ob njihovi vrnitvi priča-
kajo varna in udobna gnezdišča. Mogo-
če je tudi to razlog, da se k nam vsako 

leto rade vračajo. In ker to še vedno drži, 
smo v petek, 15. marca 2019, v Pono-
vi vasi zamenjali 
drog, na katerem 
je nameščen gnez-
ditveni podstavek 
in v njem gnezdo. 

Drog je bil na-
mreč že precej 
dotrajan, ker pa je 
bil obtežen tudi z 
velikim in težkim 
gnezdom, je obsta-
jala nevarnost, da 
bi se ob močnej-
šem vetru podrl. 

Na to nas je opozoril Peter Goršič 
iz Telekoma, ki je tudi podpredsednik 
Krajevne skupnosti Št. Jurij, za prijazno 
zamenjavo droga pa se Telekomu lepo 
zahvaljujemo.

Naj spomnimo, da gre za gnezdo, ki 
je svoj podstavek dobilo iz Velike Pola-
ne. Bilo je darilo župana mag. Damijana 
Jaklina in skoraj natanko pet let mineva, 
odkar smo ga namestili na drogu v Po-
novi vasi.

Veseli smo, da se štorklje v naši občini 
dobro počutijo, da se rade vračajo in že-
limo si, da bo tako tudi v prihodnje. So še 
en razlog več za nasmeh na našem obra-
zu, za to, da je življenje v naši občini lepo. 
»Štorklje gnezdijo pri dobrih ljudeh,« pa 
naj bo naša zaključna misel.

Jana Roštan

Vabilo  

na posvet o prilagoditvah stanovanj in hiš za varno starost  
v okviru mreže starosti prijaznih mest in občin.

Evropske države, mesta in občine zadnja leta intenzivno spodbujajo starejše k pripravam na varno in 
samostojno staranje v domačem okolju. Prilagoditev bivalnih prostorov - stanovanj in hiš ter javnega okolja je dokazano 
ena najbolj uspešnih oblik preventive. Na posvetu boste izvedeli, kako se da že z manjšimi in ne nujno dragimi posegi ter 

pripomočki in z ustreznimi prilagoditvami bistveno prispevati k varnem staranju doma.
Zato bomo skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje ter predstavniki občine 

izvedli posvet na to temo.
Posvet bo potekal 11. aprila 2019, ob 16. uri v prostorih Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Vljudno vabljeni.

Inštitut Antona Trstenjaka
Direktorica mag. Ksenija Ramovš

Občina Grosuplje
Župan dr. Peter Verlič
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OBVESTILO O OBJAVLJENIH RAZPISIH NA SPLETNI STRANI OBČINE GROSUPLJE

Obveščamo vas, da bodo predvidoma konec marca na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si 
pod rubriko razpisi objavljeni naslednji razpisi:

• JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za  zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delo-
vanja izvajalcev na področju kulture v Občini Grosuplje za leto 2019;

• JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov programov in projektov izvajalcev na področju kulture v letu 
2019;

• JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za  izbor kulturnih projektov na področju varstva kulturne dediščine v Občini 
Grosuplje v letu 2019;

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev in zvez v letu 2019;
• JAVNI POZIV za sofinanciranje projektov pokroviteljstva Občine Grosuplje v letu 2019;
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja programov izvajalcev na področju turizma ter urejanje turističnih točk v 

letu 2019;
• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje v letu 2019;
• JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019;
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grosuplje za leto 2019;
• JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za  opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev 

dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na področju športa v Občini Grosuplje za leto 2019.

Občina Grosuplje

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

OBVESTILO O VOLILNI PRILOGI

V majski številki lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi (5 - 2019) bo, skladno s »Sklepom o obsegu ča-
sopisnega prostora v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi v času volilne in referendumske kampanje«, 
izšla tudi volilna priloga pred evropskimi volitvami, ki bodo potekale v nedeljo, 26. maja 2019. 
Sklep, s katerim se določajo pravila (obseg, pogoji in način) uporabe časopisnega prostora v lokalnem 
časopisu Grosupeljski odmevi za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih kandidatov v času 
volilne in referendumske kampanje v občini Grosuplje, je objavljen na spletni strani Občine Grosuplje, pod zavihkom »Gro-
supeljski odmevi«: https://grosuplje.si/objave/63, in še dodatno pod zavihkom »Evropske volitve 2019«: https://grosuplje.
si/objava/180433.
Skladno z omenjenim sklepom naročniki vse objave plačajo po veljavnem ceniku, ki je bil sprejet na občinskem svetu. Na 
oglas se na vidno mesto napiše naročnika in plačnika oz. ime in naslov pravne osebe, ki naroča in plača oglas. 
Naročniki volilnih prispevkov pošljejo oblikovano gradivo v PDF obliki.
Rok za oddajo gradiva bo objavljen v naslednji, aprilski številki Grosupeljskih odmevov. Gradivo nam lahko pošljete na: gro-
supeljski.odmevi@gmail.com. Lahko pa ga dostavite tudi na CD-ju, USB ključku ali drugem primernem digitalnem mediju, 
na sedež uredništva: Občina Grosuplje, Grosupeljski odmevi, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje. 

Občina Grosuplje
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Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
  Tone Pavček

Iskrene čestitke ob dnevu žena in za materinski dan voščimo vsem žen-
skam, ženam in materam. Naj bo vsak dan prepleten s pozornostjo in 
ljubeznijo.

SLS, občinski odbor Grosuplje

Nova Slovenija – krščanski demokrati občine Grosuplje 
ob 8. marcu – dnevu žena in  25. marcu - materinskem dnevu, 

vsem ženam in materam  
iskreno čestitamo z neizmerno zahvalo ter iskrenim spoštovanjem 

do vašega dela, požrtvovalnosti, ljubezni, solidarnosti in nesebičnosti.
Z vsem tem dajete pravi pomen, smisel in pot vsakdanjega življenja v družini in družbi.

Nova Slovenija - krščanski demokrati, občinski odbor Grosuplje 

Začelo se je 10. marca leta 1989. Slo-
venski kristjani in tisti, ki prisegajo na 
demokracijo in spoštovanje človekovih 
pravic, so se odločili aktivirati in pri-
spevati k preobrazbi slovenske družbe. 
Lojze Peterle je skupaj s svojimi politič-
nimi somišljeniki izpolnil tisočletne sa-
nje Slovencev in bo vedno zapisan kot 
eden ustanovnih očetov samostojne 
neodvisne Slovenije. Dr. Andrej Bajuk 
je v kritičnih časih zmanjšal zaostanek v 
pogajanjih z EU, da je Slovenija leta 2004 
končno lahko stopila v unijo in prevze-
la evro, Ljudmila Novak pa je v težkih 
časih krščansko demokracijo vrnila  na 
politični zemljevid Slovenije, sedaj pa je 
na mladi generaciji z Matejem Toninom 
kot voditeljem ter ostalimi, da ponovno 
okrepi krščansko demokracijo.

V soboto, 9. marca 2019, je ob tem 
jubileju na Bledu potekala  slovesnost 
ob 30. obletnici krščanske demokraci-
je v Sloveniji. V nabito polni Festivalni 
dvorani so se prireditve udeležili šte-
vilni ugledni gostje, ki so sooblikovali 
krščansko demokracijo v prehojenih 30 
letih. Tako predsednik osamosvojitvene 

vlade g. Lojze Peterle, nekdanja pred-
sednica Ljudmila Novak, nekdanji in se-
danji poslanci DZ-ja in še številni drugi 
predstavniki javnega življenja. Močno 
je bila zastopana tudi ekipa občinskega 
odbora NSi Grosuplje, na čelu s predse-
dnikom sveta NSi Matjažem Trontljem. 
Častni gost praznovanja je bil kandidat 
Evropske ljudske stranke za predsedni-
ka Evropske komisije Manfred Weber, 
ki je v nagovoru dejal, da krščanske 

demokrate združujejo vrednote za pri-
hodnost družbe. Ob tem je izpostavil, 
da je krščanska demokracija v zadnjih 
desetletjih za evropske državljane do-
segla združitev v svobodi in miru. 

 
Svoboda, pravičnost in varnost so 

naše korenine
Matej Tonin kot ključne vrednote, ki 

gradijo krščansko demokracijo, izposta-
vlja svobodo, pravičnost in varnost. Te 

30 let krščanske demokracije na Slovenskem: 
Zavezani prihodnosti
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Pogovornega večera z evropsko poslanko Romano Tomc smo 
se udeležili tudi nekateri članice in člani Občinskega odbora SDS 

Grosuplje.

V sredo, 6. marca 2019, je v prostorih Sre-
dnje šole Josipa Jurčiča potekal pogovorni 
večer in diskusija z naslovom »Kaj ima EU 
opraviti s tem?«. Osrednja gostja pogovor-
nega večera je bila evropska poslanka Ro-
mana Tomc. 

»Ljudje pogosto pravijo, da je Bruselj daleč, da jih politika ne 
zanima, da jim je tuja. Vendar pa je politika tista, ki kroji naš vsak-
dan,« je uvodoma poudarila evropska poslanka.

Vsem navzočim je predstavila, kaj Evropska unija pravzaprav 
pomeni in kako znotraj nje delujejo posamezne pomembne in-
stitucije, ter izpostavila številne dosežke Evropske unije, ki so 
danes postali del našega vsakdana. 

Svoj govor pa je sklenila z naslednjimi besedami: »Evropska 
unija se hitro spreminja. Soočamo se s številnimi izzivi, spremem-
bami in novostmi. Želim si Evrope, ki bo skrbela za svoje drža-
vljane in jim zagotavljala varnost. Evrope, ki bo ohranjala dobro 
socialno okolje in ponujala priložnosti za vse generacije. Ostati 
moramo Evropa, ki skrbi za okolje in za kmetijstvo. Ostati mora-
mo gospodarska velesila, to je bistvenega pomena. Prav tako si 

želim Evrope in Slovenije brez korupcije. Zato maja pojdimo na 
volitve in namenimo svoj glas tistim, ki bodo delali za vse to.«

Ženski odbor SDS Grosuplje

krščansko demokratske vrednote so naše korenine, ki drevo krščan-
ske demokracije držijo pokonci tudi v najhujših viharjih.

 Lojze Peterle: Prispevali smo k zgodovinskemu premiku in 
imamo vizijo evropskega razvoja

Evropski poslanec Lojze Peterle je v svojem govoru izpostavil, da 
se s hvaležnostjo spominjamo tistih, ki so pred 30 leti razumeli klic 
časa in se odločili, da ustanovijo slovenske krščanske demokrate, ki 
so bili zmagovita stranka slovenske pomladi, zato so tudi prevzeli ne-
katere ključne odgovornosti na poti v osamosvojitev.

NSi bo odprta za dialog z vsemi, ki želijo dobro Sloveniji
Nova Slovenija bo odprta za dialog z vsemi, ki želijo dobro Slove-

niji. Prihodnost je odvisna od naših dobrih rešitev, za katere moramo 
najti zaveznike, da jih spravimo v življenje. Ljudem želimo ponuditi 
upanje, širjenje strahu nas ne zanima. Imamo velike cilje. Zgraditi 
želimo varno, gospodarsko močno in zeleno Slovenijo. Za nami je 
dolga pot, pred nami pa čas izzivov. Prihodnosti se ne bojimo, pri-
pravljeni smo jo soustvarjati v Sloveniji kot tudi v Evropi. Prihodnost 
je na strani krščanske demokracije.

Tajništvo OO NSi Grosuplje

Ob 30. obletnici ustanovitve  
krščanske demokracije 

izrekamo iskrene čestitke vsem ustanovnim 
članicam in članom v takratni občini Grosuplje, ki 
je pokrivala tudi današnji občini Ivančna Gorica in 

Dobrepolje.

Vaš pogum in volja po političnih spremembah sta 
odločilno prispevala, da je tudi v našem območju 

krščanska demokracija začela delovati in odločilno 
prispevala k razvoju, gradnji blaginje za vse 

občanke in občane naše občine.

Nova Slovenija –  
krščanski demokrati občine Grosuplje

Volilna konferenca OO SDM Grosuplje

V sredo, 27. februarja 2019, je poteka-
la volilna konferenca Slovenske demo-
kratske mladine Grosuplje. Za predse-
dnika je bil ponovno izvoljen Žan Skubic, 
za podpredsednico pa Nives Rupčič.

“Mladi smo pomemben akter v 
ustvarjanju boljše prihodnosti, zato va-
bim vas, mlade, da se pridružite naši eki-

pi in prispevate delček k soustvarjanju 
boljše prihodnosti,” je ob ponovni izvo-
litvi dejal Žan Skubic.

SDM Grosuplje

Romana Tomc: Želim si Evrope, ki bo skrbela za svoje 
državljane



16 GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Marec 2019 Politika

V imenu OO SDS Grosuplje je priznanje prevzel naš predsednik mag. Dušan Hočevar.

V soboto, 9. marca 2019, na dan, ko se 
spominjamo tudi rojstva očeta sloven-
ske državnosti dr. Jožeta Pučnika, je v 
dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani 
potekala slavnostna akademija ob 30. 
obletnici Slovenske demokratske stran-
ke.

Osrednja govornika na slovesnosti sta 
bila kandidat Evropske ljudske stranke 
za predsednika Evropske komisije na 
letošnjih volitvah v Evropski parlament 
Manfred Weber in predsednik Sloven-
ske demokratske stranke Janez Janša.

»V veliko veselje mi je, da sem danes z 
vami, da lahko prispevam svoj govor ob 
vašem 30. rojstnem dnevu. Lahko ste res 
ponosni na ta zgodovinski dosežek,« je 
dejal Manfred Weber in nam ob prazni-
ku tudi čestital.

Spomnil nas je, da moramo biti pono-
sni na krščanske demokrate v Sloveniji, 
kot je bil dr. Jože Pučnik, in v Evropi, kot 
so bili De Gasperi, Schumann, Adenau-
er - to so politiki, ki so ustvarili današnjo 
Evropo, v kateri živimo v miru, v kateri 
smo svobodni. Kot politična družina smo 
v zadnjih desetletjih v Evropi res veliko 
dosegli, a veliko stvari moramo tudi še 
storiti.

V luči prihajajočih evropskih volitev 
pa je dejal: »Sam sem nova generacija, 
odpreti moramo novo poglavje, stopiti 
moramo v novo obdobje za evropsko ce-
lino.« Meni, da si moramo še vedno pri-
zadevati, da bi imeli v vsej Evropi enake 
življenjske pogoje, ko gre za delovna 
mesta, ko gre za plačila, ko gre za nove 
obete za ljudi. Vedno bo zagovarjal, da 
nihče ne bi smel biti prisiljen, da zapusti 
svojo državo samo zaradi gospodarskih 
razlogov, da bi našel boljše življenje in 
delovno mesto nekje drugje. 

Pomembno vprašanje so tudi migra-
cije. V Evropski ljudski stranki zagovar-
jamo nadzor meja. Ne želimo si neza-
konitih migrantov, ki bi prečkali meje. 
»Kot politik želim zagotoviti Evropejcem, 
da bomo vedeli, kdo je na evropskem oze-
mlju. Država mora prevzeti nadzor, ne pa 
nezakoniti tihotapci,« je dejal.

Vedeti pa moramo tudi, kaj so naše 
vrednote, kaj smo že dosegli. Ob tem je z 
nami delil naslednjo misel: »Ko letimo, ko 
prečkamo evropske meje, vidimo različne 
stvari, različne kulture, govorijo se različni 
jeziki ... Nekateri imajo boljše pivo, nekate-

ri vino, nekateri meso, Slovenija ima vse to 
na zelo visoki ravni, kar je velika prednost. 
Ko vidim evropsko raznolikost, si rečem, 
lepo je biti Evropejec, ker smo tako razno-
liki, vseeno pa nas ena stvar druži. V vsaki 
vasi, v vsakem mestu, je v središču krščan-
ska cerkev. Ponosni moramo biti na svoje 
krščanske vrednote in jih moramo braniti 
tudi v prihodnje.«

»Slovenska demokratska stranka je za 
demokracijo in je proti vsakemu totalita-
rizmu. Na tej osnovi smo pripravljeni ve-
dno in povsod sodelovati v dobro Sloveni-
je, za blaginjo Slovenije z vsakomur, ki brez 
težav in dodatkov podpiše ta stavek, pa če 
se imenuje levi ali desni, socialni, krščanski 
ali liberalni demokrat. A demokrat ni de-
mokratičen, ne po imenu, ampak po delu 
in prepričanju biti mora,« pa je v svojem 
nagovoru med drugim poudaril Janez 
Janša.

Dejal je, da je rojstni dan stranke pri-
ložnost, ko se ozremo v preteklost, a 
pozornost je seveda usmerjena v priho-
dnost. In 26. maja so pred nami volitve v 
Evropski parlament.

O nekaterih ključnih izzivih Evrope 
je spregovoril že Manfred Weber. Vsee-
no pa je poudaril, da je EU danes precej 
drugačna, kot je bila leta 2004, ko smo se 
EU pridružili, ali kot leta 2003, ko smo z 
velikansko večino glasovali za vstop v EU 
in v NATO. Desetletje in pol, ki je sledilo 
našemu vstopu v Evropsko unijo, smo 
najprej živeli medene tedne ponovno 
združene Evrope, se nato spopadali z 

gospodarsko krizo ter se na koncu sooči-
li z množičnimi migracijami in brexitom. 
Ta izziv še vedno traja. Brexit, odhod Ve-
like Britanije iz Evropske unije, predsta-
vlja enega največjih šokov, ali celo naj-
večjega, kot bo pokazala prihodnost, od 
nastanka EU dalje. Iz EU, ki se je doslej le 
širila, odhaja ena njenih največjih članic. 

»Zaradi tega je, spoštovani prijatelji, 
čas, ki je danes pred Evropejci, tudi pred 
Slovenci, čas političnega boja za Evropo. 
Za Evropo, za kakršno smo glasovali na re-
ferendumu leta 2003. Za Evropo evropske 
civilizacije in kulture, utemeljene na de-
setih božjih zapovedih in razsvetljenstvu. 
Evrope, ki spoštuje človekove pravice in 
temeljne svoboščine, enakopravnost obeh 
spolov in pravico človeka do varnosti in 
dostojanstva. Za Evropo, ki je svojo civili-
zacijo pripravljena in sposobna varovati in 
braniti. Pravni temelji takšne Evrope so, po 
našem mnenju, zapisani v Lizbonski po-
godbi,« je še dejal Janez Janša. 

Na slovesnosti smo se ob foto in video 
utrinkih ozrli tudi v čas nastanka stranke, 
z bogatim kulturnim programom pa 
smo se sprehodili skozi vse regije naše 
domovine. Podeljena so bila tudi naj-
višja priznanja stranke, posebej veseli 
smo, da je priznanje za odlično delo v 
preteklem letu dobil tudi naš odbor. 
Prireditev je povezovala Eva Irgl, tudi 
naša dolgoletna poslanka.

Občinski odbor SDS Grosuplje

Zvesti Sloveniji. Že 30 let.
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Seminar Davčni obračun na OOZ Grosuplje, 24.1.2019

Drage ženske,

iskrene čestitke ob vašem prazniku,  
dnevu žena, 8. marcu.

Vsaka mama je prava mama, dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama. Za vse življenje. (Tone Pavček)

Vsem materam pa želimo tudi lepo praznovanje 
materinskega dne, 25. marca.

NAJ VSAK VAŠ DAN BO S SONCEM OBSIJAN! 

Ženski odbor SDS Grosuplje

Spoštovani občanke in občani, 

vabimo vas, da nas 

ob dnevu zdravja in ob dnevu Zemlje,

v SOBOTO, 6. aprila 2019, od 9. ure dalje, 
obiščete

NA STOJNICI NA TRŽNICI V GROSUPLJEM.

Ženski odbor SDS Grosuplje

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico 
Grosuplje

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ 
GROSUPLJE, več informacij in prijavnice 
na www.ooz-grosuplje.si, kjer preverite 
pogoje subvencionirane udeležbe zara-
di sofinanciranja občine Grosuplje:
• Strokovni seminar »PODJETJA, VE-

STE, KAJ MORATE DO KONCA MAR-
CA POROČATI O EMBALAŽI?«, če-
trtek, 21. 3. 2019, ob 13.00, v Domu 
obrtnikov v Grosupljem. 

• Strokovni seminar »ODDAJANJE 
NEPREMIČNIM ZA TURISTIČNE NA-
MENE«, v četrtek, 18. 4. 2019, ob 
13.00, Dom obrtnikov v Grosupljem. 
Razmišljate o ustvarjanju dodatnega 
zaslužka z oddajanjem sobe ali stano-
vanja preko Airbnb-ja ali Bookinga? 
Oddajanje nepremičnin za turistične 
namene zaradi pojava specializiranih 
spletnih portalov v Sloveniji in svetu 
doživlja pravi razcvet. Na seminarju 
vam bodo predstavljene konkretne 
možnosti, kako se tega posla lotiti. 
Spoznali boste različne pravno orga-

nizacijske oblike opravljanja soboda-
jalstva, katere pogoje morate izpol-
njevati ter kakšne so vaše obveznosti 
in dajatve. Predstavljeni vam bodo 
praktični primeri iz Tolminskega, od 
koder prihaja predavateljica. Vabljeni.

• 2. DAN DRUŽINSKEGA PODJETNI-
ŠTVA: četrtek, 11. 4. 2019, na Dvo-
ru Jezeršek, Cerklje na Gorenjskem. 
Okrogla miza: Zakaj moj otrok ni ostal 
v družinskem podjetju? Več na www.
ozs.si 

ANALIZA GOSPODARSTVA NA OOZ 
GROSUPLJE V OBDOBJU 2013–2017: 
Poslovni subjekti v občini Grosuplje, z iz-

jemo t.i. javnega sektorja, so v letu 2017 
ustvarili 702 MIO EUR prihodkov, kar je 
kar za 14,5 % več kot leto poprej, pri tem 
ustvarili za 27,2 MIO EUR dobička, kar je 
za 4,6 % več kot leto poprej ter ob tem 
v povprečju zaposlujejo 4.537 oseb oz. 
8,4 % več kot leto poprej.  Podrobnosti 
najdete na spletni strani OOZ Grosuplje. 

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

Janez Bajt,
sekretar OOZ Grosuplje
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Prenovljena prodajalna Market Grosuplje v centru mesta

36 zlatih, največ za kruh in pekovsko pecivo

V četrtek, 7. marca 2019, je svoja vrata 
odprla prenovljena prodajalna Market 
Grosuplje v centru mesta. Na povabilo 
ob odprtju prenovljene prodajalne se je 
odzval tudi župan dr. Peter Verlič in vod-
stvu ter seveda tudi vsem zaposlenim 
zaželel, da bi trgovina tudi v prihodnje 
dobro poslovala, da bi s svojo kakovo-
stno in cenovno ugodno ponudbo pri-
vabljala naše občanke in občane. Najbolj 
pomembno je prav to, da so ob obisku 
trgovine zadovoljne tudi stranke. Te je 
trgovina s svojim novim videzom ter še 
pestrejšo in prijaznejšo ponudbo ta dan 

prav lepo presenetila.
Trgovina v centru Grosupljega je ime-

la velik pomen že pred mnogimi leti, ko 
je imelo Grosuplje še precej drugačno 
podobo, tja pa so po vsakodnevnih na-
kupih zahajali tukajšnji vaščani, pa tudi 
prebivalci iz okoliških vasi. In še danes je 
tako. Ko bo center mesta zaživel v novi 
podobi, ko bo Kolodvorska cesta postala 
prijetna peš cona s trgom pred železni-
ško postajo na eni strani in s trgom pred 
knjižnico na drugi strani, pa bo takšna 
trgovina s tako urejenim prostorom še 
lepše sovpadala.

Skupina Mercator prav v teh dneh 
praznuje jubilejnih 70 let delovanja, saj  
njegova zgodba sega v leto 1949, ko je 
ob ustanovitvi družbe Živila Ljubljana, 
predhodnice Poslovnega sistema Mer-
cator, 36 zaposlenih prodajalo 40 vrst 
izdelkov. Zdaj pa Skupina Mercator na 
štirih trgih zaposluje več kot 20.000 ljudi 
in na svojih policah nudi več kot 40.000 
vrst izdelkov.

Danes zato s ponosom uporabljajo 
slogan: »Delamo dobro. Že 70 let.«

Jana Roštan

GZS  je na letošnjem 19. strokovnem 
ocenjevanju kruha, pekovskega in fine-
ga pekovskega peciva, testenin, keksov 
in slaščic podelila podjetju Don Don 36 
zlatih odličij, kar je največ za kruh in 
pekovsko pecivo. Nagrajene izdelke 
pod blagovno znamko Pekarna Grosu-
plje in Don Don odlikuje mnogo dobrih 
lastnosti, od izvirnih receptur do najbolj-
ših sestavin, kot tudi načinov priprave. Z 
dodanim kislim testom pripravljamo iz-
delke brez dodanih aditivov. S kvasnim 
nastavkom pa izdelkom izboljšujemo 
aromo, polnost okusa in svežino. Svoj 
navdih iščemo v bogati krušni dediščini, 
naravi in skrbi za uravnoteženo prehra-
no. 

Tudi letos, z največ prejetimi zlatimi 
odličji doslej, dokazujemo, da sledimo 
sodobnim pekarskim in prehrambnim 
trendom in upoštevamo želje naših 
potrošnikov. Odličja, ki veljajo za naju-
glednejše priznanje na področju pe-
karstva v Sloveniji, nas zavezujejo, da 

bomo svoje delo tudi 
v prihodnosti opra-
vljali z največjo mero 
kakovosti, predanosti 
in ljubezni do kruha. 
Ob tej priložnosti se 
za trud in predanost 
zahvaljujemo vsem 
našim delavcem in 
delavkam, ljubiteljem 
naših izdelkov pa za 
vedno znova izkaza-
no zaupanje. 

Pod blagovno 
znamko Pekarne Gro-
suplje in Don Don so odličja prejeli na-
slednji krušni izdelki: Malnar, Krjavelj, 
Sosed, Korošec, Matevž, Krjavljev polno-
zrnati hlebček, Domači koruzni, Domači 
ajdov, Piknik ciabatta, Pisana korenina, 
Babičin kruh, Babičin temni kruh, Babičin 
pisan kruh, Babičin koruzni kruh, Pirin 
polnozrnati kruh, Beljakovinski kruhek, 
Ovseni kruhek, Skorjavc, Skorjavc temni, 

Skorjavc pirin, Krajcar beli, Krajcar pol-
beli, Domača peka, Domača peka temni, 
Hudo pecivo brez kvasa, Pirina palčka, 
Ajdova palčka, Koruzna palčka, Hrustavc, 
Hrustavc temni, Gruntar, Cesar črni, Po-
gača bela, Beljakovinski kruhek, Kruh 
brez kvasa s semeni in Pecivo brez kvasa. 

Pekarna Grosuplje in Don Don
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Nova linija krofov Tvojih 5 minut

Podjetje Don Don je vodilno peko-
vsko podjetje v regiji in največji proizva-
jalec cvrtega peciva. Investicijski cikel 
podjetje nadaljuje z najsodobnejšo to-
varno za cvrte proizvode v regiji. Investi-
cija v vrednosti 5 milijon evrov bo zaklju-
čena oktobra 2019  in bo nadomestila 14 
let staro linijo v Kranju.

 Proizvodnja krofov je stekla že janu-
arja 2019 in z njo bo podjetje Don Don 
oskrbovalo vse trge, na katerih je že se-
daj prisotno (Slovenija, Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina, Srbija, Črna Gora), vključno 
s trgom Bolgarije. 

 Kapaciteta nove linije je do 6 mili-
jonov kosov na mesec in predstavlja 
pomembno pridobitev za skupino Don 
Don. Proizvodnja linija je popolnoma 

avtomatizirana, s čimer je zagotovljena 
najvišja možna kakovost proizvodov.

 Večja kapaciteta proizvodnje linije 
odpira možnosti razvoja podjetja Don 
Don širše v regiji. Največja sezona za 
cvrto pecivo pa je bil seveda pustni čas. 
V letošnjem letu so za čas pusta v Don 
Don-u proizvedli kar 8 milijonov krofov 
za trg Slovenije in Hrvaške. V zadnjem 
tednu so v proizvodnji porabili 60 ton 
marmelade in 9 ton posipnega sladkorja.

Pekarna Grosuplje in Don Don

Pan-Jan med najboljšimi zaposlovalci v Sloveniji

Podjetje Pan-Jan se je v kategoriji 
srednje velika podjetja, ki imajo od 51 
do 250 zaposlenih, uvrstil med sedem 
najboljših, med finaliste relevantnega 
izbora Zlata nit. Seveda je pomemb-
no, da imamo kot zaposleni v podjetju 
dostojno in redno plačilo, pomembno 
pa je tudi, kako se na delovnem mestu 
počutimo, kako ta vpliva na nas, saj 
služba predstavlja velik in pomemben 
del našega vsakdana, našega življe-
nja. In tega se zagotovo dobro zaveda 
tudi podjetje Pan-Jan.  

V sklopu projekta Zlata nit se namreč 
preverjajo naslednja področja v pod-
jetju: temeljni odnos med podjetjem 
in zaposlenim, vloga in kakovost dela 
posameznika v podjetju, vodenje, ko-
municiranje in sodelovanje, podjetnost 
in inovativnost, delovna obremenitev, 
osebna rast in razvoj ter pripadnost 
podjetju. Podjetje Pan-Jan pa je na vseh 
teh področjih dobil nadpovprečno do-
bre ocene. 

Anita Prijatelj, direktorica podjetja 
Pan-Jan, je ob tem dejala: »To je potr-
ditev, da delamo v pravo smer. Zapo-
sleni nam to vračajo z dobrim delom in 
zadovoljstvom. Če zaposleni niso zado-
voljni na delovnem mestu, tudi delo ne 
more biti dobro opravljeno.« Kot je še 
povedala, pa se odnos med zaposleni-
mi čuti tudi v odnosu do strank. Znajo 
prisluhniti posameznikom, se z njimi 
pogovoriti in vsak trenutek so dostopni 

vsakomur. Prav tako imajo v podjetju 
jasno zastavljene cilje, zaposleni so ve-
dno seznanjeni z novostmi in delom v 
podjetju. 

Zaupala nam je še, da so pogovor, 
izpolnjevanje medsebojnih dogovorov, 
dostopnost, prisluhniti posamezniku, 
pohvale, nagrade tisto, kar tudi njej 
omogoča, da uspešno krmari med tem, 
da vlada kvaliteten odnos med podje-
tjem in zaposlenim, da ima vsak posa-
meznik vlogo v podjetju in da to dela 
dobro. »Zaposlenim plačujemo v tretji 
pokojninski steber, nagrade ob jubileju v 
podjetju, čestitke ob osebnih praznikih, 

skupna druženja ... Vse to nas povezuje in 
združuje,« je še dodala. 

Anita Prijatelj se je ob tej priložno-
sti zahvalila vsem zaposlenim, ki jim 
zaupajo in se vsakodnevno trudijo za 
skupni uspeh. Svoje misli pa je strnila 
z besedami: »Teamwork makes dream 
work.« 

OGLASNI ČLANEK
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Nissan lansiral nov učinkovit 1,3-litrski bencinski motor,
ki bo še dodatno okrepil Qashqaijevo privlačnost

OGLASNI ČLANEK

• Qashqai – najbolje prodajan mestni terenec v Evropi – je prvi 
Nissanov model, ki uporablja popolnoma nov bencinski motor;

• Zagotavlja manjše izpuste CO2, nižjo porabo goriva in postavlja 
nove standarde vožnje s Qashqaijem;

• Prvič je pri Nissanovem modelu serijske proizvodnje na vo-
ljo tudi popolnoma nov sedemstopenjski menjalnik z dvojno 
sklopko (DCT).

Nissan Qashqai je odslej na prodaj s popolnoma novim 1,3-litrskim 
bencinskim motorjem. Gre za zadnje poglavje v zgodbi o uspehu Nis-
sana Qashqaija, najbolje prodajanega mestnega terenca v Evropi, s 
katerim se je še dodatno okrepila njegova privlačnost.

Izjemno učinkovit nov motor je na voljo v različicah s 140 KM in 160 
KM ter zagotavlja nižjo porabo goriva ter manjše izpuste CO2. Temelji 
na odlikah in virih skupine Renault-Nissan-Mitsubishi, razvili pa so ga 
v sodelovanju z družbo Daimler. Preizkuse in simulacije na njem so 
izvajali 40.000 ur. V sklopu tega preizkušanja so z motorjem opravili 
300.000 km odobritvene vožnje v nekaterih najzahtevnejših razmerah 
na svetu.

Na voljo je skupaj s šeststopenjskim ročnim menjalnikom in s po-
polnoma novim sedemstopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko 
(DCT). V obeh primerih je pogon na sprednja kolesa. Menjalnik DCT je 
prvič vgrajen v Nissanov model serijske proizvodnje in kupcem omo-
goča bolj športno in dinamično vozno izkušnjo, izboljšano zmoglji-
vost pri speljevanju in enakomernejši prenos moči.

Nov 1,3-litrski motor je na voljo v treh različicah: 140 KM z ročnim 
šeststopenjskim menjalnikom, 156 KM z ročnim šeststopenjskim me-
njalnikom in 160 KM s sedemstopenjskim menjalnikom DCT. Navor 
znaša 240 Nm pri različici z manjšo močjo, 260 Nm pri različici z večjo 
močjo in ročnim menjalnikom ter 270 Nm pri različici z menjalnikom 
DCT. 

Ta izboljšani bencinski pogonski agregat postavlja nov standard 
voznih lastnosti Qashqaija. Kupci bodo zaradi večje moči in navora 
opazili boljšo odzivnost pri nižjem številu vrtljajev in živahnejše po-
speševanje, bolj gladek in enakomernejši prenos moči ter tišje delova-
nje med vožnjo. Tudi pogostnost servisiranja vozila je manjša. 

Vsi novi pogonski agregati ustrezajo novemu emisijskemu stan-
dardu Euro 6d-Temp. Vsi trije pogonski agregati so izjemno konku-
renčni pogonskim agregatom drugih proizvajalcev, izpusti CO2 pa so 
mnogokrat bistveno manjši.

NEDC-BT 
140 KM in 160 KM z 

ročnim menjalnikom
17-palčna kolesa 18-palčna/19-palčna 

kolesa

Poraba goriva 5,3 l/100 km 5,7 l/100 km

CO2 emisije 121 g/km 130 g/km

NEDC-BT
160 KM DCT 17-palčna kolesa 18-palčna/19-palčna kolesa

Poraba goriva 5,5 l/100 km 5,8 l/100 km

Izpusti CO2  122 g/km 131g /km

*Podatki pri DCT menjalniku so odvisni od končne homologacije.
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Turistična zveza Grosuplje se je tudi letos predstavljala na 
sejmu Alpe - Adria

V sredo, 30. januarja 2019, je na Go-
spodarskem razstavišču pod sloganom 
Skočite v naravo svoja vrata v že jubilejni 
30. izvedbi odprla osrednja turistična 
sejemska prireditev v Sloveniji Alpe-
-Adria. Ta je bila posebej zanimiva za po-
potnike, športnike, alpiniste, pohodnike, 
aktivne rekreativce, tekače, kolesarje, 
ljubitelje adrenalinskih športov v naravi 
in še bi lahko naštevali, letos pa kot no-
vost tudi za ljubitelje kampinga in ka-
ravaninga. V zadnjih letih je namreč, še 
posebej v Evropi, avtodomarski turizem 
postal eden najbolj hitro razvijajočih se 
segmentov celovitega turističnega ra-
zvoja. 

Na sejmu je sodelovalo prek 330 tu-
rističnih ponudnikov iz Bosne in Herce-
govine, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Italije, 
Avstrije, Madžarske, Češke republike, 
Nepala in seveda Slovenije.

Slovenska turistična organizacija je 
na razstavnem prostoru I feel Slovenia 
sodelovala s sedmimi evropskimi de-
stinacijami odličnosti, ki jih še posebej 
odlikuje zaveza k trajnostnemu razvoju, 
in avtentičnimi 5-zvezdičnimi doživetji 
naše dežele. Predstavljala se je tudi Tu-
ristična zveza Slovenije s prek 160 lokal-

nimi skupnostmi in društvi, že tradicio-
nalno so na sejmu sodelovali Turizem 
Ljubljana, Planinska zveza Slovenije, 
Pohodništvo in kolesarjenje GIZ ter dru-
gi ponudniki kolesarjenja, Združenje slo-
venskih turističnih kmetij, predstavniki 
slovenskega zamejstva, ribiških organi-
zacij, ponudniki kamping in karavaning 
opreme ter številni drugi.

Na sejmu se je predstavljala tudi naša 
Turistična zveza Grosuplje v sodelova-
nju z Zavodom za turizem in promocijo 
»Turizem Grosuplje«. Naravne in kultur-
ne bisere občine: Županovo jamo, Kra-
jinski park Radensko polje, Magdalensko 
goro, Tabor Cerovo in Log pod vasjo 
Cerovo so predstavljali Županova jama - 
Turistično in okoljsko društvo Grosuplje, 
Turistično društvo Cer Cerovo, Turistično 
društvo Šmarje - Sap, Turistično društvo 
Tabor Št. Jurij in Turistično društvo Ko-
panj.

Obiskovalke in obiskovalci sejma pa 
so lahko v okviru turistične ponudbe 
naše občine zasledili tudi organizirane 
pohode in nekatere druge dogodke, 
med katerimi velja posebej izpostaviti 
Kolesarski maraton treh občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje, ki bo letos 

potekal v nedeljo, 2. junija 2019, ter fe-
stival Grosuplje v jeseni, ki pa se bo letos 
pričel v petek, 13. septembra 2019, in 
bo trajal vse do nedelje, 15. septembra 
2019.

Sejem sta v četrtek, 31. januarja 2019, 
obiskala tudi župan dr. Peter Verlič in 
direktor občinske uprave mag. Dušan 
Hočevar.

Dogajanje na razstavnih prostorih so 
vse sejemske dni spremljali tudi stro-
kovni posveti, predstavitve destinacij in 
drugi dogodki. Hkrati je v organizaciji 
Primorskega sejma potekal tudi Sejem 
okusov GASTexpo. Ta je bil namenjen 
predvsem poslovnim gostom in velja 
za vodilni strokovni sejem v regiji s po-
dročja HO-RE-CA (Gastronomija, Pijača, 
Kava, Slaščičarstvo, Pekarstvo, Gostin-
sko-hotelska oprema & Sladoled & Vino), 
na njem pa se je predstavljalo tudi več 
uspešnih podjetij iz naše občine.

Jana Roštan
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Svetovni dan turističnih vodnikov je 
21. februar. Na pobudo gospe Mateje 
Gliha Kregar, akreditirane mednarodne 
izobraževalke turističnih vodnikov, smo 
lokalni vodniki iz posamičnih TD, opravi-
li predstavitve in oglede naravnih in kul-
turnih znamenitosti v naši občini. Brez-
plačni ogledi in pohodi so bili objavljeni 
v Grosupeljskih odmevih in na spletni 
strani Turistične zveze Slovenije.

Tako smo brezplačno in prostovoljno 
ne samo našim občanom, ampak tudi 
obiskovalcem od drugod, na kulturni 
praznik predstavili Prešernovo sobo na 

Kopanju, dan kasneje Krajinski park Ra-
densko polje, severni del in grad Boštanj, 
od 19.–23. februarja 2019, pa še Grosu-
plje, novo naravoslovno učno pot Po 
sledeh vodomca na Cerovem, Županovo 
jamo, Šmarje – Sap s Turnčkom in proti-
turški Tabor Cerovo. 

Naj navedem še vodičke in vodiče: 
Andreja Grablovic, Olga in Matic Gruden, 
Lučka Jere, Marija Kavšek, Mojca Kori-
tnik, Janez Kozlevčar in David Tomažin.

Glede na število obiskovalcev, ki so 
se  udeležili naših vodenj, menimo, da je 
naša kulturna in naravna dediščina v ob-

čini zanimiva in si jo je vredno ogledati 
z vodičem. Obiskovalci so bili navduše-
ni nad predstavitvijo in dediščino, zato 
smo prepričani, da se bodo še vrnili.

Zato vas, dragi občanke in občani, 
vabimo, da se obrnete na posamična 
turistična društva ali Zavod za turizem 
Grosuplje in z veseljem se bomo odzvali 
in vam polepšali dan.

Turistični vodičke in vodniki smo po-
kazali odnos in upanje, da v občini tudi 
v bodoče naredimo za promocijo največ, 
kar zmoremo.

Marija Kavšek

IGRE  NA  VELIKONOČNI PONEDELJEK NA TABORU NAD  CEROVIM

Na velikonočni  ponedeljek, 22. 4. 2019, ob 15 uri, Turistično društvo Tabor – Št. Jurij prireja 
na Taboru nad Cerovim igre s pirhi, ki bodo potekale v dveh skupinah. Otroci  bodo za 
taborskim obzidjem skrivali in iskali pirhe, odrasli pa se  bodo pomerili v tradicionalnih igrah 
s pirhi, kot so: trkanje, trkljanje in sekanje pirhov.

Velikonočne šege in navade, s katerimi so si ljudje v preteklosti popestrili praznične dni, želimo približati današnjim genera-
cijam. 
Pridružite se nam in skupaj preživimo prijetno popoldne v neokrnjeni naravi lepo ohranjenega protiturškega Tabora nad 
Cerovim.
Dodatne informacije na 031 66 00 28 in 070 66 09 83. 
Turistično društvo Tabor - Št. Jurij

Ogledi in pohodi ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov
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Poročilo o kakovosti pitne vode na območju občine Grosuplje 
za leto 2018

Skupščina društva Bistrina

Na območju občine Grosuplje uporabnike oskrbujemo iz petih vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega 
podjetja Grosuplje.

Letni notranji nadzor je izvedel pooblaščeni izvajalec Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor se 
opravlja na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17), interne HACCP dokumen-
tacije in Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Grosuplje (Ur. l. RS št. 111/13).

V splošnem lahko ugotovimo, da smo 
uporabnikom distribuirali ustrezno zdra-
vo pitno vodo. 

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

mne bakterije, enterokoki).
Celotno letno poročilo za leto 2018, 

ki ga je pripravil pooblaščeni izvajalec  
notranjega nadzora, je objavljeno na 
spletni strani http://www.jkpg.si/ pod 
rubriko Kakovost pitne vode, kjer lahko 
najdete tudi podatke, s katerega vodo-
vodnega sistema v našem upravljanju se 
oskrbuje posamezno naselje in kakšna je 
trdota pitne vode.

Poleg tega so na tem spletnem mestu 
dosegljiva:

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

Grosuplje, januar 2019

Rezultati notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode pri uporabnikih v letu 2018

VODOVODNI
SISTEM

količina 
distribuirane vode

[m3]
trdota vode

[°dH] št. vzorcev % ustreznih
št. 

neustreznih
vzrok

neustreznosti št. vzorcev % ustreznih
št. 

neustreznih
vzrok

neustreznosti

ukrep
prekuhavanja

[dni]

Grosuplje 803.450 18,1 21 100 0 - 8 100 0 - 0
Šmarje Sap 116.259 18,2 11 100 0 - 4 100 0 - 0
Žalna 16.076 17,1 6 100 0 - 4 100 0 - 0
Velike Lipljene 18.573 18,5 6 100 0 - 4 100 0 - 0
Sevnik 17.345 16,4 6 100 0 - 4 100 0 - 0
Legenda:

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

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

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

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

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

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE

V soboto, 2. marca, je bila Skupšči-
na Društva za varstvo voda Polica, ki 
upravlja z lokalnim vodovodom Po-
lica - Gradišče. Pregled opravljenega 
dela v preteklem letu je pokazal, da 
smo bili uspešni, saj smo zgledno 
skrbeli za okolje in vode, kar je naše 
poslanstvo. Na skupščini smo tudi  
sprejeli načrte za naslednje obdobje. 
V nadaljevanju posredujemo povze-
tek Poročila o skladnosti pitne vode, 
celotno poročilo in druge informa-
cije pa so na voljo na spletu www.
bistrina.si.

Marjan Kastelic, foto: Andrej Pajenk Upravni odbor Društva Bistrina, avtor fotografije je Andrej Pajenk.
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Poročilo odgovorne osebe za zagotavljanje skladnosti pitne 
vode iz omrežja  Polica - Gradišče za leto 2018

Že kar nekaj žabic na njihovi selitveni poti varno prečkalo cesto 
Mlačevo - Račna

V okviru notranjega nadzora in re-
dnega monitoringa, ki ga izvaja NIJZ, je 
bila na vodovodnem omrežju Polica - 
Gradišče v letu 2018 ugotovljena zgolj 
mikrobiološka neustreznost, in sicer pri 
šestih od skupaj 27 vzorcev. Zaznana 
prisotnost koliformnih bakterij oziroma 
povečano število kolonij pri 37 oC pri teh 

vzorcih nakazuje, ob siceršnji odsotnosti 
drugih bakterij, da je šlo le za manjša 
neurgentna onesnaženja z organskimi 
snovmi iz okolja, kar je bilo najverjetneje 
posledica nihanj v delovanju sistema za 
filtriranje vode in UV dezinfekcije.  Posto-
pek priprave pitne vode z mehanskim fil-
triranjem in UV dezinfekcijo, ki je nado-

mestil kemijsko dezinfekcijo z natrijevim 
hipokloritom, je še vedno v fazi izpopol-
njevanja in prilagajanja.  Vsako zaznano 
motnjo smo uspešno odpravili z izpira-
njem sistema in  enkratnim kloriranjem 
vodohranov. Kemijska analiza vode ni 
pokazala nobenih neskladij. 

Dr. Franci Merzel

Vsakoletna akcija »Pomagajmo žabi-
cam čez cesto« se je že pričela. V mese-
cu februarju smo na robu Radenskega 
polja, ob cesti Mlačevo–Račna, postavili 
ograjo, v ponedeljek, 4. marca 2019, pa z 
akcijo tudi zares pričeli.

Žabe preživijo zimo v gozdu, nato pa 
vsako pomlad migrirajo do vode na Ra-
denskem polju, tam odložijo jajčeca in se 
kasneje vrnejo nazaj v gozd. Ker njihovo 
pot prečka zelo prometna cesta, jim na 
njihovi poti pomagamo ter jih prenese-
mo čez cesto.

Z našo pomočjo je tako že kar lepo 
število žabic tudi letos varno prečkalo 
cesto. Akcija poteka vsak dan, ob večer-

nih urah. Kdor se želi pridružiti, je lepo 
povabljen. Prej pa se je potrebno prija-
viti, in sicer na mail: zabice@radensko-
polje.si.

Voznike tudi naprošamo, da v času 
akcije, še posebno v večernih urah in 
v deževnih razmerah, zaradi varnosti 
udeležencev prilagodijo hitrost vožnje.

Akcija »Pomagajmo žabicam čez ce-
sto« sicer poteka v sklopu projekta Vezi 
narave, ki ga sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj in se izvaja v okviru 
programa Interreg Slovenija–Hrvaška.

Jana Roštan

DRUŽINSKO ŽABANJE 
je prav poseben 
dogodek za vso 

družino, ko lahko naši 
najmlajši na varen način 
spoznajo krastače, žabe 

in pupke.
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Večgeneracijski center Skupna točka krepi prisotnost v 
lokalnih okoljih

V februarju minevata dve leti, odkar 
sta Slovenska filantropija in ZPM Ljublja-
na Moste-Polje na 5 lokacijah v osrednji 
Sloveniji vzpostavili Večgeneracijski cen-
ter Skupna točka. Dva sta v Ljubljani – se-
dež je v Mostah, delavnice pa potekajo 
tudi na sedežu Slovenske filantropije na 
Viču – po en pa še na Vrhniki, v Grosu-
pljem ter v Logatcu v sklopu Hiše sade-
žev družbe. Zaposleni in prostovoljci, ki 
jih je od začetka projekta že skoraj 180, 
si prizadevajo za kakovostne vsebine, ki 
jih prilagajajo uporabnikom in njihovim 
potrebam.  Do sedaj so skupno izvedli že 
več kot 700 različnih brezplačnih aktiv-
nosti in dejavnosti, kot so telesna vadba 
za starejše, kuharske delavnice, nefor-
malno druženje za starostnike in otroke 
ter mladostnike, delavnice za zdrav na-
čin življenja … Izvajajo tudi učno pomoč 
za šolarje, brezplačne tečaje slovenščine 
ter podporne skupine za iskalce zaposli-
tve in druge ranljive skupine. Aktivnosti 
so se do sedaj izkazale za zelo uspešne in 
priljubljene, saj jih je obiskalo že skoraj 

8.500 ljudi. 
Pri izvajanju aktivnosti in delavnic so-

delujejo s 33 zunanjimi strokovnjaki in 
predavatelji ter več kot 40 organizacija-
mi, kot so vrtci, osnovne in srednje šole, 
zdravstveni domovi, lokalna društva, 
različne nevladne organizacije in drugi.

VGC Skupna točka v Grosupljem Taja 
Berk je povedala: »Povezujemo ljudi, zna-
nja, tradicijo in izkušnje. Večkrat rečem, 
da občani Grosupljega pridejo v naš cen-
ter kot obiskovalci, odidejo kot prijatelji 
in se vračajo kot družina. Ponosna sem 

na vzdušje, ki ga skupaj ustvarjamo, in na 
vezi, ki se tkejo med našimi uporabniki.«

Centri se predstavljajo tudi na raznih 
zunanjih dogodkih in se vključujejo v na-
cionalne projekte. Delovanje Večgene-
racijskih centrov Skupna točka od vsega 
začetka krepi socialno vključenost, širi 
socialne mreže uporabnikov in jih pove-
zuje z namenom dviganja ravni kakovo-
sti življenja posameznikov. Prav vsi pa si 
želijo, da se tako nadaljuje tudi naprej. 

Maruša Kaučič Condé
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Območno združenje Grosuplje
vabi na

KRVODAJALSKE  AKCIJE  

V PONEDELJEK, 15. 4. 2019,  OD 7. DO 13. URE, V DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE;
V TOREK, 16. 4. 2019, OD 7. DO 12. URE, V OSNOVNI ŠOLI DOBREPOLJE, VIDEM-DOBREPOLJE; 
V SREDO, 17. 4. 2019,  OD 7. DO 13. URE, V  SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA V IVANČNI GORICI.

S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo.

SKUPAJ REŠUJMO ŽIVLJENJA!

Z bioenergijo do boljšega počutja in zdravja
OGLASNI ČLANEK

V Grosupljem od konca preteklega leta 
deluje mojster bioenergoterapevt Primož 
Ferlič. Ni skrivnost, da je pomagal številnim 
ljudem in se ljudje k njemu radi vračajo. 
Cenijo ga kot sposobnega terapevta, ki je 
dostopen, iskren in preprost. Je terapevt z 
licenco, ki se je z darom »zdravilnih rok« ro-
dil. V dneh od 1. do 3. aprila se mu bo pri 
izvajanju energijskih terapij pridružil med-
narodno priznan licenciran bioenergotera-
pevt Tomislav Kaniža. Gre za izjemno in red-
ko priložnost, saj je terapevt Kaniža zavoljo 
svojih uspehov zaseden za več let naprej.

Ker ljudje na terapijah v Grosupljem ve-
liko sprašujejo o energijski terapiji, ne bo 
odveč kratek zapis o tem. 

Zgodovina bioenergije sega daleč v pre-
teklost, kar dokazujejo pisni dokumenti, 
starejši več kot 10.000 let. Že Hipokrat se 
je zavedal blagodejnega učinka dotika rok. 
Saj veste; ko se udarimo, instinktivno pogla-
dimo boleče mesto. To dejanje se nam zdi 
naravno. Predvsem pa je priročno in deluje 
pomirjevalno, blagodejno. Zdi se, kot bi si 
z dotikom roke odvzeli in olajšali bolečino.  
Podobno kot mati z mehko roko nežno gla-
di otroka po bolečem trebuščku in ta prene-
ha jokati.  

Danes vemo, da je bioenergija univerzal-
na nevidna energija, ki jo imajo vsa živa bitja 
in deluje na celoten organizem. Dokler ener-
gija neovirano kroži po telesu, smo zdravi 
in funkcionalni. Naše telo deluje kot visoko 
zmogljiv in dobro uigran stroj. Starost, po-
škodbe, obolenja in nefunkcionalna čustve-
na stanja pa lahko ovirajo ali celo prekinejo 
pretok življenjske energije v našem telesu. 
Takrat zbolimo, čutimo bolečine in omeje-
no funkcioniranje delov telesa. Kot bi nam 
zmanjkovalo življenjske energije. Vsi pozna-
mo rek: »Zdrav človek ima tisoč želja, bolan 
pa le eno – da bi bil zdrav«. In tu nastopi bi-
oenergoterapija, ki je naravna, učinkovita in 
varna metoda za izboljšanje našega počutja 
in stanja. Deluje tudi preventivno in je po-
polnoma neboleča. Terapije mora izvajati 
usposobljen mojster bioenergoterapevt, 
ki z natančno določenimi gibi rok obnovi 
pretok energije in tako pomaga in omogoči 
telesu, da samo sproži mehanizme  samoz-
dravljenja. Bioenergetska terapija je varna 
in primerna za vsakogar, tako za otroke, kot 
starejše, zelo učinkovita pa je tudi za živali. 
Priporočljiva je pri oslabljenem imunskem 
sistemu, pljučnih, sezonskih (seneni nahod, 
alergije …),  kroničnih, starostnih, ženskih in 

avtoimunih boleznih, boleznih srca in ožilja. 
Pomaga pri odpravljanju težav, ki so posle-
dica stresnega načina življenja. Učinkovito 
lajša ali odpravlja bolečine. Zelo koristna je 
za rekreativne in profesionalne športnike, 
saj hitro in učinkovito lajša poškodbe, po-
spešuje okrevanje in izboljšuje telesno pri-
pravljenost. 

Bioenergetska terapija poteka tri dni za-
pored, v skupini ali individualno. Pred samo 
terapijo se na kratko posvetujete s tera-
pevtom, ki upošteva tudi diagnozo uradne 
medicine, vedno pa človeka obravnava ce-
lostno. 

Če si želite boljšega počutja in zdravja, ne 
oklevajte. 

POVRNITE SI ŽIVLJENJSKO ENERGIJO! 
Spoštujte sebe in svoje telo. Cenite svoje 

zdravje in življenje. Dajte si najboljše, ker si 
to zaslužite.

Vabimo vas na BIOENERGIJSKE TERAPIJE 
ZA ZDRAVJE IN ŽIVLJENJSKO MOČ,

1., 2. in 3. aprila ob 14.00 v Družbenem 
domu, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Za prijave in več informacij pokličite na 
telefon 069 992 559.

T. T. B., foto P. F.
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VVZ KEKEC GROSUPLJE VABI K VPISU OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

VVZ Kekec Grosuplje sprejema Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2019/20 do 31. 3. 2019.  
Vstop otrok v vrtec bo s 1. 9. 2019.

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

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

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

Obrazec Vloga za vpis otrok v VVZ Kekec Grosuplje je na voljo na spletni strani vrtca:

http://www.vrtec-kekec.si, v rubriki Sodelovanje s starši / Vpis in izpis iz vrtca.

Vlogo lahko dobite tudi v tajništvu vrtca Kekec, Trubarjeva cesta 15 - vsak delovni dan od 6.30. do 14.30. ure. 

Vlogi priložite potrebna potrdila oz. dokazila.
Majda Fajdiga, ravnateljica

Učilnica na prostem v pričakovanju pomladi

Na deževno delovno soboto, 2. 2. 
2019, smo v šentjurski podružnični šoli 
ponovno izvedli zelo zanimive delavnice 
na temo Ptice, netopirji, žuželke in njiho-
va bivališča. Na povabilo sta se prijazno 
odzvala starša ene izmed učenk, gospod 
in gospa Mihelič, ki se profesionalno 
ukvarjata z naravo. Delavnice so tako 
potekale v sodelovanju z ZOO Ljublja-
na. Pridružil se nam je tudi gospod Ivan 
Esenko, ki je strokovnjak za netopirje 
in prostoživeče žuželke. Po zanimivem 
uvodnem predavanju o skrbi za ptice, 
netopirje in žuželke smo se odpravili v 
učilnice, kjer smo izdelovali gnezdilnice, 
netopirnice, hotele za žuželke in ptičje 
pogače. Učenci so uživali ob ustvarjanju 

s starši in prav vsi so se dejavno vključi-
li v delo. Dečki in deklice so poprijeli za 
žage, pile, brusni papir, kladiva, celo vr-
talnike, žeblje, vijake, žico in še bi lahko 
naštevali. Na eni izmed delavnic so talili 
loj in ga vlivali v modelčke, polne semen, 
ter nizali suho sadje in oreščke za hrano 
prostoživečim pticam. Verjamemo, da 
so učenci pridobili veliko koristnih ži-
vljenjskih izkušenj, na kar smo strokovne 
delavke šole posebej ponosne. Ugota-
vljamo, da bo treba izvesti še več takšnih 
dni, saj otrokom prinašajo neprecenljive 
vire znanja. Prostoživeče ptice, žuželke 
in netopirji pa nam bodo skrb poplačali 
na povsem svoj, »naraven« način. Zahva-
ljujemo se vsem, staršem, pa tudi stro-

kovnim sodelavcem ZOO Ljubljana, za 
pomoč pri izvedbi sobotnih delavnic. 
Veselimo se nadaljnjega sodelovanja, 
hkrati pa se zahvaljujemo tudi Pekarni 
Blatnik za darovanje peciva in Mesar-
stvu Maver za darovanje loja.

Irena Rakar
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Vsi smo prijatelji

Pustno veselje med nami

V vrtcu Kekec Grosuplje smo se v sku-
pini Škratkov pogovarjali o prijateljstvu. 
Vključili smo se v projekt spodbujajmo 
prijateljstvo. Izhodišče za pogovore so 
bile zgodbe o prijateljstvu, deklamacije, 
plesi ter skupne igre zaupanja in sodelo-
vanja.

Otroci so razvijali sposobnosti in na-
čine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 
uživanje v prijateljskih odnosih z enim 
ali več otroki.

Izvedli smo dejavnosti, s katerimi smo 
krepili medsebojne odnose. Skupaj smo 
plesali ob ritmih pesmice Gradim prija-
teljstvo, z barvicami smo narisali svoje-
ga prijatelja in z risbicami okrasili našo 
igralnico. S slikanjem smo skupaj ustva-
rili izdelek, ki prikazuje igro s prijatelji. 
S prijatelji smo praznovali rojstni dan in  
ob tej priložnosti rajali, peli in se skupaj 
zabavali ob igri z baloni. 

Spoznali smo pravljico Majhna miška 
z velikim srcem (A. McAllister), ob kateri 
smo se pogovarjali o prijateljih, o tem, 
kaj pomeni, da ima majhna miška veliko 
srce. Ugotovili smo, da ima miška veliko 
srce, ker je hotela pomagati prijatelju 
medvedu.

Otroci so povedali, kdo je prijatelj ter 
kaj s prijateljem delamo.

S prijatelji se skupaj igramo, pleše-
mo, rišemo, se pogovarjamo, vozimo, 
se pobožamo, se skupaj smejimo, gre-
mo ven in se NE tepemo. S prijateljem 
se držimo za rokico, darilo mu kupimo 
in prijatelja objamemo.

Odnosi so temelj naše družbe in tudi 
pokazatelj razvoja družbe. Odločili smo 

se, da bomo prijateljstvo zagotovo gra-
dili še naprej.

Jezik prijateljstva niso besede, ampak 
pomeni.

(Henry David Thoreau)

Patricija Jerovšek in Tina Tambolaš, 
skupina Škratki, VVZ Kekec Grosuplje

Skupaj smo narisali svojega prijatelja. 

Pust je poseben čas v letu. Je čas, ko 
naše sanje postanejo del našega življenja 
in se lahko popolnoma prepustimo naši 
domišljiji. Pust je namenjen prav vsem! 

Na pustni torek, 5. marca 2019, smo se 
maškare iz vrtca Rožle odpravile delit 
pustno veselje. Na povabilo strokovnih 
delavcev DSO Grosuplje smo obiskali 

njihove varovance, ki jih tudi sicer čez 
leto spremljamo, se z njimi srečujemo, 
jim pomagamo in gradimo medgene-
racijske stike, ki nam še posebno veliko 
pomenijo. 

Ob našem prihodu so bili člani DSO 
Grosuplje že zbrani v osrednjem prosto-
ru doma. Pričakali so nas s pesmijo in ve-
seljem na obrazu. Otroci so v sprevodu 
pokazali svoje maske, prepevali otroške 
in ljudske pesmi. 

Veselje ob odhodu je bilo obojestran-
sko, nepopisno. Pustno veselje nas je 
združilo in povezalo. Strokovne delavke, 
otroci in člani DSO Grosuplje si bomo le-
tos pustni čas zapomnili kot lepo prilo-
žnost medgeneracijskega povezovanja. 

Strokovnim delavkam DSO Grosuplje 
se iskreno zahvaljujemo za povabilo! Ve-
selje je lepo deliti.  

Urška Skobe, skupina Ptički iz vrtca Rožle Sprevod maškar v DSO Grosuplje. 
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www.petrol.si/tipstop www.vianor.si

*Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 letnih ali celoletnih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na 
izbranih servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol, stranki povrnemo 20 € z vključenim 
DDV v enkratnem znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo 
prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. do 31. 5. 2019.

prejmite 20€ kupon za
premontažo 
Vianor*

Ob nakupu 
4 pnevmatik 
Nokian

zLINE SUV Powerproof Wetproof

Obiščite nas!
Vianor Tipstop 

perovo 7
1290 Grosuplje
031/741 671
info@hoc-center.si

Možnost plačila na obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.
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Veljavnost od 14. 3. do 22. 4. 2019.www.lekarnaljubljana.si

v cvetočo 
pomlad

izbrano iz kataloga ugodnosti

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 14. 3. do 22. 4. 2019 oz. do prodaje zalog.

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA
Izbrana prehrana in zdravilne rastline za možgane in boljši spomin. V torek, 2. 4. 2019, 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.

redna cena: 17,18 €

cena s Kartico zvestobe

13,74 € POPUST: 
20%3

RESVERATROL 150 MG
60 kapsul
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 8,98 €

cena s Kartico zvestobe

6,74 € POPUST: 
25%2

CHEWY VITES MULTIVITAMIN ADVANCE
60 želejčkov
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

100% ORGANSKO 
KARITEJEVO MASLO
KARITE, KAKAV, MANGO, 
KOKOS, 100 ml

30%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be

PROCULIN LENS, RAZTOPINA ZA NEGO LEČ 
400 ml
Medicinski pripomoček.

redna cena: 10,15 €

cena s Kartico zvestobe

8,12 € POPUST: 
20%2

logotip Lekarna Ljubljana 200x201   1 2/5/2009   8:58:29 AM

green printing company

en

viro
nment-friendly

40 let izkušenj

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

www.partnergraf.si
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Pustni torek je na naši šoli ponovno 
ponudil priložnost za pisano preobleko 
– tokrat v poklice, temo, ki so jo izglaso-
vali učenci sami. Našemljeni učenci in 
učitelji so se po Šmarju sprehodili v pu-
stni povorki, osmošolci pa so s pesmijo, 
reciatalom in toplim pozdravom razve-
selili starejše krajane, ki so jih pozdravili 
na njihovih domovih. Maškare so od pr-

vega do devetega razreda predstavljale 
vse vrste uslužbencev: od uniformira-
nih policistov in pripadnikov varnostne 
službe, do rudarjev, astronavtov in ribi-
čev. Ob tem so se nekateri obrnili tudi v 
preteklost in izvirno nadgradili masko, 
postali so srednjeveški poklici, ki so še 
posebej pritegnili pozornost. V Šmar-
ju se torej ni treba bati gospodarskega 

propada ali nezmožnosti zagotavljanja 
reda na ulicah, pa tudi ne pomanjkanja 
ohranjanja spomina na zgodovinske za-
pise ali ohranjanja kmetijske dejavnosti. 
Maškare, preoblečene v različne poklice, 
ki jih zanimajo, so namreč v vlogah tako 
uživale, da jim katera izmed njih v priho-
dnje gotovo ne uide.

Barbara Struna

Poklicno pustovanje

Kurenti Sv. Urbana iz Desternika obiskali Dom starejših 
občanov Grosuplje in Osnovno šolo Šmarje-Sap

Stanovalce Doma starejših občanov  
Grosuplje so obiskali kurenti v organizaciji 

društva Ravnovesje iz Pijave Gorice

Učence Osnovne šole Šmarje - Sap so 
obiskali kurenti v organizaciji Turističnega 
društva Šmarje - Sap, sodelovali pa so tudi 

otroci iz vrtca Pika

Foto: Brane Petrovič
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Kar trije Prešerni obiskali Osnovno šolo Brinje ob slovenskem 
kulturnem prazniku!

Ne verjamete? Pa je res! Ob priredi-
tvi v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika je oživela avla Osnovne šole 
Brinje. Govorice, da prihaja na oder več 
Prešernov, so se izkazale za resnične. Ne 
le trije – kulturno bogato dogajanje je 
napovedal kar cel oder mladih pevcev 
devetošolcev, ki so s cilindri in mlado-
stnim žarom navdušenemu občinstvu za 
praznik poklonili Prešernovo Zdravljico. 

Izkušena voditelja – Natalija v vlogi 
mlade Urške in Vid kot Frenk, malce na 
skrivaj zaljubljen v lepo Urško pa tudi v 
Prešernovo poezijo – sta nas s čisto pra-
vim kvizom popeljala skozi Prešernovo 
življenje in delo: od rojstne Vrbe, ki so jo 
učenci predstavili tudi v izvirnem ogla-
snem bloku, do pesnikovega srečanja z 
našo občino leta 1808, s Kopanjem, ko 
se je prav gotovo kdaj pa kdaj peljal tudi 
mimo današnje brinjske šole! Trije tek-
movalci so se morali krepko potruditi in 
dokazati, da vedo, kdo je doktor fig in za-
kaj, da v sonetnem vencu ni sto petnajst 
in tudi dvaintrideset sonetov ne in da 
Prešeren mlade Julije pač ni prvič ugle-
dal pri uri slovenščine, pa tudi na Polici 
ne. Napeto dogajanje je budno spre-
mljala desetčlanska komisija učencev 
petega razreda, ki ni dopuščala pristran-
skosti. Navdušenje ob pravem Prešernu 
je bilo toliko večje, saj si je s svojo poe-
zijo in lepoto slovenskega jezika zaslužil 
lepo prireditev brinjskih osnovnošolcev 
pa tudi Prešernove kroglice.

Prireditev je popestril izvrsten šolski 
orkester in mlada umetnica Hana Klavs, 
ki je ne le zapela, pač pa tudi uglasbila 

pesem ''Strunam''. Četrtošolci so nas s 
prijetnim prikazom razvoja pisav spo-
mnili na črkarsko pravdo, njihovi starej-
ši vrstniki pa so s ponosom predstavili 
Prešernove pesmi v angleščini in nem-
ščini, pa tudi v lastnih, maternih jezikih 
– makedonščini, ruščini in slovenščini. 
Glasbeno-literarno popotovanje skozi 
čas so olepšali mladi pevci s slovensko 
narodno ''Lipa zelenela je'' in izjemen 
voditeljski par, ki je z mladostno energijo 
držal občinstvo v napetem pričakovanju 
do konca.

Lepo in kulturno druženje je zaokroži-
la podelitev priznanja učenki 6. b razre-
da OŠ Brinje, Lii Gerjevič, ki je sodelovala 
na natečaju ''Rišem za prijatelja'' in med 

skoraj šesttisočimi sodelujočimi prispev-
ki iz cele Slovenije s svojo risbo zasedla 
drugo mesto in za svojo umetnino pre-
jela nagrado  organizatorjev natečaja. 
Prispevek šoli je iz rok predstavnic or-
ganizatorja prejela tudi ravnateljica OŠ 
Brinje, Natalija Kotar, ki je učencem in 
delavcem šole s ponosom voščila lepo 
praznovanje kulturnega praznika.

Tako – kulturni dan na šoli Brinje je bil 
res dan kulture! Poln mladostne razigra-
nosti, slovenske pesmi in mnogih talen-
tov naših mladih, ki so zažareli v sodelo-
vanju s svojimi mentorji. Vas že vabimo, 
da se nam naslednjič pridružite!                                                                                                                                

Maja Zajc Kalar
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Šola Brinje je bila zastopana na 26. sanktpeterburški 
astronomski olimpijadi (SAO)

Na OŠ Brinje iz leta v leto naraščata za-
nimanje in veselje za astronomijo. Tudi 
letos smo se pripravljali in sodelovali 
na tekmovanju iz znanja astronomije. 
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 12 
učencev od 7 . do 9. razreda. Nekateri 
med njimi - Nik Topolovec, Žiga Remic, 
Neja Vidov in Tine Zaletelj - so bili še po-
sebno uspešni, saj so prejeli bronasto 
Dominkovo priznanje. 

Sedmošolca Nik Topolovec in Žiga 
Remic sta se uvrstila na državno tekmo-
vanje, ki je potekalo v soboto, 12. 1. 2019 
na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani. Naloge  
sta odlično reševala, saj je Nik Topolovec 
prejel srebrno, Žiga Remic pa zlato Do-
minkovo priznanje in tako zasedel med 
sedmošolci v državi 8. mesto. 

Tu pa se tekmovanje za mlade astro-
nome še ni končalo. Državno tekmova-
nje je za najboljše le odskočna deska za 
astronomsko olimpijado – SAO. 

Sanktpeterburška astronomska olim-
pijada je mednarodno tekmovanje, ki je 
sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega 
in praktičnega. Olimpijado organizira-
jo Pulkovo - Astronomski observatorij 
Ruske akademije znanosti, Inštitut za 

uporabno astronomijo Ruske akademije 
znanosti in Sanktpeterburška državna 
univerza. V zadnjih letih so se tekmova-
nja udeležili šolarji iz 50 regij Rusije in 
10–15 držav sveta. 

Slovenski del tekmovanja poteka pod 
okriljem Društva matematikov, fizikov 
in astronomov Slovenije, ki organizira 
spletno povezavo z organizatorji v Ru-
siji, pripravi prevode nalog in poskrbi za 
izvedbo zaključnega kroga tekmovanja.

Pogoj, da se učenci sploh lahko uvrsti-
jo na olimpijado, je izbirni krog tekmo-
vanja, kamor so povabljeni tisti, ki so na 
državnem tekmovanju v kategorijah 7., 
8. in 9. razredov zasedli prvih deset mest, 
v  kategoriji srednjih šol pa prejeli zlato 
priznanje. 

To je letos uspelo tudi našemu sed-
mošolcu Žigu Remicu. V izbirnem kro-
gu je moral Žiga rešiti 5 teoretično zelo 
zahtevnih nalog. Rešene naloge smo 
poskenirali in poslali v pregled in oce-
nitev ocenjevalcem v Rusijo. Tudi tokrat 
je Žiga dosegel odličen rezultat, saj si  je 
med več kot 600 tekmovalci iz OŠ in SŠ 
iz vseh omenjenih držav delil 7. mesto 
glede na skupno število zbranih točk. S 

tem izjemnim uspehom se je uvrstil na 
zaključni teoretični del SAO, ki je bil v so-
boto 2. 2. 2019  na Podružnični šoli Ihan 
v Domžalah. 

Ponosni smo na našega učenca Žiga! 
Ime naše šole je ponesel na 26. sanktpe-
terburško astronomsko olimpijado. 

Vsem brinjskim astronomom čestitamo 
in želimo še veliko astronomskih uspehov 
v prihodnje.

Špelca Kastelic

Šola na Adamičevi v Grosupljem praznovala 90 let

V četrtek, 21. februarja 2019, smo slo-
vesno obeležili okroglih 90 let Osnovne 
šole Louisa Adamiča Grosuplje, šole na 
Adamičevi. Ob tej priložnosti je učenke 
in učence šole, njihove starše, učiteljice 
in učitelje ter vse ostale, ki smo se pri-
družili praznovanju, nagovorila ravnate-

ljica šole Janja Zupančič in nas popeljala 
skozi njenih dolgih 90 let zgodovine, v 
imenu občine pa nas je pozdravil in šoli 
zaželel vse najboljše direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar.  

»Stara šola, Adamičeva šola, Brinjska 
šola, ne, to niso tri različne šole, le različna 

imena iste stavbe. Tiste rumene, z velikimi 
okni, ki radovedno razprostira svoje po-
glede po Adamičevi in Ljubljanski cesti, ki 
priča o razvoju kraja in tudi sama raste z 
njim,« so bile uvodne besede ravnatelji-
ce Janje Zupančič. Po prehojenih 90 le-
tih, skozi katere nas je popeljala, pa smo 
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kmalu vedeli, zakaj je temu tako.
Povedala je, da je ta šola zaposlovala 

misli lokalnih veljakov že skoraj četrt sto-
letja, preden so vanjo vstopili prvi učen-
ci. Število otrok se je povečevalo, šolstvo 
je postajalo vedno bolj organizirano in 
tako je leta 1904 takratni župan občin-
skemu odboru predložil načrt in pred-
račun za novo šolo. Projekt je pomenil 
velik izziv za kraj in krajevni proračun. 
A je županov napreden predlog upo-
časnila odločitev občinskega sveta, da 
gradnjo šole odloži za 5 let. In nato še za 
5 let. Popoln zastoj pa je prinesla 1. sve-
tovna vojna, kateri je sledilo zahtevno in 
težko obnavljanje kraja, v zelo skromnih 
razmerah. Večino dela so opravili krajani 
ročno s skromnim orodjem. Šolska stav-
ba na Adamičevi cesti 29 pa je tako od-
prla svoja vrata šele 30. septembra 1928.

Po drugi svetovni vojni se je razvoj 
pospešil, šolske reforme so trajanje šol-
stva podaljševale. 

Enotna 8-letna osnovna šola je bila 
uvedena v šolskem letu 1958/59, šolske 
reforme in razvoj kraja pa so klicali po 
dodatnih prostorih. Tako je Adamičeva 
prvi prizidek dobila leta 1960. Pouk je 
potekal v dveh izmenah. In v šolskem 
letu 1969/70 v neverjetnih treh izmenah. 
Nepredstavljiva prostorska stiska je bila 
začasno rešena, ko so septembra 1971 
na tej lokaciji, v tej stavbi, slovesno odpr-
li in prerezali trak novi šoli.

In takrat je zgolj 43-letna šola na Ada-
mičevi postala stara šola. Leta 1988 se je 
okitila s telovadnico, dve leti pozneje pa 
še s prizidkom, kuhinjo, jedilnico in knji-
žnico.

»In le kdo je leta 1904, ko so načrtovali 
gradnjo šole, zmogel razpreti krila domi-
šljije tako široko in si predstavljati, da bo 
imela čez 90 let šola dva prizidka, da bo 
v njej 31 učiteljic poučevalo 334 učencev, 
da bodo učenci prihajali v šolo z avtobu-
som, imeli na voljo 3 obroke dnevno,« se 
je ob povedanem vprašala. Zagotovo bi 
bili ponosni, če bi vedeli, da skrbijo za 
ohranjanje kulturne tradicije, da učenci 
izvrstno pojejo, gledališko ustvarjajo, 
negujejo slovenski jezik. In z velikim za-
dovoljstvom bi segli v roke Aniti Gačnik, 
dolgoletni vodji enote, učiteljicam in 
učiteljem, ki mlade spremljajo ter spod-
bujajo na poti v odraslost.

Ravnateljica Janja Zupančič se je zato 
zahvalila vsem, ki se vsak dan trudijo z 
njihovimi učenci. Prav tako gre zahva-
la staršem, ki jim zaupajo in razumejo, 
da lahko le skupaj ustvarjajo pogoje za 
zdrav razvoj prihodnosti naših otrok. 

Hvala tudi občini za skrb za prostor. No-
vih prostorov, ki bodo pomenili razbre-
menitev stavbe na Adamičevi in izboljša-
li pogoje za učenje vseh učencev na šoli, 
se res veselijo. Svoje besede pa je skleni-
la: »Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali 
vaš kamenček v naših skupnih 90 let.«

»Vesel sem te visoke obletnice in zgo-
dovine našega šolstva v občini Grosuplje,« 
pa so bile uvodne besede direktorja ob-
činske uprave mag. Dušana Hočevarja. 
Spomnil nas je na lep napis na fasadi 
šole, ki pravi »S prijatelji in znanjem rado-
vedno v življenje«. Posebej pomembno 
se mu namreč zdi, da lahko naši otroci, 
obdani s prijatelji in bogati z znanjem, 
po končani osnovni šoli pogumno stopi-
jo naprej v svet.

Da bi bili pogoji za to kar najboljši, se 
trudimo tudi na občini. V zadnjih letih 
smo v obnove in razširitve šolskih pro-
storov po vsej občini vložili veliko sred-
stev in energije. Tudi šolo na Adamičevi 
smo prenovili in še lani med poletnimi 
počitnicami uredili kar nekaj nujno po-
trebnih stvari na statiki šole, s čimer pa 

bomo letošnje poletje nadaljevali.
Zagotovo pa bo največja pridobitev 

prizidek z 8 učilnicami in vsemi spre-
mljajočimi objekti k šoli na Tovarniški 
ter nova športna dvorana. Res da smo 
lani prenovili telovadnico v tej šoli, a 
prostora za športno vzgojo še vseeno 
primanjkuje. V tej športni dvorani pa 
bosta poleg osrednjega prostora še dve 
manjši telovadnici, kar bo dodatno raz-
bremenilo učitelje ter otrokom ponudilo 
dodatne možnosti za šport in rekreacijo. 
In kar je še pomembno, v popoldanskem 
in večernem času bodo prostori na voljo 
tudi za starše in vse ostale občanke in 
občane. 

»Pred dobrim tednom smo za gradnjo 
tega prizidka in športne dvorane prejeli šti-
ri ponudbe, računamo, da če do zaključka 
javnega razpisa ne bo zapletov, da bi v do-
brem mesecu lahko že podpisali pogodbo 
z izvajalcem in takoj za tem pričeli tudi z 
delom,« nas je z najnovejšimi informaci-
jami še navdihnil direktor občinske upra-
ve mag. Dušan Hočevar.

Zahvalil se je ravnateljem, vodjem 
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šole, učiteljskemu zboru, staršem, učen-
cem in vsem, ki so kakorkoli prispevali, 
da ta šola danes praznuje to visoko oble-
tnico. »In gremo pogumno naprej proti 
100. obletnici,« je še dejal.

Skozi prireditev nas je popeljala Tade-
ja Anžlovar, Grosupeljčanka, ki je danes 

poznana tudi kot novinarka RTV Slove-
nija, in kar moramo tokrat posebej po-
udariti, nekoč učenka te šole. Z nami je 
tako delila tudi nekaj svojih spominov iz 
otroških let.

Učenke in učenci šole pa so za to po-
sebno priložnost pripravili čudovit pro-

gram in nam prikazali, kako je pouk po-
tekal nekoč in kako poteka danes, kako 
so peli včasih in kako pojejo danes, kako 
so plesali včasih in kako plešejo danes. 

Jana Roštan

Orffovski Maribor

Rudolf Maister: sto let severne meje – predstavitev knjige v 
Mestni knjižnici Grosuplje

Orffove skupine so posebno doživetje 
za izvajalce in poslušalce. Carl Orff je na-
mreč uspel preko igre in prilagojenih in-
štrumentov za tovrstno glasbo navdušiti 
generacije od najmlajših do najstarejših. 
Na 4. državnem srečanju Orffovih skupin 
glasbenih šol Slovenije smo imeli učenci 
in učiteljice Glasbene šole Grosuplje in 
njenih podružnic priložnost prisluhniti 
Orffovim skupinam. V petek, 18. 1. 2019, 

smo se zbrali ter odpravili v Maribor, kjer 
je organizatorka, Glasbena šola Antona 
Martina Slomška, skupaj z ostalimi 12. 
skupinami drugih glasbenih šol predsta-
vila kar 35 različnih glasbenih točk. Kljub 
temu da smo uživali kot poslušalci, se 
jim želimo morda kdaj pridružiti tudi na 
odru. Glasbena šola Grosuplje je namreč 
v preteklosti že premogla Orffovi skupini 
na dveh podružnicah in celo organizirala 

podobno srečanje v Grosupljem. Takra-
tni dogodek je obiskala tudi prof. Ida 
Virt. Njenemu spominu, kot idejni vodji 
Orffovih skupin, je bilo posvečeno seda-
nje srečanje v Mariboru. Dan je bil raz-
giban in polni vtisov smo se v poznem 
popoldnevu vrnili med prijetne domače 
griče.

Tanja Tomažič Kastelic

Dr. Mihael Glavan je v sredo, 30. janu-
arja 2019, v Mestni knjižnici Grosuplje, 
predstavil knjigo Rudolf Maister: sto let 
severne meje: življenje in delo Rudolfa 
Maistra Vojanova 1874–1934, pri kateri 
je sodeloval kot eden izmed urednikov 
in soavtorjev. Seznanil nas je z več plast-
mi Maistrove osebnosti, od umetniško-
-ustvarjalnega delovanja do politično-
-vojaškega.  

General Maister je rasel ob knjigi in 
meču. Njegov oče je bil državni uslužbe-
nec, ki je kot del uniforme nosil sabljo, 
mati pa je bila iz učiteljske in bogate go-
stilničarske družine. Zato ni čudno, da se 
je Rudolf odločil postati vojak, a hkrati 

je znal ceniti tudi knjige, saj je načrtno 
zbiral stare zapise in tiske ter kupoval 
nova dela ter seveda tudi pesnil. Svoje 
sledi je med drugim pustil v Kamniku, 
Ljubljani, Mariboru in Uncu. Maister je 
bil človek poguma in rojen voditelj, ki so 
mu vojaki in drugi sodelavci brez zadrž-
kov sledili. Imel je povezovalno in odlo-
čevalno moč, ki ga je potem pripeljala 
do položaja generala v odločilnih dneh 
v novembru 1918, ko je naredil načrt za 
mobilizacijo slovenske vojske za ubrani-
tev severne meje. Znal se je v odločilnih 
trenutkih odločati pravilno in hitro. Tako 
je odigral pomembno vlogo ob koncu 
prve svetovne vojne in v času oblikova-
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PETRA CEGLAR - talent, ki očara

18-letna Šmarčanka, pevka in skla-
dateljica Petra Ceglar, navdušuje s svo-
jim glasbenim talentom. Pred kratkim 
je izdala videospot s svojo novo avtor-
sko pesmijo "Dovolj mi je" in povsem 
očarala javnost. Vesela je vsake nove 
izkušnje, ki jih, med drugim, nabira 
tudi na večjih pevskih tekmovanjih.

Kdaj si ugotovila, da je glasba tvoja 
strast?

Z glasbo se ukvarjam že celo življe-
nje. Že kot majhna deklica sem zelo rada 
pisala pesmi, sploh melodije. Sedem let 
sem se učila violine v glasbeni šoli in bila 
članica Godalnega orkestra Grosuplje. 
Bila sem tudi članica različnih pevskih 
zborov. Petje me je spremljalo že od ma-
lega, sploh v zadnjih letih osnovne šole 
sem doma veliko prepevala in napisala 
kar precej pesmi. Pri šestnajstih letih sem 
začela obiskovati ure solo petja na Glas-
beni šoli Grosuplje. Takrat enkrat sem se 
tudi zavedala, da sem svoj smisel našla 
v glasbi.

Kje vse si že nastopala?
Ponavadi nastopam v glasbeni šoli, 

zelo rada pojem tudi na šolskih priredi-
tvah. Udeležila sem se že tudi nekaj tek-
movanj, kot so Ql talent, Comp Comp za 
mlade skladatelje, dvakrat tudi medna-
rodnega Blejskega zlatega mikrofona. 
Leta 2016 sem izdala svojo prvo pesem 
»Knock Knock Knock«, s katero sem tudi 
zmagala na tekmovanju Glasbeni izziv 
v kategoriji avtorskih skladb. Najlepše 
spomine imam na nastop na Kongre-
snem trgu ter Blejski promenadi. Vsak 
nastop se mi vtisne v spomin in vedno 
sem vesela novih izkušenj.

Pred kratkim si izdala novo pesem 
Dovolj mi je, lahko poveš kaj več o 
njenem nastanku? Od kod črpaš nav-
dih za pesmi?

V to pesem sem verjela, odkar sem 
dobila tisto čisto prvo idejo za melodijo. 
Stopila sem v kontakt z odličnim glasbe-

nim producentom, ki je pesmi naredil 
podlago. Za to pesem sem posnela tudi 
svoj prvi videospot. Januarja letos je izšel 
na Youtubu pod založbo Menart.  

Navdih za besedila svojih pesmi čr-
pam iz svojih izkušenj, iz življenja na-
sploh, včasih tudi iz izkušenj koga bli-
žnjega. Kakšno besedilo podam v bolj 
abstraktni obliki, da bi se lahko v pesmi 
našlo čimveč ljudi. 

Si bila zadovoljna z odzivom ljudi 
na pesem?

Odziv je bil res dober. Vesela sem, da 
imam okoli sebe toliko ljudi, ki me pod-

pirajo. Veliko mi pomenijo tudi pohvale, 
prejete od tistih, ki jih sploh ne poznam, 
in ko se kdaj čisto po naključju slišim po 
radiu. 

Kaj najraje počneš, ko se ne ukvar-
jaš z glasbo?

Poleg glasbe se zelo rada ukvarjam s 
športom, rada izdelam kakšno rojstno-
dnevno darilce, se družim s prijatelji ... 
Včasih tudi napišem kakšno poezijo, to 
me, prav tako kot glasba, spremlja že od 
malih nog. No, načeloma pa sem večino 
časa tudi precej zaposlena s šolo. 

Kje se vidiš v prihodnosti?
Letos sem maturantka na Gimnaziji 

Vič in trenutno se še odločam, na katero 
fakulteto se bom vpisala. Rada bi izbrala 
nekaj, kar mi bo lahko vsaj malo poma-
galo tudi v glasbenem svetu. 

Kar se tiče glasbe, imam željo napre-
dovati in se predstaviti tudi širši javnosti. 
Vidim se kot pevko in glasbeno produ-
centko. Moja največja želja pa ostaja 
Evrovizija. 

Verjamemo, da bo Petri uspelo dose-
či tisto, česar si najbolj želi, in že priča-
kujemo naslednji korak na njeni glas-
beni poti.

Valerija Trontelj

nja Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, 
ki je združila južnoslovanske narode 
nekdanje Avstro-Ogrske. 

V zbornik so vključili tudi Maistrovo 
drugo pesniško zbirko z naslovom Kitica 
mojih, v katero je avtor zbral domoljub-
ne in osebnoizpovedne pesmi. Maistru 

in borcem za severno mejo se je tudi iz 
naših krajev pridružilo nekaj borcev. Dr. 
Glavan je organiziral skupino, ki zbira 
podatke in slikovno gradivo o Maistro-
vih borcih iz naših treh občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje. 

Med obiskovalci, ki so prisluhnili pred-

stavitvi nove knjige dr. Mihaela Glavana, 
so bili tudi člani Bralnega kluba Beremo 
ob kmečki peči, ki se mesečno srečujejo 
v Mestni knjižnici Grosuplje.

Petra Kremžar
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V sredo, 6. februarja 2019, je v Kultur-
nem domu Grosuplje potekala svečana 
podelitev nagrad Zveze kulturnih dru-
štev Grosuplje. Prireditve so se udeležili 
župan dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave mag. Dušan Hočevar, predse-
dnica ZKD Grosuplje Majda Fajdiga, pa 
seveda nagrajenci, nominiranci in drugi 
člani ZKD Grosuplje ter mnogi tisti, ki sta 
jim kultura in umetnost v veselje in uži-
tek.

Na prireditvi, ki je potekala pred bli-
žajočim se slovenskim kulturnim prazni-
kom, sta zbrane nagovorila župan dr. Pe-
ter Verlič in predsednica ZKD Grosuplje 
Majda Fajdiga.

Župan dr. Peter Verlič je ob robu slo-
venskega kulturnega praznika v svojem 
nagovoru izpostavil pomen našega slo-
venskega jezika, spomnil pa se je tudi 
našega velikega pesnika dr. Franceta 
Prešerna, ki je kot majhen deček nekaj 
časa živel pri svojem stricu župniku na 
Kopanju. 

Vsem kulturnicam in kulturnikom, lju-
biteljem kulture se je ob tej priložnosti 
lepo zahvalil, da nam večkrat popestrijo 
naše dogodke, prireditve, in da to delajo 
v svojem prostem času. »Res hvala lepa 
vsem, ki svoj prosti čas namenjate za to, 
da nam je toplo pri srcu in pri duši,« je še 
dejal, ob tem pa še dodal, da si bomo 
prizadevali, da bomo v Grosupljem kar 
se da hitro prišli tudi do nove kulturne 
dvorane in nove glasbene šole.

Predsednica ZKD Grosuplje Majda 
Fajdiga nam je zaupala, da ljubiteljska 
kultura širom Slovenije in tudi v naši 
občini deluje že 5. desetletje. Seveda s 
podporo Občine Grosuplje in množič-
no vključitvijo vseh generacij v različnih 
sekcijah, od petja, plesa, igre. Poveda-
la je še, da se tukaj združuje velika in 
močna energija, kar jih tudi notranje in 
duhovno napolnjuje. Prav tako jim daje 
tudi tisto moč, ki jo potrebujejo za zah-
tevne delovne naloge in pa tudi kakšne 
težke življenjske situacije.

Nagrajencem ZKD Grosuplje, ki se še 
posebej žrtvujejo in izkažejo s svojim de-
lom, požrtvovalnostjo, prizadevnostjo, 
pa namenjamo iskrene čestitke.

ZKD Grosuplje vsaki dve leti podeli 
nagradi posamezniku in skupini za izje-
mne dosežke ustvarjalnega in poustvar-
jalnega dela na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti za vsa področja 

ljubiteljskega delovanja: gledališko, 
glasbeno, likovno, filmsko, folklorno, li-
terarno, založniško in multimedijsko, za 
kulturno vzgojo in izobraževanje, raz-
iskovalno delo, strokovno svetovalno, 
organizacijsko, mentorsko delo ter ohra-
njanje kulturne dediščine.

Nagrado Zveze kulturnih društev Gro-
suplje za skupino je tokrat prejel ŽEN-
SKI PEVSKI ZBOR BISER KULTURNEGA 
DRUŠTVA LOTOS GROSUPLJE.

Zbor, ustanovljen oktobra 2002, je prvo 
sezono vodil zborovodja Dean Zavašnik, 
naslednjo sezono zborovodkinja Polona 
Štrubelj. Od začetka je zbor dosegal na ob-
močnih revijah uvrstitev na regijski nivo, 
leta 2008 kot mešani pevski zbor Corbis pa 

se je uvrstil na regionalno raven revij v ka-
tegoriji mešanih zborov.

V sezoni 2009/2010 je vodenje prevze-
la zborovodkinja mag. Manica Habjanič 
Gabršek. Pod njenim vodstvom so pevke 
osvojile še zahtevnejši program s poudar-
kom na pesmih tujih avtorjev in na črnski 
duhovni glasbi, ki so ga uspešno izvedle v 
okviru revij kot tudi na samostojnih kon-
certih. Občina Grosuplje je zboru podelila 
bronasto občinsko priznanje.

Od septembra 2011 je zbor vodila Ana 
Erčulj, pod njenim vodstvom je bil zbor 
leta 2017 prvič predlagan na državni nivo. 
V letu 2012 je zbor začel gostovati v tujini. 
V Vatikanu in Rimu je maja 2012 predstavil 
Pentacost Concert, kombinacijo sakralnih 
in slovenskih pesmi. Leta 2013 so pevke 

Podelitev nagrad Zveze kulturnih društev Grosuplje 2019
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gostovale v  Dalmaciji (Split, Trogir, Hvar, 
Vela Luka) s štirimi koncerti oziroma dve-
ma tematikama: dva  sakralna koncerta in 
dva koncerta s tematiko različnih priredb 
slovenskih ljudskih pesmi. V letu 2014 je 
zbor pripomogel k uspešnemu skupne-
mu ZKD koncertu 40 zimzelenih in začel 
z rednimi vsakoletnimi  gostovanji pri za-
mejskih Slovencih v Italiji in v Avstriji.  Leta 
2015 je zbor nastopal na petih zelo obiska-
nih dogodkih v Bruslju.

Oktobra 2017 je vodenje prevzel Ferna-
do Pablo Mejias. Februarja 2018 je bil zbor 
na območni reviji v Šentvidu pri Stični pre-
dlagan za državni nivo, kjer je zmagal in 
nastopil na sklepni prireditvi kot najboljši 
zbor Osrednjeslovenske regije.

Zbor od ustanovitve deluje na lokalnem 
in državnem nivoju, nastopa tudi v tujini, 
na protokolarnih prireditvah. Čeprav zbor 
sestavljajo pevke – amaterke – skušajo 
vzdrževati kar najbolj profesionalen odnos 
do dela, kar je pripeljalo do cilja ubranega 
petja in visokokvalitetne izvedbe. Poglavi-
tni namen delovanja zbora je druženje in 
soustvarjanje kulturnega ter družabnega 
življenja v občini ter prepoznavnost v šir-
šem slovenskem in mednarodnem pro-
storu. Vzpostavljeni so stiki z zamejskimi 
Slovenci v Italiji in v Avstriji, pri katerih zbor 
gostuje že 5. leto, letos pa so bili navezani 
stiki z obmejnimi pokrajinami. Tudi za leto  
2019 je v planu gostovanje v tujini.

Društvo trenutno sodeluje v mednaro-
dnem projektu povezovanja občin RECOV, 
v preteklosti pa s Schola cantorum Umje-
tničke akademije Split in drugimi kultur-
nimi društvi ter JSKD v Sloveniji, saj vsako 
leto izvede več koncertov. V grosupeljski 
občini je bil zbor pobudnik prireditve Pod 
lipo v okviru praznovanja dneva državno-
sti. Prav tako zbor od prvega leta prepeva 

na prireditvi Tabor pevskih zborov v Šent-
vidu pri Stični in ima priznanje za 15-letno 
sodelovanje.

Zbor je bil  šestnajstkrat na območnih 
revijah predlagan na regionalni nivo, v 
letih 2017 in 2018 pa na državni. Novem-
bra se je udeležil regijskega tematskega 
koncerta odraslih pevskih zasedb Osre-
dnjeslovenske regije Sozvočenja 2018, ki je 
potekal v Trbovljah.

S tematsko zaokroženim sporedom, 
petjem in dodelanim odrskim nastopom je 
prepričal strokovno komisijo in bil kot naj-
boljši izbran za nastop na sklepni prireditvi 
Sozvočenj 2018, ki je decembra potekala v 
Slovenski filharmoniji. To je trenutno naj-
večji uspeh zborov ZKD Grosuplje in Obči-
ne Grosuplje.

Nagrado Zveze kulturnih društev Gro-
suplje za posameznika pa je tokrat preje-
la MOJCA INTIHAR.

Mojca Intihar je bila rojena na Gortini 
na Koroškem. Šolanje je zaključila na Pe-
dagoški akademiji za glasbo v Mariboru. 
Diplomirala je tudi na visoki šoli za orga-
nizacijo dela.

Leta 1970 je začela poučevati glasbeno 
vzgojo na Osnovni šoli Louisa Adamiča 
Grosuplje, kjer je vodila otroški in mladin-
ski pevski zbor. Zbor je dosegel več uspe-
hov; nastopil je na republiškem tekmova-
nju v Zagorju, na območni reviji v Šmarju 
- Sapu je bil izbran za najboljši zbor. 

Leta 1972 je Mojca Intihar prevzela vo-
denje moškega Okteta Grosuplje, ki se je 
sčasoma povečal v Komorni zbor, nato v 
Moški pevski zbor Grosuplje (18 pevcev), 
ki ga je vodila 14 let. Nastopali so na re-
vijah in več let na Taboru pevskih zborov 
v Šentvidu pri Stični. Leta 1975 je bil usta-
novljen Dekliški sekstet, ki je prerasel v De-

kliški oktet, ki je nastopil tudi na Madžar-
skem. Njihov nastop je leta 1976 posnela 
tudi TV Ljubljana. Po večletni prekinitvi so 
pevke Dekliškega okteta leta 2002 začele 
prepevati v povečanem sestavu z novim 
imenom Viva Vox. Moški zbor Grosuplje in 
Dekliški oktet sta večkrat nastopila tudi v 
Mešanem zboru Grosuplje. Mojca Intihar 
je vodila tudi Ženski pevski zbor Grosuplje, 
ki je nastopal na Taboru pevskih zborov 
v Šentvidu pri Stični. Januarja 1998 je bil 
ustanovljen Ženski pevski zbor Lastovke, v 
katerem pojejo samo upokojenke, in sicer 
že 21 let. Tudi Lastovke so nastopale na 
Taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stič-
ni, kjer je Mojca Intihar dirigirala združe-
nim ženskim pevskim zborom. Leta 2009 
so Lastovke pele na otvoritvi Festivala za 
tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem 
domu v Ljubljani, leta 2014 pa so bile na 
območni reviji pevskih zborov občine Gro-
suplje izbrane za nastop na regijski ravni. 
Leta 2016 so nastopale na slavnostni aka-
demiji ob 25. obletnici Demokratske stran-
ke upokojencev Slovenije v Arboretumu 
Volčji Potok.

Lastovke so nastopale na vseh območ-
nih revijah odraslih pevskih zborov in 
malih vokalnih skupin občine Grosuplje. 
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V počastitev kulturnega praznika

Valentinov koncert učencev Glasbene šole Emil Adamič

Predvečer kulturnega praznika je bil v Me-
stni knjižnici Grosuplje posvečen slovenskemu 
pisatelju, dramatiku in esejistu Dragu Jančarju. 
Večer je z nagovorom odprl župan dr. Peter 
Verlič. Esej o kulturi, ki ga je napisal knjižničar 
in pisatelj Rudi Podržaj, je prebrala Marija Sa-
mec. Glasbeni program so izvedli Nuška Dra-
šček Rojko in klavirski trio Ars Musica, odlom-
ke iz romanov Draga Jančarja Severni sij ter In 
ljubezen tudi so brali Katja Bricelj, Ivo Puhar in 
Franci Zorko.

Petra Kremžar

Če so nas lansko leto učenci Glasbene 
šole Emil Adamič, enote Šmarje – Sap, 
presenetili s pustnim koncertom, so le-
tos za spremembo koncert obarvali bolj 
zaljubljeno. Kar z Valentinom so ga na-
slovili in nas ob glasbi zapeljali skozi zgo-
dovino sv. Valentina in praznovanja tega 
znanega praznika.

Pred petdesetimi leti je Niko Kuret v 
knjigi Praznično leto Slovencev še opiso-
val, da je praznovanje valentinovega raz-
širjeno bolj po zahodnoevropskih drža-
vah in v ZDA, danes pa bi gotovo že pisal 
drugače, morda tudi z začudenimi očmi, 
kako hitro in silovito se je prijelo pri nas. 
Čeprav mu »konkurenco« še vedno dela 
gregorjevo, ki na svojo novo pomlad še 
čaka.

Svoj prihod pomladi so učenci na-
znanili s pestro izbiro različnih tematsko 
obarvanih pesmi in ustrezno časovno 
umestitvijo. Tako smo lahko spremlja-
li slovenske ljudske pesmi na klavirju, 
največje hite rock glasbe na bobnih in 
dobro staro klasiko na pihalih, kitari, 

harmoniki … Seveda s posameznimi iz-
jemami, ki so prav posrečeno zaokrožile 
ljubezensko obarvan koncert.

Aplavz, s katerim so gledalci nagradili 
mlade glasbenike, je bil glasen in sporo-

čilo je bilo jasno: še kakšen koncert bo 
treba prav v kratkem odigrati, da bo po-
mlad še bolj zanimiva in pestra.

Janez Dolinar, GŠEA

Leta 2008 so prejele Jurčičevo priznanje, 
priznanje občine Grosuplje s srebrnim 
znakom pa v letu 2013. Lastovke so preje-
le veliko priznanj in zahval. Skupno so do 
konca leta 2018 imele 35 koncertov in 356 
nastopov.

Mojca Intihar je s svojim več kot petde-
setletnim delom, tako na vzgojnem kot 
tudi na izvedbenem področju, zaznamo-
vala več generacij pevcev in pevk in s tem 
pripomogla k širjenju zborovskega petja v 
občini Grosuplje kot tudi širše.

Svečanost je pospremil bogat kultur-

ni program, ki so ga za to priložnost pri-
pravili naši kulturnice in kulturniki.

V dramatizaciji odlomkov iz Ada-
mičeve knjige Smeh v džungli so nam 
predstavili predvsem njegove zgodnej-
še spomine, ki segajo v njegova fan-
tovska leta v domačem kraju, povode 
za odhod v Ameriko, vtise ob prihodu 
na Ellis Island, kamor so morali priti vsi 
priseljenci, ki so hoteli vstopiti v ZDA, 
do njegovega boksarskega sorojaka, in 
službe raznašalca časopisov, pa tudi nje-
govo razmišljanje o doprinosu Slovanov 

k razvoju Združenih držav.
Scenarij in režijo je prevzel Jan Pirnat, 

sodelovali pa so Gledališče ggNeNi, Gle-
dališče Hiša, Baletne skupine TeGIBlo, 
vse KD Teater Grosuplje, Ženski pevski 
zbor Biser, KD Lotos Grosuplje, Combo 
zasedba Big banda Grosuplje, Mladinska 
folklorna skupina KD Franceta Prešerna 
Račna, Gledališka skupina KD sv. Mihaela 
Grosuplje in Luka Gluvič. Prireditev sta 
povezovala Teja Pirnat in Lovrenc Škoda.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič
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13. Prešernov pohod in proslava na Kopanju – 8. februar 2019

Člani Folklorne skupine sv. Mihaela na pustno soboto 
razveseljevali na tržnici v Grosupljem

Prešernov pohod v organizaciji UTŽO 
Grosuplje in ZKD Grosuplje na kulturni 
dan, 8. februarja, je postal tradiciona-
len. Pohodniki se zberejo ob kulturnem 
domu v Grosupljem. Tu je za vzdušje 
že trinajstič zapored zapel Prešernovo 
Zdravljico Mešani pevski zbor Zgodnja 
danica, ki ga vodi dirigentka Danica Ku-
tnar. 

Vodja UTŽO Andreja Smolič je vse 
pohodnike pozdravila in jih predala v 
varstvo vodjema pohoda Tonetu Rajhu 
in Vidi Curk. V hladnem jutru je občudo-
vanja dolga kolona krenila po Partizan-
ski cesti, mimo pokopališča Resje proti 
Spodnji Slivnici, skozi vas Predole v Rač-
no in nato na Kopanj. 

Na Kopanju, kjer je mladi Prešeren 
ministriral pri svojem starem stricu du-
hovniku, nas je zopet prijazno sprejel 
v toplo ogreti cerkvi častni kanonik in 
kopanjski župnik Janez Kebe. Nagovoril 
nas s svojim izborom Prešernovih pesmi 
in poudaril pesnikovo krščansko misel v 
Krstu pri Savici. Letos je izpostavil še pe-
sem o čaščenju Marije v pesmi Šmarna 
gora.

Za praznični nagovor smo naprosili 
člana univerze in solista našega pev-
skega zbora Tineta Zibelnika. Z odlično 

zasnovanim in zanimivim nagovorom je 
navdušil poslušalce.

MePZ U3, ki ga vodita dirigentka Ga-
brijela Cedilnik in korepetitor in instru-
mentalist na klaviaturah Primož Cedil-
nik, je zapel slovensko himno, pesem 
Družinski praznik, za katero sta glasbo 
napisala Slavko in Vilko Avsenik, bese-

dilo pa Tone Pavček. Dodali smo še dve 
Prešernovi: Pod oknom in Strunam, ki 
sta jo zapela solista tenorist Tone Zalar 
in basist Tine Zibelnik. Zaključili smo z 
domoljubno pesmijo Benjamina Ipavca 
Slovenska dežela na besedilo Jakoba 
Razlaga.

Recitatorja Franci Zorko in Ivo Puhar 

Člani Folklorne skupine sv. Mihaela  
smo se že četrto leto zbrali na pustno 
soboto na tržnici v Grosupljem. S harmo-

niko, pesmijo in plesom smo razveselje-
vali prodajalce in krajane, ki so prišli na 
tržnico, ki je središče Grosupljega, saj se 

tu krajani ob sobotah družijo in nakupijo 
domače pridelke. Obiskali smo tudi naše 
starejše krajane, ki so nas bili zelo veseli. 
Prikazali smo običaj ličkanja koruze, za-
peli in zaplesali.

Pustni čas je zlasti pomemben, ko 
zima z vsemi vremenskimi neprilikami 
prehaja v pomlad. Človek je na te spre-
membe želel vplivati tako, da je nase 
sprejel krinko različnih bitij ter jih z izva-
janjem gibov, poskokov, mimik in s ple-
som oponašal, da bi ugodno usmerjal 
neznane sile narave. Te šege in običaji 
ter navade so se ohranile do danes. Čla-
ni Folklorne skupine sv. Mihaela želimo 
ohranjati najstarejše plesno izročilo, ki 
se je na Slovenskem ohranilo s pustnimi 
maskami in šegami.

Folklorna skupina sv. Mihaela Grosuplje



GROSUPELJSKI ODMEVI   |  Marec 2019 43Kultura

pa sta recitirala Prešernovo V spomin 
Valentinu Vodniku in Vodnikovo Moj 
spomenik, saj je letos Vodnikovo leto.

Veseli smo tudi, da se nam vsako leto 
pridruži predsednik Krajevne skupnosti 
Račna Rajko Palčar. Člani Turističnega 
društva Kopanj so odprli Prešerno-
vo sobo v kašči in nas vodili po bogati 
zbirki, ki jo je uredil Jakob Müller. Vsi 
udeleženci so dobili topel čaj in sladek 
prigrizek. 

Pohod je uspel, proslava tudi in že 
snujemo načrte za naprej, zato na svide-
nje ob letu osorej. 

Marija Samec

Dve razstavi v eni v Mestni knjižnici Grosuplje

V Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje 
je še na ogled dvojna razstava fotografij 
odličnega fotografa Toneta Stojka Odprt 
vrt/ Porumenele fotografije: Lučka Ko-
ščak. Fotografije prikazujejo ustvarjalni 
svet kiparke in vsestranske umetnice 
Lučke Koščak, ki ga Tone Stojko z objek-
tivom svojega fotoaparata spremlja že 
kar nekaj let.

Tone Stojko je z doživetimi fotogra-
fijami dokumentiral Odprt vrt, skupni 
projekt Lučke Koščak in kustosinje Moj-
ce Grmek. Zgodba druženja umetnosti 
in narave, kipov in rastlin, predvsem pa 
ljudi, umetnikov in naključnih obiskoval-
cev se je dogajala kar v vrtu ob Lučkini 
hiši. Vpletla se je še glasba in pripovedo-
vanje ljudskih pravljic pripovedovalcev 
iz umetniškega društva Deveta dežela, ki 
so nas v svoj pravljični svet odvedli tudi 
na odprtju razstave konec februarja. Pre-
ko fotografij lahko tudi gledalec vstopi 
v to umetniško zanko in podoživi vese-
lo in ustvarjalno vzdušje Odprtega vrta. 
Fotografije so na ogled v 5. nadstropju 
Mestne knjižnice Grosuplje.

V galeriji je na ogled drugi del razsta-
ve z naslovom Porumenele fotografije: 
Lučka Koščak. Tone Stojko je na fotogra-
fijah ujel trenutke, ko Lučka Koščak ude-
janja svoje ideje, ko nastajajo njeni kipi. 
Na fotografijah pa lahko slutimo tudi od-
nos umetnice do njenih umetnin, nevi-
dno komunikacijo, ko se v ustvarjalnem 
procesu material spreminja v umetnino. 
Statični fotografiji ob boku stoji filmski 
posnetek o Lučki in njeni umetnosti, nje-
ne zgodbe in razmišljanja, ki še poglobi-
jo gledalčevo izkušnjo.

Razstava Odprt vrt/ Porumenele fo-
tografije: Lučka Koščak nam pripovedu-
je o odnosih in sporazumevanju: med 
umetnico in fotografom, med kiparko 
in ljudmi, med umetnostjo človeka in 
umetnostjo narave. Govori nam tudi o 
minevanju časa in spremembah, ki jih 
prinaša, o zorenju umetnice in umetni-
ne, o ustvarjalnem procesu umetnosti in 
nekega prijateljstva.

Razstava bo na ogled še do 6. aprila 
2019. Toplo vas vabimo, da pridete na 
Odprt vrt in se podružite z umetnostjo 
Lučke Koščak in Toneta Stojka.

Darija Kovačič
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IV. koncert Barve glasbe in besede sezone 2018/2019 -  
Iz mojega življenja 

V čitalnici Mestne knjižnice Grosuplje 
smo 5. marca 2019 poslušali 4. koncert 
iz ciklusa Barve glasbe in besede, ki je 
nosil naslov IZ MOJEGA ŽIVLJENJA – 
taka sta tudi naslova skladb obeh čeških 
skladateljev Bedřicha Smetane in Josefa 
Miroslava Webra. 

Najprej smo prisluhnili Godalne-
mu kvartetu št. 1 v e-molu, »Iz mojega 
življenja«, Bedřicha Smetane, ki je to 
delo napisal leta 1876, dve leti po izgu-
bi sluha. To je izrazito avtobiografska 
skladba, napisana za štiri glasbila. Po 
krajšem odmoru, da so glasbeniki pri-
pravili oder za sedem nastopajočih v 
drugem delu večera, smo poslušali še 
Septet »Iz mojega življenja« za violino, 
violo, violončelo, klarinet, dva rogova in 

fagot češkega skladatelja Josefa Miro-
slava Webra. Po vzoru Smetane je tudi 
ta skladba izrazito avtobiografska. Na-

slovi stavkov nas popeljejo skozi življe-
nje glasbenika, čigar skladbe danes zelo 
poredko slišimo, saj večina njegovih del 
ni natisnjenih.

Uvodne besede je napisala Marija sa-
mec, izbor pesmi Kajetana Koviča pa so 
recitirali Katja Bricelj, Ivo Puhar in Franci 
Zorko. Glasbeniki so v godalnem kvar-
tetu in predvsem v zanimivi kombinaciji 
godal, trobil in pihal zazveneli kot pravi 
orkester. Spevna glasba nas je ponesla 
skozi življenjski zgodbi obeh skladate-
ljev in navdušila vse poslušalce v veliki 
čitalnici Mestne knjižnice Grosuplje, ki 
so se zadržali še v prijetnem klepetu z 
glasbeniki.

Marija Samec

Društvo Fran Govekar Ig, 
v sodelovanju z Ženskim odborom SDS Grosuplje,

 vabi na

LITERARNO – GLASBENI VEČER,
POSVEČEN ŽIVLJENJU IN DELU TRIGLAVSKEGA ŽUPNIKA IN GLASBENIKA 

JAKOBA ALJAŽA.

Lani je minilo 240 let od prvega vzpona na Triglav, sveto goro Slovencev. S poezijo, glasbo in slikami se bomo spomnili teh 
dogodkov, predvsem pa duhovnika in glasbenika Jakoba Aljaža, ki je kupil vrh Triglava in nanj postavil Aljažev stolp. Če ste 

že bili na Triglavu ali ne, pridružite se nam in zdelo se vam bo … da ste na vrhu.

Z glasbo bodo večer polepšale pevke 

Ženskega pevskega zbora Perunike in Ema Meglič na klavirju.

Odprli bomo razstavo članic in članov Likovne skupine DFG z naslovom V hribih se dela dan.

VEČER BO V ČETRTEK, 11. APRILA 2019, OB 19.30, V MESTNI KNJIŽNICI GROSUPLJE.

Vabljeni!
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Iz Zveze kulturnih društev Grosuplje

NAPOVEDUJEMO...

Četrtek, 28. 3., ob 17.00 in 18.30, Kulturni dom Grosuplje
Otroški abonma
Lutkovno gledališče Ljubljana: Medved in mali

Medved in mali je na videz preprosta zmešnjava. Nekega dne se iz izgubljenega jajca izleže raček, ki že od sa-
mega začetka misli, da je medved. Medvedov obraz je namreč prvo, kar zagleda. Za črkami zgodbe in drevesi 
namišljenega gozda se skriva nekaj izjemno bistvenih vprašanj o sobivanju in sprejemanju drugih. Ali je vse, 
kar je videti drugače, tudi zares tako drugačno od nas samih? Koliko svojega časa in pozornosti smo pripravljeni 
nameniti odnosom z drugimi ljudmi?
Mehkoba pletenih podob vse bolj priljubljene oblikovalke Donne Wilson in njene pravljične inštalacije so izho-
dišče za lutkovni svet v tej predstavi. 
Predstava traja 30 minut  in je primerna za otroke od 2. leta starosti naprej.
Za abonma in izven.

Petek, 5. 4., ob 19.00, Kulturni dom Grosuplje
Gledališče Hiša: Gospodar muh, premiera

Po letalski nesreči se skupina otrok znajde na samotnem otoku. William Golding v romanu preigrava zamišljanje skupnosti. Ker na otoku ni odraslih, se mo-
rajo otroci sami organizirati. Ali bo prevladal razum ali prvinski nagoni, ki težijo k uničenju vsega? Na koncu pa–  saj je vse bila samo igra. 
Igralci Gledališča Hiša so se tokrat lotili kultnega dela avtorja, ki je nastal po drugi svetovni vojni in je z naraščajočimi napetostmi v svetu, na žalost, vedno bolj 
aktualno. V predstavi sodeluje 21 otrok, učencev OŠ Louis Adamič pod mentorskim vodstvom Irene Žerdin in Jana Pirnata. 

PETEK, 12. 4., OB 19.30, KULTURNI DOM GROSUPLJE
PROFESOR KUZMAN MLAJŠI, monokomedija
Ste pripravljeni na najzabavnejše šale na temo šole?
 
Uroš Kuzman nas v novi monokomediji popelje na ekskurzijo po spominih na piflanje, plonkanje, pisanje in 
špricanje. Uroš, edini slovenski komik z doktoratom iz matematike, je v tej krohotanja in hihitanja polni blok 
uri profesor, ki smo si ga vsi vedno želeli: sproščen, duhovit in ga bolj kot golo predavanje zanima to, da iz nas 
izvleče največ - smeha.
Dolgoletni stand-up komik, izjemno cenjen pri kolegih in občinstvu, je širšo prepoznavnost dosegel z nastopi 
v oddajah Na žaru z Ladom Bizovičarjem, kjer je pošteno popekel Jana Plestenjaka in - na njegovo izrecno željo 
- tudi samega predsednika Boruta Pahorja. Poznamo ga tudi iz oddaje Ugriznimo znanost na RTV Slovenija in 
kot člana zabavnega Šaleškega študentskega okteta.
Vabljeni!

Zveza kulturnih društev Grosuplje

GROŠ-eve mamice in očki ter spomladansko prebujanje v 
Študentskem klubu GROŠ

Na dan žena, 8. marec, smo poleg deljenja vrtnic po bližnjih 
občinah člani ŠK GROŠ že tradicionalno odprli tudi razpisana 
mesta za socialno obarvan projekt ''GROŠ-eve mamice in očki'', 
ki se simbolno zaključi 25. marca, na materinski dan. Na razpis 
se še vedno lahko prijavite nezaposleni starši s statusom štu-
denta, ki ste člani ŠK GROŠ.

V prihodnje pa v našem klubu sledijo tudi bolj eksotični do-
godki. V petek, 12. 4. 2019, se bo v prostorih našega kluba od-
vijalo prav posebno potopisno predavanje. Rožle Reven vam 
bo predstavil svoje 10.000 kilometrsko potovanje, ki je trajalo 
150 dni in med katerim je prečkal 15 različnih držav. Čez Balkan 
je prikolesaril do Turčije, nato pa se je podal čez Gruzijo, Arme-
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Zimovanje čete pri Vikingih na Rožniku

Redni letni zbor članov Turističnega društva Tabor – Št. Jurij

Tudi letos smo Grosupeljski skavti, kot 
vsako leto, doživeli ogromno lepih tre-
nutkov in novih pustolovščin. Začeli smo 
s spoznavanjem Vikingov in njihovega 
življenja, navad, spomnili smo se našega 
ustanovitelja Roberta Badena Powella, 
dan pa zaključili s petjem ob ognju.

Naslednje jutro smo navsezgodaj 
vstali in odšli vsak vod na svojo pot, da 
bi raziskali okoliške kraje in zanimivosti. 

Po osmih urah naporne, a zabavne hoje, 
smo se vsi srečno vrnili, eni prej, drugi 
malo kasneje. Zvečer smo si pripovedo-
vali o dogodivščinah, ki so se nam zgodi-
le na pohodu, ter pogledali slike, ki smo 
jih posneli. 

Naslednji dan je bilo res težko vstajati 
po prejšnjem dnevu, a po energični ju-
tranji telovadbi smo vsi imeli več energi-
je za pospravljanje. Potem smo v gozdu 

preizkusili naše znanje veščin, ki smo jih 
pridobili čez leto. Ko smo se vsi dobro iz-
kazali, smo se peš odpravili do Spodnje 
Slivnice, kjer smo, skupaj s starši, zaklju-
čili s sveto mašo. Za nami je še eno super 
zimovanje, kjer smo doživeli veliko ne-
pozabnih trenutkov.

Viva Kadunc, Neja Trontelj in Ines Jeršin

nijo, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Ta-
džikistan in Kirgizijo. Za zdaj vam izdamo 
le toliko, tisti pa, ki bi vas zanimalo še kaj 
več, toplo vabljeni na prijetno druženje 
ob izredno zanimivi tematiki.

Ker pa nam GROŠ-evcem veliko po-
meni pomoč sočloveku, organiziramo v 
sodelovanju z Rdečim križem Grosuplje 
tudi krvodajalsko akcijo, ki bo potekala 
od 15. 4.–17. 4. 2019. Veseli bomo čim 
večje udeležbe, saj se zavedamo, da lah-

ko vsaka najmanjša količina darovane 
krvi naredi največjo razliko.

Vsekakor pa tudi za maturante sledi 
spodbudna novica. S težkimi matema-
tičnimi formulami in slovničnimi struktu-
rami se vam ne bo potrebno spopadati 
samim. V prihodnje načrtujemo priprave 
za glavne tri maturitetne predmete, slo-
venščino, angleščino in matematiko, ki 
jih bodo izvajali člani ŠK GROŠ. Datumi 
priprav bodo znani v kratkem, zato bodi-

te pozorni na naše prihodnje objave.
Več informacij o prihajajočih dogod-

kih lahko izveste na GROŠ-evih uradnih 
urah, ki potekajo v ponedeljek, sredo 
in petek, od 18.00 do 20.00 ure, ali pre-
ko spleta na našem uradnem Facebook 
profilu ali spletni strani www.klub-gros.
com.

GROŠ-evcu ni nikoli dolgčas!

Neža Androjna, ŠK GROŠ

V petek, 22. februarja 2019 zvečer, je 
potekal zbor članov Turističnega dru-
štva Tabor – Št. Jurij. Občnega zbora so 
se poleg članov in simpatizerjev udele-
žili še: predsednica Krajevne skupnosti 
Št. Jurij Marinka Rebolj, predstavnica 
Muzeja krščanstva na Slovenskem ter 
predsednik in tajnica Turističnega dru-
štva Gradež.

Zbor članov se je pričel s pozdravom 
predsednika, v nadaljevanju pa je zbor 
članov vodilo delovno predsedstvo, ki 
je obravnavalo delovanje društva v letu 
2018, finančno poročilo društva v pre-
teklem letu in poročilo nadzornega od-
bora. Predstavljeni so bili načrti za delo 

društva v tekočem letu, hkrati pa se je 
porajalo nekaj odličnih idej za izboljša-
nje le-tega. Pomembna tema pogovora 
je bil svetovni dan turističnih vodnikov, 
ob katerem smo imeli tudi mi organi-

ziran brezplačen ogled Tabora. Po za-
ključku formalnega dela občnega zbora 
pa seveda ni šlo brez veselega druženja 
ob hrani in pijači.

Anamarija Virant
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Gasilsko tekmovanje v spajanju sesal-
nega voda za pokal Gasilske zveze Slove-
nije 2019 – (SSV GZS) je organiziralo PGD 
Zagradec pri Grosupljem. Tekmovanje je 
potekalo v telovadnici Podružnične šole 
na Polici 9. marca 2019. 

O PRIPRAVAH IN TEKMOVANJU
Koliko je bilo vloženega truda v organi-

zacijo, administracijo, logistične korake ter 
drugo spremljevalno delo in nenazadnje 
tudi skrbi, da lahko organizira tako zah-
tevno tekmovanje društvo, ki spada med 
manjša gasilska društva v občini in Gasilski 
zvezi Grosuplje (GZG), sploh ne bomo pisa-
li. Prav tako ne bomo pisali, kako malo časa 
s(m)o organizatorji imeli na voljo, da smo 

pripravili telovadnico za tekmovanje, saj 
nam je bila dana na razpolago šele ob 22. 
uri v petek zvečer in s(m)o zato morali de-
lati do 3. ure zjutraj. Delček izgubljenih se-
kund se je nedvomno poznal tudi na konč-
nem rezultatu naši tekmovalni enoti, ki je 
bila tudi vodilni kader za organizacijo tega 
tekmovanja. Kljub temu jim je v skupnem 
seštevku s predhodnimi tremi tekmovanji 
v Staršah (GZ Ptuj), Keblju (GZ Slovenska 
Bistrica) in Zalogu (GZ Cerklje na Gorenj-
skem) uspelo doseči odlično 3. mesto.

Zaključnega tekmovanja se je udele-
žilo skupaj 45 enot, od tega 16 članic in 
29 članov – enota DVD Andrilovec tudi iz 
sosednje Hrvaške. Poleg tekmovalcev iz 
raznih koncev Slovenije naj še posebej na-
vedemo tekmovalno enoto članic iz PGD 
Račna, ki se je letos s sodelovanjem naših 

članov odločila, da se bo redno udeleževa-
la pokalnih tekmovanj GZS. Sodelovanje s 
članicami PGD Ivančna Gorica in trenerjem 
ter našim častnim članom Mihom Hrova-
tom pa zdaj traja že tri leta in upamo, da 
se bo še nadaljevalo. Posebej pa smo bili 
veseli tudi dveh tekmovalnih enot s Police 
in po eno iz PGD Čušperk in Šmarje - Sap, ki 
so to pot tekmovale le na zaključni tekmi, 
a smo prepričani, da se bo naslednje leto 
pokalnega tekmovanja udeležila še katera 
izmed njih in morda še iz ostalih PGD-jev.

RAZGLASITEV REZULTATOV
Razglasitev se je začela s postrojem pri-

sotnih tekmovalnih enot ter poveljstvom 
Janeza Pezdirca, ki je poveljniku GZS Fran-
ciju Petku najprej predal raport ob vseh 
prisotnih sodnikih, tekmovalnih odborih in 

Tekmovalna enota PGD Zagradec pri 
Grosupljem, ki je letos v skupnem 

seštevku dosegla 3. mesto in je bila 
tudi nosilni »kader« za organizacijo 

zahtevnega tekmovanja.

Ob zaključnem tekmovanju za pokal GZS 2019 so člani PGD Starše zasedli 1. mesto, PGD 
Tinje 2. mesto in PGD Zagradec pri Grosupljem 3. mesto.  

Nepridiprav zbiral prostovoljne prispevke

Kako PGD Zagradec pri Grosupljem podira občinske gasilske meje?  

Konec meseca februarja je neznana 
oseba, ki se je predstavljala za predstav-
nika Rdečega križa na območju Šentvida 
pri Stični, Cikave in Šmarja – Sapa, lahko 
tudi kje drugje, pa nimamo informacije, 
pobirala prostovoljne prispevke od vrat 
do vrat za »pomoč družini iz Dobrepolja, 
ki naj bi utrpela škodo v požaru«. Nezna-
nec je uporabljal brezrokavnik Rdečega 
križa, pri sebi je imel blagajniški preje-
mek in žig. Brezrokavnik, blagajniški pre-
jemek in žig so bili protipravno odtujeni 
iz pisarne Rdečega križa sredi februarja 
2019 ob vlomu.

Rdeči križ Slovenije – Območno zdru-

ženje Grosuplje letos ni izvedlo nobene 
akcije zbiranja pomoči po požaru, ker za 
to ni bilo izkazane potrebe. Kadar Rde-
či križ zbira prostovoljne prispevke, jih 
zbira z dovoljenjem pristojne upravne 
enote, prostovoljci in člani Rdečega križa 
zbirajo članarino in prispevke le na ob-
močju, kjer prebivajo in so vam poznani, 
pri tem pa uporabljajo znake Rdečega 
križa in imajo žigosano in podpisano 
pooblastilo, na katerem je njihovo ime. 
Nihče od Rdečega križa ne pobira čla-
narine ali prostovoljnih prispevkov na 
območju drugih krajevnih skupnosti ali 
občin, zato ne nasedajte neznancem, ki 

v imenu Rdečega križa zbirajo prosto-
voljne prispevke. 

Občani, ki ste neznancu izročili denar-
no pomoč, pokličite Policijsko postajo 
Grosuplje, ki preiskuje navedeni primer, 
na številko: 01 7818 380.

Sekretarka RKS – OZ Grosuplje                                              
Anica Smrekar
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drugih visokih gostov. Samo podelitev pri-
znanj, medalj in pokalov pa so opravili: po-
veljnik GZS Franci Petek, podpoveljnik GZS 
Zvonko Glažar, predsednik gasilske regije 
Ljubljana II Uroš Gačnik, predsednica sveta 
članic GZS Elizabeta Čampa, namestnica 
predsednice sveta članic GZS Pavla Po-
nikvar, predsednik GZG Andrej Bahovec, 
poveljnik GZG Janez Pezdirc in predsednik 
PGD Zagradec Matic Miklič.

Protokol je povezovala Monika Kastelic 
- predsednica PGD Šmarje - Sap, uvrstitve 
pa je razglasil dr. Sebastjan Kastelic - pred-
sednik PGD Polica. Pri podelitvi so sodelo-
vala še dekleta iz folklorne skupine Kultur-
nega društva France Prešeren Račna.

Poleg prvih treh mest tako ženskim kot 
moškim tekmovalnim enotam se je PGD 
Zagradec pri Grosupljem odločilo, da po-
deli še priznanja za uspešen nastop do 
vključno 8. mesta ter vsaki enoti podari 
zbornik 70 let PGD Zagradec pri Grosu-
pljem, 1946–2016, priložnostno domačo 
prepognjenko ter nekaj občinskega pro-
mocijskega gradiva. 

Podelitev pokalov za prva tri mesta v 
skupnem seštevku vseh štirih tekem je 
bila sledeča: ČLANI: 1. PGD Tinje 1 (GZ Slo-
venska Bistrica), 2. PGD Starše (GZ Ptuj), 3. 
PGD Zagradec pri Grosupljem, ČLANICE: 1. 
PIGD Krka Novo mesto, 2. PGD Zalog pri 
Cerkljah, 3. PGD Ivančna Gorica.

Zmagovalci posamične tekme na Polici 
9. 3. 2019 pa so bili: ČLANI: 1. Starše, 2. Ti-
nje 1, 3. DVD Andrilovec (Hrvaška), ČLANI-
CE: 1. PIGD Krka Novo mesto, 2. Zalog pri 
Cerkljah, 3. Rova.

Hvala za sodelovanje in pomoč!
Ob skupnem številu vseh tekmovalcev, 

spremstva in navijačev, pa sodnikov, tek-
movalnega odbora, komisij, redarjev, naše 
podpore ter visokih gostov ugotavljamo, 
da se je od 14. ure v soboto pa do nasle-
dnjega dne do 3. ure zjutraj s pospravlja-
njem vred udeležilo ali v njem sodelovalo 
čez 600 ljudi, med njimi kar precej naših 
občanov. 

Z organizacijo takega dogodka poleg 
zelo velikega dela nastane kar precej stro-
škov, ki smo jih poskušali pokriti na različ-
ne načine. Zato smo bili izredno veseli vseh 
posameznikov, podjetnikov in društev, ki 
so nam pomagali pri tem dogodku, ki DA-
LEČ PRESEGA OBČINSKE GASILSKE MEJE in 
se je v občini Grosuplje zgodil prvič!!! Vsem 
podjetjem, ki so nam podarili nekaj sred-
stev, smo se že zahvalili na samem tekmo-
vanju kot tudi s prepognjenko, ki smo jo 
založili v lastni režiji.

Nekaterim pa bi se radi zahvalili še po-
sebej! Najprej Gasilski zvezi Slovenije, ki 
nas je izbrala za organizatorja in poskrbela 
za obisk na najvišji ravni kot tudi za prak-

tične nagrade tekmovalnim enotam, Obči-
ni Grosuplje in Gasilski zvezi Grosuplje, ki 
sta se dejavno vključili ter nam omogočili 
prostor za izvedbo tekmovanja, ter vsem, 
ki ste bili imenovani v različne odbore, ko-
misije in druge službe na tekmovanju in 
ste uspešno opravili svoje delo. 

Hvaležni smo tudi vsem, ki ste nam 
pomagali tako z napotki kot drugim in-
telektualnim in fizičnim delom, ko smo 
pripravljali in urejali tekmovalni prostor, 
pa za izposojo razne opreme in ostalega 
potrebnega materiala: vodstvu Osnovne 
šole Brinje - Grosuplje in Podružnične šole 
Polica, vodstvu Zveze športnih organizacij 
Grosuplje ter PGD-jem Čušperk, Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Kebelj, Račna, Šmarje - Sap, 
Zalog pri Cerkljah, še posebej pa PGD Poli-
ca. Zahvala tudi Zlatarstvu Gros, Folklorni 
skupini KD France Prešeren Račna, DJ Ka-
snichu in komentatorju Maticu Hercogu, 
ki sta med tekmovanjem in po razglasitvi 
poskrbela za dobro glasbo in dobrodošle 
informacije o tekmovalnih enotah in do-
bro vzdušje.

Za nenamerno nepazljivost pri zaščiti 
hodnika ter nekaj drugih manjših spodr-
sljajev se opravičujemo, z vodstvom šole 
pa smo dogovorjeni, da na lastne stroške 
saniramo škodo z novim strokovnim ople-
skom in lastnim dodatnim čiščenjem, kar 

nam takoj po tekmovanju ni uspelo. 
K temu je vendarle treba dodati, da se 

je tekmovanje odvijalo točno po časovni-
ci, brez kakršnih koli zapletov, prekinitev 
ali pritožb ter da smo tudi z razglasitvijo 
pohiteli in približno pol ure prej končali, 
kot je bilo predvideno. Že na samem tek-
movanju in takoj po njem ter v naslednjih 
dneh pa smo na raznih družbenih omrež-
jih prejeli vrsto čestitk in pohval tako za po-
novni uspeh naše tekmovalne enote kot za 
vrhunsko organizacijo tekmovanja (kot so 
dejali npr. na posvetu gasilskih sodnikov 
na Igu).

Pa še to! Čeprav so si tekmovalci na tek-
movanju sicer rivali, so pravi gasilski tova-
riši, če že ne kar prijatelji, na kar so kazale 
tudi čestitke in močni aplavzi najboljšim 
ekipam ob razglasitvi. Prepričani pa smo, 
da se bodo tudi ob takih dogodkih prija-
teljstva, ki smo jih stkali že doslej, širila tudi 
v prihodnje in da bo duh prostovoljstva in 
humanitarnosti tudi na takih srečanjih še 
naprej izžareval že 150 let organizirano po-
slanstvo slovenskega gasilstva.

Veseli smo, da svoj kamenček k temu 
poslanstvu lahko prispeva tudi Zagradec.

Se vidimo spet naslednje leto!

Jože Miklič

Zbor prisotnih tekmovalnih enot pred razglasitvijo rezultatov. 

Med množico tekmovalcev, vodstva tekmovanja in spremljajočega osebja je bilo tudi kar 
precej gledalcev.
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110 let
POGUMA, VZTRAJNOSTI, VOLJE IN  

PRIPRAVLJENOSTI

PROŠNJA ZA DENARNO POMOČ 
pri nakupu novega hitrega tehničnega reševalnega vozila HTRV-1

Spoštovani podjetniki in prijatelji gasilstva!

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje v letu 2019 praznuje visok jubilej – 110 let neprekinjenega delovanja. Naše delo je služiti ljudem 
in jim tako po najboljših močeh pomagati v različnih situacijah. Na območju občine Grosuplje delujemo kot osrednja gasilska enota in 
gasilska enota širšega pomena. Potreba po naši pomoči narašča, zato moramo nenehno posodabljati opremo in vozila. 

V letošnjem letu, ko praznujemo visok jubilej, želimo kupiti novo hitro tehnično reševalno vozilo. 
Do našega mesta in ljudi čutimo veliko odgovornost in tako vozilo je nujno za čim bolj učinkovito in brezhibno reševanje.

Vsega tega sami ne bomo zmogli, zato vse ljudi dobre volje in  predvsem podjetnike na območju naše požarne pokritosti prosimo, da 
nam pri tem velikem zalogaju tudi denarno pomagate in nas podprete pri naših dejavnostih. 
V naslednjih tednih bomo članice in člani obiskali podjetnike z namenom, da dobimo sredstva za naše novo vozilo. Veseli bomo vašega 
odziva in pomoči – prispevka k temu, da skupaj poskrbimo za še večjo varnost v našem kraju in zagotovimo najhitrejše posredovanje.
 O nesreči smo obveščeni prvi, vedno smo pripravljeni pomagati in vedno bomo ostali ljudje v službi ljudi! Hvaležni smo vam za dobro 
sodelovanje kot tudi za nesebično pripravljenost, pomoč in podporo našem delu.  

Jošt Kadunc
poveljnik

Iztok Vrhovec
predsednik

Občni zbor Društva upokojencev Šmarje - Sap 

V nedeljo, 17. februarja 2019, je v Go-
stišču Slamar potekal redni letni občni 
zbor Društva upokojencev Šmarje - Sap.

Zbrane članice in člane društva je na 
občnem zboru pozdravila predsednica 
društva Anka Fabjan in z njimi delila 

naslednjo misel: »Ko greš v pokoj, se med 
drugim vključiš tudi v društvo upokojen-
cev. V družbo sebi enakih, ki vedo, za kaj se 
je še vredno potruditi, za kaj se ni vredno 
več sekirati. Kaj rabiš, da se polniš z nujno 
potrebno energijo. In ko imaš možnost do-

živeti še marsikaj, česar si prej iz različnih 
vzrokov nisi mogel privoščiti.« Poseben 
pozdrav pa je namenila tudi gostom: 
županu dr. Petru Verliču, predsedniku 
Krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janezu 
Pintarju, predsedniku Osrednjesloven-
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Prešernov pohod - v spomin Janeza Svetine - 2019

ske pokrajinske zveze društev upoko-
jencev Marjanu Sedmaku in tajnici zve-
ze Cilki Lumbar, pridružili so se jim tudi 
predsedniki nekaterih drugih društev 
upokojencev.

Predsednica Anka Fabjan je v svojem 
poročilu o delu društva povedala, da je 
društvo v letu 2018 štelo kar 336 članov. 
Odpravili so se na 5 izletov, najbolj obi-
skana sta bila izleta na Svete Višarje in 
v Nuklearno elektrarno Krško, kamor so 
odšli s kar dvema avtobusoma. Dvakrat 
so odšli tudi na gledališko predstavo na 
Studencu in tradicionalno imeli 4 sreča-
nja s kulturnim programom in plesom, 
predpustovanje po občnem zboru, mar-
tinovanje, srečanje v Stični in silvestrova-
nje.

Že utečena je tudi pozornost članic in 
članov društva do najstarejših in bolnih, 
obiskujejo jih tudi na domu in v domo-
vih starejših občanov, ob okroglih jubile-
jih, v času pred novim letom ali ko potre-
bujejo pomoč.

Že 15 let v okviru društva deluje Žen-
ski pevski zbor Večerna zarja, ki ga sesta-
vlja kar 25 članic, na harmoniko pa jih 
spremlja Tone.

Skozi vse leto je bila pestra tudi nji-
hova športno rekreativna dejavnost. V 

šolski telovadnici potekata ženska rekre-
acija in namizni tenis, v kulturnem domu 
pikado, v njihovi pisarni pa šah. Kdaj se 
dogovorijo tudi za balinanje in kegljanje, 
odpravijo v gore ali udeležijo športnih 
tekmovanj.

Veliko sodelujejo tudi z drugimi dru-
štvi, prav tako je vzorno sodelovanje z 
občino. Številni šmarski upokojenci se 
udeležujejo različnih dejavnosti v Cen-
tru aktivnosti Grosuplje. Predsednica 
Anka Fabjan pa je povedala, da so orga-
nizirali tudi Županov pohod od Škofljice 
do Grosupljega, po novih pločnikih. Prav 
tako društvo dobro sodeluje s Krajevno 
skupnostjo Šmarje - Sap in z Osrednje-
slovensko pokrajinsko zvezo društev 
upokojencev.

Kot smo slišali pozneje, ima društvo 
veliko planov tudi za letošnje leto. »Ne-
kako nadaljujemo s tem, kar delamo že 
vsa leta,« je bilo rečeno.

Tokratni občni zbor pa je bil tudi vo-
lilni. In kot predsednica društva bo svoje 
delo tudi naslednja štiri leta nadaljevala 
Anka Fabjan.

Župan dr. Peter Verlič je zato v svo-
jem nagovoru predsednici društva za 
ponovno izvolitev, pa tudi celotnemu 
vodstvu, iskreno čestital.

Ob tej priložnosti se je lepo zahvalil 
tudi vsem prostovoljkam in prostovolj-
cem društva ter z njimi delil tudi svojo 
osebno izkušnjo. V domu starejših ob-
čanov v Grosupljem je bila tudi njegova 
tašča in to, da so jo obiskali, ji je res veli-
ko pomenilo. »Ta vaša vloga kot društva 
upokojencev je izredno pomembna,« je 
dejal in še povedal, da jih je tudi letos 
lepo videti dobre volje, nasmejane, zdra-
ve.

Omenil jim je tudi nekaj večjih investi-
cij v Šmarju - Sapu, ki se jih lahko nadeja-
mo že kmalu. 

Ob koncu govora pa je članice in čla-
ne društva povabil, da kdaj tudi oni nje-
ga obiščejo na občini.

Rednemu delu občnega zbora je sle-
dilo druženje, seveda ob dobri glasbi.

Jana Roštan, foto: Brane Petrovič

VODSTVO DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV ŠMARJE – SAP 

SPOROČA:
URADNA URA 

BO ODSLEJ VSAK PONEDELJEK
 OD 9. DO 10.30. URE. 
RAZEN OB PRAZNIKIH.

Veterani OZVVS Grosuplje smo se tudi 
letos udeležili že 17. pohoda v spomin 
Janeza Svetine, ki ga organizira OZVVS 
Gornja Gorenjska, obenem pa smo po-
častili tudi  slovenski kulturni praznik – 
Prešernov dan. 

Vreme nas je razvajalo kot že dolgo 
ne. Bilo je toplo in sončno, uživali smo v 
čudovitem  razgledu in občudovali naše 
prelepe gore.

Gotovo je bilo tudi vreme zaslužno za 

množično udeležbo na pohodu, vendar 
se Slovenci zavedamo, da je kultura ti-
sta, ki je ohranila naš narod in naš jezik. 
Ljudje se zavedajo, da brez kulture ne 
bi imeli samostojne države. Tudi zato se 
vsako leto množično udeležujejo tega 
pohoda in drugih prireditev. In tako je 
tudi prav.  

Naša pot se je začela v Radovljici, pred 
odhodom smo se okrepčali s čajem in 
kavo, pozdravili so nas naši gostitelji. 

Nato smo krenili proti Bledu. Po dobri 
uri smo prispeli na Bled,  tudi tu smo se 
odpočili in okrepčali. 

Kot vsako leto so organizatorji pripra-
vili proslavo pred spomenikom Francetu 
Prešernu.  Program je bil skrbno pripra-
vljen, vsi nastopajoči so se res potrudili, 
tako da smo vsi uživali v petju in recitaci-
jah, slavnostna govornica na proslavi pa 
je bila evropska poslanka Tanja Fajon.

Treba je bilo naprej, tako smo pot na-
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daljevali proti Vrbi, kjer smo si ogledali 
obnovljeno Prešernovo rojstno hišo in 
se udeležili proslave na državni ravni.

Po končani proslavi smo se z avtobu-
som odpeljali v Radovljico, v Gostinsko 
šolo, od koder smo zjutraj krenili na po-
hod. Prijazni in skrbni gostitelji so nam 
pripravili toplo malico, ki je po dolgi poti 
še kako teknila. 

Prišel je čas slovesa. Poslovili smo se 
od naših gostiteljev in  drugih prijateljev 
– veteranov, ki jih vsako leto srečujemo 
na številnih pohodih. 

Hvala, prijatelji Gorenjci, gotovo se 
drugo leto spet vidimo.

Jelka Janežič

Strelci uspešno stopili v leto 2019

V začetku leta 2019 sta se zvrstili dve 
mednarodni tekmovanji v Sloveniji. Prvo 
je organiziralo Strelsko društvo Trzin od 
4. do 6. januarja v Mengšu, drugo pa 
Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon 
Ruše od 11. do 13. januarja. Tekmovanj 
so se udeležili predstavniki iz Slovenije, 
Hrvaške, Srbije, Japonske, Rusije, Slova-
ške, Avstrije in Madžarske.

Na obeh lokacijah so bila izvedena 
tekmovanja v disciplini mešanih parov 
z zračno puško in pištolo za člansko ka-
tegorijo ter streljanje z zračno puško in 
pištolo na 10 m za kategoriji mladincev 
in članov.

Tekmovanja v Trzinu se je udeležilo 
veliko število članov SD Grosuplje, saj 
je bilo organizirano tudi tekmovanje s 
serijsko zračno puško na 10 m za mlajše 
strelce in strelke. Izmed petih nastopajo-
čih pionirjev se je Ema Lampič s 172 kr. 
uvrstila najvišje (8. mesto). V disciplini 
mešanih parov je sodelovalo šest članov 
SD Grosuplje, od katerih so si štirje člani 
poiskali par v drugih društvih. Najuspe-
šnejša sta bila Rok Ivanc (SD Grosuplje) 
in Klara Smolič (SD Gorjanci) z zračno pi-
štolo, saj sta osvojila prvo mesto in bila 
nagrajena z večerjo. Klavdija Jerovšek in 
Jan Kolenc, oba iz SD (Strelsko društvo) 
Grosuplje pa sta z zračno puško osvojla 
drugo mesto.

V soboto so v Trzinu slavili finalisti 
Franci Ivanc v članski in Amadej Slak v 
mladinski konkurenci z zračno pištolo 
ter Sara Slak v mladinski in Klavdija Je-
rovšek v članski konkurenci z zračno pu-

ško. Franci je osvojil 7. mesto, Sara 5. me-
sto, Amadej 1. mesto, Klavdija pa odlično 
3. mesto. Ekipno so člani Franci Ivanc, 
Rok Ivanc in Žiga Habjan z zračno pištolo 
osvojili 2. mesto, kadetinje Sara Slak, Olja 
Kolenc in Laura Erjavec pa v mladinski 
konkurenci prav tako 2. mesto.

Nedeljska tekma v Trzinu je potekala 
v absolutni konkurenci. Klavdija Jerov-
šek je dosegla izjemen rezultat v rednem 

delu (626,8 kr.), ki jo je v finalu ponesel 
na ponovo odlično tretje mesto. Ekipa 
deklet s Klavdijo, Saro in Oljo pa je osvo-
jila 2. mesto. Pri pištolaših se je najbolje 
odrezal Rok Ivanc z uvrstitvijo na 9. me-
sto. Ekipno so zasedli 6. mesto.

Mednarodnega tekmovanja v Rušah 
se je Klavdija Jerovšek udeležila v repre-
zentančnih barvah SZS. SD Grosuplje pa 
so zastopali člani Rok in Franci Ivanc z 
zračno pištolo, Željko Moičević z zračno 
puško, mladinec Slak Amadej z zračno 
pištolo ter mladinki Sara Slak in Olja Ko-
lenc z zračno puško.

Izjemen uspeh sta na sobotnem 
tekmovanju dosegla Klavdija Jerovšek 
(624,4 kr.) in Amadej Slak (550 kr.), ki sta 
se vsak v svoji kategoriji in disciplini uvr-
stila v finalni del tekmovanja in osvojila 
4. mesti.

Vsem tekmovalcem in tekmovalkam 
iskrene čestitke.

Mateja Kernjak Slak
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3. novoletni turnir Pekarne Grosuplje v mini rokometu

Deklice v mali odbojki brez poraza med 16 najboljših slovenskih ekip

Prvo sobotno dopoldne v letu 2019 je 
dvorano Brinje ponovno napolnil otroški 
vrvež. Rokometni klub Grosuplje je v so-
delovanju s Pekarno Grosuplje Don Don 
organiziral že 3. novoletni turnir Pekarne 
Grosuplje Don Don v mini rokometu.

Lepo je bilo videti bodoče zvezdnike 

rokometne igre, ko so se v svoji igrivosti 
in tekmovalnosti podili za žogo in pridno 
zadevali gole. Še lepše pa je bilo videti 
iskreno veselje in smeh otrok, kar je za 
nas najvažnejše.

Otroci so tekmovali v treh starostnih 
skupinah, in sicer dečki letnikov 2008, 

2009 in 2010. Vseh skupaj je tekmovalo 
17 ekip iz RK Črnomelj, RK Mokerc Ig, RD 
Riko Ribnica, ŠD Škofljica, RK Grča Kočev-
je, RD Alples Železniki in našega kluba 
RK Grosuplje.

Čeprav je eden od dveh pokalov za 
zmagovalno ekipo ostal v Grosupljem 
(MDB Grosuplje 2) so bili zmagovalci vsi 
nadobudni rokometaši. Neprecenljivo 
je bilo videti njihov iskreni smeh. Prav 
tako pa velika zahvala vsem staršem in 
trenerjem, ki ste v duhu fair play-a spod-
bujali svoje otroke.

Hvala Pekarni Grosuplje za njihove 
dobrote, ki so jih prispevali. Hvala tudi 
celotni organizacijski ekipi RK Grosuplje, 
ki je ponovno odlično organizirala turnir.

Vse bi radi na koncu povabili na 4. 
Turnir Pekarne Grosuplje Don Don v 
mini rokometu v prvem vikendu januar-
ja 2020.

#JUST DO IT !

Za RK Grosuplje: Damijan Kitak
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V prvem delu državnega prvenstva 
za mlajše deklice je ekipa ATK Grosu-
plje ta del tekmovanja opravila z odli-
ko in dosegla prvi zastavljeni cilj v le-
tošnjem tekmovanju. Uvrstile so se v 
nadaljnje tekmovanje, kjer se bodo s 
sovrstnicami pomerile za letošnji na-
slov državnih prvakinj.

Že od septembra dalje pod vodstvom 
trenerjev Roka Puclja in Simona Krakarja 
štirikrat tedensko redno vadijo deklice 
letnika 2006 in mlajše. Letošnje prven-
stvo v mali odbojki za mlajše deklice je 
najbolj množično tekmovanje v odbojki 
v Sloveniji in v šestih tekmovalnih sku-
pinah nastopa  kar 47 ekip.  V prvem 
delu državnega prvenstva so varovanke 
obeh trenerjev pokazale všečno in bor-
beno igro, s katero so navduševale tudi 
starše in ostale ljubitelje odbojke, ki so 
jih spremljali in vzpodbujali na vseh do-
mačih tekmah kot tudi na gostovanjih. 
V konkurenci ekip Notranjske, Kamnika  
in Dolenjske (ATK Grosuplje, POK Kr-
ško, Calcit volley iz Kamnika, ŽOK Novo 
mesto, Calcit volley II, ŽOK Domžale in 
Kostak Elmont iz Brestanice) so Grosu-
peljčanke gladko brez poraza zmagale 
na vseh 12 tekmah in se zasluženo uvr-
stile v nadaljnje tekmovanje. Dosežene 
zmage brez poraza so dokaz, da gre za 
zelo perspektivno ekipo, deklicam pa so 
vzor igralke članske ekipe, ki zelo uspe-
šno nastopajo v 1. B državni ligi in so 
se že uvrstile v končnico državnega pr-
venstva 1. A državne odbojkarske lige. 
Dekleta in oba trenerja iz ekipe mlajših 
deklic povezujejo prijateljstvo, druženje 
in ljubezen do odbojke, saj na ta način 
uspešno preživljajo svoj prosti čas, se z 
veseljem udeležujejo treningov in te-

kem, z doseženimi rezultati in svojim 
odnosom do športa pa poskrbijo tudi za 
prepoznavnost ženske odbojke iz Grosu-
pljega. Mlade igralke in oba trenerja so 
hvaležni glavnemu pokrovitelju društva, 
podjetju Avto Transporti Kastelec, pod-
jetju Omaplast in AM Inženiring, Občini 
Grosuplje ter vsem ostalim pokrovite-
ljem in vodstvu Odbojkarskega društva 
Flip–Flop,  ki omogočajo pogoje za tre-
ninge in udeležbo ekipe mlajših deklic 
na tekmovanjih.

Tara Filipič, kapetanka ekipe: V mali 
odbojki nam je šlo zelo dobro in dosegle 
smo cilj, oba trenerja sta super, na tre-
ningih si skupaj s soigralkami prizade-
vamo, da bi bile še boljše v nadaljnjem 
tekmovanju, saj smo se uvrstile med 16 
najboljših ekip v Sloveniji.

Rok Pucelj, trener: Z veseljem delam 
z mladimi odbojkaricami. Pogoji za delo 
v društvu so odlični.  Pohvalil bi odnos in 
prizadevnost mladih igralk na treningih. 
Rezultat skupnega dela je osvojitev pr-
vega mesta v naši skupini po prvem delu 
tekmovanja in to brez poraza. Zasluženo 

smo se v mali  odbojki uvrstili med 16 
najboljših ekip v Sloveniji, ki bodo odlo-
čale o naslovu državnih prvakinj. Ob tem 
pa bi se rad zahvalil tudi staršem, ki mla-
de odbojkarice pripeljejo na treninge in 
jih vzpodbujajo na tekmah. Pomembno 
je, da se otroci sami odločijo, kako bodo 
preživeli svoj prosti čas in če so se odloči-
li za šport, me veseli, ker jim starši pri tem 
nudijo vso podporo. 

Tomaž Smole, oče igralke Tonje 
Smole: Najprej bi čestital deklicam in 
trenerjema za dosežen uspeh. Že v pr-
vem delu so deklice pokazale svojo pre-
moč, saj so premagale vse svoje tekmice. 
Deklice lepo napredujejo, razvijajo se v 
zdravi sredini, tudi starši, ki jih srečujem 
na tekmah, so prijetni. Ob tej priložno-
sti bi se rad zahvalil trenerjema kot tudi 
vsem tistim, ki na takšen ali drugačen 
način  omogočajo, da športno društvo 
deluje in da se lahko deklice vključujejo 
v treninge in tekmujejo.  

Za Odbojkarsko društvo Flip–Flop zapisala: 
Špela Pucelj

Enodnevni smučarski izlet v Katschberg

V soboto, 2. marca 2019, smo se čla-
ni Športnega društva BUM s prijatelji iz 
Študentskega kluba Groš udeležili eno-
dnevnega smučarskega izleta. Pot nas 
je popeljala do koroškega Katschber-
ga-a, kjer smo dodobra izkoristili lepo 
vreme in dane naravne snežne pogoje. 
Po zaključku športnega dela dneva smo 
soboto zaključili prijetno utrujeni v dobri 
družbi na večernem pustnem rajanju v 
Grosupljem.

ŠD BUM Grosuplje

Ekipa male odbojke
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Spomini 
in zahvale

Zdaj se spočij, izmučeno srce, zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči. Le moja drobna lučka še brli.

 (S. Makarovič) 

ZAHVALA
V 82. letu starosti se je od nas poslovil naš 

dragi mož, oče, dedek, pradedek in brat

ALOJZ VIRANT
(1. 12. 1937–27. 1. 2019) iz Grosupljega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom ter znancem za izrečene besede sožalja, tolažbe, 

podarjeno cvetje, sveče, darovane svete maše in darove za 
cerkev. Hvala gospodu župniku Janezu Šketu za lepo opravljen poslovilni obred in 
sveto mašo. Hvala gospodu Tonetu Adamiču za organizacijo in izvedbo pogreba, 
pevcem za vse zapete pesmi ter trobentaču za zaigrano Tišino. Zahvaljujemo se 
dr. Taseskemu in patronažni sestri Janji. Hvala čebelarjem Čebelarskega društva 
Grosuplje. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče. 
Ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas, 

bolečina in samota sta pri nas. Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš, a v naših srcih še živiš. 

ZAHVALA
V 84. letu nas je zapustil

ANTON VIDIC 
iz Troščin. 

Najlepša hvala vsem, ki ste mu kakorkoli pomagali in mu stali ob strani, ter vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Še posebna zahvala gospodu župniku 
Jožetu Plutu za tako lepo opravljen obred. 
Ohranimo ga v lepem spominu. 

Vsi njegovi 

Bolečina se da skriti, 
pa tudi solza ni težko zatajiti,

le ljubega očeta, dedka in pradedka 
nihče nam ne more vrniti.

Zahvala ob izgubi dragega očeta,  
dedka in pradedka

JOSIPA HORVATA
(25. 11. 1935–18. 1. 2019)

iz Grosupljega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala vsem za darove za svete maše, cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste se mu poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi, ki smo ga imeli neizmerno radi.

Pomlad se na zemljo vrne,
petje slavcev se zbudi,

v cvetje zemlja se zagrne,
zame pa pomladi ni.

(Simon Jenko)

ZAHVALA 
Dan po rojstnem dnevu je odšel v večnost 

dragi mož, očka in dedek 

MARJAN SLAK 
(10. 2. 1940–11. 2. 2019) iz Grosupljega. 

Pokopan je bil v Dobrniču na Dolenjskem. Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za molitve, izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Bili ste nam v veliko pomoč in oporo. 

Vsi njegovi

Ni te več na vrtu in ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil  
bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega 
dragega moža, očeta, 
brata, tasta, starega ata in 
pradedka

STANETA JEREBA
(18. 1. 1930 – 4. 3. 2019)

z Velikega Mlačevega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče in darovane maše. Posebno se zahvaljujemo gasilskemu 
društvu Veliko Mlačevo za lepo izvedbo pogreba, Davidu 
Kastelicu za poslovilni govor ter ostalim prisotnim gasilskim 
društvom, g. župniku Andreju Šinku za obiske na domu 
in občuteno opravljeno pogrebno mašo. Zahvala tudi g. 
Adamiču, pevskemu zboru kvartet in trobentaču.
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Verjamemo, da bodo spomini nanj, na 
njegovo življenje in delo, ostali živi in večni.

Žalujoči vsi njegovi
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ZAHVALA

ob izgubi naše drage 
mame

ANE ARSIĆ
(25. 2. 1934–5. 2. 2019)

iz Grosupljega, Pod gozdom.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečene besede sožalja ter darovane sveče in cvetje.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.

Sinova z družinama

Topel objem, misli srca
naj spremljajo te v večnosti,
kjer sedaj si doma.

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage 
mame, babice, 
prababice, tete in svakinje.

ANE OKORN
(24. 7. 1925–29. 1. 2019)

iz Luč pri Grosupljem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za topel 
stisk roke, izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje, sreče, 
darove za cerkev in darovane svete maše.
Hvala g. župniku Andreju Šinku za lepo opravljen poslovilni 
obred in pogrebno mašo.
Zahvala pevskemu zboru Samorastnik za lepo odpete pesmi 
slovesa.
Posebna zahvala predanemu osebju Doma starejših občanov 
Grosuplje, ki je naši mami olepšalo trenutke življenja.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na zadnji 
poti k njenemu večnemu počitku.

Žalujoči vsi njeni

Roke, ki pomagajo, so svetejše
od ustnic, ki molijo.

ZAHVALA

Svojo pot je zaključila

ANICA JUHANT
(17. 2. 1932–17. 1. 2019)
iz Tlak
 

Hvala vedno prijazni  dolgoletni zdravnici iz ZD Škofljica, 
dr. Tatjani Jezerc Križanič. Hvala drugim zdravnikom v UKC, 
patronažni službi Grosuplje, medicinskemu, spremljevalnemu 
in negovalnemu osebju, nazadnje v domu starejših Grosuplje.
Hvala vsem, ki ste jo v domu obiskali ali ji po vetru poslali 
toplo misel.
Hvala sosedom za vso pomoč v času, ko je pešalo njeno telo.
Ve, njene  prijateljice  in pevke, ste bile njeno najlepše zdravilo. 
Res vas je imela rada. Hvala vam za vse.
Hvala vsem, ki ste se kakorkoli od nje poslovili, in vsem, ki ste 
prišli na pogreb.
Anka, Vinko, hvala za vajina govora. Hvala vsem, ki ste na 
pogrebu peli in igrali.
Lepo je bilo imeti mamo, dobrovoljno, nasmejano, ki je tudi v 
težkih trenutkih ohranila smisel za humor.

Vsi njeni

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvojega glasu ne sliši.
Zato pa pot nas vodi tja, kjer rože 
ti cvetijo
in sveče v spomin gorijo.

ZAHVALA

Od zemeljskega življenja 
se je v 85. letu poslovila

FRANČIŠKA MESOJEDEC
(22. 1. 1935–25. 1. 2019)

iz Žalne.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, molitve, 
sv. maše in druge darove, ki ste jih darovali ob boleči izgubi 
naše mame.

Hvala gospodu župniku Andreju Šinku za lepo opravljen 
poslovilni obred. Zahvaljujemo se tudi Marjanu, Marku, 
Dragu, Janezu in Darku za organizacijo pogreba in pevcem 
Samorastnikom za lepo zapete pesmi ob slovesu.

Žalujoči vsi njeni 
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Solz v očeh skoraj ni več,  
vendar v srcu še boli. 
Tvoja prisotnost je vsepovsod,  
si v naših srcih, 
besedah, mislih …  
Za tvojo dobroto ti izrekamo 
besedo hvala,  
ljubezen pa za vedno v naših
srcih bo ostala. 

ZAHVALA
ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice

MARIJE GLAVIČ
(1929 – 2019).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče, darove za 
cerkev in maše.

Hvala župniku g. Šketu za opravljen cerkveni obred in pevcem 
za pesmi slovesa.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

Ljubljena naša mama,
dobrota tvojih rok je večna.
Ljubezen, ki obilno si nam jo dala,
za vedno bo v naših srcih ostala.

ZAHVALA
V večnost je odšla naša 
ljubljena mama

MARIJA PODERŽAJ, roj. ERČULJ
(1. 5. 1932 – 18. 2. 2019)  iz Čušperka.

Ob slovesu naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem vaščanom, 
prijateljem in znancem za podporo, izrečene besede tolažbe, 
darovane svete maše, darove za cerkev in sveče.
Zahvaljujemo se zdravnikom v dežurni službi, še posebno dr. Sonji 
Gruden, za sočutno spremljanje naše mame v poslednjih dneh. 
Hvala gospodu župniku in častnemu kanoniku Janezu Kebetu, 
msgr. Miru Šlibarju in gospodu Janezu Novaku za opravljen 
pogrebni obred in vsem, ki ste sodelovali pri pogrebni 
slovesnosti. 
Hvala moškemu in cerkvenemu pevskemu zboru za odpete 
pesmi. 
Hvala vsem, ki ste imeli našo mamo radi, ste se od nje poslovili in 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči sin Jože, hčerke Anika, Tadeja, Marija, Alojzija, Barbara,  
22 vnukov in 23 pravnukov

Utrujen od bolezni
si tiho v večnost zaspal,
a v naših srcih 
boš za vedno ostal.

ZAHVALA

Z bolečino v srcu 
sporočamo, da nas je v  
77. letu starosti zapustil 
naš mož, oče in dedek

MITJA JAKIMOV 
 (12. 2. 1942–5. 1. 2019)

s Spodnje Slivnice.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v 
težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali 
cvetje, sveče in ga pospremili na njegovo zadnjo pot.
Hvala Pogrebnemu zavodu Grosuplje, pevcem, Godbi 
Dobrepolje in PGD Spodnja Slivnica za izredno lepo 
pripravljeno pogrebno slovesnost.
Posebna zahvala pa gre družini Bivic, Salihović in družini Jarc 
za podporo in pomoč.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA

NIKOLAJ HUDOROVAC
(26. 7. 1938–6. 2. 2019)

z Malega Mlačevega

Ob boleči izgubi našega očeta, dedka, tasta in pradedka 
Nikolaja Hudorovca se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, stisk roke in objem 
s spodbudnimi besedami.
Iskrena hvala vsem za cvetje in sveče.
Še posebej bi se zahvalili Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Veliko Mlačevo za cvetje, pogrebno svečanost in nagovor.
Hvala gospodu župniku Andreju Šinku za lep pogrebni obred.
Zahvalili bi se tudi vsem, ki so kakorkoli pomagali ob boleči 
izgubi našega očeta in ga pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi



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

Leopold Sever

Kako je Reza spodnje oblačilo uveljavila

Kovačeva Rezka je bilo kmečko dekle, ki je šlo služit v mesto, v go-sposko hišo. Joj, kaj vse je doživela ondi. Najbolj jo je presunilo to, da so mestne ženske nosile spodnje hlače, po moško bi rekli gate. V vasi ta stvar tiste čase ni bila v navadi. Ženske so si nadele dolga krila in tam spodaj vzdrževale kolikor toliko primerno klimo. Me-stna gospa je bila dobra ženska, zato je predlagala: »Rezka, natakni si hlače, boš videla, da ti bo dobro tam spodaj.« In punca se je res privadila hlač, da ni mogla brez njih. Toda primerilo se je, da zanjo v mestu ni bilo kruha, doma, kamor se je vrnila, pa ne razumeva-nja za zaščito spodnjih predelov. »Fej in fuj,« sta rekli obe babici in mama, »ženska mora biti spodaj prezračena, zato hlače stran in pika!« Uboga Rezka je morala odsihmal spodnjice po pranju skriva-ti. Sušila ji je v votli Hribarjevi tepki na koncu vasi. A kaj ko so stvar izvohali vaški bučmani in hodili gledat čudo. Na srečo je bil med njimi tudi liberalni Hribarjev Nace, bodoči Rezkin mož. Ta je ženi 
po poroki velikodušno 
pustil nositi to reč. Tako 
se je v vasi postopoma 
uveljavil skriti modni 
krik, ki velja še danda-
nes. Ženska moda se na 
srečo spreminja hitreje 
kot moška. Morda bodo 
ženske zopet prešle na 
»spodaj brez«. Ej, to bi 
bili zlati časi za nas fan-
tine!!!
                                                                                                                                                      
 Leopold Sever

Hudomušnice

Policist pri zmikavtu najde dragocen prstan.

Policist:  »Zakaj ga niste prinesli na policijo, če ste ga 

res našli, kot pravite?«

Zmikavt: Kaj bi ga nosil, saj je na njem vgraviran napis: 

'Večno tvoj'.«

Zapravljivi Gregor sreča prijatelja in ga poprosi:  

»Miklavž, posodi mi desetaka, pri nas bo plača šele 

pojutrišnjem.«

Prijatelj Miklavž prepričljivo odmaje z glavo: »Nimam 

več, pri nas je bila plača že včeraj!«

Babica in vnuk gresta po poti. Vnuk se ozira naokoli, se 

spotakne ob kamen in pade na nos.

»Ojej,« se prestraši stara mama, »upam, da je nos cel?«

»Ni ne,« pojasni vnuk, »vendar sta ti dve luknjici v njem 

že od prej!«

Nič kaj taktna soseda zabrusi stanovalki v sosednjem 

bloku: »Gospa, kupite si neprozorne zavese, da ne 

bodo vsi gledali, kaj počneta z vašim možem ob 

večerih!«
Toda ženska z nasprotnega bloka vrne milo za drago: 

»Gospa, vi pa si nataknite boljša očala, pa boste videli, 

da tisto sploh ni moj mož!«

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

Kdor ga bo zmogel, bo smel biti domišljav

DOMAČ KVIZ, KI SKUŠA BITI HUDOMUŠEN

1. Kaj je po naravoslovno »tepka«?
    a) ženska, ki ima v glavi primanjkljaj
    b) sadno drevo naših vrtov
    c) naprava za obdelavo lanu

2. Z rumenjakom je v najtesnejši povezavi naslednji izraz:

    a) kokodajs
    b) kolomaz
    c) kolumnist

3. Kaj nas najhitreje dostavi v našo prestolnico?
    a) G3
    b) C7
    c) L9

4. Koliko trtic ima 17 občanov občine Grosuplje? …

5. Poišči ptico, ki bi lahko najbolj modro svetovala 
županstvu in občinskim svétnikom!

              a)                                    b)                                 c)  

Pri nas daleč naokoli ni nobenega kovača, pa si takole pomagam.
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VGRADNO 
KUHINJSKO 

KORITO
780×435 mm RF

29,00 €

MIZARSKE 
STOLICE

SKLOPNA STOLICA

10,30 €

KUHINJSKE DELOVNE PLOŠČE
V PONUDBI VEČ KOT 30 RAZLIČNIH DEKORJEV

4100×600×38mm

KUHINJSKA 
ARMATURA 

MINES
IB 9605

29,00 €
V ponudbi tudi 

velika izbira 
sanitarnih 
armatur! KUHINJSKA IZVLEČNA 

NAPA LINEASTAR

59,10

SPECIALIZIRANA TRGOVINA Z MIZARSKIM OKOVJEM

PE GROSUPLJE / Kadunčeva ulica 4  tel.: 08 2052 382  gsm: 041 633 825  uros.starles@gmail.comVse za mizarje in hišne mojstre!
Vse za mizarje in hišne mojstre!
Vse za mizarje in hišne mojstre!
Vse za mizarje in hišne mojstre!
Vse za mizarje in hišne mojstre!

PROTIDRSNA GUMA 
ZA KUHINJSKE 

PREDALE
0,48 m / tekoči meter

3,90 €
Primerno tudi za police 

v omarah!V ponudbi tudi 

PVC

od 5,98 €

VLOŽKI ZA 
KUHINJSKI PRIBOR

500/540×490

2,39 €
V ponudbi pribori za vse 

širine predalov!

POOBLAŠČENI 
PRODAJALEC 
V GROSUPLJU

KLJUKE ZA NOTRANJA 
IN VHODNA 

VRATA

KOŠI ZA 
ODPADKE

DREAM

13,90 €/grt

AKCIJA
16,90 €/tm

IN VHODNA 
MIZARSKE 

STOLICE
SKLOPNA STOLICA

10,10,
HOPPE MILOS

10,39 €/grt

V NAŠIH 
PRODAJALNAH 
VAM NUDIMO:

 kljuke za vrata,
 vinilne talne obloge,
 kuhinjske pulte,
 pohištvene ročaje,
 okovje za pohištvo,
 vijake,
 ročno orodje

SAMOZAPIRALO 
ZA KRILNA VRATA

26,00 €

KUHINJSKA 
PROTIDRSNA GUMA 

ZA KUHINJSKE 
PREDALE

VLOŽKI ZA 
KUHINJSKI PRIBOR

500/540×490

ROČNO 
ORODJE FERM

VBODNA ŽAGA

32,83 €

V ponudbi pribori za vse 

KUHINJSKI PRIBOR

TALNI LAMINATI
Največja ponudba talnih laminatov 
priznanega avstrijskega proizvajalca!

VINIL

32 razred obremenitve / 8 mm 
debeline

SUPER AKCIJA

že od 3,90 €/m2

KLIK SISTEM
SUPER AKCIJA

že od 21,98 €/m2

v Grosupljuv Grosupljuv Grosupljuv Grosupljuv Grosupljuv Grosuplju
NovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovoNovo

pri baru Karantanija

V cene je vključen DDV!
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Zobna ambulanta

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

zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne 

bolezni

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

Knut 2019 TOPL AC 90x1275 odmev.indd   2 30/01/19   00:08 Prosto delovno mesto:  
Vodja montaže hidravličnih naprav 

Modularis TEH d.o.o., Ljubljanska cesta 11, 1270 Litija 
Mail: info@modularis-drive.com, 08 205 42 80 
Spletna stran: www.modularis-drive.com 

Smo inovativna blagovna znamka Modularis drive, ki ima vizijo postati vodilna na razvitih svetovnih trgih.    

OPIS DELA  POTREBUJEŠ  NUDIMO 
• Montaža in soustvarjanje izdelkov  
• Vhodna kontrola komponent  
• Aktivno uporabljanje informacijskega 

sistema in vodenje zaloge blaga 
• Koordinacija montaže in vodenje delovnih 

nalogov 
• Testiranje in izhodna kontrola končnih 

izdelkov 
• Pakiranje in skrb za odpremo izdelkov 

 

 • Timsko delo v prijetnem mladem kolektivu 
• Občutek za reševanje težav in vodenje 

procesov  
• Pripravljenost na učenje digitalizacije 

montažnih procesov 
• Sposobnost vodenja in nadzora na 

aktivnosti v procesu nastajanja končnega 
izdelka 

• Izkušnje iz mehanične, orodjarske ali 
podobne industrije so zaželene, niso pa 
pogoj 

 

 • Soustvarjanje izdelkov, ki so najboljši v 
svojem segmentu 

• Delo v mladem in samoiniciativnem 
kolektivu 

• Razvoj strojniških, kot tudi naprednih 
računalniških veščin 

 

 
 
 
PODJETJE 

   Nudimo možnost zaposlitve v 
prijetnem timu, ki ustvarja 
specialna hidravlična orodja in 
priključke za zahtevna opravila.  

Modularis drive je blagovna znamka na 
področju hidravlične mehanizacije z več kot 20 
letnimi izkušnjami. Naši izdelki so prisotni v 
različnih evropskih državah - Angliji, Danski, 
Nemčiji, Avstriji, Makedoniji... Izvoz na tuje trge 
je več kot 80 %. Kraj dela in sedež podjetja je na 
Ljubljanski cesti 11 v Litiji. 

 

 

 Vabimo vas, da svoja motivacijska pisma z 
življenjepisom pošljete po elektronski pošti na 
rafko@modularis-drive.com ali nas pokličete na 
041 675 156. 

 



DATUM/URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR

Nedelja, 24. 3. ob 9. uri Pozdrav pomladi in počastitev materinskega dne, nastop MePZ 
Danica

Župnijska cerkev sv. Mihaela 
Grosuplje

Kulturno društvo sv. Mihaela 
Grosuplje

Ponedeljek, 25. 3. ob 18. uri Ekološko vrtnarjenje za vsakogar - predstavitev knjige Jerneje 
Jošar Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Ponedeljek, 25. 3. ob 18. uri Nastop gledališke skupine KD sv. Mihaela ob materinskem 
dnevu

Župnijska cerkev sv. Mihaela 
Grosuplje

Kulturno društvo sv. Mihaela 
Grosuplje

Ponedeljek, 25. 3. ob 19. uri Gledališče ggNeNi: ZAPRTA VRATA, premiera Kulturni dom Grosuplje KD Teater Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

Torek, 26. 3. ob 18. uri Spoznavamo znance: pogovor Boruta Hrovatina z Bracom 
Doblekarjem Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Sreda, 27. 3. ob 18. uri Življenjske zgodbe treh bratov - predstavitev knjige Jovana 
Markova Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 28. 3. ob 17. in 18.30 uri Lutkovno gledališče Ljubljana: MEDVED IN MALI,  
predstava za otroke Kulturni dom Grosuplje Lutkovno gledališče Ljubljana, 

ZKD Grosuplje

Četrtek, 28. 3., 11. 4. in 25. 4. ob 
17.30 uri Pravljično-igralna ura za otroke (2 - 4 let) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 29. 3. ob 19. uri Gledališče Hiška: HOP V PRAVLJICO, predstava za otroke Kulturni dom Grosuplje KD Teater Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

Petek, 29. 3. ob 20.30 uri ROKOMET: GROSUPLJE - CERKLJE-RADOVLJICA (2. liga - 16. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Rokometni klub Grosuplje

Sobota, 30. 3. ob 16. uri NOGOMET: BRINJE GROSUPLJE - SAVA KRANJ  
(3. liga center - 18. krog) Nogometni stadion Brinje Grosuplje Nogometni klub Brinje Grosuplje

Sobota, 30. 3. ob 17. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE II - KOSTAK ELMONT  
(3. liga zahod - 20. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 30. 3. ob 19.30 uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - ANKARAN HRVATINI  
(1. A liga zelena skupina - 5. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Ponedeljek, 1. 4. ob 18. uri Korelacija osvobojenosti lastnega uma, duha in telesa z 
realizacijo ciljev in želja - predavanje Siniše P. Minardija Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Torek, 2. 4. ob 16. uri Nastop Mihaelovih tamburašev Dom starejših občanov Grosuplje KD sv. Mihaela Grosuplje

Sreda, 3., 10., 17. in 24. 4. ob 
17.30 uri

Esej na maturi 2019 - delavnice priprave na maturitetni esej z 
Andrejem Tomažinom Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 4. 4. ob 17.30 uri KOŠARKA - ženske: ATK GROSUPLJE - DOMŽALE  
(1. liga - 28. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Ženski košarkarski klub Grosuplje

Četrtek, 4. 4. ob 18. uri Od Izraela do Kenije - potopisno predavanje Aleša Juvanca Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 5. 4. ob 19. uri Gledališče Hiša: GOSPODAR MUH, premiera mladinske igre Kulturni dom Grosuplje KD Teater Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

Sobota, 6. 4. ob 19. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - CALCIT VOLLEY II  
(1. A liga zelena skupina - 7. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sreda, 10. 4. - petek, 12. 4. od 8. 
do 19. ure

VELIKONOČNA RAZSTAVA -  Društvo podeželjskih žena Sončnica 
ter ustvarjalne babice iz Grosuplja in okoliških vasi Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Četrtek, 11. 4. ob 11. uri REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV Kulturni dom Grosuplje JSKD OI Ivančna Gorica, ZKD 
Grosuplje

Četrtek, 11. 4. ob 16. uri POSVET O PRILAGODITVAH STANOVANJ IN HIŠ ZA VARNO 
STAROST V OKVIRU MREŽE STAROSTI PRIJAZNIH MEST IN OBČIN Družbeni dom Grosuplje Občina Grosuplje in Inštitut 

Antona Trstenjaka

Četrtek, 11. 4. ob 18.30 uri Literarna predstava o Jakobu Aljažu - Društvo Fran Govekar Ig Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Petek, 12. 4. ob 19.30 uri PROFESOR KUZMAN MLAJŠI, komedija Kulturni dom Grosuplje ZKD Grosuplje, NA TRI, Amanda 
Mlakar s.p.

Petek, 12. 4. ob 19.30 uri LETNI KONCERT ŽePZ NASMEH Družbeni dom Grosuplje KD Teater Grosuplje, ZKD 
Grosuplje

Sobota, 13. 4. ob 9. uri
ČISTILNA AKCIJA: Spoznajmo in uredimo šmarske vasi (okoljsko 
izobraževalna akcija in  delavnica o peki domačih dobrot, za 
mladino in starše)

Osnovna šola Šmarje - Sap
OŠ Šmarje - Sap, Krajevna 
skupnost in Turistično društvo 
Šmarje - Sap

Sobota, 13. 4. ob 9. uri ČISTILNE AKCIJE po krajevnih skupnostih, informacije na KS-jih Različne lokacije – določi KS Krajevne skupnosti

Sobota, 13. 4. ob 17. uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - ZGORNJA GORENJSKA  
(3. liga zahod - 22. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Sobota, 13. 4. ob 19.30 uri ODBOJKA: ATK GROSUPLJE - ŽOK LJUTOMER  
(1. A liga zelena skupina - 9. krog) Športna dvorana Brinje Grosuplje Odbojkarsko društvo Flip - Flop

Nedelja, 14. 4. ob 19. uri LETNI KONCERT ŽPZ BISER Z GOSTI, zborovodja Fernando Mejias Družbeni dom Grosuplje KD Lotos Grosuplje, ZKD Grosuplje

Ponedeljek, 15. 4. od 7. do 13. 
ure KRVODAJALSKA AKCIJA v Družbenem domu Grosuplje Družbeni dom Grosuplje Rdeči križ Slovenije,  

Območno združenje Grosuplje

Četrtek, 18. 4. ob 13. uri Delavnica "ODDAJANJE SOB V TURISTIČNE NAMENE" Dom obrtnikov Grosuplje OOZ Grosuplje

Ponedeljek, 22. 4. ob 15. uri IGRE S PIRHI Tabor nad Cerovim Turistično društvo Tabor - Št. Jurij

Torek, 23. 4. ob 18. uri Predstavitev knjige Pomniki NOB Mestna knjižnica Grosuplje ZB NOB Grosuplje v sodelovanju z 
Mestno knjižnico Grosuplje

Sreda, 24. 4. ob 18. uri Noč knjige: Čriček v daljavi je pesem zapel - predstavitev knjige 
Gabrijele Cedilnik Mestna knjižnica Grosuplje ZB NOB Grosuplje v sodelovanju z 

Mestno knjižnico Grosuplje

Petek, 26. 4. ob 19. uri PRIREDITEV V POČASTITEV DNEVA UPORA PROTI OKUPATORJU s 
kulturnim programom Kulturni dom Grosuplje ZB KO Grosuplje, ZKD Grosuplje

Četrtek, 9. 5. ob 19.30 uri MENOPAVZA, komedija Kulturni dom Grosuplje Špas teater, ZKD Grosuplje

Vsak torek ob 17.30 uri Ure pravljic za otroke (4 - 9 let) Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsak petek od 10. do 12. ure Biba se s knjigo ziba: srečanje za nosečnice in mamice z dojenčki Mestna knjižnica Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje

Vsak petek ob 15. uri Učenje hrvaškega jezika Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica Grosuplje 
v sodelovanju s hrvaškim 
ministrstvom za izobraževanje

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


